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املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

اطلق ه����ذه العب����ارة  ,زعي����م الثورة
المصرية ( ،س����عد زغل����ول )  ،بعد ما
اصاب����ه الج����زع واالحباط م����ن ضياع
الث����ورة ف����ي دهاليز مظلم����ة  ,عندما
داهم الشعب ،الوهن والخور والخمول
والضعف  ,سيطرت عليه بوادر القنوط
والي����أس  ,وانطفأت همته وحماس����ته
وروح����ه الوطنية  ,ووهن����ت عزيمته،
وخارت عزيمته وإرادته  ,بذلك ضاعت
الثورة ف����ي دروب المصال����ح الضيقة
والشخصية  ,وانتهى بالشعب المطاف
 ,ان يع����ود الى عس����ف وثقل الحياة،
بالفق����ر والظل����م والحرم����ان  .نفس
الحالة العراقية  ,عقب س����قوط الحقبة
الدكتاتورية  ,لم يواصل الشعب الضغط
الش����عبي الواس����ع  ,من أج����ل التغيير
الحقيقي  ,واالصالح الشامل في جميع
ميادين الحياة  ,حي����ث خارت عزيمته
ونش����اطه وروحه الوطنية في دهاليز
الطائفية ,وصار أس����يراً في ش����رنقتها
 ,فتح����ول التغيير ال����ى مناخات رحبة،
للفس����اد المالي واالره����اب الدموي ,
وس����اد الظلم وروح التس����لط واالنفراد
بالسلطة ،والنفوذ والش����هرة ،فكثرت
المظالم والتعس����ف واالضطهاد والفقر
والعوز  ,وسلب من حق الشعب الحرية
والحي����اة الكريمة  ,وانتهك����ت كرامة
وحرم����ة المواطنين  ,فص����ار التطبيق
العملي ،مخالفاً لما ص ّوّت عليه الشعب
وضع عام 2005
في الدس����تور الذي ِ
 ،بعد الموافقة عليه باالستفتاء الشعبي
 ,فانتهزت االطراف السياسية المتنفذة
فرصة ابتعاد الشعب عن مطالبه العادلة
 ,ون ّكس����ت رايت����ه الوطني����ة ،واصابه
الوهن والتعب فانزوى .وجدت االحزاب
الحاكمة ف����ي ذلك ،الفرصة في تطبيق
سياس����ة الظلم والطغي����ان  ,واالنفراد
بنه����ب اموال الدول����ة  ,فصارت اكثر
بش����اعة وعنف  ,وصار العراق لحفنة

م����ن الطائفيين السياس����يين الجدد ،هم
وحاشيتهم وخدمهم  ,متمتعين بالترف
والنعيم الباذخ والسخي  ,وصار المال
الح����رامُ ،س����لّمًا للصعود ال����ى المجد
والش����هرة والنفوذ  ,وضاع عقد كامل
وأفاق
من الس����نين في
ٍ
دهاليز مظلمةٍ ،
مس����دودة  ,وترنحت العملية السياسية
الهشة في حين سيطر النفاق السياسي
والزيف في القيم والمعايير  ,وتصاعد
نه����ج االحتكار واالنفراد واالس����تحواذ
عل����ى الس����لطة وتوابعها  ,بأس����لوب
التهميش واالقصاء والتسقيط السياسي
 ,والتعام����ل بالمزاي����دات السياس����ية
الرخيص����ة  ,واحتالل مراف����ق الدولة
من جمه����رة تنقصهم الخبرة والكفاءة
والنزاهة والروح الوطنية والمسؤولية
 ,فقط يملكون صكوك الغفران والبراءة
من احزابهم السياس����ية التي ضاعت
في دروب الفساد والفضائح واالحتيال
واالختالس .
فق����د الع����راق ،نتيجة ذل����ك ،الفرصة
المالئم����ة ف����ي إقامة دول����ة القانون
التي تحق����ق العدالة االجتماعية واألمن
واالستقرار  ,مما حدى ،ان تفقد احزاب
النهب الطائفية  ,بوصلتها السياسية ,
وغابت عنها البصر والبصيرة  ,وأعلي
ش����أن الطائفي����ة ،والمتاج����رة بالدين،
لمآرب شيطانية وش����ريرة  ,وتكاثرت
التشريعات القانونية التي تعيد العراق
الى عصور الظالم والكهوف والتخلف
والجهل  ,والتعصب والتطرف من أجل
الحفاظ على المال والكرسي والمناصب
 ,حتى البرلمان تحول الى وكالة تجارية
للسمس����رة والمقاول����ة والمقايض����ة،
والصفق����ات المريب����ة  ,وعملية البيع
والش����راء  ,فتس����لط الظلم والتعس����ف
واالضطهاد  ,وضاعت ث����روات البالد
في جيوب افاعي الفس����اد على حساب
فقر الش����عب وس����رقة قوت ِه اليومي ,

