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العدد 2069 :

احفظوا للحوزة
ماء وجهها

المؤتمر الدولي لمكافحة
االرهاب خطوة مهمة لألمام..ولكن!
تستعد بغداد لعقد مؤتمر دولي
لمكافح����ة االرهاب في الش����هر
القادم ،بع����د ان اصبح العراق
اوسع س����احة لتفريخ االرهاب،
وتحولت مدنه وش����وارعه الى
مسرح للعمليات االرهابية التي
ٍ
تحاول ان تخفي كل معالم الحياة
في هذا البلد ،وطبعاً نحن نضع
يدنا بيد الدولة في سبيل انجاح
هذا المؤتمرّ ،
ألنُه حاجة أمنية
اقليمي����ة ودولية على ان يكون
اهم مطلب وتوصية يخرج بها،
هو معاقبة الدول والجهات التي
تمول او تح���� ّرض على االفكار
التكفيري����ة واالرهابية،وه����و
مطلب عراقي وطني وش����عبي،
خاصة توجه الحكومة العراقية
لمقاضاة تلك الدول ،ومن بينها
السعودية وقطر.
أ ّك����دت تقارير مالي����ة خاصة
بالمخاب����رات الروس����ية ،بأن
السعودية هي الممول الرئيسي
للجماع����ات المتطرف����ة الت����ي
تستبيح دماء العراقيين يومياً،
س����يّما وإنها تغطي  70بالمائة

م����ن األم����وال الت����ي تخصص
لتمويل األعم����ال اإلرهابية في
العال����م ،فيجب العم����ل لفضح
تل����ك المنظومات الت����ي تدعم
وتمول هذا العصابات من خالل
المؤتمر.
وقد لعبت هذه الدول دوراً خبيثاً
وكبيراً في جلب االرهابيين من
خالل تسهيل دخولهم الرضنا،
وتبري����ر اعماله����م االجرامية،
بكونه����ا تقف ض����د االحتالل،
واس����تغلت ذلك لتش����جيع القتل
الطائف����ي ،والغاي����ة منه ش����ق
وحدة الصف الوطني وتضعيف
اركان األمة.
ان تموي����ل االرهاب في العراق
يكمن في العناصر السياس����ية
المتواجدة على الس����احة ،ومن
بع����ض الجه����ات ف����ي الداخل
ايض����اً ،وحت����ى اعض����اء في
مجل����س الن����واب ،متهمي����ن،
بدعمه����م ،وعناص����ر في قمة
المسؤولية ،مازالت تحن لنظام
الدكتات����ور ،ويس����عون لدع����م
االره����اب والعصابات الخارجة

عن القان����ون ،لزعزعة الوضع
األمن����ي الهداف اس����تراتيجية
 ،إلعادتن����ا لعص����ر االس����تبداد
والتسلط  ،والبتعادهم عن قواعد
األخ��ل�اق الوطني����ة الصالحة،
والديني����ة الش����ريفة ،بتوفي����ر
الم��ل�اذات اآلمنة مثل الس����كن
والغذاء وال����دواء ،وما يحتاج
اليه هؤالء االقزام من متطلبات
الحي����اة بما يكفيه����م ،ويمكنهم
اداء مهامه����م االجرامية ،دون
وازع طاهر ،وقي����م اجتماعية
نبيل����ة ،ولالنح����راف االخالقي
الذي اصاب ضمائرهم وقلوبهم
ولوث عقولهم.
ان التحال����ف الوهابي التكفيري
– البعث����ي اليوم ،هو امتداد لما
عم����ل به نظام صدام حس����ين،
لتوفير االرضية الالزمة لزرع
االره����اب ف����ي تس����هيل مهمة
المرتزقة من كافة بقاع االرض،
وجلبه����م واعطائِهم االمتيازات
واالموال ،وفتح اماكن العبادة،
وأسس قاعدة قوية لهم ،لتعزيز
عملهم تحت حماية القانون.

