آراء

االثنين

العدد 2071 :

شقاء الميليشيات
الثقافية العربية
ظاهرة غريبة بدأت تس����تفحل في الوطن
العرب����ي .وه����ي المجموع����ات الثقافية
أو المس����ماة كذل����ك ،تخصصه����ا األوحد
العداوات المستش����رية ضد كل شخصية
ناجحة أدبيا أو فني����ا أو حتى علميا .هو
ما يمكن تسميته الميليشيات الثقافية .قد
يك����ون في الكلمة بعض القس����وة ولكنها
ليست بعيدة عن الواقع الموضوعي الذي
يعيش����ه العالم العربي ال����ذي فقد وحدته
حت����ى ولو كان����ت افتراضية وب����دأ ينحو
نحو وضعيات جد معقدة تس����هم كل يوم
في تقطيع أوصاله .أس����باب هذه الظاهرة
كثيرة ربما على رأسها الخيبات المتكررة
وانكس����ار أحالمها .الغري����ب أنها فئات
جعلت من الثقافة وسيلتها المثلى لتصفية
م����ا بقي واقفا في الوط����ن العربي ،يعني
الثقاف����ة .ربما كانت أس����وأ من األنظمة
الدكتاتورية ذاتها ألنها من صلب الثقافة
نفسها وهي ميليشيات مكونة في األغلب
األعم من مجموعة من الذين أخفقوا في
كل ش����يء .وتظهر هذه الميليش����يات في
لحظات الت����أزم .ال تبحث عن حلول بقدر
ما تجتهد لتهدي����م األفراد بكل ما يمثلونه
من رمزية وإنس����انية .وال تعدم األسباب
لتبري����ر عملها أبدا .تتحدث الميليش����يات
الثقافي����ة عن كل ش����يء إال م����ا يفترض
أن يهمه����ا أي الفنون واآلداب .كأن تلجأ
إل����ى فبركة القص����ص واألكاذيب لتلطيخ
سمعة ضحيتها .فهي تلعب على اإلشاعة
وتراهن عليها ف����ي مجتمع ال يقرا كثيرا
وتظن أنها قادرة على اللعب على خوائه
الثقافي وس����ذاجته أحيانا .فتضخم وتقلل
كما تريد بحس����ب م����ن يواجهها إن كان
صديقا أو عدوا .اذا كان من التنظيم فهي
ستغدق عليه كل صفات المنجز واألدبية
والف����ن وإذا لم ينضو للصف تتحس����س
حقدها ومسدس����اتها فتن����زل عليه تهما
يخجل منها غوبلز في عدائه للثقافة.
وقد تتنوع هذه التهم من الخيانة الوطنية
إلى الخيانة القومية إلى الخيانة التاريخية
بالتعامل مع الموساد والماسونية وأنظمة
فاسدة .طبعا الميليشيات مكتفية بذاتها وال
تنظر إلى نفسها مطلقا ألنها ستبدو كئيبة
ومأزوم����ة داخليا لهذا فهي تكره المرايا.
ال توجد ف����ي بيوتها الب����اردة أال المرايا
الكاذبة الت����ي تعملق ذواته����ا .ال تضيع
أي وقت .تش����تغل بالطول وبالعرض .أي
أنها يمك����ن أن تهدد ف����ردا معينا كهدف
لها فتطارده بغية كس����ره ألنها تظن وهي
مخطئة طبعا ب����ان عدوها بوجوده ككيان
وكثقافة وربما كنجاح أيضا يزرع فوقها
ظ��ل�ا بحيث يغطي عليها وال يس����مح لها
بفرصة التجلي والظهور.
مع أن التجلى هو قيمة ثقافية وحضارية
ال تملكها المليشيا الثقافية بحكم أنانيتها.
وال يملك أي فرد القدرة على سرقتها من
اآلخري����ن .ولو فتش احدهم في أس����باب
العداء لوجده����ا ال تتعدى القيم المتداولة
بين الناس العاديين كالضغينة والحس����د
والغي����رة ولكنها تغلف بش����يء غير ذلك
بحيث تصبح مقبولة بالنس����بة لإلنس����ان
العادي .تعمل الميليشيات الثقافية في هذا
على حاس����ة الترقب والمراقبة .أي أنها
ال تتدخ����ل اال عندما يصبح الهدف مرئيا.
كأن يحصل على جائ����زة أو أي اعتراف
وطن����ي أو عرب����ي أو عالمي أو حتى أي
اهتمام صغير ترى نفس����ها أولى به .كان
تقول مثال كيف تهتمون بشخص كهذا ال
يس����اوي الكثير وتتركوننا نحن المالكين
للمعرفة العالية التي زكتها كل األوس����اط
الثقافية بما في ذلك األجنبية وهي تعرف
جيدا أن شهرتها ال تتعدى عتبة بيتها أو
عتبات المليشية .نظام الميليشيات دقيق.
فهي تنسيق جهودها بقوة .وبين شبكاتها
التي ال ينتم����ي لها إال من يكون وفيا لها
ويش����بهها في العجز المعمم .تبدأ عملها
التدميري من كل األماكن التي يحتمل أن
يمر عبرها عدوها المفترض كالجامعات
والمراك����ز الثقافي����ة والعلمي����ة والفنية
