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العدد 2473 :

حتى في االنتصارات متثلت
وحدة الكلمة والهدف
عبد الخالق الفالح
يم��� ُر الع���راق حالي���اً
بمرحل���ة مفصلي���ة ،و
هنالك مخاط��� ٌر جمّة..
في مقدمته���ا الطائفية
وإرهاب بشع،
السياسية
ٌ
ُ
يستغل المناخ السياسي
ليوس���ع
الس���لبي،
نش���اطاته ض ّد شعبنا،
لضع���ف المؤسس���ات
المهني���ة الك���فء التي
ُتبنى عليها الدول���ة القادرة والمتمكنة،
ُ
وتتمكن م���ن تقديم األم���ان والخدمات
الالئقة ،ولتيفرّق المجتمع ً
بدال من بناء
دولة مواطنة كاملة وحقيقية.
يجب أن
العملية السياس���ية في العراقُ ،
تكون م���ن أجل اعط���اء الفرصة لنمو
الق���وى الديموقراطية وتحقيق المفاهيم
اإلنس���انية ..لِما جاء في مواثيق األمم
ّ
الح���ق الكامل للفرد،
المتحدة ،واعطاء
ّ
بأن يكون مؤثراً على قرارات الس���لطة
أسس وقواعد ،تحتر ُم
السياسية  ..على ٍ
وتص���ون ّ
ُ
حق الف���رد أو المجتمع مهما
كان صغي���راً أو كبيراً ف���ي تنمية ثقافته
وحضارته ،وصياغ���ة الماكنة اإلدارية
في مناطق���ه بصورة س���ليمة ،الحركة
ٌ
ممكن أن تكون
السياسية في مجتمعنا،
أداة إيجاية وفعّالة اذا أخذت دروساً من
الماضي ،ودروساً من تحالفات الحركة
السياسية العراقية والكردستانية ..يجب
أن تكون اليوم أفضل من غد ،واذا عرفنا
إن القض���اء عل���ى اإلره���اب وداعش،
يتطلب درجة قوية من الوحدة الوطنية،
ُ
و ه���و الواق���ع اآلن ،و هذا م���ا تؤ ّكدُه
اإلنتصارات التي تحققها القوات العراقية
قوات
بكل فصائلها  ،فمن ذلك نرى ،إن ّ
البيشمركة وقوات العشائر واإليزديين،
تمكنت من تطهير مس���احات واس���عة
من س���يطرة إرهابي���ي \»داعش\» إثر
هجوم ّ
شنتُه ض ّد اإلرهابيين على محاور
ٍ
عديدة في قضاء س���نجار ،وس���يطرت
مساحات شاس���عة منها ،وت ّم طر ُد
على
ٍ
هذه العصابات ،إن االنتصارات ُ
تدل على
وحدة شعبنا وتتوالى في مختلف قواطع
العملي���اتّ ..
كل يوم ،و تس���تم ُر القوات
العراقية المشتركة على استعادة الكثير
من األراضي والمدن من أيدي عصابات
الغدر ،تؤيدها زم��� ٌر خبيثة لفلول حزب
ُ
يحاول البعض من تقليل
البع���ث ،والذي
أهميته ،خاصة من هم في داخل العملية
السياس���ية  ،بإث���ارة المواق���ف الغير
واقعية ،ووض���ع العصي في عجلة هذه
االنتص���ارات ،وللحقيق���ة إن هذا التقدم
عل���ى األرض يعود  ،بحس���ب محللين
عسكريين وسياسيين إلى ضربات القوة
الجوية العراقية المتتالية التي اصبحت
ّ
أكثر فعالية ،والتي بدأت بقطع اإلتصال
االلكترون���ي بين المقاتلي���ن المتطرفين
وعصابات التكفير ،حتى لم يعد بإمكانهم
اس���تخدام الهوات���ف المتحركة  ،كما ت ّم
قطع التواصل اللوجستي بينهم ،وتركيز
الضرب���ات عل���ى أرتالهم العس���كرية،
ُ
يض���اف إلى ذلك ما
ومخ���ازن عتادهم،
نتج عن جرائمهم ّ
بحق أبناء العش���ائر
المختلف���ة ..في الرمادي ومدن أخرى ،
األمر الذي قلب ض ّدهم هذه الشريحة ،و
بتحالف أبناء العشائر في األنبار وصالح
القوات العراقيةّ ،
وإن
الدين وديالى مع ّ