عبد الخالق الفالح

الش����ك ان الق����وات االمريكية
الت����ي دخلت العراق في س����نة
 ،2003كان����ت الس����بب االكبر
لتفاقم ظاهرة االرهاب والطامة
الكب����رى ،سياس����اتها الخاطئة
التي جعلت من وطننا س����احة
مكش����وفة للقت����ل العش����وائي
اليومي ،ألن الدعم العس����كري
عاج ٌز عن وضع حد لالرهاب،
بس����بب ق����وة الدع����م المادي
والمعنوي الذي يتم تقديمه لهم،
والضعف االستخباراتي ،وعدم
االيفاء باالتفاق االس����تراتيجي
بين العراق والواليات المتحدة،
م����ع ان األخيرة تقف الى جانب
االرهابي����ن في س����ورية ،وتع ُد
برنامج����اً كام� ً
�ل�ا لتدريبهم في
االردن وتركي����ا ،وتقديم العون
بما تس����ميه ((مس����اعدات غير
بأموال
مميت����ة)) ،والتس����ليح
ٍ
سعودية وخليجية،كما اوضحته
صحيف����ة نيوي����ورك تايمز عن
البي����ت االبيض ،وع����ن وكالة
المركزي����ة
االس����تخبارات
االمريكية،وقد ّ
حذرت روس����يا

،أخي����راً ،المملك����ة العربي����ة
الس����عودية م����ن مغب����ة تزويد
المعارضة الس����ورية بمنظومة
وبشكل
صواريخ ضد الطائرات
ٍ
رسمي .
ان إقام����ة مؤتمر ضد االرهاب
ف����ي بلدن����ا ،وصياغ����ة أفكار
إستخباراتية ،تكون نواة ألفكار
سياسية اس����تراتيجية خاصة،
وبمشاركة واس����عة ،دليل على
ان العالم يري����د ان يقول  :أننا
مؤي����دون للع����راق ،وأننا معه
في حربه عل����ى االرهابّ ،
ألنُه
ف����ي الواقع يقات����ل بالنيابة عن
بل����دان المنطقة،ويؤك����د على
تأييده للعراق في حرب ِه النبيلة
ضد عوامل الشر التي تريد ان
تبيد ش����عبنا ،تحت حجج واهية
 ،منها خلق النزع����ة الطائفية
البعيدة ع����ن االخ��ل�اق والقيم
الدينية واألنسانية في بلدنا.
لق����د اختل����ف خب����راء القانون
الدول����ي ،لتعري����ف واض����ح
لمصطل����ح االره����اب ،وال����ذي
أخذ يت����داول به حديث����اً ،وبرز

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

صباح الرسام

جهاد الخازن
صرح
الرئيس باراك أوباما َّ
بأن إمكانات نجاح المفاوضات
النووية بي���ن إيران والدول
الس���ت ال تتج���اوز  50في
المئة ،ومرش���د الجمهورية
االس�ل�امية ،آي���ة اهلل علي
خامنئ���ي  ،ق���ال األس���بوع
الماض���ي :إنه غي���ر متفائل
بنج���اح المفاوضات ،وهناك
عناص���ر سياس���ية مؤثرة
ف���ي البلدين تعم���ل إلحباط
االتف���اق ،ما يجعلن���ي أميل
الى تغليب الفشل في النهاية
على النجاح ،ث���م أرجو أن
أكون مخطئاً.االتفاق األولي
ف���ي  2013/11/24ف���ي
جني���ف أعط���ى الطرفي���ن
فرصة س���تة أشهر للوصول
اتف���اق نهائي ،وقد عقد
الى
ٍ
الطرفان األسبوع الماضي،
اجتماعات اس���تمرت ثالثة
أيام ،تح���دث بعده���ا وزير
خارجية ايران ،محمد جواد
ظريف ،ومسؤولة الشؤون
الخارجي���ة ف���ي االتح���اد
االوروبي ،كاترين اش���تون،
ً
تف���اؤال بما
وكالهم���ا أبدى
أنجز ،واع ُتبر بداية طيبة.
ِ
الطرف���ان اتفق���ا على جولة
أخرى م���ن المفاوضات بين
 17و 20آذار (م���ارس)