عمامة األمير
وألن الشرائع مش���اريع بناء كبيرة ،كان
اختيار القائمين على إيصالها ،يقع دائماً
على االفضل واالزكى من البش���ر  ,الذين
زادهم اهلل بسطة في العلم والجسم .
إقراراً بخاصية المجتمع االيماني وتطوره
تربوي���اً ،وتدرج���ه في النض���وج ،كانت
القيادات االصالحي���ة الكبرى ،تخرج من
رح���م مجتمعات خاصة  ,إلاّ ّأنها ال تعتمد
آلية الوراثة العشائرية  ,سوى في سلسلة
المعصومين الخاضعة لفلس���فة عقائدية
خاصة  ,لها بحث منفصل .
أمّ���ا القي���ادات االصالحي���ة ،دون
المعصومين ،فكان���ت تعتمد مبدأ الكفاءة
والق���درة والنضوج المعن���وي  ,كما في
اختيار ( يوش���ع ) مع موس���ى ،صاحب
الحركة االصالحية العظمى والمفصلية ,
والذي ورث قيادة مجتمع بني اس���رائيل،
بعد موسى وهارون عليهما السالم .
المجتمع الشيعي بسبب حركيته وظروف
المواجهة والتحدي التي عاش���ها ،تحت
راية االص�ل�اح والحرية  ,والتي فرضت
علي���ه ،ان يكون في الجان���ب المعارض
باس���تمرار  ,اس���تلزم ان تتوفر لقيادته،
مميزات وخصائص نوعية فريدة .
إلاّ ان ظهور الدولة الصفوية  -بموروثها
غير الش���يعي  -اس���تدعى تداخ���ل ابعاد
جديدة لفلس���فة الحركة الشيعية عموماً ,
وإلي���ران خصوصاً  ,كان من الطبيعي ان
يتم تعميمها تحت وطأة االذرع السياسية
.من هذه االبعاد كان انتشار ظاهرة تسلط
( البيوت���ات والعوائ���ل الديني���ة ) على
النس���بي
هام���ش اطروحة االس���تحقاق َ
للعائلة الصفوية  ,باعتبار انتمائها للبيت
النب���وي  ,بغض النظر ع���ن حقيقة هذا
االنتماء .ان وجود مجموعة من البيوتات
العلمية ،والعوائل العلمائية ،أم ٌر لطيف،

دعوة احتاللية مرتعشة !
وحتى االنتخابات صارت مزيفة بامتياز
 ,وم����ا يجري اليوم في حمالت الدعاية
االنتخابي����ة في اس����تغالل نفوذ الدولة
 ,ووض����ع اموال الدول����ة تحت تصرف
الحزب الحاكم  ,باالالعيب الماكرة من
أجل تزييف إرادة الشعب  ,واللعب على
نغمة شراء االصوات االنتخابية ،لصالح
قائمة ائتالف دولة القانون في س����بيل
تحقيق الوالية الثالثة  ,وما يجري من
انتهاكات وتج����اوزات وخروقات كبيرة
 ,تعتبر ش����ذوذاً ف����ي انحراف العملية
الديموقراطية  ,وتطويعها لصالح قائمة
المالك����ي  ,بحيث تخرج عن المس����ار
التنافس الشريف والعادل .
تجري كل هذه االنتهاكات تحت س����مع
وبص����ر المفوضية العلي����ا لالنتخابات
 ,لتس����هّل عملي����ة ف����وز المالك����ي في
االنتخاب����ات النيابي����ة القادمة  ,ان هذا
التواطىء ،سيجعل االنتخابات القادمة
 ,عبارة عن مهزلة انتخابية ،بتس����ليم
���كل غير
راي����ة الفوز الى المالكي ،بش� ٍ
عادل ,بخ����روج العملية االنتخابية عن
مس����ارها الس����ليم ،بالتزوي����ر الذكي
والمبرم����ج  ,وال ينف����ع هيجان احزاب
البيت الشيعي ،باستنكار هذه االساليب
الالديموقراطي����ة  ,وحت����ى توقع قادة
أحدى ه����ذه االحزاب الش����يعية بقوله
 ,ان مصير ونهاية المالكي ،س����يكون
ً
مجهوال ..نفس نهاية ومصير مرسي
 .رغ����م هذه االحتجاجات  ,فأن المالكي
قطع شوطأ كبيراً في تطويع االنتخابات
لصالح����ه من����ذ اآلن  ,وما اس����تهتاره
واس����تخفافه واس����تهزائه بالبرلم����ان
والقان����ون والدس����تور  ,إال ٌ
دليل على
نهجه الدكتاتوري الطائش في تعريض
مصير البالد الى الخراب والدمار ّ ,أنُه
س����يفوز باالعيبه الماك����رة والمخادعة
 ,أ ّم����ا ّ
كل االحزاب والكتل السياس����ية
فلتذهب لتشرب ماء البحر !