قوات الحشد وابناء العشائر،
مش���اركة ّ
جنباً الى جنب م���ع الطوائف العراقية
األخرى ف���ي مواجه���ة جماعة داعش
قوية بوجه
اإلرهابي���ة  ،وهي ضرب���ة ّ
تصريحات بعض السياس���يين الرافضة
قوات الحش���د الشعبي ..في
لمش���اركة ّ
عملي���ات تحرير األنب���ار والموصل  ،و
ُ
ّ
تصطبغ بالصبغة
إن مث���ل هذه الدعوات
ضحى وما زال
الطائفية ،كون الحشد قد ّ
يُضحي في كافة مناطق البالد .
ّ
إن االتهامات التي ُنس���بت الى الحش���د
الش���عبي م���ن قب���ل بع���ض الطائفيين
بريء منها،
والقن���وات المأجورة  ،هو
ٌ
أصح���اب قضية وعقي���دة أصيلة،
فهم
ُ
ُ
والغرض منها مص���ادرة انتصاراتهم..
من خالل اتهامه���م بالطائفية التي تري ُد
تمزيق اللُحمة بين ابناء الشعب العراقي،
مع أنها تض ُم من كل أطيافه « ..السني
والش���يعي والمس���يحي والصابئ���ي»،
وذهبوا لحماية أرض العراق الحبيب من
دنس الجماع���ات التكفيرية ،ومن وباء
ج���رذان داعش ،وهو انتصا ٌر للش���عب
ٌ
وهزيمة
العراقي ووحدته الوطنية عامّة،
شنعاء لداعش ومن ُ
يقف ورائه ،وهذه
االنتص���ارات هي الر ّد العملي الحاس���م
على الطائفي���ة المقيتة التي خططوا لها
لس���نوات ،وصرفوا عليه���ا المليارات
ضح���ى هؤالء
م���ن البت���رودوالر ،و ّ
ش���يء
االبطال بارواحهم ،وتركوا كل
ٍ
ورائهم  ،وذهبوا للدفاع عن المق ّدسات
والوطن ،وأثبت المقاتل العراقي بسالته
وشجاعته وتفانيه في الدفاع عن بالده،
وفي ظل هذه االنتصارات الكبيرة التي
تس���تحق ّ
ُ
كل القوات المشاركة
تحققت،
من الجيش والش���رطة والحشد المبارك
وقوات البيش���مركة والعش���ائر الحرّة،
ّ
وقفة اج�ل�ال وأحترام من جميع أطياف
الش���عب العراقي ،وخاصة السياسيين..
إذ لوالهم لما استطاع اح ٌد منهم الجلوس
على الكرس���ي ،ومع األس���ف الش���ديد
تكتف
إن بع���ض القن���وات اإلعالمية لم ِ
بتجاهل ه���ذه االنتص���ارات ،بل أخذت
تش���وُه س���معة هؤالء الذين لبّوا نداء
ّ
الوطن ،وتركوا األهل واألحبة من أجل
هدف نبيل ال يدرك��� ُه اّإل الذين التصقت
ٍ
بأرواحهم محبة الع���راق ،األم ُر اآلخر
الملفت لالنتب���اه  ،هو إن هذه القنوات،
وكلما توالت انتصارات القوات المشتركة
ف���ي أي بقعة من أرض المق ّدس���ات ،
كلم���ا تمادت في غيّه���ا وبغضهاُ ،
حيث
تقوم بتجني���د كل ما تمتلك من إمكانيات
ووسائل لمواجهة هذه االنتصارات ،بل
تجنُد ّ
تش���وه الحقائ���ق ،و ّ
كل ما
أخذت
ّ
تمتلك من إمكانيات ووس���ائل لمواجهة
هذه المسيرة  ،وتحاول تحريف الوقائع
..مع األسف ..س���واءاً أكان تخطيطاً أو
ً
تمويال
تنفيذاً أو تجهيزاً أو تس���ليحاً أو
أو تثقيفاً أو تنظي���راً وإفتاءاً ،ويبدو إن
الصم���ت العالمي المُتكبر ع���ن الطغاة
انكش���اف أدوارهمٌ ،
دليل
الجن���اة ،رغم
ُ
ِ
دامغ على شراكة فعلية معهم ..من لدن
الكِبار العالميين ،ولذلك فالرهان عليهم
ٌ
ره���ان بائس
ف���ي مكافحة اإلره���اب،
يائ���س ،ال جدوى من االرت���كاز عليه،
يحتاج الى إعادة قراءة للواقع
وهذا ما
ُ
بحذر
والتحديات والتهديدات المستقبلية
ٍ
ويقظة .

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

التحالف الرباعي..
خيارٌ آخر وليس بديالً !!
جواد العطار
تسترش ُد الحكومة العراقية في عالقتها
مع الواليات المتحدة االمريكية حالياً
باثنين من االتفاقات:
 اتفاقي���ة االط���ار االس���تراتيجي( )SFAالت���ي تغط���ي العالق���ات
السياس���ية واالقتصادية واألمنية مع
ُ
الطرف
العراق  ،والتي تخل���ى فيها
االمريك���ي عن التزامات���ه قبل وبعد
العاشر من حزيران  2014م.
ُ
االتفاقية األمنية المعروفة بأس���م
اتفاقي���ة وضع القوات (.. )SOFA
التي تنظ ُم العالق���ات األمنية  ،وهذه
أيضاً انتهى مفعولها بعد االنس���حاب
ع���ام  2011م  ،ول���م يبق���ى منها
وبش���كل ال يُبيح أو
سوى المساندة
ٍ
يمنح شرعية لتواجد  ١٠٠٠جندي
امريكي ً
مثال في قلب العاصمة بغداد،
بحجة حماية الس���فارة  ،مع العلم إن
امريكا أس���قطت نظ���ام طالبان عام
2001م ،بألف جندي أيضاً.
فما الجدوى من اس���تمرار الحكومة
بالتعاون م���ع األمريكان في محاربة
داع���ش؟؟ وهم الذي���ن يثبطون من
عزيم���ة العراقيي���ن ،ويؤثرون في
بتصريحات عس���كرية
معنوياته���م
ٍ
ال تطابق الواقع ،وم���ا يتحقق على
األرض ..في مناسبة وبغيرها  ،وهم
باتفاق أو اتفاقية
الذين ال يلتزم���ون
ٍ
ُ
يضمن مصالحهم فقط  ،وهم
اّإل بم���ا
أيضاً الذي���ن خضع���وا للتجربة في
الحرب على ه���ذا التنظيم ألكثر من
عام ونصف ،ولم يظهر لهم أي تأثير
واقع���ي عل���ى األرض ،وامريكا هي
القوة العسكرية الكبرى في العالم!!!
ّ
لعام ونصف لم يك���ن لدينا خيا ٌر في
الح���رب أو بديل س���وى األمريكان
بتحالفهم الدولي األفش���ل على مدى

تحالف���ات..
عقدي���ن ونص���ف م���ن
ٍ
اخرجت العراق من الكويت وس���اقت
ميلوس���وفيتش  -رئيس يوغسالفيا
الس���ابق الى محكم���ة جرائم الحرب
الدولي���ة ،واطاح���ت بطالب���ان في
افغانستان ،وازاحت نظام صدام عن
حكم الع���راق  ،آما آن اآلوان لنبحث
عن بديل!؟
ُ
يكون البدي���ل وارداً مع تقييد
ق���د ال
أوًال ،باتفاقي���ات اإلط���ار
الع���راق ّ
الس���تراتيجي التي ُ
تمثل الثمن الذي
قبضت ُه الواليات المتحدة عن تدخلها
ف���ي إس���قاط النظ���ام ع���ام 2003
ُ
الهيمن���ة السياس���ية
م ،وثانيهم���ا،
التي تمارس���ها السياس���ة الخارجية
االمريكية وس���فارتها في بغداد على
الحكومة العراقية ،وكِبار السياسيين،
وثالثهم���ا ،التهديد ال���ذي ال يخفيه
ُ
الساس���ة األمري���كان بين س���طور
وأخره���ا تصريحات
تصريحاته���مِ ،
وزي���ر الدفاع  -أش���تون كارتر التي
ادعى فيها البحث عن جماعات محلية
للتعاون العس���كري معها في العراق
وس���وريا لمحارب���ة داعش!! وحتى
صراع دولي
ال نكون طرفاً ف���ي أي
ٍ
بين الش���رق والغرب ،وحتى تخرج
حرج دبلوماس���ي
الحكوم���ة عن ّ
أي ٍ
ولينجو العراق في���ه من أيّة ضغوط
 ،ف���إن الكرة ف���ي ملع���ب البرلمان
والكتل���ة البرلمانية األكب���ر الممثلة
يتوجب
بالتحال���ف الوطني اللذي���ن
ُ
اتفاق ستراتيجي
عليهما البحث عن
ٍ
جديدّ ،
يؤطُر التدخل اإليجابي للبديل
ً
الروس���ي المطروح حالي���ا لمحاربة
داعش ،وتوس���يع التحالف الرباعي
الى جانب س���وريا وإيران ،باعتبار ِه
ً
بديال !!
خياراً آخر ..وليس