ّ
الترجمة والرقابة

العقوب���ات عل���ى إيران ،أي
قرار ل���وأد المفاوضات في
مهدها.
ً
ال س���ر إطالقا ف���ي الطرف
يح���رك أعض���اء
ال���ذي
ّ
الكونغرس الذين اش���تراهم
لوبي اسرائيل ووضعهم في
جيبه ،فقد أعلن نتنياهو منذ
ينص أي
البداية أنه يريد أن ّ
اتفاق مع ايران على «صفر
تخصيب» و «صفر أجهزة
الطرد المرك���زي» .أي أن
دولة مس���خاً محتلة معتدية
تملك ترس���انة نووية تهدد
به���ا القري���ب والبعيد ،تريد
منع دولة أخرى من التفكير
في امتالك قدرة نووية.
إيران تقول إنها تريد الطاقة
النووية لألغراض السلمية،
واالتفاق األولي معها ،أوقف
قدرتها عل���ى التخصيب بما
يتج���اوز  20ف���ي المئ���ة،
وفرض رقابة على ما تملك
من اليوراني���وم المخصب،
وف���ي حي���ن أن اإليرانيين
يذ ّك���رون الجميع بأن اإلمام
الخمين���ي أفتى ض���د إنتاج
سالح نووي ،فإن هناك َم ْن
يش���كك في دقة الحديث عن
تلك الفتوى ،كم���ا أن هناك
يصر على أن ايران تريد
َم ْن
ّ

سالحاً نووياً أسوة بباكستان
وإسرائيل.
أصر
ولكن
ب���رأي،
ال أجزم
ّ
مرة أخرى على أن تس���عى
مص���ر والمملك���ة العربية
السعودية واالمارات العربية
المتحدة علناً المتالك سالح
نووي ،فعنده���ا حجة كافية
ببرنامج إي���ران وبالمخزون
النووي اإلسرائيلي.
هناك كتاب جديد عن البرنامج
اإليران���ي وكذب اس���رائيل
عنوانه «أزم���ة مُخ َت َر َعة»
أو مُخ َتلَ َقة من تأليف غاريث
بورتر ،ربم���ا عرضت ُه على
الق���راء في مقال ق���ادم ،ما
أجزم به اليوم هو أن إيران
ال تس���تطيع بما تملك ،إنتاج
سالح نووي ،فالقنبلة الذرية
ٍ
تحتاج الى يورانيوم مخصب
حتى  90في المئة أو أكثر.
الدجال نتنياهو في
غي���ر أن ّ
مجلس األمن قبل س���نتين،
ق َّدم رس���ماً ،زع���م أن قدرة
ايران الحالية  70في المئة،
وأن الوص���ول الى  90في
المئة سهل بعد ذلك ،بما أن
نتنياهو ق���ال هذا الكالم فهو
وقح كقائله.
ب ٌ
ك ِذ ٌ
عن الحياة اللندنية
 25شباط 2014

درس����ي الفني����ة والرياض����ة ،لهما
أهميتهما ،كباقي المواد الدراس����ية
الت����ي تد ّرس في الم����دارس ،ولوال
أهميتهما لما وضعتا ضمن المناهج
الدراس����ية  ،ول����و لم تك����ن ضمن
المناهج الدراس����ية ،ألتهمنا الذين
وضع����وا المناهج بالجهل .ان الذين
وضعوا الدرس����ين ضمن الدروس،
له����م نظرة ثاقب����ة ،والغاي����ة منها
اكتش����اف المواهب وصقلها  ،كما
أنها ستكون هواية للكثير ،خصوصاً
األطف����ال الذين يس����تقبلون معلومة
فنية او رياضية في بداية دراستهم،
فأنها ستترس����خ في ذهنهم  ،بدليل
الحكمة التي تقول التعلم في الصغر
كالنق����ش على الحج����ر ،او خذوهم
صغاراً ّ .
الفنية والرياضة محببتان
عند الطلب����ة باعتبار اختالفهما عن
باقي الدروس ،ولكن لألسف نرى
إهمال الدرس����ين في المدارس ،منذ
زمن طويل ال����ى يومنا هذا ،ودائماً
يتحول درس الرياض����ة الى درس
أخ����ر كالرياضي����ات او انكليزي او
أي مادة اخ����رى ،بحجة عدم أهمية
الدرس ،او يعتبر الدرس ش����اغراً،
مث����ل فرص����ة االس����تراحة ،فيترك
الطالب ف����ي درس الرياضة بال او
تثقي����ف او تمرين رياض����ي  ،وكذا
ّ
الفنية فهي بدون تعليم الطالب على
كيفية الرس����م او النحت او صناعة
اش����كال فنية او اي مجال فني  ،ان

