اراء

االحد 2015 / 11 / 8

العدد 2467 :

رحيل الدكتور احمد الجلبي
تساؤالت عن حياة رجل..
حكمت السعدي

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

أنا ش���خصياً ،لم أعرف أحمد الجلبي عن
قربّ ,إنم���ا كان حال ُه حال السياس���يين
الذي���ن عرفناهم بعد ح���رب التغيير التي
اندلعت وأس���قطت نظام صدام حس���ين،
ُ
صفحة حكم حزب
وانطوت على أثر ذلك
البعثن ليتس���لم زمام أمور البالد ،أولئك
الذين مازالوا يسيطرون على دفة الحكم
في العراق..لقد أختلفت آراء الناس حول
أحم���د الجلبي،وتباينت وجهات النظر في
ش���خصيته ،ودوره في عملي���ة التغيير،
وما ترتب عليها م���ن تداعيات وتقلبات
ومتغيرات ،ومهما يكن من هذا الرأي أو
ذاك ,فأن أحم���د الجلبي قد ماتن وبموته
ُ
ِّ
ب���كل مافيها من
صفح���ة حياته
طوي���ت
مواقف وأحوال ،وحتى لو أراد ش���خص
ٍ
أن يكتب عن ش���خصية احم���د الجلبي،
كون��� ُه من أبرز سياس���يي العراق ّ
بغض
النظر عن موقفه ،وماترك من انطباع في
اذهان وأفكار الناس عبر س���نوات مابعد
التغيير فأن ُه(الكاتب) ربّما ُ
حال
يقف امام ٍ
اليج ُد فيه ما من شأنه أن يتعلق بالمرحلة
السياسية الحالية أو القادمة ،فوفاة احمد
الجلبي هي وفاة فك���ر ومنهج وموقف،
ل ُه شكل ُه ومضمونه الواضح لدى اتباعه
ومؤيديه ،وم���ن يرى فيه من الناس من
تأثير على البرنامج السياسي للنظام
حالة ٍ
الجديد ،أننا ومن خالل مالدينا من معرفة
عب���ر اللق���اءات اإلعالمي���ة ومن خالل
عالقاتنا م���ع بعض مقرّبي���ه ومؤيديه،
بامكانن���ا أن نس���تنتج أن احم���د الجلبي
كان ش���خصية علمية فكري���ة ،أكثر مما
هي سياس���ية ،رغم ّإنُه قد قضى أعواماً
طويلة في النضال السياسي ض ّد السلطة
الس���ابقة ،ونرى ّإن���ُه ذو عقلية علمية
فائق���ة ،غير أن ُه لم يكن ق���د حقق ماكان
ُ
ويقف وراء ذلك :
يريد،
 - 1عدم إستجابة بعض الكتل والتيارات

واالحزاب لما كان يطرح ُه احمد الجلبي.
 -2ل���م تلتفت الحكومة ال���ى الكثير مما
كان يطرح ُه من رؤى وافكار،تحت ذرائع
وحجج مختلفة.
 -3يمكن تش���بيه احم���د الجلبي بمدرّس
عبقري موهوب ،لكن ُه لم يمتلك وس���ائل
توصيل ال���ى الناس ،وقد تقف وراء ذلك
أسباب عديدة.
ٌ
 -4لم تكن لحزب المؤتمر ماكنة إعالمية
قوية من ش���أنها أن ُتثبت حضورها في
الس���احة السياس���ية ،مثل بقية االحزاب
والتي���ارات األخ���رى ،رغ���م ّ
إن ح���زب
المؤتمر هو الذي كان بمثابة الخيمة التي
اجتمع���ت تحتها كل االح���زاب والتيارات
المعارضة.
 -5ل���م تلتفت كوادر الحزب الى أس���باب
انخفاض ش���عبيتهم بين الناس ،والدليل
على ذلك هو الدورات االنتخابية عبر كل
تلك السنوات ،فكان عليهم أن يقفوا على
ذلك ،ويبحثوا عن الحلول والمعالجات.
 -6في لقاءات قليلة مع الدكتور الراحل..
كنا عندما نحاورهُّ ،
ّ
فأنُه كان يقول :أنهم
لم يس���معونا ..أنهم لم يدعونا (نشتغل)،
وعندما نس���أله من اولئ���ك فيقول  :أنتم
ً
مشاكال
تعرفونهم ،وبذلك فأن ُه كان يواج ُه
ً
فضال عن انفصال
في العمل السياس���ي,
عدد من كوداره عنه.
أخيراً :هل كان موت الدكتور احمد الجلبي
خسارة فعلية للعراق وللعملية السياسية؟
ول���و أفترضنا ّإنُه قد ُكتِ���ب له أن يعيش
حي���اة أطول ،فهل س���يكون رجل العراق
أو المرحلة أو يمس���ك بمفاتيح الخالص
وإعادة العراق الى وضعه الطبيعي..تلك
مجرد تس���اؤالت عن ش���خصية الدكتور
ُ
تكم���ن األجوبة،
الراحل،والن���دري اين
س���يّما وقد مات ذاك الرجل ،وماتت مع ُه
أشيا ٌء كثيرة..