ابراهيم الحريري ..أين؟!
ذ ّكرتن���ي مق���االت ابراهي���م
الحريري األخيرة في جريدة
يهرب
طريق الشعب ،وانلتي
ُ
منه���ا ويرج���ع باالقن���اع أو
اإلكراه  ،بدماثة خلقه ..عليه
أن يكون ضمن طاقم الجريدة
و لو لم يعمل أي ش���يء ،و
ال ُ
يكل عن التفكير بالمشاريع
واألعمال القادمة ،وال ُ
يكل من
ُ
مشروع
الس���فر ،فدائماً لديه
س���فر ،ي ّ
ُفضل أن يكون لبل ٍد
عربي.إقامت��� ُه الطويل���ة في
دمش���ق ،تع ُد معجزة  ..كيف
اس���تطاع المكوث في دمشق
ُ
ّ
،فمن���ذ
كل ه���ذه الس���نوات

ُ
يعم���ل مح���رراً ف���ي
وكان
،فقلت له بأنني ُ
ُ
قليل
الجريدة
الكتابة  ،كنا بمقتبل العمر ..
ال تتجاوز أعمارنا العش���رين
عامّ���ًا أو أكثر بقلي���ل ،بينما
ابراهي���م الحريري ،يس���بقنا
بأجي���ال وأجي���ال  ،فعاد الى
ٍ
الموض���وع ،وس���ألني ماذا
بش���أن المقابالت الصحفية ،
فعر ُ
فت س���بب حزنه وعتابه
ِ
يصعب وصف ُه،
المشوب بأسى
ُ
ُ
بتفان ..بجرائد
يعمل
فقد كان
ٍ
وأدبي���ات المعارضة ،وأكثر
األحيان مجاناً ،دون أن يلتفت
اح ٌد الى جهوده ،ولو بمقابلة

عودته للعراق العام 1974م،
وخروج��� ُه من���ه كم���ا أ ّكدُه
ُ
يعرف
بمقاالته األخي���رة ،ال
االستقرار ..اذا لم يسافر ّ
فأنُه
ُ
التقيت
أخر م���رّة
يف ّكُر به ِ ،
به بدمشق ،أخبرني ّ
بأنُه يود
السفر الى القاهرة !! لم أهتم
لكالمه ،ألن ُه دائ ُم الحديث عن
السفر ومشاريع الكتابة التي
يحرص أكثر من السفر على
ُ
تنفيذها ،ولكن ش���عرت بنبرة
حزن وعت���اب بكالمه ،حاول
ٍ
جاهداً أن يخفيهما ،وس���ألني
لم���اذا ال أعطيه بعض المواد
لجريدة الغ���د الديموقرطي،

قيس العذاري
صحفية أو زاوي���ة صغيرة،
ٌ
ملفت بأكثر
رغم إن حضوره
ُ
هذه الجرائد ..سواءاً
الحزبية
منها أو الوطنية والمستقلة،
وال تخل���و أيّ���ُة جري���دة من
إحدى بصماته ،ب���ل واألبعد
من ذلك ،كان يوزعها مجاناً
على جمي���ع العراقيين،كانت
أخر م���رّة ألتقي ب ِه في
ه���ذه ِ
دمش���ق الى اآلن ،ولكن بعد
ُ
س���ألت عنه
ع��� ّدة ش���هور،
فأخبرني اح ُد االصدقاءّ ،
بأنُه
س���افر الى القاهرة  ،وخالل
أس���ابيع وصلني منه بالبريد
كتابان ،اصدرهما في القاهرة

على ما اعتق���د ،اثناء إقامته
ُ
وكتبت له رسالة شكر
فيها ،
وامتن���ان على ه���ذه الهدية
القيّم���ة  ،ولكن س���رعان ما
ٌ
رسالة منه ،يُخبرني
وصلتني
ب���أن إقامت ُه في القاهرة باتت
مس���تحيلة ،وينوي الس���فر
قريب���اً
ُ
،كنت أع���رف ّإنُه ال
مكان
بأي
ُقيم
ي
أن
يس���تطيع
ٍ
فترة طويلة ،وال بد أن يكون
مكان آخر
قد خطط للسفر الى ٍ
أو دولة أخ���رى ،افنى معظم
حياته خ���ارج العراق ،وكان
السبب بعدم استقراره بدول ٍة
من الدول ..الى حين عودته

فرنسا وخيارات المواجهة مع اإلرهاب
س���اهمت فرنس���ا وغيرها من
دول الغ���رب ،بقي���ادة الواليات
المتح���دة األمريكية في صناعة
التط���رف اإلس�ل�امي ،وكانت
أواخر س���بعينيات
البدايات في ِ
الق���رن المنصرم ..إبان الحرب
الباردة بين المعسكرين الغربي
والش���رقي ،وأثن���اء االحتالل
الس���وفييتي ألفغانس���تان عام
 1978ميالدي���ة  ..م���ن خالل
تش���جيع الش���باب ف���ي البالد
اإلس�ل�امية على الجهاد لطرد
السوفيت من هذا البلد المسلم،
واُنشأت معسكرات في باكستان،
لتدري���ب هؤالء الش���باب على
حمل الس�ل�اح ،وفن���ون القتال
لهذا الغرض .
كان اله���دف م���ن وراء ذلك،
تصب
هو تحقيق ع��� ّدة أهداف
ّ
لصالح الواليات المتحدة ودول
الغ���رب في المنطق���ة والعالم،
وأهمها ،إيقاف الم ّد الشيوعي
في المنطقة والعالم ،واستنزاف
ق���درات االتح���اد الس���وفييتي
واالقتصادي���ة،
العس���كرية
وتطبي���ق الجي���ل الراب���ع من
الح���روب عن طري���ق خوض
حرب بالنيابة ،فجعلت من بعض
ٍ
الش���باب المتحم���س لعقيدته،
وقوداً وأداة لهذه الحرب الغير
معلن���ة بينها وبين المعس���كر
االش���تراكي ،وصناعة حركات
جهادي���ة إس�ل�امية متطرف���ة،
ُ
تتخ���ذ م���ن القوة والس�ل�اح،
وس���يلة لتطبيق ايديولوجيتها،
مما يس���اع ُد عل���ى تحجيم دور
األحزاب والح���ركات التقدمية
واإلس�ل�امية المعتدلة في دول
العالم اإلس�ل�امي ،والتي تسعى
إل���ى إنش���اء دول ومجتمعات
متقدمة ،قد تش��� ّكُل خطراً على
ً
مستقبال،
الوجود اإلس���رائيلي
لإلع���داد لمرحلة ما بعد الحرب