نفع
غالب���اً م���ا كانت الترجمة
المنجزة في العصور المبكرة للثقافة العربية ،ترد ضمن سياس���ة َّ
َ
موجهة ،هادفة في مجملها إلى بلوغ مقصد ذي ٍ
عامّ ،
تلخص في تلك العهود في مالحقة احتياجات الدولة الناش���ئة في مجاالت الطب والفلك والفلس���فة والمنطق والرياضيات ،مع تفادي الكتب
المثيرة لالرتجاج الوجودي ،ومن هذا الباب تم إس���قاط اإللياذة واألوديس���ة ،وما شابهها من المؤلفات مثل أعمال كسينوفان وهيراقليطس ،لما
فيها من االنتقاد للقداسي.
أورد غ .س���تروهماير ف���ي دائرة
المعارف اإلس�ل�امية ،في معرض
حديثه عن «حنين بن إس���حاق»،
ّ
أن���ُه كان يلج���أ ف���ي ترجماته إلى
إس���قاط الحديث ع���ن المعتقدات
الوثني���ة واآللهة ،وه���و تقليد لم
يبتك���ره الرجل ،وإنم���ا دأب عليه
معاصروه ،وكأن الترجمة بقدر ما
تبغي تمتين عود الثقافة المحلية،
ُ
تمتصه من رحيق الحضارات،
بما
ترس���م بالمثل حدوداً ال تتخطاها.
وف���ي عصرن���ا الراهن ع���ادة ما
يش���ترك الكتاب المب َدع في اللسان
المترج���م في
العرب���ي ،والكت���اب
َ
التحديات نفسها ،وإن كان الكتاب
المترج���م أوفر حظاً ف���ي الرواج،
َ
لما يتطرق إلي���ه من مجاالت غير
معهودة ،وهو ما يثير الشهية لدى
المترجم مضاهياً
القارئ ،فلو كان
َ
لم���ا ُتنتجه ال���ذاتّ ،
لقل الش���غف
وفتر الكل���ف .لذلك يبقى أخطر ما

المترجم ،تراجع َنهم
يواجه الكتاب
َ
االطالع عل���ى إنتاجات الحضارات
األخ���رى ،وهو ف���ي الحقيقة نذي ٌر
ً
الثقافة.فضال
باعتالل عميق داخل
المترجم
عن ذلك ،ما يواجه الكتاب
َ
أيضاً ،افتقاد اس���تراتيجية ثقافية
ش���املة ،يتموض���ع داخلها النص
الجدي���د ،حي���ن تقتص���ر الترجمة
عل���ى التعريب اللغوي ،وال تتطور
إلى مثاقف���ة ومح���اورة ،وإعادة
إنتاج للنص ف���ي الثقافة الجديدة،
من خالل هضم دالالته واس���تيعاب
مقاص���ده ،خصوص���اً إذا ما كان
الحمال���ة للمعنى
من النص���وص
ّ
والمثقلة بالداللة.فالكتاب المترجم
لس���ان
ه���و كتاب مولو ٌد ثانية في
ٍ
المترج ُم
جدي���د ،وعادة ما يك���ون
ِ
َ
مبدعه الثان���ي إلى حين ،وبالتالي
قدر ذلك المولود الجديد إلى
يرتهن ُ
دار النشر أو المؤسسة الساهرة،
أكثر من ارتباط���ه بالمترجم .لكن