والمكتب����ات الكبرى .ترص����ده هناك بال
خجل .فتطعن في سلطته العلمية والثقافية
واإلنس����انية .ويصب����ح العادي بالنس����بة
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له����ا غير عادي .ثم تنتقل إلى الوس����ائط
اإلعالمية معتم����دة على بعض مرتزاكها
هناك فتض����رب حصارا على هدفها وهي
ف����ي ال تختلف عن أي����ة دكتاورية عربية
بائسة.
وقد تنس����ف بكل ش����يء ف����ي حالة من
البؤس حتى حيطان الفيس����بوك وغيرها
م����ن الوس����ائط االجتماعي����ة ،التي تبين
كم أن وضعيتها تدع����و للرثاء ألن حالة
العمى لديها بلغت درجة عليا من اليأس.
له����ذه المجموعات امتداداتها العربية في
ش����كل ش����بكة مفضوحة يعرفها القاصي
والداني ،يمكن أن تنطلق من الجزائر أو
الخرطوم أو صنعاء أو الرياض أو غيرها
من العواص����م العربية وتصل إلى بيروت
أو الرباط أو عم����ان أو تونس أو غيرها
مرورا بمحط����ات عربية أخرى بحثا عن
تزكي����ة إعالمي����ة تجعل تهمه����ا مقبولة.
وعندما تخفق في هذا أيضا تكش����ر عن
أنياب خطيرة وتلوح بذيولها التي ترفعها
إلى الس����ماء ّ
طنا منها أنها بنادق قادرة
على اإلب����ادة الفردي����ة والجماعية .من
حس����ن حظ الثقافة العربي����ة أنها مجرد
مليش����يات تتوزع األدوار قب����ل أن تأكل
بعضها بعضا .حت����ى تحالفاتها المرحلية
مض����ادة ألي منطق طبيع����ي ألن عدوها
األساسي ،أو الذي تفترضه كذلك يجمّعها
ويوحدها .هي في النهاية ميليش����يات ال
عالق����ة له����ا بالقناعات .الذي����ن يعرفون
الواقع العربي يدركون جيدا عجزها .لقد
ركضت مع اليسار العربي عندما كان في
عزه .وفعلت أي ش����يء لك����ي تبدو على
يس����ار اليسار ،لكنها ظلت طفيلية ،خارج
القناعات .وتظ����ل تقنع النظام بجدوى ما
تقوم به ماس����حة األرجل للحصول على
وزارة مثال.
وإذا أخط����أت ال����وزارة ،تركض من أجل
الس����فارة .وإذا أخطأته����ا ،ركضت وراء
اإلدارة .وعندم����ا تفش����ل في مس����عاها،
يصبح المحيط عدوها األساس����ي ألنه لم
يفهم عبقريته����ا؟ ثم تلتف����ت يمينا فتجد
اإلس��ل�اميين ف����ي عزهم وع����ز تقتليهم
للمثقفين .ينفتح أمامها باب الس����ؤال .إذا
كان اإلسالميون في حالة ضعف ،راهنت
على النظام .فتفعل أي ش����يء لينتبه لها
حتى الهزات اإلعالمية الراقصة .فتدخل
في الهس����تيريا بأن تجعل نفس����ها مهددة
من أط����راف غامضة ،ق����د تنتحل محنة
التوحي����دي يوم أح����رق كتبه يأس����ا ،أو
ابن رش����د ،فت ّدع����ي أن كتبها أحرقت في
الساحات العامة؟ ال مشكلة فالميليشيات
الثقافية تس����تعير محنة اآلخر بال خجل.
ال شيء يقف أمام مرضها ،حتى التخلي
عن لغته����ا األم واعتناق لغ����ة ال تعرفها
مطلق����ا ،متوهم����ة أنها س����تصل بها إلى
انتب����اه لها .أتس����اءل أحيانا م����اذا كانت
ستفعل الميلش����يات الثقافية لو كانت لها
بذرة من الس����لطة؟ المؤكد أنها ستحرك
كل حواس����ها اإلجرامية الدفينة’.فاشيتها
تقوده����ا إلى جهنم .ل����و عرفت أن حرق
وطن بكامله س����يمنحها اعترافا صغيرا،
لن تتردد عن فعل ذلك.
ال وطن لها فهي كوسمبوليت في أحقادها
وضغائنها .مشكلتها القاتلة أنها تتصور
الناس بال ذاكرة ،وتنسى أنهم يحفظون كل
إرثها البائس وسيخرجونه لها ،وستعرف
الميليش����يات كم هي غبية .وإذا حدث أن
توفي اله����دف أو الضحية’قب����ل تصفية
حس����اباتها معه ،ستكون الميليشيات هي
أول من يرفع الفتات العزاء .في الصباح
ترفع خيام العزاء ،في المس����اء تش����رع
في النظ����ر والتأمل لما يمك����ن أن تفعله
الحقا كتصيد طري����دة جديدة بدأ وجودها
يزعجها .هي دوامة األحقاد العمياء ضد
كل ذكاء ونبل وإنسانية ،التي تغرق فيها
دون أن تدري .فالفشل الذريع والالجدوى
والي����أس هي أيضا من الصف����ات الثابتة
والمميزة للمليشيات الشقية أبداً.