الب���اردة ،وانهي���ار المعس���كر
االش���تراكي ،والبحث عن عدو
ُ
يمكن
بدي���ل للعال���م الغرب���ي،
من خالله تمري���ر المخططات
التوسعية واالمبريالية ألمريكا
والغ���رب في العال���م  ،وبنظر ٍة
خاطف���ة لِم���ا ي���دور اآلن من
ُ
سنكتش���ف
أحداث حول العالم،
إن الغرب قد نجح في مساعيه
ه���ذه إلى حد كبي���ر  ،إذ يعتب ُر
اإلسالم الدين الثاني في فرنسا،
ُ
ويبلغ ع���دد المس���لمين فيها،
ُقراب���ة الخمس���ة ماليين ..أي

بنس���بة ثالثة بالمائة -حس���ب
إحصائي���ة قامت به���ا صحيفة
اللوموند عام  2007م ،ويش ّكل
القادمون م���ن المغرب العربي
(الجزائ���ر ،المغرب ،وتونس)،
ُ
وتبلغ
الغالبية العظم���ى منهم،
نس���بة المتدينين منهم ،والذين
يواظبون على إقامة الش���عائر
الدينية ،ثالثة وثالثين بالمائة،
حس���ب م���ا ج���اء ف���ي كتاب
(األقلّيات المسلمة في أوروبا)
للكاتب س���يد عبد المجيد ،وقد
ّ
نظم المس���لمون أنفسهم ضمن
اُطر ثقافي���ة وايديولوجية ،تبعاً
لخلفياتهم الطائفية ،وانتماءاتهم
الفكرية داخل المجتمع الفرنسي
العلمان���ي التوج���ه ..ف���ي ظل
رعاي���ة الدس���تور الفرنس���ي
ُ
يضمن حري���ة األديان،
ال���ذي
وهي المعهد اإلس�ل�امي الذي
اُنش���أ ع���ام  1926م ،والذي
لمسلمي
ظل الممثل الرس���مي
ّ
فرنسا لعقو ٍد طويلة ،والفدرالية
لمسلمي فرنسا والتي
الوطنية
ّ
تأسست عام  1985م ،وتض ُم
الفرنس���يين م���ن المعتنقي���ن
للديان���ة اإلس�ل�امية ،واتح���اد
المنظم���ات اإلس�ل�امية ف���ي
فرنس���ا ،وهي امتدا ٌد لإلخوان
المس���لمين ،جماع���ة الدعوة

والتبليغ ،وهي تض ُم المسلمين
أصول هندية ومن المذهب
من
ٍ
االس���ماعيلي ،ولق���د تعرضت
ألول عملية إرهابية من
فرنسا ّ
قب���ل إس�ل�اميين متطرفين عام
 1994م ،وكان ع���ن طري���ق
اختط���اف طائرة تابعة للخطوط
الجوية الفرنسية “آر فرانس”
 ،كانت متوجهة م���ن الجزائر
إلى فرنسا ،و على متنها 170
راكباً ..من بينهم موظفون في
السفارة الفرنسية في الجزائر،
و أفراد شرطة و أطفال و نساء
ط���رف جماعة مس���لّحة،
من
ِ
ُ
تنش���ط تح���ت ل���واء الجماعة
اإلسالمية المس���لحة “الجيا”
 ،و ط���رح المختطف���ون جملة
من المطالب ،أهمه���ا اإلفراج
عن ش���يوخ الجبهة اإلسالمية
لإلنقاذ  -عباس���ي مدني ،علي
بن الحاج ،وانتهت هذه العملية
بمقت���ل جمي���ع الخاطفين من
قبل فرق���ة كومان���دوز ،تابعة
للدرك الفرنس���ي ،وقد ش��� ّكلت
ه���ذه الحادثة عل���ى الرغم من
محدوديته���ا ،س���ابقة أعادت
فرنس���ا إلى واجه���ة األحداث
كدول���ة مس���تعمرة ،عانى من
المجتمع
سياس���اتها العنصرية
ُ
اإلس�ل�امي لعقو ٍد طويلة ،أثناء
احتاللها لبع���ض دول المغرب
العرب���ي حتى س���تينيات القرن
الماضي ،مما جعلها هدفاً لهذه
الجماع���ات المتطرف���ة ،وعلى
الرغ���م م���ن نش���وء جيل من
الجالية المس���لمة داخل فرنسا،
تربى على قيم التسامح واندمج
بش���كل كبي���ر داخ���ل المجتمع
ٍ
الفرنس���ي ،وتناس���ى ُعق���د
الماضي القري���ب ،اّإل ّإنُه وفي
ثناي���ا هذا المجتمع اإلس�ل�امي
الفرنس���ي ،كانت تنشئ وتنمو
ب���ؤر للتط���رف ،اتخ���ذت من