الى الس����احة الدولية ،اذ لم يتم
تحديد مفه����وم صريح ومعتمد
من قبل االمم المتحدة ،لتفسير
ه����ذه الظاهرة الخطي����رة التي
اخ����ذت تضرب بلدان����اً مختلفة
وتفتك بشعوبها.امتاز االرهاب
بقس����وته واس����تخدام العن����ف
ً
متمثال في
المفرط والمش����ين،
عمليات القت����ل وقطع الرؤوس
واالغتصاب والترحيل والتهجير
القس����ري ،وبطرق ين����دى لها
الجبين ،وتحت مسميات متعددة
،تنش����ر على مواقع االنترنيت
االجتماعية ،تؤكد مدى ضحالة
عقولهم وافكاره����م ،وفقدانهم
ادراكهم األنس����اني ،ونزعتهم
الحيوانية.أهم المحاور المطلوب
م����ن المؤتمر ،دراس����تها ،هي
كيفي����ت القضاء عل����ى منابعها
وتجفيفه����ا ،والخ����روج بحلول
أمنية صحيح����ة ،وطرح افكار
متط����ورة ،والوق����وف عل����ى
االجراءات والتجارب الحقيقية
التي تساعد الس����تتباب األمن،
وإيج����اد االس����تقرار ف����ي تلك

ال����دول ،واالهتمام ف����ي متابعة
التوصي����ات الت����ي يخ����رج بها
المؤتم����ر بما يتالئ����م والوضع
في الع����راق ،والمحافظة على
األم����ن العالمي ،والس����عي من
أج����ل تحقيقه����ا وتطبيقها على
األرض الواق����ع .كذلك ضرورة
توجيه الدعوة لمشاركة الدول
المتطورة أمنياً ،والعمل ألتباع
تجاربه����ا ف����ي تحقي����ق األمن
واالس����تقرار ،واالس����تفادة من
اس����تخدام التكنولوجيا العلمية
في محاربة االرهاب ،ومساعدة
الع����راق ف����ي تطوي����ر الجانب
االس����تخباراتي ،وتقديم الدعم
اللوجستي ،وكذلك إيجاد الحلول
المحلي����ة ف����ي ردع االرهاب،
وخلق منافذ للتعاون مع الدول
بشكل
المش����اركة في المؤتمر
ٍ
مس����تمر ،ومد جس����ور للعمل
الموح����د ،والش����ك ان المؤتمر
الدولي لمكافحة االرهاب خطوة
مهم����ة لألم����ام ،اذا ما َح ُس����ن
بشكل متقن عالي،
إدارة ملفها
ٍ
وشعور بالمسؤولية الوطنية.

الفنية والرياضة
ّ
بحاجة الى اهتمام

(إيران
وبرنامجها النووي)
في فيين���ا ،كم���ا اتفقا على
أن يحضره���ا م���ع الوزراء
المس���اعدون السياس���يون،
وقرأت أن اتص���االت ثنائية
س���تجري بين اجتماع وأخر
لتقريب وجهات النظر.
هذا جميل ،ففشل المفاوضات
قد تتبع ُه ،مواجهة عسكرية
تفي���ض عن ح���دود إيران،
لتلف بلهيبه���ا المنطقة ،وال
أح���د يريد ذل���ك ،وفي حين
أن باراك اوباما ليس داعية
ح���روب ،فإن في اس���رائيل
حكوم���ة إرهابي���ة يقودها
االرهابي ،بنيامين نتنياهو،
وهي قد تبدأ مواجهة عسكرية
تجر إليها الواليات المتحدة،
خصوصاً أن اس���رائيل تملك
كاف من أعضاء
تأييد ع���دد ٍ
مجلس���ي الكونغ���رس م���ن
الحزبي���ن الديموقراط���ي
والجمه���وري للضغط على
اإلدارة بغي���ة الس���ير ف���ي
مواجهة عسكرية.
كان رأينا م���ع االنفراج في
العالق���ات االيرانية-الغربية
،بعد انتخاب حسن روحاني
رئيس���اً إلي���ران ،مجموعة
مختلطة م���ن نواب الحزبين
ف���ي الكونغ���رس ،تح���اول
إصدار قرار جدي���د ،بزيادة
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مهم���ا تناءت العالق���ة بين النص
ومترجمه ،ينبغ���ي الحرص دائماً
ِ
عل���ى ج���ودة الترجم���ة ،ذلك أنه
يح���ق وص���م المترج���م بالخيانة،
دمر دالل���ة النص في اللغة
حين ُت َّ
الجدي���دة ،ويتهاوى من عليائه في
اللغة األصلية إلى أس���فل سافلين
في اللغ���ة المضيفة ،وبالتالي حق
أن يُنعَت المترج���م بالخائن ،حين
يُخفق ف���ي إيصال النص في بهائه
األصلي ،ولذا ل���زم الحرص على
التخصص في الترجم���ة ،لتفادي
اإلخفاق قدر اإلمكان ،مع التعويل
عل���ى المترج���م القادم م���ن حقل
اإلب���داع لدربت���ه بالكتابة.وبصفة
الترجمة «ملكة وصناعة ودربة»،
ّ
الحذاق إل���ى ذلك ،فقد
ل���زم تخيّر
اشترط الجاحظ في ممتهن الترجمة
شروطاً على نحو «ال بد للترجمان
م���ن أن يك���ون بيان���ه ف���ي نفس
الترجمة ،في وزن علمه في نفس