واسيني األعرج
روائي واكاديمي جزائري
القدس العربي

شاء القدرأن يتزامن تاريخ القاءالقنبلة الذرية على هيروشيما ،وأصدار مجلس األمن القرار األممي الرادع للعراق ،661
تاريخ واحد ،كعقوبة رادعة للمعتدي على اجملتمع الدولي  ،فكان تاريخ القاء
بفرض احلصار األقتصادي على العراق في
ٍ
اول قنبلة ذرية نووية في العالم على مدينة هيروشيما في  1945-8-6وتاريخ فرض احلصار األقتصادي على العراق ،بسبب
حرب اخلليج الثانية ،واجتياح العراق لدولة الكويت في  ، 1990-8-6وكانت آثار وتداعيات العقوبتني متشابهة في الزمن
واآلثاراملد مرة للبشر والبيئة .
أنا ش����خصياً بالمناس����بة ،مع العقوبة لردع المعتدي،
والحفاظ على السلم العالمي ،ولكن ليست بهذه الطرق
الهمجية ،واألبادة المفرطة ،والتي ترقى إلبادة الجنس
البشري ،وأعالن كونها مناطق منكوبة بشرياً ومادياً،
بأس����تعمال األنش����طار النووي ،إلبادة الحرث والنسل
والزرع والضرع في اليابان ،وخنق الشعب العراقي-
بحكم دكتاتوري
الذي ليس له اي ذنب ،وه����و مبتلى
ٍ
حروب عبثية -بالحصار األقتصادي،
زجُه في
وقمعيّ ،
ٍ
أضافة الى العقوبات العسكرية ،بأستعمال األمريكان،
سالح الدمار الشامل ،للبحث عن اسلحة دمار شامل،
وإخراج الجيش العراقي م����ن الكويت ،وقصف بغداد
بصواريخ اليورانيوم  ،والحقاً ،تأكد للمجتمع الدولي
( ان األمري����كان اس����تعملوا القنبل����ة النيترونية ) في
حسم معارك الجيش العراقي في  ، 2003لذلك تكون
اآلثار المدم����رة للحصار األقتصادي للبش����ر والبيئة
في العراق ،متش����ابهة م����ع اآلثارالمدم����رة للجنس
البش����ري والبيئة في هيروشيما وسأستعرض الكارثة
ف����ي كال البلدين .نفذت امريكا هجوم����اً ذرياً نووياً،
ضد األمراطورية اليابانية عند نهاية الحرب العالمية
الثاني����ة في حي����ن ان اليابان اوقف����ت جميع عملياتها
العسكرية ،لخسائرها الفادحة في جميع الجبهات،وأ ّكد
اكثر المحللين العس����كريين بأن األمراطورية اليابانية
تحتضر ،ولم يستدعي األمر ضربها نووياً ،ألرغامها
على األستسالم  ،ولكن بحجة رفض اليابان ( اعالن
بوتسدام) الذي نص على استسالم اليابان بدون شرط
 .الحقيقة التاريخية تؤكد للرأي العام العالمي المتمدن
والمتحضر ومحبي الس��ل�ام العالم����ي  ،بأن ترومان،
رئيس الواليات المتحدة ،وصقور الترسانة العسكرية
األمريكية ،ابتهجوا باستغالل الفرصة الذهبية ألجراء
تطبي����ق عملي وعل����ى خارطة ارضي����ة ،غض نظر
الحلفاء -واجراء التجربة على البشر والبيئة  ،وكذلك
لتخويف العالم وفرض سيطرتها العسكرية المستقبلية
على الش����عوب  ،وكان من نتائج الق����اء القنبلة على
مدينتى هيروشيما قتل ما يقارب 140ألف انسان في

هيروشيما و 80الف في مدينة ناكازاكي وتدمير%60
م����ن المدينتين ،وموت  %90من األطباء ،و %93من
الممرضين ،وموت المئات من األس����رى ،وفي مجرد
ومضة عين س����ريعة ،كان  66الف ق����د قتلوا و70
الف جرحوا ،بواس����طة التفجير المتكون من عش����رة
اآلف طن،وتعرضت المدينتين ومايجاورها للتس����مم
األش����عاعي ،وس����وء التغذية وانتشار س����رطان الدم
( اللوكيمي����ا ) الذي ادى الى م����وت اعداد الحقة من
اليابانيين  ،وظهور اضطرابات نفسية وسايكولوجية،
وأ ّكد علماء السياس����ة  :بأن القنبلة الذرية التي القيت
على اليابان ،كانت اكثرمن س��ل�اح دمار ش����ام،ل فقد
كانت سالحاً نفس����ياً ،بظهور حاالت عديدة كاألختالل
العقلي وانتشار الجريمة واألنتحار.لم تقتصر اضرار
القنبلة الذرية في وقت األنفجار ،بل امتدت الى األجيال
الالحقة ،بسبب اس����تمرار التأثيرات الضارة الناجمة
عن التلوث األشعاعي ،والذي لم يمت ساعة األنفجار،
مات بسبب األس����هال وفقدان الشهية ،ونزيف دموي
من األنف واألذن والفم مع سقوط شعرالرأس .
م����ع نهايةعام  1945بلغ ع����دد القتلى  140الف،
وعلى مدى الخمس س����نوات التالي����ة ،مات  60الف
شخص  ،وان الموت والمرض بسبب قنبلة هيروشيما
وناكازاكي ،مس����تمر على األجيال الالحقة  ،وتش����ير
بعض التقارير الى وفاة  200الف شخص بين عامي
 ،1990-1950وتبين أخيراً ،بأن األش����عاع قد ّاثر
على الخارطة الجينية للنسل الياباني ،بموت األطفال،
وظهور التش����وهات الخلقية  ،ولتوضي����ح تاثيراتها
المس����تقبلية تأسس����ت في عام  (1948لجنة ضحايا
القنبل����ة النووي����ة) ،وكانت غايتها أج����راء تحقيقات
ح����ول آثار األش����عاعات النووية على البش����ر ،وكان
تأسيس اللجنة ،وفقاً لتوجيهات ترومان طبعاً ،لغايات
عسكرية ومخابراتية  ،وفي سنة  ،1975تم انشاء (
مؤسسة بحوث اآلثار األشعاعية)  ،واعلنت الحكومة
اليابانية ف����ي  ،2009 -3-31مجمل ضحايا القصف
وسجلت
النووي (  235569شخص) لقوا حتفهم،
ّ

