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االثنين

العدد 2066 :

أعتزال الصدر ..
أحباط سياسي ام لعبة انتخابية
وقعت المفاجئ���ة من الوزن الثقيل  ,لتمزق الواقع
السياسي المضطرب والعصيب  ,وذلك في اعتزال
زعيم التيار الصدري للسياس���ة وطالقها بالثالثة
 ,ليتخل���ص من حبائلها ومكره���ا وتقلباتها التي
صارت السمة األبرز في المشهد السياسي المنافق
 .الش���ك ان هنالك دوافعاً واسباباً  ,هيئت لقرار
االبعاد عن الش���ؤون السياسة  ,والتفرغ لشؤون
الدينية  ,ولحفظ س���معة آل الص���در من التلوث ,
ولكن ق���رار االنعزال  ,يثير جملة من تس���اؤالت
مشروعة وغير مش���روعة  ,بأن القرار يأتي في
المناخ الخطير ال���ذي يعصف بالعراق  ,وفي ظل
اشتداد األزمة السياسية وتفاقمها التي باتت تهدد
العراق بالتمزق واالنقس���ام  ,وكذلك يأتي ضمن
اجواء الحمالت االنتخابي���ة  ,لبرلمان القادم  ,لذا
نتسائل عن المغزى الحقيقي لالعتكاف السياسي

في معالجة مش���اكل الشعب  ,ولهذا جاء االنعزال ,
في س���بيل ابعاد رجال الدين عن السياسة  ,وفصل
العمل السياسي عن العمل الديني  ,حتى يتخلصوا
من المناخ السياسي العراقي الذي اتسم باالحابيل
والتشهير والقذف والتخبط ؟ الذي اوصل بعضهم
الى اس���فل درجات الحضيض  ,واصاب بالصميم
س���معة ومنزلة ومكانة رجال الدين  ,ألن بعضهم
حوّل الدين الى بضاع���ة  ,يتاجر بها وفق منافعه
السياس���ية والش���خصية الضيقة والذاتية  ,ويأتي
قرار االعتزال  ,في س���بيل ابع���اد العمامة الدينية
 ,من التدخل في الش���ؤون السياسية  ,وبذلك يفتح
الب���اب النفصال الدي���ن عن السياس���ة  ,والتفرغ
للش���ؤون الدينية  ,بعدما استخدوا الدين والطائفة
والمذهب بابش���ع صورة  ,مما زاد مشاكل العراق
وجعلها اكث���ر خطورة  ,مما افقده���م مصداقيتهم

وش���عبيتهم  ,ألنُّه ال يمكن ابت�ل�اع الدولة  ,لمنافع
دينية ضيق���ة  .ام أن قرار االعتزال  ,جاء ضمن
لعبة سياسية وخاصة ونحن على ابواب االنتخابات
البرلمانية ؟ وخاصة بعدما ظهر الزيف في الدعاية
االنتخابية  ,بالتنافس غير الشريف  ,في استخدام
اموال الدولة وامكانياتها ونفوذها  ,من أجل شراء
اص���وات انتخابي���ة  ,كما تقوم ب���ه قائمة أئتالف
دولة القانون  ,في وضح النهار  ,دون ان تخش���ى
من المفوضي���ة العليا لالنتخاب���ات  ,او من الكتل
السياسية المش���اركة في االنتخابات  ,كأن العراق
مس���جلة بأس���م المالكي وحزبه  ,ولهذا
اقطاعية
ّ
الس���بب  ,يتضمن بيان االعت���زال اقوى الصفات
الوحش���ية التي وصم���ت المالك���ي  ,بالدكتاتور
الطاغي والمستبد  ,وكما وصف فترة حكمه لثماني
اعوام  ,بشراسة االرهاب الدموي والفساد المالي

ما الذي يجري في «األنبار» ؟!
الذي يحصل في العراق ليس وليد اللحظة
! ب����ل إن م����ا يحصل «أس����تراتيجيات»
خارجية ُتطبق وحسب التسلسل الزمني..
سياس����ة الحمقى ! إس����تخدمها الطاغية
المخل����وع ,وبدأت مالم����ح عودتها ً
فعال
على أرض الواقع .الوالية الثالثة..حديث
الش����ارع والمقاهي وحت����ى دور العجزة
والعاطلين عن العمل ,إن الوالية الثالثة؛
أصبحت «أمل البعثيين» ! الذين يتخفون
تحت إس����م حزب العودة ,وإن ما يحدث,
في األنبار من معارك ,راح ضحيتها قرابة
األلف ش����هيد ,من الجي����ش والمواطنين
المدنيين ْ
العزل ,وتهجير سكان المناطق