المعرفة ،وينبغ���ي أن يكون أعلم
الناس باللغ���ة المنقولة والمنقول
إليها ،حت���ى يكون فيهما س���واء
وغاية» .سنتطرق في الغرض إلى
بعض خبايا تلك الصنعة في إنتاج
م.بش���كل عام،قليلة
المترج
النص
َ
ٍ
الثقافات التي لها من رحابة الصدر
مع المغاي���ر الحضاري ،حتى تنقل
إبداعه بأمانة ،دون إدخال تحوير
أو تهذي���ب في جان���ب الترجمات
العربي���ة ،وعل���ى س���بيل المثال،
أُس���قطت ّ
جل ترجم���ات الكوميديا
ن���ص الكانتو 28
اإللهي���ة لدانتي
ّ
في فصل الجحيم ،أين ُحشر النبي
محم���د (ص) واإلمام علي (ر) في
ّ
البولجيا التاسعة ،مشطوري الجسد
والهام���ة ،فالرقابة على أس���طر
أو فقرات أم ٌر ش���ائع في الثقافات
«الديمقراطي���ة» وف���ي الثقافات
«العالمثالثي���ة» على ح ٍد س���واء.
لم يس���لم حتى المجتم���ع الغربي

اهمال الدرسين اس����تهانة بالطالب
وسلب لحقوقهم التعليمية ،خصوصاً
المواهب الطالبية ،وهذا يعني اهمال
للطلبة ،ألنهم س����يفتقرون لالثنين،
وممكن ان تكون ّ
الفنية أو الرياضة
س����بب نجاح بع����ض الط��ل�اب في
ً
مستقبال .أن االهتمام بتوفير
الحياة
معلمي����ن أو مدرس����ين مختصي����ن
ّ
بالفني����ة أو الرياضة ،مع التطوير،
ً
ّ
خصوصا الفنية التي تش����مل انواع
الفنون ،وليس الرسم فقط  ،تحتاج
إضاف����ة بعض المناه����ج كتعليم فن
الحياك����ة والتمثيل وصنع األش����ياء
 ،وهذه االضافة س����تطور الطالب،
حس����ن مهارته����م لنحصل على
و ُت ّ
إبداع����ات مس����تقبلية تجعلنا نفتخر
به����ا ،او تصبح مصدراً للعيش عند
البعض  ،وكذا الرياضة التي ال تقل
ش����أناً عن ّ
الفنية ،فهي تحتاج الى
تطوير بإضاف����ة بعض األلعاب التي
يمك����ن للطالب كش����ف موهبته من
خاللها ،وتصب����ح الهواية المفضلة
لديه ،وممكن م����ع مرور الزمن ان
يصب����ح ً
بطال نفتخر ب����ه .نتمنى ان
يؤخذ رأين����ا بعين االعتبار ،لتصبح
المدرس����ة ش����املة تجمع بين العلم
والتربية والفن وكش����ف المواهب ،
ونرج����و التركيز عل����ى توفير ذوي
االختص����اص الذين لهم القدرة على
تعلي����م درس الفني����ة ،وك����ذا الذين
يعلّمون درس الرياضة .