على شكل قوائم وضعت على النصب التذكاري للسالم
في المدينتي����ن .احتفلت الحكومة اليابانية والش����عب
ف����ي  2013-8-6بمرور الذك����رى  68لهذه الفاجعة
األليمة عن����د النصب التذكاري بدق األجراس واطالق
الحم����ام األبيض.وبص����دد الحص����ار األقتصادي على
العراق  ،س����وف نكش����ف اآلثار المدمرة التي اصابت
العراق ،ولمدة  13س����نة وال تزال آثارها الس����لبية
سارية المفعول  ،اصدر مجلس األمن القرار( ) 661
فرض الحصار على العراق وادخاله تحت طائلة البند
السابع  ،وش����ملت العقوبات في الحصار األقتصادي،
ً
حظراً تجارياً
كامال ،وإيق����اف صادراته النفطية التي
تعتبر المورد الرئيسي لالقتصاد العراقي بنسبة%95
 ،وغلق الطرق البري����ة والبحرية والجوية  ،ونتيجة
للقصف الصاروخي ،وبأفتك اس����لحة الدمار الش����امل
باليورانيوم  ،وتم تدمي����ر البيئة التحتية من محطات
اتصاالت وكهرباء ومصانع ومعامل ومنشآت نفطية،
ومخازن للحبوب ،ومؤن تموينية ،واسواق مركزية،
ومحطات ض����خ المياه والمن����ازل ،وحتى المالجىء،
وعلى مدى  42يوماً.
ادى الحصار الى نتائج مخيف����ة في حياة العراقيين ،
ويمكن حصر اآلث����ار المدمرة بهذه النقاط المختصرة
وهو (غيض من فيض) :
-1م����وت اكثر من خمس����ة آالف طف����ل عراقين دون
الخامس����ة م����ن العم����ر ،ثم وص����ل للجي����ل الالحق،
15سنة.
-2م����وت اكثر من مليون ونص����ف المليون عراقي،
نتيجة س����وء التغذية ،ونقص الدواء ،وارتفاع نسبة
األمراض المزمنة كالس����كري  ،وارتفاع ضغط الدم ،
وامراض الكبد والكلية،وموت  250ش����خص كمعدل
يومي.
-3نقص الدواء واختفائه احياناً.
-4انتشار التسول والبغاء.
-5انهيار التعليم بسبب قلة األبنية المدرسيةن وتسرب
التالميذ للمساهمة في معيشة اسرهم.

في انتظار
والدة خطة كيري
من المقرر أن يلتقي الرئيس األمريكي باراك
اوباما ،نهاية االس����بوع الج����اري ،بالرئيس
محمود عب����اس ورئيس حكوم����ة االحتالل
بنيامين نتانياهو ،وسيكون الموضوع األكثر
أهمية هو تسلم الطرفين لمسودة الخطة التي
أعدها وزير الخارجية االمريكي جون كيري.
قد يسأل البعض حول الموجة االعالمية التي
اس����تهدفت الخطة منذ اسابيع ،وتحدثت عن
تفاصيلها ،طالما لم تتسلمها رئاسة السلطة
الفلس����طينية ،وهنا ال بد من االشارة إلى أن
م����ا تم خالل األس����ابيع الماضي����ة هو نقاش
بالخطوط العامة للخطة ،وأن ما سيتس����لمه
السيد أبو مازن هو التفاصيل الدقيقة للخطة
التي ستركز على الس��ل�ام االقتصادي بشكل
ً
أكثر عمق����اً
وتفصيال ،وكأن قضيتنا أصبحت
مرتبطة بأموال ومشاريع وحقول غاز ،وأن
سنغافورة أوس����لو بانتظار قطاعنا الحبيب،
والمقاب����ل ه����و بع����ض الجم����ل والعبارات
السياس����ية التي ربم����ا ال يفهمه����ا العامة،
كاالعتراف بيهودي����ة الدولة العبرية وتأجير
األغوار لبضع س����نين واستقدام قوات الناتو
لحفظ األمن واالستقرار ،وبقاء بعض الكتل
االس����تيطانية الكبرى مع منح المستوطنين
الجنسية الفلس����طينية ،ليصبح أبناء باروخ
غولدشتاين ،منفذ مذبحة الخليل ،فلسطينيي
الهوى والهوية.
ويرتفع العلم الفلسطيني فوق عاصمة الدولة