فعل السياحة
متى ُن ّ
العالجيـــــة ؟
شاكر عبد موسى الساعدي
ً
يوميا نشاهد المئات من الرجال والنساء،
وهم يراجعون الصيدليات األهلية المنتشرة
في كل منطقة وش���ارع ،لش���راء األدوية
والمس���تلزمات الطبي���ة ..س���واء بوصفة
طبي���ة أو بدون وصف���ة ،يحددها الطبيب
المعالج  ,وأحياناً ،نجتهد بش���راء الدواء،
ونذهب ألقرب صيدلية في منطقة السكن،
نطل���ب من الصيدلي أو المضمد بما نرغب
ونشتهي من الدواء  ,ألن الدواء في بلدي
أصبح سلعة سوقيةُ ،تشترى وتباع حالها
حال الطماطم والباذنجان والرقي المستورد
من دول الجوار ,كذلك هو مستورد.
ُ
البع���ض يعتقد إن الظ���روف الصعبة التي
مررنا بها عبر الس���نوات الماضية ،وما
عانين���اه من ح���روب وحص���ار اقتصادي
وتهجي���ر وقتل عل���ى الهوية ،س���بب لنا
أمراضاً عضوية ونفس���ية  ,جعلتنا موتى
بال قبور ،نمش���ي عل���ى األرض دون أن
نع���رف كي���ف ومت���ى نموت  ,بالس���كتة
القلبي���ة أو بمرض الضغط أو الس���كري ؟
نعم للحروب المس���تمرة أثره���ا الواضح
عل���ى الش���عب وإفرازاتها ه���ي  :الفقر
والعوز وكثرة األيتام واألرامل والمطلقات
واألمي���ة الثقافي���ة والسياس���ية ،لكن هذه
الحال���ة ليس���ت حالة مطلقة كم���ا يفهمها
البعض ،فمن خ�ل�ال تجربتي المتواضعة،
وسفري إلى بلدان أوروبا الشرقية أواخر
السبعينيات من القرن الماضي الذي ي ُ
ُطلق
عليه البع���ض  -الزم���ن الجميل  -وجدت
مئ���ات العراقيين والعراقي���ات ،يراجعون
األطب���اء البلغار لغ���رض العالج والتداوي
بمدينة الطب لألجانب في أطراف العاصمة
البلغارية  -صوفي���ا  -ومنهم زميلي الذي
س���افر معي  ,وقد شاهدت في تلك المدينة
الطبية الجميلة ،فتاة بصرية ش���ابه تعُالج
من مرض السرطان  ,بعد إن جرّب عليها
أحد مدرّس���ي جامعة البصرة المتخصص
في الكيمياء الحياتية الدواء الفاش���ل الذي
أكتش���ف ُه أو صنعه عام 1977م و باركت ُه
الحكوم���ة في وقتها عندم���ا أطلق عليه (
بكرين وصدامين ) ,تيمناً بمسئولي النظام
السابق آنذاك.
خالص���ة الق���ول  :نحن مرض���ى بمرور
العص���ور  ..منذ العصر الس���ومري حتى
اليوم  ,ولكن أمراضنا ازدادت وتفاقمت بعد
عام 2003م  ,والكثير منها سبَبها ُح ّكامنا
الس���ابقين والالحقين
 ,كم���رض اإلره���اب
والفس���اد واالنتخابات
المزيف���ة وم���رض
الوع���ود الكاذب���ة و
المحاصصة السياسية
والطائفي���ة والتهجير،
أخراً ,
وأخيراً ولي���س ِ
الهج���رة لب�ل�اد الغرب
وم���رض الكولي���را،
وعلى الرغم من وجود

عش���رات المستش���فيات التخصصي���ة في
بغداد والبصرة وإقليم كردستان العراقية،
وبقي���ة المدن  ,العراقي���ة منها واألجنبية،
تج ُد اليوم اآلالف م���ن العراقيين يعُالجون
ف���ي جمهوري���ة إيران اإلس�ل�امية ..ليس
عل���ى نفقة الحكوم���ة العراقية أو من باب
المساعدات اإلنسانية واألخوية للجمهورية
اإلسالمية ،إنما العالج على النفقة الخاصة
بالعملة الصعبة ( الدوالر ) وليس بالتومان
اإليراني ال���ذي فقد ثلثي قيمت���ه منذ عام
 2011م حتى أالن  ..أينما تذهب في إيران
تجد العراقيين في كل عيادات األطباء ،وكل
مستش���فى أهلي لتلقي العالج من إمراض
القلب والعيون واألنف وغيرها  ,وبعد أن
تسأل أحدهم عن األسعار يقول لك  « :إن
األطباء رفعوا أس���عارهم أضعاف األسعار
الس���ابقة ،وأضعاف ما يدفع ُه المواطن من
بلدهم ،وحينما تس���أل عن السبب يقولون
صح
هذه توجيه���ات الحكوم���ة» !! وإذا ّ
القول أنصح العراقيي���ن الراغبين بالعالج
الذه���اب إلى جمهورية ألمانيا اإلس�ل�امية
للعالج في مستش���فياتها ،وعلى نفقة األم
و األخت المستش���ارة األلماني���ة ( أنجيال
مي���ركل ) ،أو تكون تكلفة العالج بأس���عار
متواضعة ورمزية  ..لكي يرى العراقيون
اإلسالم الذي وجد ُه الفقيه والعالم المصري
(محمد عبده ) عندما زار أوروبا قبل أكثر
بلدان
م���ن مائة عام ،والذي لم يج���د ُه في ٍ
الموجه إلى
إس�ل�امية أخرى ،والس���ؤال
ّ
وزارة الصح���ة العراقي���ة  - :إذا كنا في
تقشف مالي مزمن  ,واألزمة المالية
حالة
ٍ
التي يم ُر بها العراق أالن ليس���ت طارئة،
وإنها قد تستم ُر لع ّدة سنوات قادمة  ,لماذا
ال ُ
نفعّل السياحة العالجية في العراق أسوة
بإيران ولبن���ان والهند ،ونش���جع وندعم
المستشفيات الحكومية على إجراء العمليات
الجراحية ،مقابل مبالغ يتقاضاها القائمون
عليه���ا ،دون أن يُهاج���ر أطبائن���ا األكفاء
خ���ارج الع���راق بحثاً عن الم���ال واألمان
المفق���ود ،والذي���ن يق ّدر عددهم بعش���رة
اآلف طبيب مهاج���ر  ,والكثير منهم يعمل
في جامعات ومستش���فيات ال���دول الغربية
والعربية ،ويس���اهمون في تطوير عجلتها
الطبي���ة والتقني���ة ،دون أن تخرج عملتنا
الصعبة خارج البلد  ,كذلك المستش���فيات
الحكومي���ة ،تنافس المستش���فيات األهلية
واألجنبي���ة العامل���ة ف���ي الع���راق ..في
إجراء العملي���ات النوعية  ,ولدينا األطباء
االختصاص ،حملة شهادة البورد العراقي
والعربي والمهن الطبية األخرى الساندة ,
مع وجود سوق مفتوحة الستيراد األدوية
والمس���تلزمات الطبية ،بأنواعها من كافة
دول العال���م بما فيها المنش���طات ..أم ّ
إن
واجب المستش���فيات الحكومي���ة ،إعطاء
حبوب الباراس���يتول للمرضى فقط  ،وترك
الفقي���ر يموت على الرصي���ف  ،وما أكثر
الفقراء في بلدي؟