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

مقهى عبد ننه

في مقهى عبد ننه الش���عبي والتراثي
داخل أس���وار مدينة النجف القديمة ،
قرب مرقد اإلمام عل���ي (ع) ،تعالت
أصوات العاملين والجالس���ين بعبارة
«اهلل بالخي���ر» عن���د جلوس���ي مع
صديق���ي على األريك���ة األثرية التي
صنعت في الستينيات من القرن
ربما ُ
الماضي.
روائ���ح الـ»تت���ن» تف���وح م���ن كل
زاوي���ة ،بعضه���ا طيب���ة ،وبعضها
كريهة ،وص���وت أقداح الش���اي أو
الـ»استكاين» وقرقرة الماء األصفر
داخ���ل الشيش���ة ،ممزوج���اً بصراخ
(يوسف س���يف) معلق قناة الجزيرة
المش���جعين من
الرياضي���ة وضجيج
ّ
الزوار
وس���ط اس���بانيا ،ودردش���ة ّ
اإليرانيي���ن ،ومناقش���ات العراقيين
السياس���ية والكروية ،يم�ل�أ المقهى
ج���دران ربما
ال���ذي ارتك���ز عل���ى
ٍ
ستسجد قريباً بعد طول ركوعها!كان
كل ش���يء طبيعياً ،فمقاه���ي العراق
حافظت عل���ى تراثه���ا وقدمها رغم
أنوف الحاقدين .في إحدى س���فراتي
قال لي عج���و ٌز كويتي بعد أن عرف
وأحب
(أحب العراق
أنني من العراق:
ّ
ُّ
السفر إليه ّ
ألنه يذ ّكرني بالسبعينيات!
المقاه���ي والـ»چايخان���ات» وبائعي
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جمعة عبدالله

 ,وماهية الخيوط والدواف���ع التي تكمن خلف هذا
القرار  .هل هو روح الجزع واالحباط  ,من الفساد
السياسي الذي تصدر واجهة المشهد السياسي ؟
ويريد ايصال رس���الة احتجاجية غاضبة ورافضة
 ,من النهب والفس���اد واالختالس واالحتيال  ,من
الكتل السياس���ية المتنفذة  ,بما فيها كتلة االحرار
الذين اس���تغلوا المنصب الحكوم���ي والبرلماني ,
الش���باع رغباتهم الذاتية  ,وكانوا دون مس���توى
الطموح والمس���ؤوليات  ,ولذا أتى البيان  ,بصيغة
البراءة من افعالهم  ,وكذلك يأتي بيان االعتزال ,
بتحميل القادة الفاسدين  ,جريمة النهب والسلب
الم���وال الدول���ة وقوت الش���عب  ,وم���ن التعامل
السياس���ي المغشوش بالنفاق والدجل  ,ام ان قرار
االبتع���اد  ,هروب من التورط السياس���ي ؟ الذي
ادخل االحزاب الدينية  ,في نفق مظلم  ,وفش���لوا

الس����اخنة هناك ,مجرد مناورة سياسية
للوص����ول إل����ى غاي����ة ,والغاي����ة تبرر
الوسيلة؛ مهما كان نوعها عند سياسيي
ه����ذه المرحلة.من����ذ أن ش����رع المالكي
بأزمة األنبار التي كان من الممكن حلها
ببساطة دون اللجوء إلى الحل العسكري
ال��ل�ا مُجدي ,ش����عرنا إن هن����اك مخططاً
يستخدمه رئيس الوزراء ,ولم يكن (هذا
المخطط ناضجاً) بس����بب أبعاده الخطيرة
الت����ي توحي ال����ى اإلنقس����ام واإلنعزال؛
ونتائج مخطط المالكي تدل بعودة التفرد
بالس����لطة وعودة الديكتاتورية الى سدة
الحك����م مجدداً.أنبارن����ا الصامدة..ه����ذه

 ,وضي���اع القيم واالخالق في بحر النفاق والكذب
 .ان انسحاب الصدر من العمل السياسي  ,سيؤثر
سلباً على وجود المالكي في هرم السلطة  ,ويمزق
اطماع���ه في تجديد واليته للم���رة الثالثة  ,وبذلك
ستش���تد الضغوط  ,من أجل اتخ���اذ المالكي قراراً
ً
مماثال  ,بالتنحي واالنس���حاب عن العمل السياسي
ً
 ,حفاظا على وح���دة العراق من التدمير والخراب
 ,وليفت���ح ب���اب االنف���راج السياس���ي  ,ألن بقاء
المالكي في دفة قيادة العراق  ,سيكون بمثابة صب
الزي���ت على النار  ,ليحترق العراق بعمومه  ،فمن
الطبيعي ان يكون لهذا االنعزال السياس���ي للس���يد
الصدر  ,بمثابة حرق اوراق المالكي  ,ألنها تعطي
فرصة العقل والتفكير والروي���ة ,للناخب العراقي
ان يصوت لصالح الع���راق وهويته الوطنية التي
مزقها المالكي من أجل التمسك بالكرسي.