الفلس����طيني ،ال����ذي يعيش حالة انقس����ام،
وغياب للمؤسس����اتية المعبرة عن الش����عب
الفلس����طيني بالداخل والخارج.وهذا يعكس
حج����م التناقض ف����ي التصريح����ات ،وغياب
الش����فافية في الحصول على المعلومات ،بما
يعزز من فرضية ان المفاوض الفلس����طيني
ذاه����ب باتجاه ما ،وقد يك����ون أقرب للتوقيع
على اتف����اق االطار ال����ذي ال ينهي الصراع
ولكنه يمن����ح ديمومة واس����تمرارية لعجلة
المفاوض����ات ألن تس����تمر م����ن دون توقف
وبال سقف زمني ،حتى يستمر الدعم المالي
للسلطة وللنخب السياسية .إن االسبوع القادم
سيكون حاس����ماً في الحراك الشعبي السقاط
مخطط����ات كيري في حال ثب����ت انها ال تلبي
برنامج الحد األدنى ،وس����يكون حاس����ماً في
الموقف الفصائلي من دعم ومساندة الرئيس
محمود عب����اس في حال ذه����ب نحو رفض
الخطة ،ألن انعكاسات الرفض ستكون كبيرة
وستؤثر على مس����تقبل السلطة الفلسطينية،
وبذل����ك ينبغ����ي أن يلتئم ال����كل الوطــــــني
إلعداد برنـــامج وطني ش����امل للتعاطي مع
المتغيرات المحتملة خالل االسابيع المقبلة،
وان تكون المصالح����ة الوطنية هي المدخل
الرئيس لمجابهة تلك التحديات.

حسام الدجني
القدس العربي

الصالة في جبل الهيكل
ال يتوانى الصهاينة في كل ساعة عن احلديث عن آمالهم وأحالمهم العنصرية ،ونواياهم اخلبيثة ،جتاه القدس واملسجد
األقصى املبارك ،فهم يواصلون طرح اخلطط املاكرة ،واملشاريع التهويدية اخلطيرة ،فضالً عن فرض املزيد من الضغوطات
على الفلسطينيني من أجل دفعهم للقبول مبشاريع وقرارات الدولة العبرية ،وعلى رأسها االعتراف بـ « يهودية الدولة».
أقدم الكنيس���ت الصهيوني ً
حديث���اً على طرح خطوة
خطيرة  ،تتمثل في مناقش���ة مش���روع قرار سحب
الوصاية األردنية الهاش���مية على المسجد األقصى،
والمق ّدسات الفلسطينية ،وس���حب التفويض القديم
الممنوح لألردن ،باإلش���راف على المسجد األقصى،
ودائرة األوقاف اإلس�ل�امية بالق���دس ،وذلك ضمن
السياس���ات الصهيونية ،والمخطط���ات الماكرة من
أجل فرض الس���يطرة الكاملة لليهود على المس���جد
األقص،ى وما يسمونه (جبل الهيكل).
يُعد قرار فرض الس���يادة اليهودية على القدس من
أخطر المش���اريع والقرارات منذ عام1967م ،حيث
ص ّرح عضو الكنيست الصهيوني عن حزب الليكود
« موشيه فايغلين « هو صاحب هذا المشروع « إذا
أراد المسلمون أن يصلوا في جبل الهيكل ،فسنسمح
لهم ،ولكن بش���روط أن يقبلوا الح���ق المطلق على
المكان».
ويكش���ف مش���روع قرار الس���يطرة اليهودية على
المقدس���ات الفلس���طينية ،نوايا صهيوني���ة خبيثة
تتوائم مع مش���روع «يهودية الدولة» الذي تطرحه
(إس���رائيل) وواشنطن ،كش���رط أساسي في الخطة
األمريكية الجدي���دة «خطة كيري» ،وحديثاً صادقت
دولة الكيان الصهيوني على مشروع قانون ،يقضي

بحظر تس���جيل أي جمعية ال تعترف بـ (إس���رائيل)
دولة يهودية.
تتغ���ول دولة الكي���ان العبري كل ي���وم في طرحها
مشاريع السيادية الصهيونية ،ويهودية الدولة على
الفلسطينيين ،كما تواصل تنفيذ العشرات من مشاريع
التهويد في القدس ،ومناط���ق الضفة المحتلة ،كما
تستمر االقتحامات الصهيونية للقدس ،واالعتقاالت
وتهديد المقدس���يين ،وسياسات هدم المنازل ،ضمن
مسلس���ل الجرائم اليهودية بحق القدس والمس���جد
األقصى المبارك ،كما أصدر الكنيس���ت اإلس���رائيلي
مؤخراً ،قراراً،بتعيين لجنة فرعية خاصة لبحث ملف
ما أس���مته «صعود اليهود إلى جبل الهيكل» ،فيما
يس���عى الصهاينة إلى تنفيذ ه���ذا القرار على أرض
الواقع من خالل العمل على تكثيف وتهيئة األوضاع
واألرضية القتحامات يهودية جماعية ،وفتح المجال
أمام المس���توطنين لتأدية طق���وس تلمودية ،داخل
المس���جد األقصى المبارك ،كم���ا طالب أحد أعضاء
الكنيست ،بزيادة حجم القوات العسكرية المتمركزة
داخل األقصى وفي محيطه من أجل تش���كيل حماية
قوي���ة لليهود ،عن���د تنفي���ذ اقتحاماتهم للمس���جد
األقصى.
تج���ري اس���تعدادات وتحضي���رات صهيونية على