منذ بدء اس����تئناف المفاوضات
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
ف����ي يوليو/تم����وز م����ن العام
الفائ����ت ،بجه����ود زعي����م
الدبلوماس����ية ،وزير الخارجية
األمريكي «جون كيري» ،رأى
قادة إس����رائيل بأنها ليست في
صالحه����م ،وأن الوق����ت يعمل
ضدهم ،ويعمل  -كما ي ّدعون -
ألولئك الذين يس����تغلونها( ،أي
الفلسطينيين) ،بسبب االعتقاد
الس����ائد لديه����م ،ب����أن الجهود
األمريكي����ة (ليس����ت نزيهة)،
بالقدر الكافي ،والتي ال تضمن
ببس����اطة ،جميع االش����تراطات
اإلس����رائيلية التي تشجع على
مواصل����ة المفاوض����ات ،ومن
ناحي ٍة أخ����رى ،فهي تعمل على
عرقلة تنفي����ذ مخططاتهم نحو
تصفي����ة القضية الفلس����طينية
م����ن جذورها ،والت����ي تقتضي
الفراغ من مسألة تهويد القدس
،واإلجه����از على م����ا تبقى من
األراض����ي الفلس����طينية ،حيث
دع����ت قوى يمينية إس����رائيلية
داخل الحكوم����ة وخارجها إلى
اغتن����ام أيّة فرص����ة ،وبالذات
القضاي����ا األمن ّي����ة ،لتفجي����ر
المفاوض����ات واله����روب منها
بسالم ،ولو تطلب ذلك  ،احتالل
األراضي الفلسطينية من جديد.
من����ذ تولي����ه زعام����ة ح����زب
البي����ت اليه����ودي ،رد بعن����ف
«نفتالي بينت» على السياسة
اإلسرائيلية ،واعتبرها متراجعة
أمام الفلس����طينيين ،واعتبر أن
تنازالت غير مس����بوقة ،ذهبت
مجاناً لهم ،بل ودفعت إسرائيل،
ثمناً زائداً عن الحد بموازاتها،

ذل���ك كان بداية انهي���ار جبهة المعارضة
األس�ل�امية ف���ي الع���راق ،ونهاية عهد
االنضب���اط االخالقي والقيّم���ي في عالم
السياسة العراقية .
اس���تمرت ه���ذه المعضل���ة داخ���ل كيان
المجلس األعل���ى ،لتتم ازاح���ة القيادي
الب���ارز والمتوق���ع – طبيعي���اً  ( -صدر
الدين القبانج���ي ) عن صدارة الزعامات
 ,تمهي���داً لصع���ود نجم عم���ار الحكيم ,
بعد ان تولى زمام القي���ادة الفعلية ،عبد
العزي���ز الحكي���م  .وكانت ه���ذه العملية
االستحواذية س���ابقة لإلعالن عن انتقال
هذه الظاه���رة المرضية  -نفوذ البيوتات
 من المؤسس���ة الدينية الى المؤسس���ةالسياسية  ,خصوصاً ،ان العمل السياسي
األس�ل�امي الشيعي ،ال يمكنه االبتعاد عن
اإلطار الش���رعي الحوزوي كثيراً ،ومن
ثم بدأت مرحلة الصور والالفتات والقائد
الضرورة ورجل المرحلة  ,كناتج طبيعي
ومتوقع ،لسياس���ة االس���تحواذ العائلي
المرتبط بمفهوم القداسة .
ورغم اختالف المدرس���ة الصدرية فكرياً
وعملي���اً داخ���ل الكيان الش���يعي ،إلاّ ان
س���ريان ظاهرة البيوتات والفتها ،تس ّرب
تحت ضغط المصالح الش���خصية الى هذه
المدرسة  ,وتم توريط الزعيم الصدري،
مقتدى الص���در ،واس���تدراجه نحو هذه
المس���احة  .فالص���در ،ه���و أبن الس���يد
محم���د محمد صادق الصدر  ,والش���هيد
الص���در  ،حاز بصدقه ونبله ومس���يرته
العملية لإلص�ل�اح والنهوض باألمة على
جماهيري���ة كبيرة ج���داً  ,خصوصاً لدى
المستضعفين من الناس الذين وجدوا فيه
صورة لناصر المستضعفين ،األمام علي
بن ابي طالب ,سيّما بوجود قيادات دينية
معاصرة له ،ال تسمن وال تغني من جوع