اثير الشرع

المبادرة التي ش����جبها البعض وإمتعض
منها أخرون ,لما تحمله من حلول سليمة,
إلنهاء العنف وحقن دماء ألعراقيين ولم
ترق هذه المبادرة لس���� ّراق قوت الشعب,
ول����و ُطبقت حينها ل����كان الوضع قد أخذ
بُعداً آخ����ر مُتجهاً نحو اإلنفراج .إن فقرة
تزويد األنبار بـ  4مليار دينار ألعمارها,
ُتطبق اليوم بإرس����ال أضعاف هذا المبلغ
إلى ش����يوخ عشائر األنبار الذين يقاتلون
تنظيم «داعش» حس����ب ما يُقال ,وأيضاً
عش����ائر ش����مال الموصل ,وعلى مراحل
حتى ال يش����عر المواطن بضرورة تطبيق
مب����ادرة أنبارن����ا الصام����دة وأهميتها,

ينتهج رئيس الوزراء الحالي ,سياس����ة
التس����قيط والتس����لط  ،ويتهم قادة بعض
الكتل ألكبيرة التي لها حظوظ أوفر للفوز
في اإلنتخابات المقبلة ,بمس����اندة تنظيم
«داع����ش»! لينال عط����ف وقبول بعض
المواطنين؛ وتتصاعد ه����ذه اإلتهامات,
كلما َق ُر َب موع����د اإلنتخابات .تم اإلتفاق
على زيارة رئي����س الوزراء الى األنبار,
وتقدي����م التنازالت الغريب����ة التي توحي
بع����ودة البعث الى س����دة الحك����م!؟ ألن
ه����ذه التن����ازالت الت����ي ق ّدمه����ا المالكي
للبعثيين ،بل لكبار الدولة الس����ابقة ,تدل
على إتفاق ومصالح����ة حقيقية مع أزالم

النظام الس����ابق ،ووعده����م بأخذ دورهم
في المرحلة القادمة ,وهذا الينس����جم مع
متبني����ات التحالف الوطن����ي وتوجهاته
الوطنية.إن الخاسر الوحيد ,من نتاجات
الحكومة الحالية على األرض والس����احة
السياس����ية هو»المواط����ن» ،وهنا على
المواط����ن ,أن يعي إن هن����اك مؤامرات
ُتحاك ,لإلستمرار بنهب ثرواته وخيراته,
دون أن يش����عر ,ويؤس����فنا إن هناك من
يهلل ويصفق ،وهو يعلم جيداً ،إن حقوقه
ُتغتصب ,قان����ون التقاعد العام (موضوع
أصبح مَث����ار جدل الجمي����ع)؟! وتبادلت
جميع الكتل ال ُتهم فيم����ا بينها ,حول من

ص����وّت لصال����ح إمتي����ازات البرلمانيين
والرئاس����ات الثالث ,ومن لم يصوت .إن
هذا القانون أق ّره وكتبه مجلس الوزراء,
وأرس����ل بنوده إلى البرلمان ,للتصويت
عليه والمصادقة عل����ى فقراته ,وتداوله
المواطنون ,وأخذ بُعداً ال يس����تحقه ,اذاً
على الجمي����ع أن ينتب����ه أن البعث قادم
ونحن من ُ
سن ْجلِس البعثيين على كرسي
الحكم مجدداً !