[واذا اتتك مذمتي من ناقص  ...فهي الشهادة لي باني كامل ]
 نعم أنا أتشرف ّكاتب
بأني ُ
مقال [ العالقة الطيبة بين
عمر وعلي ] -
كتبت المقال المعنون  :العالقة
الطيبة بين عمر وعلي ،ونشرت ُه
ف���ي صحيفتن���ا الت���ي تصدر
في والي���ة اريزون���ا ،باللغتين
العربية واالنكليزية  ,وارسلت ُه
صحف أخرى للنشر،
الى ع ّدة
ٍ
واصدرنا بعدها ع ّدة اعداد من
تعليق
الصحيفة ،ولم أسمع أي
ٍ
أو انتق���ادات حول المقال ،وقد
مضى أكثر من ثمانية أش���هر
ُ
سافرت الى
على نشره ،وما أن
ٌ
هاتف
العراق ،حت���ى وصلني
من اح���د اصدقائي ي ّ
ُبش���رني
 ,إن المدع���و[ م االنص���اري]
،عقد ع��� ّدة اجتماعات وندوات
حول الموضوع  ،وت ّم تجريمي
من خ�ل�ال بعض المش���عوذين
الذين اكتش���فوا  ..إن مصائب

العراق س���ببها  ,عباس طريم،
وإن أموال الدول���ة التي ُن ِهبت
وإن تدمي���ر البلد والفيضانات,
والهج���رة الجماعي���ة ,وعدم
تبليط الط���رق والبطالة والفقر
وأنتش���ار الرش���وة في جميع
مفاص���ل الدول���ة العراقي���ة ,
س���ببها أنا!! وكل جريمتي هي
ُ
دونُه التاريخ
 :انن���ي
ذكرت ما ّ
م���ن عالقة طيب���ة  ,بين عمر
وعلي ،وكيف كانا درعاً حصيناً
لدرء االخطار  ,أوصال اإلسالم
الى ما وصل اليه اآلن من قوّة
ومنع���ة  ,وانتش���ار في جميع
أقط���ار العال���م ،فث���ار المقاتل
[ م االنص���اري ] وانتف���ض
لكرامة اإلس�ل�ام الت���ي ُهدِرت
 ,بجم���ع عمر وعل���ي  ..على
طريق الخير والمحبة واالخاء
!؟كان المف���روض أن اس���لّط
الضوء على العداء والكراهية،
والبغضاء بينهما  ..كي يرضى

[ م االنص���اري ] وحفن���ة من
المتعصبين الذي���ن يجدون في
سب سيدتنا عائشة والصحابة
ّ
الكرام  ..عنواناً يُبر ُز مواهبهم
 ,ويميّزه���م ف���ي مي���زان
التفاضل ،لينالوا الحظوة لدى
اصحاب العق���ول المتحجرة ..
الذين أوصلوا البلد الى الحرب
الشاملة ،ومن المضحك المبكي
إن المومأ إليه  ..ال ُ
ّ ,
يملك أيّة
مصداقية بين الجالية العراقية,
وقد طرد من جميع المساجد ,
بسبب سوء أخالقه وطعنه في
ظهور ابن���اء الجالية وتصيّده
الخطاء اآلخرين  ..للتش���هير
بهم عند الحاجة  ..في ظروف
أخت�ل�اف ال���رأي ،والمعروف
أنن���ا جالي���ة متآخية,متعاونة
ف���ي ّ
كل المناس���بات الديني���ة
والوطنية ،حتى إن األخ العزيز
عمر االعظم���ي [ أبو عبد اهلل
] صاح���ب مطعم الس���ندباد .

ُ
شهر من محرم
يشارك في كل ٍ
ويقيم العزاء ،ويس���اع ُد في ّ
كل
صغي���رة وكبي���رة ،كذلك باقي
األخ���وة ( األربعيين -المذاهب
األربع اإلسالمية) وهم يحبون
آل البيت  ،وس���ماحة الس���يد
السيستاني  -طوّل اهلل بعمره،
يدعوهم [ بأنفسنا ] ولم نسمع
من علمائن���ا إلاّ خيراً ,بطبيعة
ُ
ترب���ط رموزنا
العالق���ة الت���ي
الدينية ،إلاّ ما شذ من المنتفعين
الذين يش���تمون السيدة عائشة
والصحابة الكرام ،ويعيش���ون
ويرتزق���ون من خ�ل�ال [ صب
الزي���ت على الن���ار ] وتأجيج
مش���اعر الكراهي���ة واالحقاد،
ومم���ا قال��� ُه عن���ي الثائر ( م
االنصاري) :
خ���ارج م���ن الملة،
« ّأن���ي
ٌ
ُ
وأح���اول تزيي���ف التاري���خ،
مبغضي اإلمام علي
وانحا ُز الى
ّ
 ،وأقول بأقواله���م واتفوه بما

درج عليه أسالفهم  ..من تلفيق
الصحة،
األساطير العارية عن
ّ
وعل���ى الجمي���ع أن يقاطعوا
صحيفة ( عراق بريس ) التي
ال تمثلهم ،وتنحاز الى اعداء (
الجعفريين -المذهب الجعفري
اإلس�ل�امي)  ,وأنه���ا ال ُ
تمثل
سوى عباس طريم ،مؤسسها
ورئي���س تحريره���ا ،المعني
بكل ما جاء به���ا من اكاذيب ,
وتهري���ج ودجل وال���ذي يقرأ
التاريخ بالمقلوب» .
هذه األم���ور دعتني الى زيارة
الوق���ف ( الجعف���ري) ولق���اء
الش���يخ الدكتور علي الخطيب-
نائب رئيس الوقف في بغداد ,
وطرح المسألة امام سماحته،
لمعرف���ة وجهة نظ���ر الفقه (
الجعف���ري) في ذل���ك األمر ..
خاصة إن س���ماحة الش���يخ ..
كان ف���ي امري���كا واطلع على
المقال في زيارت���ه لواليتنا ..