-6انهيار النظام الصحي  :قلة المستش����فيات وهجرة
األطباء األختصاص.
 -7تدمي����ر البنى التحتية من طرق وجس����ور ومعامل
ومصانع وخراب شبكات المياه والصرف الصحي .
 -8هج����رة الكف����اءات العلمي����ة والمتخصصين اكثر
م����ن  35الف باح����ث علمي وأس����تاذ جامعي وطبيب
متخصص ومهندس مرموق.
-9الهج����رة الجماعية للعراقيين وص����ل الى اكثر من
خمسة مالين مهاجر الى دول المهجر.
-10التفكك األسري والتش����رذم والترهل األجتماعي
بارتفاع معدالت الجريمة والرشوة والسرقة والتهريب
واألنتحار.
-11ارتفاع حجم التضخ����م وصل الى  %24000في
نهاية ع����ام  ، 1994مؤدياً الى هب����وط قيمة الدينار
العراق����ي من ثالثة ونص����ف دوالرللدينار الى4000
دين����ار لل����دوالر الواحد ف����ي ظل الحص����ار  ،فاصبح
راتب الموظف ال يكفي لش����راء طبقة بيض،مما دفع
العراقيي����ن الى العم����ل األضافي ،او بي����ع اجزاء من
دار س����كناه واضطرالعلماء واألدب����اء الى بيع كتبهم
الثمينة،وللعلم ان الحصاراألقتصادي الطويل وضرب
العراق باليورانيوم المنضب والفس����فور األبيض ادى
الى انتشار األمراض السرطانية  -التشوهات الخلقية،
وموت المواليد ،وهذا يعن����ي أنها ّاثرت في الخارطة
بشكل خاص في محافظة
الجينية ،وظهور هذه اآلثار،
ٍ
وبشكل
األنبار ،وكذلك في محافظات الوسط والجنوب،
ٍ
اكيد لوثت التربة والمياه.
( المركزالطبي لليورانيوم) وهو مركز دولي مستقل
في الواليات األمريكية المتحدة ،وله فروع في عدة دول
اوروبية  ،اجرى في ايلول  ،2003دراسه اشعاعية
علمية واسعة ،شملت بغداد وضواحيها ،ومدن وسط
وجنوب العراق ،لتجد  :تلوث البشر والتربة والمياه،
وهذه ش����هادة علمي����ة من مركز عالم����ي رصين ،
وبأنه����ا ترقى الى كارثة القنبلة النووية .وأخيراً نردد
عالياً  :ال للحروب  ،نعم للسالم

استئناف الخرافة يحاصر
الثورات العربية

الفلسطينية بيت حنينا بالقدس ،أما الالجئون
فالع����ودة لهم وفق رؤي����ة الرئيس االمريكي
بيل كلينتون ،وبما ال يختلف كثيراً عن وثيقة
عباس بيلين المؤرخة في العام  ،1995التي
تنص على توطين الالجئين بالدول المضيفة
أو بكندا أو بالدولة الفلس����طينية .هذا ما كان
يحمله كي����ري ،وربما ما تحمله المس����ودة
النهائية التي سيتسلمها الرئيس عباس خالل
االيام المقبلة ،ولكن هنا ال بد من التذكير بأن
الرئيس محمود عباس وخالل اجتماع للجنة
التنفيذية أكد ألعضائها انه أرس����ل رس����الة
لجون كيري تتضمن ست نقاط هي:
 -1عدم االعتراف بالدولة اليهودية.
 -2اإلصرار عل����ى أن تكون القدس عاصمة
الدول����ة الفلس����طينية ولي����س العاصمة في
القدس.
 -3التأكي����د على حل قضي����ة الالجئين وفقا
لقرار  194والمبادرة العربية.
 -4التمسك بعدم وجود إسرائيلي في الدولة
الفلسطينية.
 -5رف����ض أي تواج����د أمني إس����رائيلي في
األغوار.
 -6القيادة الفلسطينية مع مبدأ التبادلية الذي
يك����ون بالقيمة والمثل وعلى نس����بة صغيرة
جدا.
ولك����ن البد م����ن االش����ارة إل����ى أن البيئة
التفاوضية تعك����س ضعفا واضحا للمفاوض