الذئب والضبع اقوى جهاز رقابي
متطورفي مكافحة الفساد

شبر
محمد جواد ّ

الكب���د «المعالگ» عل���ى األرصفة
والحمي���ر الكادحة والكالب الس���ائبة
ّ
كل ذل���ك يذكرن���ي بأيام ش���بابي في
ُ
كرهت الرجل العجوز
السبعينيات)!!
ألنني شعرت انه يهزأ ببلدي ،فرميت
باللوم على الحكوم���ات التي حكمت
العراق على م ّر الزمان ولم تحس���ن
علي مستهزئاً :
إدارة ش���ؤونه! فرد ّ
(ظننت أن ش���عبك يحب الحفاظ على
تراثه كالبريطانيين)!! زاد كرهي له،
على ٍّ
كل أعود إلى مقهى عبد ننه ،كان
ً
كل شيء طبيعيا في المقهى إال الرجل
اإليراني «المعمم» أو «الشيخ» وهو
يج ّر «الناركيلة» ب���كل جدارة ،كان
منظ���ره غير مأل���وف! واضعاً رجله
اليمنى على اليس���رى ويه��� ّز بقدمه
المعلقة وعمامته البيضاء في مؤخرة
نفس وآخر
رأسه تكاد أن تسقط بين ٍ
وحوله شباب من قافلته التي يبدو انه
مرشدها!! يجرون معه الـ»معسل»،
يدردشون ويتسامرون و»يرطنون»
بلغ���ة ال افهمها واالبتس���امات تعلو
ش���فاههم المليئة بالدخ���ان األبيض
المحت���رق ،بعضهم يخ���رج الدخان
بص���ورة احترافية ليرس���م به دائرة
متحركة تتالش���ى بع���د أن تعلو نحو
نصف متر من رأس���ه!وضع صاحب
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المقهى أمام كل واحد منهم قدحاً من
الش���اي دون أن يطلب���وا منه وكأنه
يري���د أن يعوض عن النراكيل القليلة
التي طلبوها إذ أنهم طلبوا «ناركيلة»
واحدة ل���كل نفرين! ال أدري هل كان
الس���بب اقتصادياً أم صحي���اً؟! على
األح���رى ّأن���ُه كان اقتصادياً بس���بب
اإلصرار النووي!! ،ش���يئاً من اإلباء
ً
وقليال من
مقاب���ل الرضوخ للغ���رب
الذل عند الس���فر إلى بل ٍد يشهد نمواً
باالقتصاد ،ضريبة البد منها!.نظروا
إلى الشاي األسود مبتسمين بتعجب،
قال أحدهم ش���يئاً وضح���ك الجميع،
ربما ضحكوا على الش���اي األس���ود
والكم الكبير من الس���كر الذي وصل
لنصف القدح تقريباً! ش���ايهم خفيف
للغاي���ة وكأنه بول بعي���ر كما يصفه
الزائر العراقي الكبير في السن! القند
يحل محل السكر في تقاليدهم! رأيت
ذلك عند زيارتي إلى بلدهم ،القند هو
عبارة عن قطة سكر صغيرة سعراتها
اقل من الس���كر يضع���ون واحدة في
أفواههم من دون ابتالعها ليش���ربوا
عليها الشاي مراً! أكمل الشيخ مهمته
في جر الناركيلة ّ
وأشر لحوارييه بيده
بأن الجلس���ة قد انتهت وحان موعد
الذه���اب ،إل���ى أين؟ مع األس���ف لم
أفهم ما هي مهمتهم التالية؟!! دفعوا
الحس���اب بعد الكر والف���ر فالطرفين
عانوا من مش���كلة الفهم واإلفهام في
الي صاحب
معرك���ة النقود! التف���ت ّ
المقه���ى اذ رآني في حي���رة من أمر
الش���يخ و»نارگيلته» وق���ال :ليس
ُ
زي يرتديه!!
رجل دين بل هو مجرد ّ
ُ
فأجبته :يرحم عبد ننه!

محمد صالح ياسين الجبوري
في تراثنا العرب���ي قصص وحكايات
نعت���ز ونفتخر به���ا ,تناقلتهااالجيال
عب���ر التاري���خ  ,والعربي عاش في
الصح���راء ،تحي���ط ب���ه الحيوانات
المفترس���ة ,فال بد له أن يجد طريقة
للعي���ش بأم���ان ف���ي ه���ذه الظرف
القاسية ,فاصبح يمتلك خبرة وتجربة
في الدفاع عن نفس���ه من خطر هذه
الحيوانات التي تهدد كيانه ووجوده
وثروت���ه الحيوانية التي هي مصدره
الذي يتغذى عليه.
هي أيضاً وس���ائطه التي يستخدمها
وقت لم
للتنقل من مكان الى أخر في ٍ
تكن االسلحة الفتاكة متوفرة  ,وكذلك
انعدام وس���ائط النقل الحديثة ,وكان
يستخدم الكالب للحراسة والتي تقوم
بتنبي���ه باالخطار والدف���اع عنه من
هجمات الحيوانات المفترسة .
العربي ذكي في معرفة طباع وعادات
كل حي���وان ف���ي الصح���راء ،نتيجة
تجربته الكبيرة في الصحراء  ,وهذا
يس���هل عليه مهمة الدفاع عن نفسه
وثروته ،ويقيه شرور تلك الحيوانات
المفترسة التي تشكل خطراًعليه .
حكاية(الذئ���ب والضب���ع) واحدة من
تلك الحكاي���ات التراثية التي تتحدث
عنها االجيال  ,وهي ان الضبع اش���د
فتكاً من الذئب  ,وان الذئب والضبع
اذا اجتمعا في مكان  ،س���لمت الغنم ,