احمد الجلبي واالعداء األربعة
ٌ
مع���روف عالمياً،
سياس���ي
ٌ
محب..
بين
أختلفت فيه اآلراء
ٍ
ُ
يكن ل���ه التقدي���ر واألحترام
واالمتن���ان ّ
ولقب���وُه مهندس
إس���قاط النظام الديكتاتوري،
مبغ���ض ..يحارب��� ُه
وبي���ن
ٍ
ُ
ويش���ن عليه
ويعتبر ُه خائناً،
هجم���ات إعالمي���ة ،وهك���ذا
س���يفصح عنها
ش���خصيات
ُ
التأريخ ،ويعطيها المكانة التي
يحسب للدكتور
تس���تحقها.ما
ُ
احمد الجلبي ،العقلية الفريدة
التي اس���تطاع م���ن خاللها،
تنفيذ مخططه ،بإسقاط النظام
الصدامي الجاث���م على صدر
العراق  ،وق���د نجح بإعجوبة
في تغيير سياسة امريكا تجاه
النظام الصدامي الذي ّ
وقع على
بي���اض ..متعه���داً بتطبيق ما
تمليه عليه امريكا  ،رغم هذا
الموقف الصدامي ،اس���تطاع
الجلبي اقناع امريكا بإس���قاط
ص���دام ،وبعد س���قوط النظام
ُ
القادة
وقف الجلب���ي ومع���ه
المخلص���ون بوج���ه المخطط

االمريك���ي ،عندم���ا ش��� ّكلوا
أس���اس
مجل���س الحكم على
ٍ
طائفي ،ب���دل اجراء انتخابات
 ،فش��� ّكلوا البيت ( الجعفري-
المذهب الجعفري اإلسالمي)،
لكي تكون قوة موحدة ،بوجه
بول بريم���ر الحاك���م المدني
للع���راق  ،كم���ا إن مبع���وث
األم���م المتح���دة  -األخض���ر
خالف
االبراهيم���ي ،كان على
ٍ
مع الدكتور الجلبي الذي فضح
األمين الع���ام لألمم المتحدة -
كوفي عن���ان ،وأبنه المتورط
ف���ي كوبونات النف���ط  ،وهذا
جعل أصحاب القرار في البيت
األبيض يحددون حجم الجلبي
 ،والمشكلة األكبر التي سببها
المريكا ،هي كش���ف عمليات
التجس���س االمريكي���ة عل���ى
إيران ،الع���دو األول للواليات
المتح���دة  ،وقد عرفت امريكا
إن الجلبي هو الذي الذي أبلغ
إي���ران عن التجس���س  ،وقد
داهمت مقرّات حزب المؤتمر
الوطني ألكث���ر من مرّة  ،مما

جعل الجلبي يخس ُر الكثير من
موقعه السياس���ي ،بل أصبح
العدو اللدود للواليات المتحدة
االمريكية ،إمّا العدو الذي ّ
شن
عليه هجمة إعالمية تسقيطية
هم “الص ّداميون” الذين كانوا
يحكم���ون بالحديد والنار ،ولم
تك���ن الهجمة موجهة للدكتور
الجلب���ي وح���ده ،ب���ل جميع
القوى الت���ي ناضلت وقارعت
النظ���ام الصدام���ي ،وكان���ت
الحص���ة األكب���ر م���ن الذين
اس���تهدفهم “الص ّداميون” ،
هم المجلس األعلى والدكتور
الجلبي ،لمكانتهم في مقارعة
النظام وفي العملية السياسية
الديموقراطية  ،وهذا طبيعي..
أن يكون نهج هؤالء محاربة
الجلبي  ،خصوصاً ،وهو الذي
اجتث الكثير م���ن الصداميين
عندم���ا تس���نم رئاس���ة هيئة
اجتث���اث البع���ث ،وق���د منع
الكثير منهم من تسنم مناصب
تنفيذية في مؤسس���ات الدولة
 ،الجلب���ي ه���ادم ف���ردوس

شيزوفرينيا الخوف..
ثقافة الحاكمية العربية

الصداميين ،ولواله لما س���قط
النظام الصدامي ،كما إن موقع
الدكتور احم���د الجلبي ،كون ُه
خبي���راً أقتصادي���اً ،خصوصاً
ّإن���ُه دكت���وراه ف���ي فلس���فة
ُ
ويمتل���ك خبرة
الرياضي���ات،
مصرفية  ،فكان يراقب صرف
الحكوم���ة لألموال ،وكش���ف
الكثير من الملفات  ،فكش���ف
الفس���اد ف���ي وزارة الدف���اع
ووزارة الكهرباء في حكومة
يحارب
اياد ع�ل�اوي  ،وبقي
ُ
بقوة كما حارب النظام
الفساد ّ
المقبور  ،وكش���ف الكثير من
ملفات الفس���اد ،أهمها غسيل
األم���وال والمصارف والعقود
الوهمية الت���ي ُ
تدين الحكومة
األخي���رة ،وه���ذه الملف���ات
الخطي���رة ق ّدمه���ا للنزاه���ة
والمحكم���ة  ،مما جعل الجلبي
هدف���اً للتس���قيط لدرج���ة ّ
بث
أكثر من فديو كاذب ،لتش���ويه
وأخرها اتهام
صورة الجلبيِ ،
الجلبي بس���رقة اآلثار ،بينما
الحقيقة إن االمريكان اصحاب