بع���ض التحديات التي يواجهها
المسلمون في فرنسا ،ومواقف
فرنس���ا الدولية اتج���اه قضايا
المسلمين في العالم ،سبباً لبناء
عقيدتها المعادية لها وللغرب،
ومن الخالف���ات الحزبية داخل
الوس���ط السياس���ي الفرنسي،
فرص���ة لنموه���ا واتس���اعها،
فش��� ّكل الصراع والتسابق على
الس���لطة بين اليمي���ن المعادي
للع���رب والمس���لمين ،وبي���ن
اليسار الذي ّ
غض الطرف عن
هذه الجماعات ،لكسب أصوات
المس���لمين ف���ي االنتخاب���ات،
الس���بب الرئيس���ي لتحول هذه
الجماع���ات المتطرف���ة إل���ى
خطر حقيقي ،أعلن عن نفس���ه
ٍ
بحادثة ه ّزت المجتمع الفرنسي
بأكمل���ه ،وهي حادث���ة اقتحام
صحيفة شارل أيبدو الباريسية،
والتي راح ضحيتها اثنا عش���ر
م���ن كوادرها عل���ى يد جماعة
إس�ل�امية متطرف���ة ،بحج���ة
إس���اءة هذه الصحيفة للرسول
برس���وم
األك���رم محمد (ص)،
ٍ
كاريكاتيرية قبل أربعة سنوات،
إن اإلساءة للرموز الدينية بكافة
أشكالها ،هو أم ٌر مرفوض بكل
المقاييسّ ،
وإن الس���لوك الذي
ناتج
انتهجت ُه هذه الصحيفة ،هو ٌ
م���ن الفهم الخاط���ئ والمغلوط
لش���خصية النبي محمد (ص)
وللدي���ن اإلس�ل�امي الحنيف،
وعملية خلط بين اإلسالم كدين
وبين الس���لوك الخاطئ والشاذ
لبعض المس���لمين الذين ربطوا
اإلس�ل�ام بمف���ردة اإلره���اب،
وال���ذي انعك���س س���لباً على
اإلس�ل�ام ونبيه ،حتى ش���اعت
عبارة (إس�ل�امفوبيا)  -الخوف
من اإلس�ل�ام ،داخل المجتمعات
األوروبية ،لك���ن لماذا ّ
غضت
الحكومات الفرنس���ية المتعاقبة

داعش يُ ّ
صفي خصومه البعثيني في املوصل
صراع على السلطة في بغداد ..
والسياسيون في
ٍ

قواتنا العس���كرية بما فيها الحشد
ّ
والش���رطة ،تتقد ُم نح���و العدو،
حس���ب الخطة المرس���ومة من
قبل القيادة العس���كرية ،لتنظيف
المناط���ق العراقية م���ن داعش
القذر..
بع���د أن ب���دأ داع���ش بتصفي���ة
خصوم���ه من الضب���اط البعثيين
الخونة الذين تعاونوا مع داعش
لتدمير واحت�ل�ال أهلهم وبيوتهم
ومحافظتهم وشرفهم في نينوى،
وتس���ليمها ال���ى داع���ش ،ض ّد
الحكومة العراقي���ة المنتخبة في
بغ���داد ..م���ن جمي���ع الطوائف،
ٌ
ُ
حصة
وحي���ث حص���ة نين���وى
كبيرة ،مع ذل���ك رفضوا العملية
السياسية ،و تعاونوا مع داعش،
ً
وفعال ،هؤالء يس���تحقون العقاب

الش���ديد ح ّد التصفي���ةّّ ولكن لو
تمّت تصفيتهم من قبل الحكومة
العراقي���ة ،لكان العال���م قد احتج
 ،لكن اذا صفى داعش البش���ر
والشجر ..ال احد يحتج !! واري ُد
بشعر شعبي:
أن أعلّق على ذلك
ٍ
“ ياحافر البير التغمّج مساحيها..
خ���اف الفلك يندار وانت تكع بيها
“ ..أشاه ُد بالفضائيات مناكفات
وصراع���ات وتكت�ل�ات وكلمات
بذيئة ،يتفو ُه بها ُ
بعض السياسين
في بغداد من أجل إسقاط الحكومة،
أولهاي
ألنها بدأت باإلصالحاتّ ،
ُ
ترشيق الترهل في ميزانية الدولة
من وظائف ال فائ���دة منها للبلد،
وه���ذه لم ت���رق للبع���ض ،ألنهم
ً
أص�ل�ا ،تس���لقوا ال���ى المناصب
لغ���رض الس���لطة والس���رقة

والفرهود ،ولي���س لخدمة وبناء
العراق المنكوب ،ويتبجح هؤالء
بالدس���تور الذي ه���و من صنع
البش���ر ،بينما امري���كا ألف مرّة
غيّ���رت بعض فقرات الدس���تور،
حتى يتالئم والمرحل���ة الحالية،
والحجة الثانية لبعض السياسيين
الذي���ن يُطالب���ون بالتواف���ق
والمحاصص���ة الت���ى ارهق���ت
العراقيين من لوعات وظلم وفقر،
كأنهم في وادٍ ،والحكومة في وا ٍد
آخر  ،مع هذا يبقى العراق منكوباً
ومنهوباً ،ألن اآلراء في األحزاب
الحاكمة بالعراق ،غي ُر منس���جمة
بعضها البع���ض ،لخدمة العراق،
ُ
تحم���ل أف���كاراً
أح���زاب
فمنه���ا
ٌ
ٌ
اجندات خارج
ايديولوجية ،له���ا
احزاب تكفيرية،
الع���راق ،ومنها
ٌ

ُ
التؤمن بالط���رف اآلخر ،ومنها
احزاب ُتحب العراق ،هدفها خدمة
ٌ
العراق ،لكنها مقيّ���دة بالتوافق،
أحزاب هدفها الس���رقة،
ومنه���ا
ٌ
والحكومة عاجزة عن محاسبتها
على سرقاتها !! والتقصير األكثر
في هيئة القضاء المشلولة أيضاً،
ه���ذه الديموقراطي���ة التى حصنا
عليها بعد س���قوط المس���تبد في
العراق ..حكومة عرجاء ( هشه
التكش والتنش )
قب���ل أس���بوع  ،ت��� ّم اللق���اء مع
أش���خاص ثقافتهم متنوعة ..في
مح���ل للحالق���ة ف���ي بغداد،وبدأ
ٌ
رجل عمر ُه خمس���ون
الحدي���ث
عامّ���ًا ،زار الهند لغرض العالج،
و حول نظافة المستش���فيات في
الهند ،والخدمات ف���وق الجيدة،