ومن ذلك جاء قول شاعرهم -:
تفرقت غنمي يوم���أ فقلت لها يارب
سلط عليهما الذئب والضبعا
يعني ان الضب���ع والذئب اذا اجتمعا
في مكان سلمت الغنم ،أي ان احدهما
يمنع األخر ! الضبع :في اللغة مؤنث
واليج���وز القول (ضبع���ة) والبعض
يقولها للمذك���ر (ضبعان )  ,والجمع
(ضباعي���ن ) واالنث���ى (ضبعان���ة )
والجمع (ضبعانات) و(ضباع) .اليوم
انتشر الفس���اد اإلداري والمالي في
معظ���م دوائرنا الحكومية ,وحس���ب
االحصائيات العالمي���ة ،فأن العراق
يحت���ل مرات���ب متقدمة في الفس���اد
المالي واالداري  ,وان ارقام الفساد
اصبح���ت خيالية وهي ت���ؤ ثر على
المس���توى المعاش���ي للمواطنين ,
م���ع ارتفاع نس���ب البطالة  ,ونقص
ف���ي توزيع مواد البطاق���ة التموينية
 ,وتده���ور مس���توى الخدم���ات من
م���اء وكهرباء ,وش���حة في الوقود،
و انعدام خدم���ات ضرورية يحتاجها
المواطن في حياته اليومية .
التوجد هناك محاس���بة للفاس���دين،
ول���م تتخذ اج���راءات رادعة بحقهم
 ,فالمفسد يس���رح ويمرح من دون
حساب،
والنس���تغرب اذ أجريت مسابقة بين
الدوائ���ر الحكومية الختي���ار الدائرة

االكث���ر فس���اداً ،ومنحه���ا جائ���زة
(الفس���اد)  ,واالحتفال س���نوياً بهذا
الي���وم ،باعتبار ِه يوم���اً وطنياً ,وان
كثيراً من الدول استطاعت ان تقضي
على الفساد.
هناك مؤسسات رسمية وغير رسمية،
مس���ؤولة عن متابعة الفساد ،وهي
تعمل على كش���ف صفقات كبيرة من
الفس���اد  ,إلاّ ان االجراءات الرادعة
بحق المفس���دين ضعيفة الترقى الى
حجم الفساد وخطورته وتأثيره على
المواطن والبلد.
ان الخاس���ر االكبر في هذه المعادلة
هو المواطن الذي يدفع ثمن الفس���اد
 ,فالفس���اد يؤثر على دخله السنوي
والخدم���ات المقدمه ل���ه ،فهل هناك
أم���ل ان يتم القضاء على الفس���اد ؟
ويأت���ي اليوم الذي تكون فيه دوائرنا
خالية من الفس���اد كسائر دول العالم
األخرى ؟
ان افضل جهاز رقابي متطور يقينها
شرور الفاسدين هو ان يكون في كل
دائ���رة حكومية ( ضب���ع وذئب) فأن
احدهما يمنع الثاني وتس���لم اموالنا
من الس���رقة ،ونس���تغني عن كثير
م���ن االجهزة الحكومية المس���ؤولة
ع���ن متابعة الفس���اد ,وترتاح العباد
من ش���رور الفاسد ين والمُفسدين ..
ابعدنا اهلل واياكم منهم .