ً
فضال عن االيمان
 .لقد كان���ت العاطفة -
الواع���ي  -اح���د اس���باب االلتفاف حول
الش���هيد الصدر  ,وهي الوتر الذي عزف
عليه ،صانعو ش���خصية مقتدى الصدر ,
مستغلين أسم الش���هيد الصدر  ,رغم ان
الزعي���م الص���دري ،كان بعي���داً جداً عن
أولها (
خصائص القيادة الش���يعية التي ّ
االجتهاد ) ،كما عبّر والده الشهيد الصدر
 ,حيث قال (( ..وأشياء كثيرة تحتاج إلى
تعديل وإلى تقوي���م وإلى عدل....وهذا ال
يكون إال بفت���وى حقيقية وقضاء حقيقي
ووالي���ة حقيقية ،وهذا إال باالجتهاد ،أول
درجاته االجتهاد  ...أما أنه تس���تطيع أن
تعمل ش���يئاً من ذلك بدون اجتهاد؟ فهذا
ً
أصال ومن
دون���ه خرط القت���اد وال يمكن
يخالف ذلك ؟ إنما يتبوأ مقعده من النار،
وليس بحجة وال تجب طاعته حتى لو كان
أفضل فضالء الح���وزة مالم يحصل على
درجة االجتهاد  ...المجتهد فقط وفقط من
له حق قيادة الناس في الفتوى والقضاء
وكل ش���يء ،أما غيره ،أيا كان فال يجوز
له ذلك وليس على الناس طاعته )* .لذلك
تمزق تيّاره ،وتشتته ،وفشله عملياً ،أم ٌر
متوق���ع ،رغم ما يح���اول بعض انصاره
من مح���اوالت الدفاع عنه  ,تحت عنوان
المقاوم���ة لالحت�ل�ال ،او مجموع���ة من
القضايا المقبول���ة المفاهيم عندنا ،لكنها
غير تامة المصاديق في مسيرة التيار .
انش���ق التيار انش���قاقاً تاريخياً ،بخروج
ابرز رموزه الصدرية الشابة  , ,لتؤسس
تياراً أخر ،يرتبط بمرجعية دينية ،وليس
بظاه���رة البيوتاتّ ،
ولعل هذا االنش���قاق
التاريخ���ي واألع�ل�ان االخي���ر للزعي���م
الص���دريّ ،
بحل الكثير من المؤسس���ات
ً
فضال عن
التابع���ة ،وأهمها السياس���ية،
مجمل المس���يرة المتخبط���ة ،والقرارات

االستهتار واالستخفاف في انتخابات العراق
ٌ
أصل
كان لي
صدي���ق أميركي من ٍ
عربيُ ،كلّف بقيادة الحملة االنتخابية
لمرش���ح الرئاس���ة األميركية في
انتخابات « ،2004جون كيري»
ف���ي بوالية ماساتشوس���تس التي
خس���ر فيها أم���ام ج���ورج دبليو
بوش  .س���ألت ُه عن طبيعة عمله،
فأجابنيّ :
كن���ا نركز على الترويج
للبرنامج االنتخابي الذي ت ّم إعداد ُه
من قبل الفريق الخاص الذي ُكلّف
بصياغتهِ ،وكان يعتمد على جملة
م���ن القضايا الت���ي كان يهتم بها
«كي���ري» ،وهي إص�ل�اح التعليم
العام ،واالهتم���ام بقضايا األطفال،
وتعزيز االقتصاد ،وتش���جيع نمو
اقتص���اد التقنية المتقدمة ،وحماية

قطاع غزة مجدداً ،مش����يراً إلى
حربي الرصاص المصبوب
أن
ّ
وعامود السحاب اللتين قادتهما
إسرائيل ،ضد حركات المقاومة
داخل القطاع ،ل����م تجديا نفعاً،
إلس����كات الصواريخ ،واألعمال
العدائي����ة (اإلرهابية) ،وش����دد
عل����ى أن إس����رائيل ،يجب أن
ال تبقى مكتوف����ة األيدي ،أمام
تهديد مقاتل����ي حماس والجهاد
لمواطنيه����ا ،وأش����ار بأن على
إسرائيل أن تضع حداً لهذا األمر.
تفوهاته تلك على الرغم
جائت ّ
من نصائح المحللين والخبراء
العس����كريين له ،بأن عليه عدم
تكرارها .وعل����ى الرغم أيضاً،
من أن وزير الدفاع اإلسرائيلي
«موشيه يعالون» نفسه ،رفض
دعوة «ليبرمان»  ،وأصر على
رفضها لعدة ساعات ،واستبعد
وج����ود ح����ل س����ريع لقضي����ة
التعامل ،بس����بب أنه يجب بحث
ملف القطاع بدق����ة وجديّة ،ثم
اتخاذ القرارات الالزمة ،وليس
منها إع����ادة احت��ل�ال القطاع،
ع����اد ليق����ود التروي����ج للفكرة
ّ
وحذر من ناحي ٍة أخرى
نفسها،
من مغبة خروج إس����رائيل من
مناطق الضفة الغربية ،بس����بب
ليس هو الخش����ية من سيطرة
حركة حماسً ،
بدال من س����لطة
ّ
(أبو مازن) ،بل من أنُه سيكون
هناك ،الس����لفيين والجهاديين
اإلس��ل�اميين أيضاً -مثل القطاع
تمام����اً ،كما هو الح����ال اآلن.
كان «يعال����ون» منذ الس����ابق
وإلى حد اآلن ،يُعتبر من أش����د
المش����ككين ف����ي إمكانية إحالل
الس��ل�ام ،بس����بب تحفظه على

ابسط المعايير الدولية ،والشفافية
في الترويج ،والتحضير للمشاركة
ً
فضال ع���ن افتقار
باالنتخاب���ات،
واضح لبرامج حقيقة وملموس���ة
عل���ى الرغ���م م���ن ق���رب إجراء
عملي���ة االقتراع.الاريد إن أتحدث
عن االس���تهتار واالستخفاف الذي
تمارس��� ُه بعض الجهات واإلفراد،
لشراء البطاقة االنتخابية ،وبمبلغ
وص���ل إل���ى  ! $ 1000مم���ن
هم مازال���وا او كانوا ج���زءاً من
العملية السياسية المتعثرة ،نتيجة
االحت���راب الطائف���ي السياس���ي،
واالقتتال على تقاسم الثروات ،وال
عن الوس���ائل المخجلة التي تقوم
بتوزي���ع فتات من اللح���م الهندي