الطفولة العراقية ..
عافتها البراءة وسرقتها القسوة
أينم���ا تول���ي وجه���ك وفي
مكان في الع���راق ..في
أي
ٍ
األس���واق أو الش���وارع أو
الح���ارات و”الدرابي���ن” أو
في ش���وارع المدن الكبيرة،
عند تقاطع���ات الطرق ..في
المقاهي على حافات األنهار..
عند كراجات الس���يارات في
االحي���اء الصناعي���ة ،قرب
محط���ات الوق���ود ..في أي
مكان ممكن أن يكون فيه ماء
ٍ
وهواء ،ترى أزهاراً ،تسير
عل���ى األرض ،ال تفوح منها
رائحة الورود ،أزها ٌر شاردة
العيون كثيرة الحراك ،ليس
في المكان الذي اراد اهلل لها
أن تك���ون فيه !! أنهم أطفال
العراق ،فل���ذات اكباد االباء
واألمهات ،غادرتهم الطفولة
مبكرة ،وج ّردتهم من أناملهم
ّ
الغض���ة وأحالمه���م البريئة
بأخر النهار.
التي تنتهي ِ
أطفال العراق الذين ليس���وا
كأطفال العالم ،وفي أي بقعة
من بقاع االرض ..لم يعيشوا
الطفولة ،وم���ن عاش منهم
طفولته المتواضعة ،ادخلوا
مع تل���ك البراءة ،خش���ونة
الكِبار وأف���كار المنحرفين..
ف���ي بل ٍد ع���اث في���ه الكِبار
الصغار،
وقتلت بتطلعاته���ا ِ
وأخرجته���م م���ن س���نين
ُ
ومنذ
أعماره���م وعالمه���م،
عقو ٍد بدأت الهجمة المنظمة
على تلك الطفول���ة ،وبدأت
البرام���ج المنحرف���ة ُتدخل

باألق�ل�ام التي تخدم اإلس�ل�ام ,
وتجمع الكلمة  ,وتزيل الغشاوة
عن العيون التي ال تبصر ،وقد
نصحوني أيض���اً ،أن ال التفت
الى أصحاب الفتن والتجييش،
ُ
ظ���روف
ونح���ن في
خاص���ة
ٍ
رص الصف���وف
 ,تس���تدعي ّ
والتص���دي للعدو الداعش���ي،
وتفوي���ت الفرصة على ّ
كل من
تس���وُل له نفس���ه ،العمل على
ّ
تمزيق الوح���دة والعزف على
أوتار الحق���د والكراهية ..من
خالل ّ
ب���ث الفرقة بي���ن ابناء
ُ
يفرض
البلد ،والس���ؤال الذي
نفس��� ُه اآلن  :أيه���م نص ّدق ؟
علمائنا االبرار ..الذين يدفعون
ال���ى المحب���ة والتآخ���ي ونبذ
التعص���ب  ,واالبتعاد عن الغلو
 ,أم [م االنص���اري ] ال���ذي
يُحرُّضنا عل���ى أن ننقل معركة
الطف الى [ اريزونا ] وبالتالي
 ..نحن الخاسرون جميعاً ؟

الس���لطة في حينها ،هم الذين
أخ���ذوا اآلث���ار اليهودي���ة ،
هذه واحدة من التس���قيطات،
ناهيك عن اآلف الفيسبوكيين
الذي���ن يعملون على تس���قيط
المخلصي���ن ،بنش���ر األخبار
الكاذب���ة والمفبركة لتش���ويه
المخلصين المحاربين للفساد
 ،بالمقابل ينش���رون بطوالت
وهمية للفاسدين الذين دمّروا
الس���رّاق
الع���راق ،ه���ؤالء ُ
الفاس���دين ضلل���وا الحقائق،
وحارب���وا الجلب���ي الحريص
على الم���ال الع���ام ،والجهل
كان إح���دى الجبهات المعادية
للدكتور الجلب���ي والمخلصين
الذين ناضلوا من أجل الشعب
الصابر  ،وهؤالء طعنوا القادة
الذين أفن���وا حياتهم بمقارعة
النظام الصدامي  ،فكانت عبارة
( كلهم حرامية ) ،نجدها على
ألسن الجهلة ،ألنهم ال يفرّقون
ُ
بي���ن ال���ذي ش���ارك بحكومة
الفساد ،وبين المحارب للفساد
 ,وتهمة س���رقة بنك البتراء

 ،تناقلته���ا ش���رائح الجهل���ة
والس���رّاق الذين سرقوا المال
ُ
ودعمتها الفضائيات الصدامية
ُ
وحقيقة هذه التهمة بس���بب
،
رفض الجلبي ،تع���اون البنك
م���ع النظام الصدام���ي  ،وقد
ٌ
مؤام���رة ،بالتعاون
ُدبّرت له
مع الملك حسين -ملك األردن،
يهرب من
مما جعل الجلب���ي
ُ
األردن برأس ماله  ،والغريب
إن محكم���ة عس���كرية !!!
حكمت على الجلبي بالس���جن
 22س���نة ،وهذا يثي ُر الدهشة
واالس���تغراب ..م���ا عالق���ة
محكمة عس���كرية بهكذا تهمة
؟؟؟ هنالك س ٌر ال يعلم ُه إلاّ اهلل
والملك حس���ين  ،وقد أعترف
المل���ك بالمؤام���رة الحقي���رة
التي دبّرها صدام ض ّد الجلبي
 ،ه���ؤالء الجهل���ة اليعرفون
ّ
إن الجلب���ي م���ن العائ�ل�ات
البغدادي���ة العريق���ة والثرية
التي أحس���نت للناس ،لدرجة
إن الحاج عب���د الهادي و ّزع
أراضيه عل���ى الفقراء ،وبنى