عال الس���تقبال عيد الفصح العبري الذي
مس���توى ٍ
يصادف منتصف شهر نيسان (أبريل) القادم ،وذلك
لتنظيم اقتحامات يهودية جماعية للمسجد األقصى،
وطقوس تلمودية خالل العيد ،لتؤكد على وجود نوايا
صهيونية خبيثة ،لتنفيذ سلسلة اعتداءات كبرى على
األقصى وتضييق الحصار على القدس.
كم���ا تفيد مص���ادر مقدس���ية ،أن ق���وات االحتالل
الصهيون���ي ،كثفت م���ن اعتداءاتها على المس���جد
األقصى المبارك ،خالل العش���ر س���نوات الماضية،
حيث تس���ارعت الحفري���ات ،وصور القم���ع ،وتم
مص���ادرة المئات م���ن األراضي ،واالعت���داء على
األماكن التاريخية واألثرية ،وتغيير أسماء الشوارع
في القدس ،كما زاد عدد المقتحمين للمسجد األقصى
بفرض واقع
المبارك ،في س���عي صهيوني يتمث���ل
ِ
جديد على المسجد األقصى.
يش���ار إل���ى أن الصهاينة بدأوا من���ذ عام 2007م
بالتحضي���رات الفعلي���ة لبناء الهي���كل المزعوم من
خالل تجهيز المخططات والمجسمات ،ونشر الصور
والخرائط الصهيونية ،والقي���ام بالحمالت الدعائية
والترويجية للهيكل ،وهدم تلة المغاربة ،وتوس���يع
االس���تيطان في القدس ،وإصدار المئات من قرارات
ه���دم منازل المقدس���يين ،وغيرها من السياس���ات

عبد الجبار نوري -السويد

غسان مصطفى الشامي

الصهيوني���ة  ،الهادف���ة لع���زل المس���جد األقصى
المبارك عن محيطه اإلسالمي والعربي وإزالته عن
الوجود.
أمام هذه االعتداءات اليهودية على القدس والمسجد
األقص���ى المبارك؛ أهلن���ا المرابطون في القدس في
ثورة دائم���ة ،حيث تجد المئات من ش���باب القدس
والمرابطين ،وطلبة مصاطب العلم ،يقفون سداً منيعاً
في وجه االقتحامات الصهيونية ،ويحرسون المسجد
األقصى من جرائم العدو ،هم وهبوا أرواحهم للقدس
والمس���جد األقصى ،وهم يدافعون عن شرف األمة
وطهره���ا ،وهم يقدمون الغال���ي والنفيس من أجل
القدس والمسجد األقصى ،أمام جهود أهلنا المرابطين
في الق���دس ،تجد أش���راف العرب والرؤوس���اء ال
يحركون ساكناً ،س���وى الخطابات والبيانات التي ال
ترتقي الى درجة للتنفيذ أو التحرك الفعلي ،بالدعم
المادي ألهل القدس والمرابطين فيها.
والرسالة التي أوجهها للزعماء والبرلمانات العربية
خطر كبير ،فمتى التحرك
 :أن القدس واألقصى في
ٍ
من أجل إنق���اذ القدس والمس���جد األقصى المبارك
قبل أن يحقق المحتل مخططاته لهدم األقصى وبناء
الهيكل المزعوم؟!
منتدى نبيل القدس

حسام عيتاني
 2آذار2014 -
من يض����ع الفتاوى الت����ي يصدرها تنظيم
«الدولة اإلس��ل�امية في العراق والشام –
داعش» ،وتبني الجيش المصري اختراع
آلة كش����ف م����رض اإلي����دز وعالجه ،في
إطار النتائج التي أس����فرت عنها الثورات
العربية ،سيخلص إلى االعتقاد بأن وضع
بالدنا زاد سوءاً على سوء.
فتاوى «داعش» وأحكامها الرامية أساساً
إلى فرض هيمنتها على المجتمع وآخرها
ما س����مّته عقد الذمية مع مسيحيي الرقة،
وإعالن الجيش المصري أن الجهاز الذي
كش����ف النق����اب عنه في مؤتم����ر صحافي
حضره رئيس الدول����ة الموقت ،قادر على
تحقيق ما عجز الط����ب الحديث منذ عقود
عن تحقيقه في القضاء على َمر َ
َض ْي اإليدز
والتهاب الكبد الوبائي -سي ،يصدران عن
أصل واحد ما زال يش����كل عن����وان تعامل
السلطات ،كل الس����لطات ،مع المجتمع أو
الش����عب ،وخالصت����ه قدرة الس����لطة على
اس����تغباء المواطنين العاديين الذين يتعين
عليهم تصديق كل ما يصدر عن الس����لطة
لمجرد أنها كذلك.ال قيمة حقيقية لفتوى عقد
الذمة الداعشي من وجهة النظر الفقهية،
لمخالفتها ليس فقط الشروط الموضوعية
لتل����ك العقود في أيام اإلس��ل�ام األولى ،بل
لوقوفها ضد كل ما تبنته المدارس الفقهية
اإلس��ل�امية الكب����رى من اعت����راف بتبدل
األحكام بتبدل األحوال .وال معنى لجدال في
صحة وسالمة االختراع الطبي الذي أعلن
عنه أحد الضباط المصريين .فأصغر طبيب
في أبعد قرية يعرف كي����ف يجري اعتماد
األدوات الطبي����ة الجديدة والطرق الطويلة
من التجارب واالختب����ارات التي ينبغي أن
تمر بها.المهم أننا نعيش ما يش����به العودة
المظفرة لألس����طورة والخرافة إلى صدارة
المش����هد العام في العالم العربي .أسطورة
«العدل» اإلس��ل�امي المطب����ق عنوة على
األقليات بع����د مئات األعوام من تس����وية
تاريخية أتاحت تعايش هذه المجموعات أو
تس����اكنها ،على األقل ،وخرافة المعجزات
العلمية التي تناقض مس����ارات اتفق العلم
الحدي����ث عليها.الع����ودة الخطي����رة ه����ذه
تقودنا إلى التس����اؤل عن الدور الذي كان
يفترض بالتفكير السياس����ي أن يؤديه في
رفع سوية مجتمعاتنا منذ انطالق الثورات
العربي����ة .والحال أن ال����دور هذا لم يحرز
انتصارات تذك����ر .فقد زج القس����م األكبر
من الك ّتاب والباحثين العرب أنفس����هم في
نوعي����ن من األعم����ال :األول هو العرض
الوصفي لموبقات األنظمة العربية وآثامها
مع مقاربة لألبع����اد االجتماعية والطبقية
واالقتصادي����ة للسياس����ات الت����ي اتبعتها
وقادت إلى االنتفاضات والثورات .والثاني
هو تفني����د ذرائع أنصار األنظمة المتهالكة
الرافضة حتى اليوم لإلقرار بانتهاء دورها.
بكلمات ثانية ،ال يتسم بقيمة معرفية جدية
أي س����جال مع أصحاب مقوالت الممانعة
أو الحاك����م القوي العادل .ذلك أن ما يريده
ه����ؤالء ،وم����ن دون تورية ،ه����و تجميد
عقارب الس����اعة في مكانه����ا إذا عجزوا
عن إعادتها إل����ى وراء .الحفاظ على حكم
األقليات العس����كرية والطائفية ومنع تغيير