الميني جوب وإرادة الشعوب
ظه���رت ف���ي الع���راق ..ف���ي
منتصف الس���تينيات من القرن
المالب���س القصيرة
الماض���ي،
ُ
للش���ابات  ..التنورة والكوستم
والت���ي ُتس���مّى “ميني جوب”
والبناطي���ر الرجالية العريضة
الت���ي ُتس���مّى “جارل���س”،
وأيضاً موضة الش���عر الكثيف،
وقد غزت تل���ك الموضة العالم
كلُّه ،كأح���دث موضة في عالم
األزي���اء ،وفي تل���ك المرحلة،
صدر ق���رار م���ن قب���ل وزير

الداخلية  -صالح مهدي عماش
 ،يش���دد على الش���باب بحالقة
شعر الرأس ،ومنعهم من لبس
تلك الموضة ،وبمنع الش���ابات
من لب���س المني جوب  ،ولبس
المالبس المحتش���مة ،ومعاقبة
المخالفين.
بصبغ س���يقان كل
صدر األمر
ِ
فتاة تلب���س المني جوب ،وذلك
بالتنس���يق مع أمانة العاصمة
وتفاجىء العراقي���ون صباحاً،
بعمّ���ال أمانة العاصمة كما كان

ُ
يطلق عليهم آنذاك ،وهم يحملون
السطل والفرش���اة ،لتنفيذ أمر
ً
مش���اكال
الوزي���ر ،وقد حدثت
ٌ
ومواقف صعبة ومحرجة للكثير
من النساء والعوائل ،جرّاء هذا
التصرف الال حضاري ،وبدأت
الصحف بالكتابة عن الموضوع
وأنتقاده ،حتى س���مع الشاعر
الكبير الجواه���ري بهذا األمر،
وأنتقد الوزير بأبيات ش���عرية
نبئ���ت َ
ُ
أنك
جميل���ة وه���ي “ :
توسع األزياء عتاً وأعتسافاً ..
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للعراق ،نجا من الموت أكثر
من مرّة باعجوبة ،ابتداءاً من
ستينيات القرن الماضي لحين
عودته الى العراق ،وعودته
للعمل بجريدة طريق الشعب،
ولكن هذه المرّة ،عاد مقتنعاً
أو طوعاً ،وليس باالكراه على
م���ا أعتقدّ ،
ألنُه ف���ي مقاالته
ً
متفائال ،رغم
األخيرة ،يب���دو
الفس���اد الذي يكا ُد أن يقضي
على العراق ومستقبله الذي
كان بالنس���بة لن���ا من جميع
األجي���ال واالنتماءات اش���به
بالحل���م ،حتى نس���ينا طريق
ُ
العودة إلي���ه ،ولكننا عدنا..

أعن���ي جمي���ع أو أكثري���ة
المنفيين والهاربين من بطش
النظام وحروبه والمعارضين،
ولكن لي���س للعراق الذي كنا
نحل ًم ب���ه ،المهم اذا اراد احد
االصدقاء معرفة مكان إقامته
فما عليه سوى أن يعرف أين
تصد ُر جريدة طريق الش���عب
 جريدة الحزب الش���يوعيأي بلدّ ،
فإنُه
العراق���ي  ..من ّ
حتماً سيجد ُه فيها .

احمد عواد الخزاعي

الطرف عن نش���وء ونمو مثل
ه���ذه الجماعات ،م���ع علمها
بتوجهاته���ا وطبيع���ة األعمال
الت���ي تقوم بها !؟ فقد كش���فت
وس���ائل اإلع�ل�ام الغربية على
إن األم���ن الفرنس���ي كان على
علم بنش���اطات هذه المجموعة
ٍ
ُ
يطلق
التي نفذت العملية ،وكان
عليه���ا تس���مية ( خلية العراق
) ،كونها كان���ت ُت ّ
جند مقاتلين
متطرفين وترس���لهم للقتال في
الع���راق منذ ع���ام  2006م،
وما الذي دع���ا هذه الجماعات
المتطرفة على السكوت ّ
كل هذه
الفترة الطويل���ة التي تجاوزت
األربع س���نوات ،للرد على هذه
الصحيف���ة ،والثأر للنبي (ص)
كما ي ّدعون.
إن نش���وء األزم���ة الس���ورية
ع���ام  2011م ،ودخول الغرب
وفرنس���ا على وج���ه التحديد
عل���ى خط ه���ذه األزمة لصالح
ُ
تعمل
الجماعات المتطرفة التي
عل���ى تقويض النظ���ام هناك،
بق���وة إلى جانب هذه
ووقوفها
ّ
الجماعات ،بالرغم من معرفتها
الجيدة بالطبيع���ة األيديولوجية
لهاُ ،
حيث كان الرئيس الفرنسي
اليمين���ي الس���ابق ،نيك���وال
ساركوزي من أش ّد المتحمسين
الستنس���اخ التجربة الليبية في
س���ورية ،وكان يص ُر على إن
التدخل العسكري ضرورة ملحة
لإلطاح���ة بالنظام الس���وري،
تناغماً مع السياس���ة األمريكية
ف���ي المنطق���ة ،إضاف���ة إل���ى
وجود تراكمات تاريخية سلبية
بين فرنس���ا والنظام السوري
الذي رفض إعطاء تس���هيالت
لالس���تثمارات الفرنس���ية في
سوريا في مطلع القرن الحالي،
وبخاص���ة ف���ي قط���اع النفط،
إضافة إلى جملة من المش���اكل