مستش���فى خاص لألطفال من
جيب���ه الخاص  ،وكانت مدينة
الحرية تسمى مدينة الهادي،
نس���بة لعبد الهادي الجلبي ،
كم���ا ّ
إن الدكتور احمد الجلبي
لم يسكن منطقة الخضراء ،بل
سكن في دار والده .
رحل الجلب���ي ومع���ه الكثير
من األس���رار المهمة ،أهمها
األموال التي ُن ِهبت من خزينة
الع���راق وق ّدم���ت الكثير من
الملفات الخطي���رة للنزاهة ،
فه���ل س���تختفي الملفات التي
ق ّدمها الجلب���ي أم إن النزاهة
وتكون أسماً
ُ
ستقوم بواجبها،
على مس���مى ؟؟ وه���ل يلعب
القضاء دوره ،أم يلملم القضايا
ُ
؟؟؟ اهللُ أعلم  ،رحل وترك في
قل���وب االصدق���اء والمحبين
للسرّاق
ُغصة  ،ورحيل ُه فرحة ُ
والفاسدين والفاشلين ،وفرحة
للجهل���ة الذين ال يميزون بين
الصالح والطال���ح  ،رحل أبن
العراق البار ،ورحيله خسارة
ُ
يمكن تعويضها .
وطنية ال

ايمان عبد الملك

الحياة اليومي���ة القلقة للفرد
العرب���ي داخ���ل مجتمعاتن���ا
الشرقية  ،تجعل ُه يعيش أمام
مشاكل ّ
معقدة مؤلمة نفسياً،
ّ
الح���ل فيها  ،ذلك من
يصعب
ُ
خالل ع���دم ق���درة التركيز ،
نتيجة األوض���اع المضطربة
غي���ر اآلمن���ة  ،مم���ا يؤث ُر
س���لباً على حيات���ه اليومية
بتوتر دائم،
المعتادة  ،ليعيش
ٍ
مرفق���ة بعصبية تق���ود ُه الى
الخوف واالنط���واء والعزلة
 ،أو باالنتقال الى العبثية في
التصرف واألداء والتعامل مع
أمور الحياة الخاصة والعامّة
ّ .
إن السياس���ة الم ّتبع���ة في
بالدنا ،وكب���ت حرية التعبير
،والص���ور التي نش���اهدها
يومياً على شاش���ات التلفزة،
معززة بتس���ويق ثقافة القتل
واإلره���اب والتنكيل ،تجعلنا
قناع ،يظه ُر
ُ
نتقمص أكثر من ٍ

أطفال العراق الى مختبرات
القتل والسوء والتجريد من
كل ما ُ
يمت لتلك الطفولة من
مس���مى ..الطالئع ..الفتوة..
المس���دس..
البندقي���ة..
المالبس الخاكية  ..الحروب
 ..األب الذي يرتدي مالبس
العس���كر ،الموت والطائرات
وبرام���ج المعرك���ة ،والقائد
الض���رورة ال���ذي يُغن���ي
ل ُه أطف���ال العراق أناش���يد
ألع���اب تمأل المحال
النصر،
ٌ
واألس���واق ،لونها عسكري
وخاك���ي ،ال توجد لعبة غير
موس���ومة ومختومة بمعمل
العن���ف ،ولم يع���رف أطفال
العراق معن���ى للطفولة ولم
يعيش���وها ،مثلم���ا عاش���ها
ٌ
مكان آخر ،فارقهم
أطفال في
ٍ
االب���اء مبكرين ،وذهبوا الى
الح���دود ،ليلقوا بأنفس���هم
بأتون الم���وت ،ورد المحتل
ِ
الوهم���ي ،ودائماً م���ا يعود
ٌ
محمول على
ذالك األب وهو
اآللة الحدباء ،وذلك األبن ال
ُ
يعرف ّ
إنُه فارق الحنان ..لم
يبكي ،ألن ُه ال يعرف للرحيل
معنى ،وال يعي ما س���يجري
عليه في الغد ..وجد نفس���ه
أم عافها الزوج،
بأحض���ان ٍ
تستطيع أن ّ
توفر لهم
وهي ال
الحنان ،وال لقمة العيش ،أو
ه���رب والده خوفاً من بطش
القائد ومؤسساته البوليسية،
ُ
،تعبث
ليترك االبن���اء خلفه
بهم ايدي الرذيلة ،ويناديهم

عباس طريم
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تلقائياً بس���لوكياتنا النفسية
وانعكاس���اتها الخارجي���ة،
س���واء في النفس أو المنزل
ٌ
وخارجه ،لنمس���ي ونصبح
بش���خصيات مختلفة ،ليس
ٍ
بداعي التغيير ،لكن حس���ب
الظ���روف والضغوط���ات
االجتماعي���ة والسياس���ية
الت���ي تالزمن���ا ،فعندم���ا
ُ
يدخ���ل المجتمع ف���ي حالة
الشرذمة والطغيان السياسي
يضيع
والم���وروث الثقافي،
ُ
من بعدها الم���رء  ،ليتملك ُه
الخوف والرعب وسط القوة
النفوس
والبط���ش ،لت���زداد
ُ
خ���واءاً ،هنا قد نس���عى الى
طرح األس���ئلة الت���ي تقودنا
ال���ى تبس���يط الفع���ل ،وقتل
روح التجدد والمبادرة لحيا ٍة
أفضل بسمو الفعل المتطور
 ،لنس���لّم ونرضى بما تمليه
علينا حكوماتن���ا من قوانين