آ لي����ا ت
تو ز ي����ع
الثروات ،وكسر الهيمنة السياسية والثقافية
على المجتمع .كل فذلكات من نوع أولوية
ً
وصوال إلى
االس����تقرار واس����تعادة النمو
مس����خرة «الديالكتيك المشرقي» ،ليست
غير عبارات فارغ����ة من كل معنى ،يكفي
لدحضها مقال يوم����ي أو حتى تعليق على
موقع للتواصل االجتماعي.
أما الجهد الذي انصب على تحليل مكونات
األنظمة السابقة وكشف عالقاتها الداخلية
وط����رق عملها ،فه����و حكماً أكث����ر أهمية
وضرورة .فالدروب التي س����لكتها أنظمة
حكم استطاعت اإلمس����اك بخناق الشعوب
العربية لعشرات السنين ،جديرة بالقراءة
المتأني����ة به����دف اس����تخالص ال����دروس
والتأمل ف����ي الخلفيات الواقعية لمجتمعات
هذه المنطق����ة .لكن تجـاوز ه����ذه المهمة
واعتباره����ا مقدمة لما ينبغ����ي النظر فيه
ودرسه جزء مؤسس لما يفترض أن يحتل
مركز األهمية في المستقبل.
عليه ،قد يكون م����ن األجدى أخذ األعمال
الت����ي خصص����ت ل����درس أنظم����ة الحكم
العربية ف����ي العقود الماضي����ة بوجوهها
كافة ،السياس����ية واالجتماعي����ة والثقافية
واالقتصادي����ة ،واالنط��ل�اق منها لرس����م
خريطة طريق لمس����تقبل عرب����ي أقل قمعاً
وأكثر حري����ة وانفتاحاً واندماج����اً بالعالم
المعاصر .الشرط الشارط لذلك هو اإلقرار
بأن حقبة طويلة ُط ِويَت صفحتها إلى غير
رجعة بكل مفاهيمها وقيمها الزائفة ،وأن
أقنعة الس����لطة القديمة سقطت ولن يمكن
بحال ترميمه����ا وبعث الروح فيها.ال يعني
ذلك أننا عل����ى عتبة عصر ذهبي للحريات
والديموقراطية والتنوع في منطقتنا .بل إن
المؤش����رات المتوافرة اليوم تكاد أن تقول
عكس ذل����ك .فالعصر الذي نوش����ك على
دخول����ه يحمل من األخطار والصعوبات ما
ماض آمن ومستقر
يبرر حنين بعضهم إلى ٍ
وإن كان فقيراً من النواحي األخالقية.
ولعل الصعوب����ات المقبلة تفوق ما عرفته
الش����عوب العربية على أيدي أنظمة الحقبة
الماضية .فنحن ه����ذه المرة أمام تراكمات
العق����ود المفقودة م����ن التنمي����ة والتعليم
وأمام مش����كالت تضرب عميق����اً في البنى
االجتماعي����ة والثقافية وتش����كل جزءاً من
هويات أبناء ه����ذه المنطقة ،مثل عالقات
الجماعات وحقوقها وهواجسها وعقدها.
ُتضاف إلى ذلك كل����ه المصاعب المرتبطة
بالعال����م وأزمات����ه االقتصادي����ة والبيئية
والجيو-سياسية.
لكن المس����ألة التي ال مف����ر من االعتراف
بها ه����ي أن طريق العودة إل����ى الماضي
مقطوع����ة ،وأن الخي����ارات أم����ام العرب
ضئيلة وقاسية ،ويمكن تلخيصها بضرورة
تعويض وجوه النقص الخطيرة التي تعتور
مجتمعاتهم وبتبني سياسة مسؤولة حيال
األجيال المقبلة ،أو باالستس��ل�ام ألش����باه
م����ن يص����درون الفتاوى ف����ي «داعش»
ويروّج����ون الختراع����ات خرافية ضررها
أكبر من فائدتها.
عن الحياة اللندنية