المس���رطن الذي يغزو أسواقنا ،او
األغذية المعلبة منتهية الصالحية،
او بطانيات «ابو خليل» ،او القيام
بمسلس�ل�ات معالجة المرضى من
الفقراء ،او عبر االتكال والمراهنة
الثابت���ة عل���ى تج���ار االنتخابات
المتخصصين من رؤوساء عشائر
ورج���ال دي���ن ،يعيش���ون على «
المعثرات» ،ومنها الترويج الكاذب
لم���ن يدفع أكث���ر ،او يقدم خدمات
جليلة اكبر ،او تقديم المنح المالية
لوس���ائل اإلعالم ،للظهور المتكرر
،للحدي���ث عن مظلومية الش���عب
وانكس���اراته المتراكم���ة ،وكأنهم
اليشكلون معاول الخراب وأعمدة
الفساد.إنني أدركّ ،أنُه ليست هناك

المتناقضة ،والتحالفات المتغيرة ،والتي
تخالف المبادئ المعلنة للتيار ،يش���كالن
أهم االدلة على سلبية الخضوع ،لظاهرة
البيوتات ،والنفوذ العائلي األسمي .
ش���خصياً ،لم اكن اتوقع مطلقاً ،ان تتأثر
المدرس���ة الفكرية والعملي���ة المتحضرة
لمرجعية محمد حس���ين فضل اهلل ،لتأثير
زح���ف ظاهرة البيوت���ات  ,لذلك تفاجئت
كثيراً ،حين ش���اهدت كي���ف دخل ( علي
دوامة عالم العمامة األميرية،
فضل اهلل ) ّ
واصبح امتداداً أخر لظاهرة البيوتات .
أمّا عائلة ( آل الشيرازي ) ،فهي مصداق
واض���ح ج���داً للعمامة االميري���ة  ,حيث
تخضع هذه المدرسة كلّيًا لبيت الشيرازي
 ,وال يملك طلبتها أمل  % 1بأن يصبحوا
مراجعاً لها  ,بل ال يملكون حق االعتراض
واقعاً على البيت الش���يرازي  .وقد وصل
األمر الى ظاهرة تقديس هذا البيت .
لك���ن العمام���ة األميرية االكث���ر تأثيراً،
كانت هي العمامة االكثر س���رية واالكثر
نف���وذاً وتأثي���راً  ,انها عمام���ة ( محمد
رضا السيس���تاني )  ,والتي يمكن القول
انها األقوى ف���ي العالم ،واقع���اً واالكثر
قدرة على التأثي���ر ،حيث يعلم المطلعون
والمراقب���ون ان إدارة أم���ور المرجعية
تخض���ع ليد محمد رضا وحده  ،وال تملك
باقي المرجعيات النجفية مواجهة إرادته
 ,سيّما ،وهو مصدرها المالي الرئيسي ,
وتع ّده االحزاب السياسية العراقية ،خطراً
أكبر ،وأماناً اوفر في نفس الوقت !انتقلت
ظاه���رة البيوت���ات والعمام���ة األميرية
لمس���تويات ادن���ى  ,فوصل���ت للوكالء
الذين تنتقل الوكال���ة ألبنائهم بالوراثة !
بل وصلت حتى لمس���توى المؤذنين في
المساجد .لكن لم تكن هذه الظاهرة بالقوة
التي تؤثر في اهل اهلل حقاً ،وحماة الدين

احمد نعيم الطائي
انتخاب���ات حرة ونزيه���ة بالمعنى
العام ،لكن كل ما اسعى للتذكير ب ِه
هو االس���تهتار العلني في تسخير
الموارد العامة للش���عب في خدمة
المرش���ح ؟  ،وهو االستغالل الذي
اليش���به ُه اس���تغالل ف���ي العالم،
حيث يتجاوز كل القي���م والمعايير
اإلنس���انية واألخالقية التي تسعى
لخدم���ة المجتمع  .هذه التجاوزات
تعكس عدم وجود مسائلة قانونية
دس���تورية واضحة ع���ن مصادر
األموال الضخمة التي تهدر من أجل
كس���ب أصوات الناخبين ،او أفواه
الجي���اع والمحتاجين ؟ وهو األمر
الذي يقف وراء عدم إقرار قانون
األحزاب الذي تتف���ق كل األحزاب
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د .عادل محمد عايش األسطل/
خان يونس 2014/3/16

الشرائع الدينية خرائط للطريق نحو اهلل  ,وضعها الرب واجراها على ايدي الصاحلني من خلقه ( االنبياء )،
لألخذ بيد البشرية ،وبالتالي اخلليقة ،نحو مسار النجاة وحفظ الكرامة  ,والكرامة تكون عادة الضحية االولى،
حينما يسلك البشر ،طريق البهيمية .