أب ال
نداء الضياع أو رؤية ٍ
يستطيع الحراك ،ليس له إلاّ
ُ
ٌ
عيون تنظر الى خالقها ،وأي ٍد
ترف���ع بالدعاء (خذ أمانتك )
ُ
ف���األب الذي ال يس���تطيع أن
يرى طفولة أبنه ،وهي ميتة،
يتمن���ى الم���وت ،األب الذي
ال يس���تطيع أن يأتي برغيف
الخبز ٌ
ميت في الصميم ..
عقو ٌد م���رّت وهذا هو الحال
للطف���ل العراق���ي الذي مات
مبكراً ،بعد أن س���رقوا منه
االنتم���اء لطفولت���ه وعالمه
البهيج الملون ،وترك ُه لعبة
بيد الزمان الذي اضحى هو
أيضاً لعبة بي���د العتاة ،هكذا
ع���اش المواط���ن العراقي،
وهو لم يم���ر بعالم البراءة،
فأصبح الطفل س���لعة كباقي
ُ
،تب���اع في س���وق
الس���لع
الرقي���ق بأبخ���س األثمان،
وحتى يومنا هذا الذي حصل
أخر
فيه التغيير ،وس���قطت ِ
معاق���ل الدكتاتوري���ة ،ظلت
الطفول���ة العراقي���ة مهملة،
وال يوج���د م���ن يلتفت لها..
س���واء كان من الحكومة أو
ٌ
المنظمات المعنية بالطفولة
أو حتى منظم���ات المجتمع
المدني،وج��� ّرت الطفول���ة
ُ
ج��� ّرًا ال���ى عال���م الح���رب
والقتل ف���ي الوضع الجديد،
فتعرض األطف���ال العراقيون
ودون رحم���ة الى األختطاف
والتهجير والقتل بالسيارات
المفخخة ،ال بل تمّت مساومة

واشاد به ،وأعتبر ُه من المنافذ
الت���ي تقرّب القل���وب  ,وتوحد
الخطوات ,وتزي���د من التالحم
الذي نس���عى إليه ّ
بكل الطرق،
وقد ش���كرني س���ماحت ُه ثانية،
ونصحن���ي أن ال التف���ت ال���ى
أصح���اب الفت���ن الذين ال هم
لهم سوى إشعال الحرائق هنا
وهناك ..
وقال ُ :
نحن س���عداء بما تكتب
وال يس���عنا إلاّ أن ُ
نش���د على
يدك ،واش���اد بالعالقات المتينة
ُ
ترب���ط رموزن���ا الدينية،
التي
ً
وأنهم كانوا جميعا ،يتس���امون
فوق االحق���اد  ,وإن صدورهم
تس���ع العالم ومن فيه  ,وكانوا
ُ
يضعون يداً بيد لخدمة اإلسالم
والمس���لمين ،وقد سافرت الى
النجف االشرف والتقيت العلماء
األبرار هناك ،وكان جوابهم ال
يختلف عن س���ماحة الدكتور
علي الخطيب ،وأنهم اش���ادوا
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ذويهم بالمال بعد خطفهم من
أماكن الدراس���ة ،مما حدى
باألهل ال���ى من���ع أطفالهم
من الذهاب الى المدرس���ة،
ومالزمة البي���وت التي تعج
بحكاي���ات القت���ل والح���رب
واإلرهاب ..كل ذلك بالتأكيد،
ُ
سيترك أثراً نفسياً خطيراً ج ّدًا
على نفس���ية الطف���ل وبنيته
تحت���اج الى
الش���فافة التي
ُ
بحذر ش���ديد،
التعامل معها
ٍ
خشية المس���اس بتلك البنية
التي وهبها اهلل الى بني البشر
في مقتب���ل العمرّ ،
وإن الذي
يجري اليوم في العراق،جعل
الطفول���ة العراقي���ة تبتع��� ُد
ُ
وتعيش
كثيراً عن طفولتها،
مبكرة ،عال��� ُم الكِبار المليء
بالتعقي���دات واألم���راض
المجتمعي���ة ،وبالتالي يؤدي
جيل
ذلك ال���ى عدم اع���داد ٍ
مجتمع في
مؤه���ل ،لقي���ادة
ٍ
المس���تقبل ،ونقل���ه الى ب ّر
األم���انّ ،
وإن القس���وة التي
يعيش���ها المجتمع العراقي،
ُ
ومن���ذ عق���و ٍد م���ن الزمن،
ُ
يقطف ثمارها اليوم العراق..
جي���ل ،عاش
ف���ي تص���رف
ٍ
ٌ
،جيل
حرمان الطفولة البريئة
ُ
يعبث اليوم بمشاعر الناس،
ويمته���ن االج���رام والقت���ل
والرذيل���ةّ ،
ألن���ُه تربى في
أسس
على
البائد
عهد النظام
ٍ
خاطئ���ة ،اريد منه���ا إعدا ُد
حرب ،وليس مجتمع
مجتمع
ٍ
س�ل�ام ،فنرى ش���باب اليوم

ونصب���ح ممتثلين
مجحفة ،
ُ
لألوامر الصادرة من القادة،
دون أي مناقش���ة أو تفكي���ر
ول���و بدرجاته الدنيا أو القيام
بأي م���ن المعايير الجريئة ،
ٍ
لنمسي عديمي القدرة بامتالك
ق���رار ،نابع من الذات أو
أي
ٍ
ُحس���ن وضع
تفكير صائب ي ّ
ٍ
البالد  ،فالضغوطات المتتالية
تس���يطر عل���ى أس���لوبنا،
ونج ُد نفس���نا متتبّعي سياسة
الخ���وف ،نتيج���ة الموروث
الثقاف���ي والنظ���ام التربوي
ً
،فضال عما
ورقاب���ة الدول���ة
تلميه علينا ثقافات شخصية
مصلحي���ة ،تح���ت عناوي���ن
ً
دينية ،قد ال ُ
أصال لروح
تمت
الدين ورس���الته الس���ماوية
الس���محاء  ،ليحول���وا حتى
أفعال
تلك الروح التواقة الى
ٍ
س���لبية ُت ُ
زرع في القلوب منذ
نش���أتها  ،دون أن نع���ي أننا

نتجه بالطريق المعاكس الذي
ُ
يصل بنا ال���ى زرع التعصب
و التط���رف ال إرادي���اً ،واذا
حاولن���ا االبتع���اد ينعتونا بـ
“الملحدي���ن” !! الواج���ب
يتحت���م بتوصي���ة الش���عوب
العربية ومثقفيها خاصة  ،أن
يواصل���وا الكلمة دون خوف
واب���داء الرأي بوضوح ،وأن
ال يقفوا مسلوبي اإلرادة في
قول كلمة الحق  ،وال يجعلوا
الخوف يبعده���م عن بالدهم
من خ�ل�ال هج���رة مؤجندة
حلول
مقص���ودة  ،لنصل الى
ٍ
جذرية من خالل زرع الروح
الوطنية األصلية المتطورة ،
إضافة الى انشاء المؤسسات
األجتماعية والمدنية لحماية
وفس���ح
حق���وق اإلنس���ان ،
ِ
مجال بيّن واضح لتعد ٍد فكري
ٍ
وسياسي ،وانسجامه بوحدة
البالد.