التي حدثت إبان الحرب األهلية
اللبنانية ،والت���ي بدأت بدخول
الق���وات الس���ورية لبن���ان في
1976م ،ث ّم باغتيال الس���فير
الفرنس���ي  -لوي���س دوالمار
في بيروت ف���ي أيلول 1981
م ،تبعه���ا تفجي ُر مق��� ّر القوات
الفرنس���ية في تش���رين األول
 1983م الذي أودى بحياة 58
جندياً ،م���ن ث ّم اختطاف رهائن
فرنس���يين خ�ل�ال الثمانينيات،
وجهت فيها فرنسا أصابع
والتي ّ
االتهام إلى س���ورية ،إن طبيعة
الموقف الفرنس���ي ه���ذا اتجاه
األزمة السورية ،ش��� ّكل نوعاً
من الغزل المباش���ر للجماعات
اإلس�ل�امية المتطرف���ة داخ���ل
فرنسا وخارجها ،وولّد نوعاً من
الرضا عن سلوكها ،اتجاه هذه
األزمة ،مما ش��� ّكل سبباً مهماً،
تسكت ّ
ُ
كل
جعل هذه الجماعات،
عمل
هذه الفترة عن القيام بأي ٍ
عدائ���ي ،يهد ُد األمن والس���لم
األهلي الفرنسي ،وبعد وصول
الرئيس االش���تراكي  -فرانسوا
هوالند إلى قصر االليزيه ،خلفاً
لساركوزي ،واش���تراك فرنسا
في التحال���ف الدول���ي الجديد
الذي س���عت الواليات المتحدة
األمريكية إل���ى إقامته ،لوقف
تم���دد داع���ش داخ���ل العراق
وس���وريا ،بعد أحداث س���قوط
مدين���ة الموصل بي���د اإلرهاب
في التاسع من حزيران 2014
م ،وقي���ام الطيران الفرنس���ي
ّ
بشن غارات جوية على مواقع
اإلرهاب في كال البلدين ،إضافة
إلى حص���ول قناعة لدى أغلب
األطراف الدولية ،بضرورة أن
يكون الحل في سورية سياسياً،
وفش���ل الحل العس���كري الذي
اس���تمر قرابة أربعة سنوات،
هذا ب���دوره جع���ل الجماعات

المتطرف���ة  ،تعي��� ُد النظ���ر في
تعاملها مع الغرب مرّة أخرى،
فأفصحت ع���ن موقفها الجديد
ه���ذا بعملي���ة صحيفة ش���ارل
أيبدو ،قب���ل عام تقريب���اً  ،ث ّم
اعادت الك���رّة بعمليتها األخيرة
في باريس ،والتي اس���تهدفت
ع ّدة مواقع مدنية ..من مسارح
ومالعب كرة وأماك���ن عامّة،
راح ضحيتها عشرات االبرياء
قتيل وجريح  ،والتي تبنتها
بين ٍ
داع���ش أيضاً  ..ف���ي محاولة
منها لتذكير فرنسا والغرب من
خلفها ،وإجباره���م على إعادة
النظر ف���ي موقفهم ،كما حصل
في ش���بكة قطارات نقل الركاب
في مدريد عام  2004م ،وقيام
الجماعات المتطرفة اإلسالمية
بتفجيرها ،مم���ا أ ّدى إلى مقتل
أكثر من مئة وتسعين شخصاً،
إن فرنس���ا اآلن أم���ام خيارات
صعبة في مواجهة هذه األزمة،
فأمّا أن تختار المواجهة مع هذه
الجماعات المتطرفة ،والدخول
ح���رب مفتوح���ة معها ،ال
في
ٍ
ُ
يمك���ن فيها تحدي���د الزمان أو
ُ
س���تقف عندهما،
المكان اللذان
خصوصاً ،إن ه���ذه الجماعات
ُ
تمتل���ك من النص���وص الدينية
المُحرّف���ة وم���ن االندف���اع ما
ّ
حرب شعواء،
يم ّكنها من
ش���ن ٍ
ُ
تكون ساحتها شوارع وأسواق
ومنتدي���ات باريس وغيرها من
المدن الفرنس���ية ،أو أن تصل
معها إلى تس���وية بصور ٍة غير
شعوب
تدفع ثمنها
مباشرة ،قد ُ
ٌ
ُ
تعيش في الطرف اآلخر
أخرى،
من العالم .

علي محمد الجيزاني
ناشط مدني
واالعتناء بالمريض ،ورجع الى
بغداد مرتاحاً من الهنود ،واآلخر
يتكل���م ع���ن مستش���فى الجامعة
االمريكية في لبنان ،واآلخر عن
مستش���فيات إيران ،والش���وارع
النظيفة والعناية المركزة ،الرابع
سيد حسن يقول  “ :لماذا لم تبني
الحكوم���ة العراقية من الس���قوط
ال���ى اآلن مستش���فى متكامل في
بغداد ،وف���ي المحافظات العراقية
المظلوم���ة  ..عندم���ا كان���ت
الميزانية انفجارية ؟” ،وتوس���ع
الحديث عن بقي���ة الخدمات مثل
المجاري وبن���اء المدارس وبناء
ش���قق لفقراء العراق ،وتنظيف
أخر المتحدثين  -سيد
الشوارعِ ،
صادق علّق  “ :مادامت اسرائيل
أي تطور
موجودة  ..ل���ن يحدث ّ

بالع���راق” ،وكانت االّراء قس��� ٌم
منها متش���نجة وخشنة ،والقسم
يخص كبار الس���ن ،الحوار
الذي
ُ
معهم مُهذب ،ونحن نسأل “ :هل
ّ
حق���ًا ُ
نحن العراقي���ون تتحكم بنا
اس���رائيل ؟ وهل هي السبب في
تدهور حياتنا بالعراق ؟ “ ..
ش���يء اليُص��� ّدق ..مالن���ا ومال
ٌ
اسرائيل ..هي بعيدة عن حدودنا
والحكومة عراقي���ة ،والقرار بيد
شخص آخر قال “ :كل
الحكومة،
ٌ
ش���يء نتهم اس���رائيل ..شماعة
ح���ول إخفاقاتنا ،بينم���ا ُ
نحن بلد
الحرامية والتزوير” ،وأكمل بيتاً
من الش���عر ألحد الشعراء العرب
والعيب
نعي���ب على زمانن���ا
“:
ُ
ُ
فينا” ،و في الختام نس���تنتج من
هذا الح���وار  ،الخطأ الذي وقعت

في���ه العملية السياس���ية بالعراق
س���بب
،المحاصص���ة المقيتة ..
ُ
ّ
كل مش���اكل العراق المعقدة  ،و
هي التي ّ
أخ���رت التطور ،وبناء
مش���اريع خدمية ،وبناء مدارس
وبناء مستش���فيات وبناء ش���قق
س���كنية للعراقيين ،مع العلم ّإنها
ولّدت حكومات عاجزة ومشلولة
نحتاج
وسارقة ألموال الشعب ،لذا
ُ
من العقالء السياس���يين  ،توحيد
ارائهم على إلغ���اء المحاصصة،
وإدامة زخ���م المعركة والقضاء
على داعش المتوحش ،وتحرير
ُهجرين الى
مدنن���ا ،وإع���ادة الم ّ
مناطقهم .