عبد الخالق الفالح

نحمل آمالنا ..
وتبقى ارواحنا
ان مكونات المجتم���ع العراقي ،مركب اثني
قوم���ي عميق الج���ذور تاريخياً ،تعايش���ت
وكونت
وتالقحت مع الحض���ارات المختلفةّ ،
حضارة متميزة االطراف ،فيها المجموعات
األنسانية ،وانتجت اطياف ومكونات المجتمع
العظي���م (ارض الرافدي���ن) ،والتي حافظت
عليها م���دى العص���و،ر وبق���ى موزائيكها
ً
ممثال رسالة
متماس���كاً بذلك التنوع الثري ،
ً
سامية ،ويس���عى الى اهداف نبيلة دائما من
أجل ارتقاء الثقافة والحضارة االنسانية .
أمّا دينياً ،فكان العامل الديني ومازال يش���كل
عاطفة متالزمة بي���ن العقول والقلوب ،مما
يُس���هل كش���ف االفكار والبدع الدخيلة على
االس�ل�ام  ،ويحافظ على معالم الدين الحنيف
الحقيقي ايثاراً وصبراً  ،وله معطيات التحدي
بعمق  ،ليكش���ف بس���رعة ما يفسد العقول،
وه���و ثابت على تغذية الفك���ر الديني ،بعيداً
عن الربح المادي ،والوق���وف امام االحقاد
وفي محاربة الظلم والكراهية والفساد .هذه
العوامل المؤثرة والس���اعية لضرب النسيج
ش���رخ ،و لتحويل
االجتماع���ي ،واح���داث
ٍ
المجتمع الى طائفي اليمكن السيطرة عليه،
كما خطط لها األخرون ،ومن أجل ّ
فك وحدة
اطيافه ،وتمزيق اللحم���ة الوطنية العراقية
،وطبع���اً لن يقبل ش���عبنا اب���داً اي مواقف
س���لبية خطيرة ،تؤس���س لتفريق وتشتيت
بنية األمة ،ووح���دة الوطن القائم على مبدأ
التن���وع القومي والدين���ي والمذهبي ،والكل
اثبت وطنيت���ه وانتمائه (إال القل���ة القليلة)
بمواقف حس���ب طبيعة الهوية التي يحملها،
ومن خصائص���ه التاريخية وجوداً انس���انياً
وعطاءاً وانطالقاً للمستقبل بعيداً عن الكسب
او الموق���ع االجتماعي ،ل ابل الحب للوطن،
وهو المحرك لكل ش���عور ،والرابط االمثل،
وال���كل يتحمل مس���ؤولية توثي���ق التعامل
األخوي بين مكونات المجتمع ،ونش���ر ثقافة
التس���امح ،ونبذ العنف والطائفية والتجاوز
على اس���اس احترام الرأي األخر ،واالبتعاد
ع���ن الس���لوكيات المنحرف���ة ،والعمل على
التقري���ب بين اطياف���ه ،وإزال���ة الفجوات،
ً
وصوال لتجس���يد نقطة التالقي بكل افتخار،
وتحدي اليأس ،والصمود امام النكبات التي
حين وأخر.الوطن يحتاج منا
تعصف بنا بين ٍ
اليوم للحظة تودد وتعاطف اسمى من بعضنا
للبعض األخر ،وان نعش���ق ارضنا اكثر من
قبل ،فهناك م���ن يحاول ابعادنا عنه ،وعلينا
ان نعانقه بش���دة اكثر من ذي قبل ،خوفاً من
المطبات ،لنجعله بي���ن اضلعنا كدجلة الخير
وفرات المحبة واالخاء ..يجري في عروقنا
ً
زالال طيب���اً ،ولنحب الوطن كم���ا هو يحبنا
ً
 ..نحم���ل آمالنا وتبقى ارواحن���ا ثمنا لبقائه
واس���تمرار الحياة فيه ،بل الح���ب للوطن،
المح���رك ،وهو االيمان وفوق كل ش���عور،
والعش���ق للوطن يض���ع البالد على س���كة
الديمومة والبقاء ،ومنه���ا محطات الحداثة
والتقدم والتنمية الشاملة ،واحترام القوانين
بمصداقي���ة وش���فافية بعيداً ع���ن المتاجرة
والمزايدة على حساب دماء االبرياء والدفع
بأتجاه الصمود ،امام اثارة المشاكل والفوضى
التي تعيق تطلعات جماهيره .
العراقيون جميعاً مطلوب منهم اآلن الس���ير
ً
معاً لبناء بلدهم حراً
ومستقال ،زاهراً يحكمه
الش���عب ،وإلقامة حكومة تضمن المساوات
في الحقوق والواجبات،وتضمن حرية الرأي
والعقيدة ،ولع���ل االنتخابات القادمة في 30
نيسان-ابريل ،سوف تفرز الكثير من الحقائق
في ظل المشهد السياسي القادم.

أوهام السالم المتجددة !