حمزة الجناحي
ُ
أطفال األمس ،وقد
الذين هم
بدت على تصرفاتهم القسوة،
وع���دم األهتمام بتوس�ل�ات
الوطن والمجتم���ع الجريح،
ً
كونهم قد ورث���و إرثاً
ثقيال،
غايت ُه إعدادهم أعداداً س���يئاً
نحو االنزالق ف���ي الهاوية،
لذلك نرى معاناة الحكومات
الجديدة من القضاء على آفة
القتل والس���لب التي يمتهنها
أطف���ال األم���س ،وم���لء
الس���جون العراقية من تلك
االعدادات السيئة التي كانت
تسمى جيل المستقبل ( نضمن
الش���باب لنكسب المستقبل)،
وهذا ه���و المس���تقبل الذي
اُع��� ّدت له بطريق���ة الملبس
الخاكي والبندقي���ة والبلطة
وآلة القت���ل التي يتباهى بها
الش���باب اليومّ ،
إن انش���غال
الحكوم���ة بالجوانب األمنية
الت���ي بُني���ت على أس���اس
س���يء ،ال يعطي لها التبرير
بع���دم األهتم���ام بالطفول���ة
الضائعة اليوم في ش���وارع
المدن واألزق���ة والحارات،
تناديهم العصاب���ات وأرباب
القت���ل والحرب وبس���هولة
 ،وب���دون معان���اة ،كون إن
التركيبة النفس���ية للطفولة
غي���ر س���وية وغي���ر مبنية
طفولياً ،فن���رى الطفل وهو
في سنينه الستة أو السبعة،
وهو يتحدث بأحاديث تفوق
عمره ،بل ُتفاجىء المستمع،
أو إن ذل���ك الطف���ل يتعاطى

ويسوقها أو يعمل
المخدرات
ّ
ف���ي التس���ول للعصابات أو
ُ
كدليل للقتل ،وحتى ّ
إنُه
يعمل
ٍ
يش���ترك في زرع العبوات،
ُ
ويحمل سالحاً أكثر وزناً من
وزنه وأطول من طول قامته
!! إن ع���دم األهتم���ام بهذه
ُ
سنرث
الشريحة  ،يعني أننا
ً
مس���تقبال معقداً تملئ ُه العقد
ويصعب الش���فاء
المريضة،
ُ
منه لسنين عديدة ..حتى إن
الطفل ال���ذي يعيش في كنف
األب واألم ،ويع ُد اعداداً جي ّدًا
في ه���ذه المرحلة لم يس���لم
م���ن المعان���اة المريضة في
المجتمع ،فنرى ً
مثال إن لُعب
ٌ
عبارة عن آالت
األطفال كلها
قتل مُصغرة ،مث���ل البندقية
والمس���دس والراجمة ،ال..
ب���ل إن بعضاً من هذه اآلالت
ال ُ
تقل خطورة عن الس�ل�اح
الحقيق���ي ،وبنف���س الحجم
تقريب���اً ،ويؤدي نفس العمل
ُ
والتعمل
لتلك اآلالت الفتاكة،
الجه���ات المختص���ة عل���ى
التدخل في من���ع تداول مثل
هذه االش���ياء الخطيرة التي
تترك على الطفل أثراً نفسياً
ُ
خطي���راً ،وم���ع دخولها الى
العراق ومعاقبة مستورديها،
إن العوز والفاقه وفقد األب
أو األم وترك الطفل للمدرسة
وانخراطه ف���ي مهن الكِبار،
فأل س���يء عل���ى المجتمع
العراقي الذي يعتب ُر عدد فئة
األطفال أكبر من باقي الفئات

العمرية ،وبالتالي يعني هذا
ضي���اع تلك الورود ورحيلها
عالم غي���ر العالم الذي
ال���ى ٍ
يج���ب أن تكون في���ه ،وقتل
الطاق���ات الواع���دة للبناء،
إن األطفال الذين يعيش���ون
صح���ي طفولي،
في عال���م ّ
ويتدربون على أيدي مهنيين
وأختصاصيين يُعدونهم نحو
ب ّر األمان ،هو الذي يجب أن
يعيش في���ه الطفل ،والبد أن
يكون في���ه ،والدولة مطالبة
باحتض���ان الطف���ل العراقي
ِّ
وسن قوانين صارمة للحفاظ
س���ليم
أس���اس
وبناء
عليه،
ِ
ٍ
ٍ
له ،والعمل ض��� ّد تعريضهم
للضياع ،كما هو حال الدول
المتقدم���ة ،ونش���ر ثقاف���ة
الطفل وإع���داد العائلة نحو
هذا المس���ار ،وعدم التفريط
بمراحل الطفولة وضياعها،
والضرب بي ٍد من حديد ..حتى
لو كان المخطئ والمس���يء
ه���ي العائل���ة ،وتعريضهم
للمس���ائلة القانونية في حال
االساءة للطفل ،كما هو حال
العالم اليوم الذي يخرج الطفل
وهو نابغ���ة ،وتب���دو عليه
عالمات التفوق في س���نينه
األولى ،وتهيئته للمس���تقبل،
سوف ّ
تجنُب المجتمع شرور
التح���ول الذي لع���ل األطفال
الس���يئين يعكس���وها عل���ى
مسيرة المجتمع الصالحة.