ال احد ينكر ان سر قوة المذهب الشيعي ،وسر بقائه
بعد تعرضه لش���تى انواع التهميش والقتل والتعذيب
م���ن مختلف الحكام والوالة,يكم���ن ،كما يعتقد اغلب
المحللون في المؤسس���ة الدينية التي حافظت عليه
طوال ق���رون ولقنته فك���رة او فلس���فة التقية التي
حفظت الكثير من ابناء التشيع ،رغم ما فعله الحجاج
واألمويين والعباسيين من تنكيل عظيم بالشيعة.
كل هذه المآس���ي ،والحوزة تق���ود المذهب بصمت
وبه���دوء ،وبمبدأ التقية والخمس الذي يس���اهم في
تقوية المذهب من الناحية المادية ،والمس���اهمة في
توزيع���ه على فقراء الش���يعة ،أمّا م���ا يحصل اليوم
من مش���اركة العمامة التي ترمز للحوزة الشيعية ،
فأنها ومن خالل انغماس���ها في الدنيا ،وقلة تجربتها
ووعيها السياس���ي ،وعدم توفر االرضية المناسبة،
إلقامة الحق والعدال���ة ،كل ذلك ادى الى اظهار دور
سلبي كبير للعمامة الشيعية ،سواءاً في البرلمان او
ظهيراً له .
بدأت الحوزة تفقد الكثير من مصداقيتها ،لعدم وجود
رؤي���ة وبرنامج واضح ،وع���دم وجود موقف موحد
وجريء م���ن السياس���ة ،والعجيب ف���ي األمر ،ان
الكثير من المعممين ،يعلل مش���اركته في السياسة،
ّ
بأنُه للحفاظ على االسالم ،او نسخ التجربة اإليرانية،
وه���و ال يدرك الفرق الكبير بين إيران والعراق ،ألن
إيران تمتثل لوالية الفقيه التي تمتلك جناحاً عسكرياً
تنفيذياً ،تستطيع من خالله ان تطبق اي شيء تريده.
خس���رت الحوزة كثيراً من جمهورها ،وستخسر ما
تبقى لها من جمهور بس���بب السياسة الخاطئة التي
تنتهجها العمامة ,رغم محاوالت الجهات الدينية في
الفترة االخيرة ،النأي بنفسها عن السياسة ودهاليزها،
وتبني الخطاب الوطني غير الواضح المعالم ,إلاّ انه
ال يمكن اغفال او مس���ح الصورة الس���يئة في ذهن
الفرد العراقي  ،وهو يش���اهد تكال���ب العمامة على
الدنيا ،بعد ان كانت رمزاً للطهر والعدالة والروحانية
 ,الح���وزة اليوم بأمس الحاجة ال���ى إعادة صياغة
مبانيه���ا ،واعداد خطة واضحة ورؤية س���تراتيجية
تنقله���ا من حالة الس���بات الى حالة ق���راءة الواقع،
والعودة الى المقدمة في اذهان جمهورها ،وممارسة
دورها الريادي في الحفاظ على مصالح الناس وعدم
مداهنة الحاكم .
ان اكثر ما يعيق تقدم الح���وزة نحو قيادة المجتمع،
قي���ادة صادقة وواضحة ،هو الص���راع الداخلي بين
اطرافها على الزعامة ،ما يجعلها تنهش بنفسها من
حيث تش���عر او ال تش���عر ،وهي لم تؤمن بعد بصحة
الرأي الناقد لها !! كونها ترى نفس���ها فوق النصح
والنصيحة ،وف���وق الرؤية والرأي  ،ألنها ترى انها
هي التي يجب ان ُتش���ير وهي الت���ي تقدم النصيحة
,وهذا االعتزاز بالنفس اورثها ش���يئاً فشيئاً ،تجاهل
الدعوات الصادقة الت���ي تؤمن بالحوزة ودورها في
قيادة المجتمع ،نحو الهداية والصالح ،و ترى الدور
الكبير واألهمية العظمى للحوزة في اذهان الش���يعة
في العراق .نحن ال ننكر ان هناك دعوات غير صادقة
ومُغرضة تحاول النيل من هذا الصرح العظيم ،بحجة
الحري���ة والديمقراطي���ة ،محاولين خل���ط المفاهيم،
ومس���تغلين بس���اطة الكثير من ابناء المجتمع الذين
لم يحظ���وا بفرصة كافية للتعل���م والمعرفة ،تجعلهم
يمتلك���ون ق���وة معرفي���ة ،تمكنهم م���ن التمييز بين
المفاهيم وتوظيفها ،وفق الزمان والمكان المناس���ب
لها ،وحس���ب الظروف الت���ي تالئمها,أننا ننتظر من
الحوزة ان توقظ نفس���ها بنفسها ان لم تسمح لغيرها
ان يوقظها ،ونخش���ى ان يطول سباتها لتستيقظ ذات
يوم فال تج ُد لها مكاناً معتداً به في المنظومة الفكرية
الشيعية ،فتتالشى هي ..ليتالشى بعدها المذهب !