على الرغم من إخفاقاته املتكررة السابقة على مدار حياته السياسية في الداخل األمريكي ،اختار أو
املهمة األصعب ،بشأن العمل على إيجاد احللول املناسبة للقضية الفلسطينية ،ويبدو
سقطت عليه
ّ
أُ ِ
أن «جون كيري» وزير اخلارجية األمريكي  ،مص ٌر هذه املرة على حتقيق النجاح من أجل الوصول الى تسوية
سياسية بني اإلسرائيليني والفلسطينيني على اعتبار أنه حان الوقت للطرفني لالعتراف بالواقع ،وضرورة
إغماض العينني للحظة واحدة ،لكسر حاجز اخلوف املتبادل ولتقدمي تنازالت ،هي ممكنة جداً ،س ّيما من ِقبل
طرفني يتوقان إلى السالم.

إص���رار «كيري» عل���ى مواصلة
العمل ،جاء ترتيباً على ما يبدو في
هام من هدفه األكبر،
تحقيقه
ِ
ٍ
لجزء ٍ
ً
فعالوة على أن مساعيه لم تصل إلى
الفشل بعد ،وأن استمرار الجانبين
في انتظار نش���ر ّ
خطته المشهورة
– وثيق���ة اإلطار -هي دليل ذلك من
غير ريب ،فإن االنجاز الكبير الذي
اعتب���ره انتصاراً واقع���اً ،هو أنه
أجبر السياسيين اإلسرائيليين على
أن يضع���وا عل���ى الطاولة نظرتهم
الواقعية حيال المسألة الفلسطينية
جه���ة أخرى ،أرغم
برمّتها ،ومن
ٍ
الرئي���س الفلس���طيني «أبومازن»
عل���ى أن يحم���ل إليه ف���ي كل يوم
مبادرة ّ
توضح بجالء عن رغبته في
التماشي كيفما يكون مع المساعي
السياسية الجارية.
وعلى الرغم م���ن أن «كيري» قد
استمع إلى الكثير من النقد الالذع،
وشاهد بوضوح تحديات المعارضين

لمساعيه  -باإلجمال -على الرصيف
األخر ،ومن كال الجانبين ،وهو يعلم
جيداً أن األمور ال تس���ير بسهولة
ويسر .فإنه بات يتمارض بالطرش
آن معاً ،وكأنه ال توجد
والعمى في ٍ
ّ
وكأن
أمامه أدنى معارضة من أحد،
العملية السياسية سائرة في االتجاه
الصحيح .فعلى الجانب الفلسطيني
هن���اك معارضة فصائلية وش���عبية
ً
حائ�ل�ا أمام مقدرة
متزاي���دة ،تقف
الس���لطة الفلس���طينية في التوقيع
على اتفاق ،بحجة عدم استطاعتها
من تحقي���ق الثوابت الفلس���طينية
المش���روعة .أعلنت تل���ك الفصائل
وعلى رأس���ها حرك���ة حماس أكثر
م���رة ،ب���أن م���ن الضروري
من
ّ
عدم االس���تمرار ف���ي المفاوضات،
ب���ل واالنس���حاب منه���ا ،بس���بب
أنه���ا مضيعة للوقت الفلس���طيني،
وبالمقابل تعطي المزيد من الفرص
كي ُتجهز إس���رائيل عل���ى ما تبقى

م���ن األرض الفلس���طينية ،وس���ط
ممارس���اتها العدوانية ضد الشعب
بشكل عام ،وأعلنت أنها
الفلسطيني
ٍ
حل من أيّة اتفاقات يتم التوقيع
في ٍ
عليها ،وأنه���ا ماضية في التصدي
أليّة اتفاقات م���ن هذا النوع ،ومن
ناحية أخرى ،أبدت إصرارها على
ٍ
مقاومة االحتالل بش���تى الوس���ائل
بم���ا فيه���ا العمل المس���لح .وعلى
الجانب اإلس���رائيلي ،وبالرغم من
تأكي���د «كيري» بأنه يق���وم بعمله
على أس���اس أن هدفه األول يرتكز
إلى تقديم المس���اعدة إلس���رائيل،
بس���بب أن أمنها هو في أعلى سلم
األفضليات ل���دى اإلدارة األمريكية،
س���يّما وأنه ما زال يم���ارس أمام
إسرائيل ضغوطاً جبارة على الرئيس
«أبومازن» كي يبدي تنازالت مهمّة
حول الترتيبات األمنية التي تطلبها
إس���رائيل ،بدئاً بمس���ألة السيطرة
على منطقة غ���ور األردن ومروراً