ومقبول جداً  ,ويك���ون احياناً ،مهماً في
إيجاد عوامل دفع للمشروع الديني  ,كما
رأينا ذلك المثال العائلي الناصع والمنتج،
ومثار الفخر ﻵل كاشف الغطاء .
لكن بع���د موجة خل���ط االوراق ،وتعويم
المفاهيم التي قادتها بريطانيا في المنطقة،
مس���تغلة الب���داوة والتصح���ر الفكري،
ومس���تفيدة من التجمعات والمؤسس���ات
والكيانات النفعية والس���طحية الساذجة،
صار من الطبيع���ي ان تتحول موضوعة
البيوتات الديني���ة الى ظاهرة ،ذات طابع
سلبي في كثير من االحيان .
ف���ي العقود االخيرة رأين���ا كيف ان ابناء
المحق���ق الخوئي  ،تس���ببوا في فوضى
إدارية ومالي���ة عند وفاة والدهم المرجع
 ,وس���اروا خ�ل�اف إرادة المرجع الجديد
(السبزواري )  ,وقام احدهم بنقل اموال
ضخمة ،خ���ارج إطار المحيط الش���يعي،
صاحب االحتياج  .كما تسبب بأول خيوط
األزمة المرجعية في العراق  ,حيث ساهم
بإيجاد قيادة غير صالح���ة الحقاً  ,لكنها
خضعت لمبدأ الشراكة معه .
كان له���ذه الظاهرة الغريبة دو ٌر كبير في
تشتيت جهود االحزاب االسالمية الشيعية
التي قارعت نظام الهمجية البعثية  ,حيث
تم االس���تحواذ على منظوم���ة المجلس
األعلى للثورة األس�ل�امية ف���ي العراق ,
والذي كان يمثل إط���اراً جامعاً لالحزاب
األسالمية ،وبرلماناً للشخصيات الفكرية
المعارض���ة  ,وتحويل���ه الى مؤسس���ة
ُتدار كلياً من قبل ابناء المرجع محس���ن
الحكي���م  ،وعائلته  ,تحت تأثير حس���ن
ظن القيادة في الجمهورية األسالمية في
إيران بهذا البيت العلمائي  ,مما ادى الى
انهيار المجلس األعل���ى عملياً ،وانفراط
عقد احزابه وش���خصياته ,والحقيقة ان

البيئة ،وتقدم السياس���ة الخارجية
األمريكي���ة حول العال���م ،وله في
هذه المج���االت نتائج ملموس���ة،
عندما كان محامياً ناشطاً بالحقوق
المدنية ،ث ّم مساعداً للمدعي العام
لمقاطعة مديل سيكي عام ،1977
ث��� ّم عض���واً في مجلس الش���يوخ
ع���ام .1984اس���تذكرت حديثي
الطويل مع صديق���ي الذي التقيت ُه
في والية ميش���يغان عام ،2006
وخ�ل�ال معايش���تي النتخاب���ات
رئاس���ية ومحلية اميركية ،وبحكم
متابعت���ي الصحفية لس���ير العديد
م���ن االنتخابات في العالم  ،وجدت
ان االنتخابات في العراق ،تس���ير
بآليات غريبة وعجيبة ،تفتقر الى

م����ا أفقدها الكثي����ر من عناصر
الق����وة التي كان����ت دائماً تتميز
به����ا ،طوال العق����ود الماضية،
وكان «بينت» قد أس����ف كثيراً
لالنس����حاب اإلس����رائيلي م����ن
���ر على عدم
قطاع غزة ،وأص� ّ
مس����امحت ِه ،لرئي����س الوزراء
الميّت «أريئيل شارون» ،لدأب ِه
في تطبيق ّ
خطت����ه التي قضت
باالنسحاب األحادي من القطاع،
رغم حال����ة الغض����ب والحنق
الشديدين التي سادت المستويات
السياسية والمجتمعية والدينية
الحاخامي����ة ،وكان يدع����و في
كل مناس����بة إلى إعادة احتالله
م� ً
���رة أخرى ،إلذه����اب الغضب
ولتصويب الخط����أ.كان اليمين
اإلسرائيلي قد ساهم بقوة ،للدفع
في ه����ذا االتجاه ،س����يّما خالل
اآلون����ة األخيرة التي ش����هدت
إطالق المقاومة الفلس����طينية،
عدداً م����ن صواريخها ،باتجاه
والمس����توطنات
البل����دات
اإلس����رائيلية المحاذية للقطاع
من خالل عملية (كسر الصمت)
الت����ي قادته����ا حرك����ة (الجهاد
اإلسالمي) ،رداً على استشهاد
ع����دد من الفلس����طينيين ،منهم
ثالثة أعضاء في سرايا القدس
،الجن����اح العس����كري للحركة،
والت����ي دع����ت إس����رائيل إلى
���ل واحدة،
الوق����وف على رج� ٍ
باعتبارها العملية الصاروخية
األعن����ف ضدها ،من����ذ عامين
على األقل .تلك العملية أجبرت
أن يُط����ل برأس����ه كم����ا اعتاد
وزي����ر الخارجية اإلس����رائيلي
« أفيغ����دور ليبرم����ان» ليقول
بلسانه ،بأن ال مفر من احتالل
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السياس���ية النافذة عل���ى تعطيله.
إنني أراهن اليوم وفي االستحقاق
االنتخابي القادم على وعي النخب
المثقفة التقدمية ،ووسائل اإلعالم
التي يمكنه���ا بتأثيراتها واداواتها
المختلفة ،إن تش��� ّكل وعياً شعبياً،
يدرك مصلحته الحقيقة في التغيير
واقع أفضل ،تس���وده س���لطة
نحو ٍ
القانون على الجمي���ع ،والتوزيع
العادل للحقوق ،وبذلك س���يصبح
لصوتنا قيمة وطنية ،تستمد قوتها
من الش���عور الحقيق���ي بالمواطنة
الحقة.