مهدي حسين الفريجي
Mhd.maisan@yahoo.com

د .عزالدين عناية

المعاصر من الرقابة ،فعلى س���بيل
المؤرخ اليهودي
سحب كتاب
ّ
المثال ُ
أرييل ُط َواف «أعياد فصح دامية:
يهود أوروبا والقتل ّ
الش���عائري»،
الصادر سنة  2008من المكتبات
اإليطالي���ة بعد توزيع���ه ،إلقراره
الصلة بالقتل
بع���ض ال ّته���م ،ذات ّ
ّ
الشعائري الذي ُنسب إلى جماعات
ّ
يهودية ،من قِبل محاكم التفتيش،
في أوروبا في العصر الوسيط.لذلك
حين يخرج النص األجنبي في لغة
ثانية ،يبقى المترجم وحده المحيط
المحرر أيضاً ،ذلك
بخباياه ،وربما
ّ
الوج���ه المتواري ف���ي الظل الذي
يفت���رض أن يكون أوس���ع إحاطة
بخي���وط لعبة التس���ويق وأصناف
المس���تأمن
الرقابة .فالمحرر ،ذلك
َ
على النص ،دوره حاسم في الحفاظ
على كمال النص أو ثلمه ،فإذا كان
النص مثيراً لبعض الحساس���يات،
ت���راه يبحث ع���ن مخ���رج لذلك،

بتلطي���ف العب���ارة أو بإبادتها في
الت���و ،وعادة ما يس���تدعي إخفاء
عبارة طم���س غيره���ا.وإن يكن
من الطبيع���ي أن يخضع االجتماع
إلى أن���واع من الرقابة وأش���كال
من الزج���ر ،فإنه م���ن الخطورة
بمكان أن ينخفض س���قف الرقابة،
حتى يحصي على المبدع أنفاسه،
ويصادر من القارئ رشده ،فتتحول
الرقابة من أداة حريصة على منع
االنفالت إلى أداة تبكيت.وفي فضاء
الثقاف���ة العربية ،عادة ما يش���تغل
جه���از الرقابة ،لفائدة ش���رائح أو
مؤسسات تحتكر السلطة ،وتدعي
ً
وقليال
الوصاية على عقول الناس،
ما كان جهاز الرقابة حريصاً ،فعالً
على خدمة المجتمع ،وغيوراًعلى
ُخلقه أو دينه أو مساره السياسي،
ومن ه���ذا الباب تتح���ول الرقابة
م���ن أداة لِص���ون الصال���ح العام
بش���كل
إلى أداة في خدمة طائفة.
ٍ

المترجم في
عام ،ما عاد الكت���اب
َ
التض���رر ،حيث تزعم
منأى م���ن
ّ
ُ
رقابة المؤسسة الدينية ،الح ّد من
االنف�ل�ات «الالدين���ي» ،والواقع
أن عملي���ة الرقاب���ة تلك ،تس���تند
إل���ى فهم ضيق ف���ي معنى الحرية
الدينية ،وفي رس���م حدود اإلبداع،
وبالمث���ل تتعلل رقابة المؤسس���ة
السياس���ية ،بصون الصالح العام،
وهي في الحقيقة تحاول ترس���يخ
هيبة أطراف في الس���لطة،بالعمل
للمس
جاهدة على منع أي محاولة
ّ
بتل���ك المهابة.وبالتال���ي إذا كن���ا
المترجم،
نتطلّع إلى ترويج الكتاب
َ
ل���زم أن نعي حدود ما يس���مح به
َ
المرهق ووعينا
واقعنا السياس���ي
َ
المنهك ،مع تجنب الكتابات
الديني
ُ
وللخلق
الصادمة للضمير الديني،
الجمعي ،وللحساسيات السياسية،
ففي إدراك ذلك ما يس���مح برواج
المترجم.
الكتاب
َ