بض���رورة تحطيم الرقم القياس���ي
بش���أن قضاي���ا التنس���يق األمني،
وانتهائاً بالمطاردة الساخنة داخل
الدولة الفلسطينية ،فإن هناك أيضاً
معارضة حزبية وشعبية إسرائيلية،
ال تكاد تنقطع على مدار الس���اعة،
بدرجة أكبر ضد إبرام
وهي متنامية
ٍ
أي اتف���اق أو التوقي���ع على خطة
اإلطار على األق���ل ،بحجة التفريط
بأجزاء مهمّة من أرض إس���رائيل،
وبالتس���اهل فيم���ا يتعل���ق باألمن
اإلس���رائيلي« .نتنياه���و» الغارق
ً
خاصة في هذه اآلونة
حتى أذني���ه،
في لُج���ة من العذاب ،س���يّما وهو
يشعر بأن مقصلتين حا ّدتين ُتهددان
حنجرته المحتقن���ة ،فهو من جهة
بات ضعيف���اً أمام ضغوط «كيري»
السياس���ية ،وبين تهديدات آتية من
قِبل لوب���ي يميني تش���كل مؤخراً،
من أحزاب الليكود وإس���رائيل بيتنا
والبيت اليهودي ،تهدف إلى تحذيره

من مجرد اإلقدام عل���ى أيّة خطوة
غير محسوبة لصالح الفلسطينيين،
يمكنها من تهديد االئتالف الحكومي
القائ���م ،وتطالبه باحت���رام أن تظل
إس���رائيل متماس���كة على األرض
من ناحية ،وإظه���ار أن هناك قوة
قوي���ة تقف م���ن ورائه م���ن أجل
عدم الرض���وخ للضغوط األميركية
ّ
المكثفة ،بشأن المطالبة بالمزيد من
التنازالت اإلسرائيلية وخاصة التي
ناحية
تتعلق بوقف االس���تيطان من
ٍ
أخرى .المشكلة األصعب ،تأتي على
الرغم من أن «كيري» دائم اللهاث
صحواً ونائماً من أجل تحقيق انجاز
يؤخذ في الحس���بان ،وهي أن هناك
من اإلسرائيليين يو ّدون سبقه إلى
ف���رض تس���وية أحادي���ة ،تحاكي
ّ
خطة «رئيس الوزراء اإلسرائيلي
السابق «أريئيل شارون» في العام
 ،2005والتي أ ّدت إلى االنسحاب
من مناط���ق قطاع غ���زة ،الهدف

د .عادل محمد عايش األسطل
خان يونس/فلسطين
منه���ا -في نظر م���ن يعكفون على
صياغته���ا على األق���ل -هو وضع
البدائل القومي���ة اليهودية ،وإيجاد
انفص���ال إس���رائيلي على األرض،
ناحية أخرى ،يُم ّكن إلسرائيل
ومن
ٍ
ّ
مشقة ابتالع
من خاللها اإلفالت من
أي بن ٍد من بن���ود خطة «كيري»،
ومن تقويض أيّة جدوى من توجه
الفلسطينيين للمؤسسات الدولية في
حال أقدموا على مثل هذه الخطوة.
ومن جه���ة ثالثة ،أن تدفع باالتحاد
األوروبي إلى ط���ي صفحة مواقفه
المنتقدة إلس���رائيل وللتخفيف من
سياسته المعادية لها«.كيري» وال
ش���ك في حال درايته بتلك الخطوة،
سيتجاهلها للوهلة األولى ،وسيقول
بأنه ال يمكنه التنازل عن مس���اعيه
السياسية ،وس���يظل يحلم بتحقيق
الس�ل�ام ،وإن باال ّت���كاء أكثر على
الط���رف الفلس���طيني باعتب���اره
األس���هل ،من أجل انت���زاع بعض

التن���ازالت المهمّة الت���ي تحتاجها
إسرائيل ،وإن احتاج األمر لتحقيق
تلك التنازالت إلى مس���اعدة عربية
هي في األصل مهتمّة بالتوصل إلى
تسوية ما ،للقضية الفلسطينية.
وقبل حدوث ذلكّ ،
فإنه سيكون من
الواجب على الفلسطينيين اإلصرار
أكث���ر ،بأنُّه إذا ل���م يفهم «كيري»
خريطة الثوابت الفلس���طينية والتي
ال يُس���تطاع الحلحل���ة عنه���ا قيد
أُنمل���ة ،وإذا لم يت���م وضع خطوط
عريضة واضحة وقاطعة وال لُبس
فيها في إطار مس���اعيه السياسية،
ف���إن المنطقة وال ش���ك ،ستش���هد
انفجارات سياسيّة مُر ّكبة ،قد تدفع
باتجاه العودة إلى العنف من جديد،
وسيُعتبر السالم مجرد أوهام.