رئيس الس����لطة الفلس����طينية،
���ريك مناسب
«أبومازن» ،كش� ٍ
لقيادة العملية السياس����ية ،لعدم
ثقته ب����ه ،واتهام����ه بمحاولة
تكرار خدعة (اتفاق أوس����لو)
من خالل اللجوء للحيل القديمة،
وبمواصلته األالعيب المعتادة،
للتهرب من استحقاقات السالم،
وفي مقدمتها االعتراف بيهودية
إس����رائيل على الرغ����م من أن
(أوسلو) ،ال ينص على يهودية
مرة،
الدول����ة ،وأ ّكد أكث����ر من ّ
بأن المفاوضات الفلس����طينية -
تأت بجديد ،وأن
اإلسرائيلية ،لن ِ
الهدوء لن يس����تمر على الرغم
من اعتقاد البعض ،بأن الفترة
الفائتة كانت هادئة ومس����تقرة
في إش����ارة إلى أق����وال رئيس
الوزراء «بنيامي����ن نتنياهو»
في أول تعقيب إسرائيلي رسمي
على إطالق صواريخ المقاومة،
وأوض����ح بأن م����ن يعمل خلف
الكوالي����س ،هو ال����ذي يعرف،
ّ
أنُه لم يكن كذلك على المستوى
األمني ،وش����دد عل����ى ضرورة
أن تقوم الحكومة اإلس����رائيلية
والكابنيت  -المجلس الوزاري
المصغ����ر ، -بمناقش����ة وبحث
كل الخي����ارات ،بما فيها اقتراح
«ليبرمان» بشأن إعادة احتالل
القطاع ،وألمح في الوقت ذاته
إلى أن إس����رائيل قد تسعى إلى
إعادة احت��ل�ال القطاع في ظل
عدم وجود حل س����ريع ونهائي
لعملي����ات إط��ل�اق الصواريخ
الت����ي تت����م تباعاً بي����ن الحين
واألخر«.نتنياه����و» أيضاً ،ال
يستبعد حدوث مثل ذلك الطرح،
ولكن نظراً لحساس����ية موقفه

التفاوض����ي اآلن ،فه����و يحافظ
على إخفائه النيّة ،وتصريحاته
الغامضة الت����ي توضح بأنه لن
يكتف بقصف القطاع وسيعمل
ِ
على مواصلة كل ما من ش����أنه
ضمان أمن إس����رائيل.على أيّة
حال ،وبالرغم م����ن التهديدات
اإلس����رائيلية الصارخة التي لن
تك����ون ذات صدى في ضوء أن
إسرائيل بجملتها ،تعيش أقسى
حاالتها م����ن االرتب����اك وعدم
السيطرة ،وتش����عر دائماً بأنها
مرتعش����ة حتى في تهديداتها،
كلما تقدم الوقت ،فإن الهجمات
الفلس����طينية ضد ممارس����اتها
االحتاللي����ة والتهويدي����ة ل����ن
تتوقف ،والمبادئ الفلس����طينية
هي أيض����اً ل����ن تت����آكل ،ولن
يط����رأ عليه����ا أ ّي����ة تعدي��ل�ات
جوهرية ،وربما نود في بعض
األحايي����ن ،أن تقوم إس����رائيل
بتنفيذ تهديداتها ذات س����اعة،
بس����بب أنها قد تكون سبباً في
مرًة أخرى ،إن لم تكن
هزيمتها ّ
القاتلة ،ومن ناحي ٍة أخرى ،أنها
ستكشف لنا المزيد من الحقائق
العربية ،باتجاه الفلس����طينيين
والقضية الفلسطينية ،سيّما بعد
األحداث والتقلبات السياس����ية
واألمنية الحاصلة اآلن ،والتي
ّ
غطت س����ائر دول المنطقة ،بما
فيها الدول الخليجية.