بالل حنويت الركابي

وتقيس باألفت���ار أردية ،بحجة
أن تناف���ى ..م���اذا تنافي  ..بل
ُ
أمر يُنافى  ،أترى
وماذا ث ّم من ٍ
َ
العفاف مق���اس أردية  ،ظلمت
أذاً عفاف���ا ..هو في الضمائر ال
ُ
تقص وال تكافى من
تخ���اط وال ُ
ُخ���ف عقبى الضمير  ،فمن
لم ي ِ
س���وا ُه لن يخافا” ،وأمام ضغط
الش���ارع العراق���ي ،وأحتجاج
الجواه���ري ،تراج���ع وزي���ر
الداخلية  -صالح مهدي عماش
ٰ
قراره ،وأصدر أمراً بالغاء
عن

ذلك الق���رار ،وم���ن هنا يجب
أن نخ���رج بحكم���ة وموعظة
عظيم���ة ،إن نظام البعث بكامل
وقوته في ذلك الوقت،
جبروته ّ
رض���خ إلرادة الش���عب ،فمتى
نشاهد تلك اإلرادة العظيمة لهذا
الش���عب العظيم ،لك���ي يرضخ
الجمي���ع إلرادة الش���عب ،وأن
يقوم���وا بإصالح���ات حقيقية،
ورفض الق���رارت التعس���فية
التي نش���اهدها اليوم من بعض
ٌ
مجحفة
السياس���ين ،والتي هي

في ّ
حق الشعب ،وبالخصوص
الطبق���ة العلمية من األس���اتذة
التدريس���يين ،وأنن���ا أذا أردنا
أن نصنع ً
جيال جدي���داً وواعياً
يجب علين���ا أن نهتم
ومثقف���اًُ ،
بالطبقة التدريس���ية ،فهم الذين
يصنع���ون األجي���ال ،وهنال���ك
مفهو ٌم يابان���ي ،وهو األصح،
يقولون في���ه  “ :اذا أردت ان
يجب أن تعطي
تنهض بالمجتمعُ ،
للمعلّم راتب رئيس دولة ..فهذا
يجب
من أستحقاقهم” ،وأيضاً ُ

أن نهت���م بالمجموعة الطبية..
فهم يبذلون الجهد ً
ليال مع نهار
من أج���ل خدم���ة المواطنين..
يج���ب أن ينهض
من أجل ذلك
ُ
الش���عب وأن ال يسكت ،وأن ال
ويجب علينا
نسير مع القطيع،
ُ
أن نطال���ب بحقوقنا وأن نعيش
بكرامة .
اذا الشعب يوماً أراد الحياة
فال بد أن يستجيب القدر

مؤسسة إعالمية ..في العقد السادس الهجري !!
باسم العجري

ٌ
مؤسسة إعالمية ..في العقد
الس���ادس الهجريُ ،تحرر
الخبر ،وتعلن ُه ببالغة تش��� ّد
الس���امعين ،بلغة رصينة،
ح���رف كيف
عالم���ة ب���كل
ٍ
تلفظ��� ُه ،وتص���وغ الجمل
ُ
فتطلق
مع ش��� ّدة حرقته���ا،
ُ
وتش���عل
حروفها الذهبية،
ُ
وتطرق باب
فتيل الث���ورة،
ُ
وتجع���ل كلماتها،
الحرية،
سيوفاً ب ّتارة على أعدائها،
ُ
كبرق
بصوت هادر،
تنطق
ٍ
ٍ
مصحوباً برعدُ ،
يهز مضاجع
الطغاة ،والوالة المتكبرين.
عالية الهم���ةّ ،
تحذر وتنذر

الطاغي���ة ،اس���تمدت العزم
بروح ثورية ،وجهاد
والقوة
ٍ
بطول���ي ،رفض���ت الظل���م
وأعلنت عن���ه ،أمام المأل،
س���ارت على طريق اإلعالم
الح���ر ،لتص���ل الص���ورة
الحقيقي���ة ،ب���دون تزييف،
أو تلمي���ع ،ق ّدمت الريحانة
قرباناً ،لشريعة ّ
الحق ،ق ّدمتُه
لرب ّ
تنش ُد
ّ
فخر ِ
العزة ،بكل ٍ
الرضا من الخالق ،تضحية
ُ
تتض���رع به���ا إل���ى وجه
ُ
تحمل
الب���اري ،قالتها وهي
قلب اإلمام الحس���ين،امتدا ٌد
محمدي ،اللب���وة الطالبية،

أثبتت للعال���م ،أنها تحملت
أثق���ال الرس���الة ،لهذا كان
اإلمام الحس���ين  ،مطمئنناً
مادام���ت ُ
ّ
الح���ق ،بيد
راية
ُ
أخته ،فهي معقِل العصمة،
والذخيرة الحيدرية ،فكانت
مج���ددة لثورة الحس���ين،
ورسمت طريق ديمومتها،
عرفت المأل
تلك اإلعالميةّ ،
بكربالء ،بصالبة المواقف..
ف���ي كل محف���ل ومجلس،
ُ
تدخل علي���ه ،كان صوتها
رسالة ،وصلت ألينا ُ ،
تقف
ُ
يقارع
وهي طو ٌد ش���امخ،
قع���ر دارهم،
الظالمين في
ِ

قل���ب مترع
وتفضحه���م،
ٌ
ً
جميال،
باإليمان ،يرى القتل
فصنع الخالق ،م���ا هو اّإل
ُ
ٌ
رحم���ة ف���ي كل األحوال،
وهذا األمر ال يدرك ُه اّإل ذو
حظ عظيم ،وهم أهل البيت
ٍ
النبوي ،لذا ّ
فإن على النساء
ُ
المطالبة بأن
عصر،
في أي
ٍ
ال تس���كت عل���ى ظالم ،وال
سغب مظلوم ،وعلى المرأة،
مس���ؤوليات جمّ���ة ُ
ٌ
لنصرة
ّ
الحق ،وأن تكون مع الرجل،
في أش��� ّد المواق���ف ،فهي
مكمّل���ٌة للمس���يرة ..في كل
ُ
اإلعالمية زينب
المجاالت،

تبق حجة للنساء على
 ،لم ِ
مر العصور ،وفي الختام،
ّ
زينب لبس���ت جلباب أمها،
ُ
فكان���ت إعالمي���ة بارعة،
لنش���ر ثورة الحسين ،كما
وقف���ت أمه���ا ،بوجه من
سلبوا الخالفة عن زوجها.