علي االبراهيمي
A1980a24@gmail.com
واهل الورع واقعاً  ,حيث فعل ذلك الرجل
الورع  ( ،علي الس���بزواري ) بعد وفاة
والده ،المرجع (عبد االعلى السبزواري
)  ,واتجه لنفع المدرس���ة الدينية علمياً
.ان العمائ���م االميري���ة وس���يطرة ابناء
المراجع على مقدرات المؤسس���ة الدينية
القيادي���ة في الع���راق والعال���م ،ظاهرة
دخيلة وغريبة ومس���تهجنة  ,كما انها ال
تنس���جم مع القواعد الشرعية األسالمية
وفق مدرس���ة اهل البيت عليهم الس�ل�ام
 ,ومخالف���ة للمنط���ق العقلي األنس���اني
القوي���م  ,بل هي معرقل���ة للعمل الممهد
لدولة الع���دل اآللهي .عالج هذه الظاهرة
يقع على القي���ادة المرجعية داخل الكيان
الش���يعي ،باعتبار مس���ؤوليتها في نيابة
المعص���وم  ,لكن باعتب���ار ّأنها مقصرة
ف���ي اداء حقوق هذه النيابة ،فيقع العالج
اليوم علىاألمة  ,لتقويم عمل المرجعية،
وإعادة المسار الصحيح  ,خضوعاً لمبدأ
الشهادة المتبادلة بين األمة والمرجعية .

(( اذا رأته���م من مكان بعيد س���معوا لها
تغيظا وزفي���را * واذا الق���وا منها مكانا
ضيقا مقرني���ن دعوا هنال���ك ثبورا * ال
تدعوا اليوم ثب���ورا واحدا وادعوا ثبورا
كثيرا * قل أذل���ك خير ام جنة الخلد التي
وعد المتق���ون كانت لهم جزاءا ومصيرا
* لهم فيها ما يش���اءون خالدين كان على
ربك وعدا مس���ئوال * ويوم يحشرهم وما
يعبدون من دون اهلل فيقول ءأنتم أضللتم
َ
السبيل * قالوا
عبادي هؤالء ام هم ضلوا
س���بحانك ما كان ينبغي لن���ا ان نتخذ من
دونك من اولياء ولكن متعتهم وءاباءهم
حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا * فقد
كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا
وال نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا
* وما ارسلنا قبلك من المرسلين اال انهم
ليأكلون الطعام ويمش���ون في االس���واق
وجعلن���ا بعضكم لبعض فتن���ة أتصبرون
وكان ربك بصيرا )) الفرقان .

ضيافة النت
ما بعدها ضيافة
صباح الرسام

التطور التكنولوجي الذي لمس��� ُه
العراقيون بعد عق���ود الحرمان،
واالنقط���اع عن العال���م ،جعلهم
يس���تقبلون كل جدي���د ،بلفه���ة،
واكثر م���ا تم اس���تقباله وبلهفة
كبيرة ه���و الش���بكة العنكبوتية،
خدمة الن���ت التي جعل���ت العالم
قرية صغيرة  ،وخصوصاً خدمة
التواصل االجتماعي ،الفيس بوك
الذي يشترك فيه الكثير ..صغيراً
وكبيراً ،ذك���وراً واناث���اً  ،وهذه
الخدمة لألس���ف الكبير ،اصبحت
نقمة بسبب األدمان عليها  ،وصل
الحال ان الذي ال يملك خدمة النت
في بيته ،ال يجد من يزوره !
اذكر ذات مرة ،أننا ّ
كنا جالسين في
ايام العيد ،فقررنا الذهاب الى احد
األخوةّ ،
فتعذر واح ٌد ،وقال الثاني
س���نذهب في وقت أخر  ،فسألنا
مستغربين  :هل يوجد افضل من
هذا الوقت؟ فاتضح ان السبب في
االعتذار ،هو عدم وجود النت في
بيته ! فاذا بنا نسمع المفاجأة بأن
المسكين ،مشترك في خدمة النت
بسبب الحاح ابنائه  ،فتغير موقف
المعتذر ال���ى اللهفة في الذهاب،
وال���ذي اراد التأجيل ،اصبح يريد

الوصول بأسرع وقت !
م���ا ذ ّكرن���ي بهذا الموق���ف ،أننا
ذهبنا الى احد االقارب ،واكثرنا،
انشغل مع الفيس الخاص به ،ولم
نتشارك في اكثر المواضيع ،حتى
المش���اركة ف���ي المواضيع رغم
قلّته���ا ،كانت مس���احتها صغيرة
جداً .
ان توف���ر خدمة النت ،اصبح من
اهم متطلب���ات الضيافة الحديثة ،
فاغلب الضي���وف اليوم ،مدمنين
على الفيس بوك  ،فال يهم أن كان
ً
ثقيال على
صاحب البيت خفيفاً ام
المع���دة ،المهم أن ل ّديه خدمة نت
! فه���ي من افضل انواع الضيافة
في يومنا .
وص���ل الح���ال ال���ى أن « اللي
ماعنده نت م���ا حد يزوره  ..الك
اهلل يالفقي���ر اذا م���ا عندك نت ما
تش���وف اقرب الن���اس» ! ألنهم
ادمنوا على الفيس���بوك ،ونسوا
العالق���ات األس���رية ،والقراب���ة
ّ
وكل العالق���ات
والصداق���ة،
االجتماعي���ة ،واصبح الجميع مع
عالم���ه الخاص ،وف���ي اي مكان
وزمان حتى لو كان ضيفاً !!

