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ال تصوتوا على القانون الجعفري وال َتقبلوا به
هذا ما س���يقوله اإلم���ام جعفر بن
محم���د الصادق (عليه الس�ل�ام) لو
كان حياً بيننا على القانون الذي ّ
سنُه
وزير العدل ،حسن الشمري ونسب ُه
لإلم���ام ،مُتخذاً من أس���مه ومذهب
أشياعه الذين اتبعوه في ذلك العصر
(الجعفري���ة) ،غط���اءاً لألس���تمالة
الطائفي���ة والعرقي���ة والمذهبي���ة،
أصبح
للقب���ول بهذا القان���ون الذي
َ
مثيراً للجدل ،بين جميع األوس���اط
الدينية والسياسية والثقافية ..
بل��� ٌد متع���دد الطوائ���ف واألعراق
والمذاه���ب والقوميات كـ العراق ال
يمكن فيه ،أن يفرض األمام جعفر
بن محمد الصادق رأياً أو تش���ريعاً
عل���ى بقي���ة اآلراء والتش���ريعات
المعمول به���ا إس�ل�امياً ،والتي ال
والس ّنة
تخالف الشرعية المحمدية
ُ
النبوية ،وان كان رأي ُه وتش���ريع ُه
األقرب واألرجح للصواب ،باعتباره
اإلمام المعصوم الس���ادس من أئمة
أه���ل البيت (عليهم الس�ل�ام) ،لكنه

يوص���ي أتباعه باألخ���ذ و العمل به
مع احت���رام ما لآلخري���ن من أراء
وتشريعات ،يؤمنون ويعملون بها،
ما دامت تلك التش���ريعات من فروع
الدين ،وليس���ت م���ن أصوله ،فهي
خالف بين
بالتأكيد ،س���تكون محل
ٍ
الطوائف والمذاهب.
ما ال يختلف عليه متفقهان في الدين
 ،أن ل���كل عصر وزم���ان ،قوانينه
وتشريعاته الخاصة به التي قد ُتجيز
بع���ض األمور (الخالفي���ة) ،جوازاً
مطلقاً أو مس���تحباً أو مكروهاً ،وقد
تجعله���ا في عصر أخر غير جائزة،
وهناك أمور قد تس���تحدث ،وأمور
ق���د تلغى ،تبع���اً لض���رورة العصر
والزم���ان ومقتضياتهما  ,وما يؤكد
ذلك ،اختالف العلماء ومراجع الدين
في عصرنا الحالي ف���ي الكثير من
المس���ائل الفقهية ،فيم���ا بينهم من
خالل رس���ائلهم العملية المعتمدة،
ففي بعض رسائل علماء الدين نرى
هناك مسائل (جائزة)  ،وفي رسائل

الخطر من اللعب
بالنار والدم
جمعة عبدالله

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

عملي����ة القت����ل الجبانة  ,التي ق����ام بها احد
الطائشين والمتهورين من احد الضباط في
فوج الحراس����ة التابع لرئاسة الجمهورية ,
مدانة ومستنكرة  ,ويجب ان يقدم القاتل الى
عدال����ة القانون  ,وين����ال القصاص العادل ,
بعيداً عن اس����تغالل هذه الجريمة القضائية
 ,بالطابع السياسي المنافق الذي يصب في
جن����ي منافع انتخابية  ,وال اس����تثمارها في
اره����اق الوضع السياس����ي المتأزم  ,وال ان
تعطي الحجة والذريعة ،للمتصيدين بالماء
العكر واآلسن في سبيل زرع الفتنة والخالف
بين صفوف الش����عب  ,وتحميلها بالمبالغة
المقصودة ،بالشحن العدائي الذي يصب في
تفريق اللحم����ة الوطنية  ,او ان التتخذ هذه
الجريمة البشعة ،ضد احد الوجوه األعالمية
والصحفي����ة الناش����طة في انه����اك العراق
المنه����وك  ,والذي ال يتحم����ل اثقال اضافية
مرهقة .ان جريمة اغتيال الشهيد االعالمي،
( محم����د بديوي الش����مري )  ,يجب ان ال
تتحول الى قضية سياس����ية بالتس����قيط  ,او
بهدف اغراض منافع انتخابية ضيقة ،والكل
يعلم ويعرف ،ان جميع حمايات المسؤولين
 ,وبعض افراد االجهزة األمنية  ,تس����تخف
بالقانون ،وتتصرف بوحش����ية  ,كأنها فوق
القانون والحساب في انتهاك كرامة وحقوق
المواطنين  ,ويكون تعاملهم خارج االخالق
ومنطق العقل الس����ليم  ,بالس����لوك الطائش
واالرعن والهمج����ي  ,كأن المواطنين عبيد
وخدم أذالء لهم .
الجمي����ع يعلم ويع����رف ،ان القانون اليطبق
بالتساوي  ,وانما ينحاز لهذا الطرف او ذاك
الطرف  ,مما يُضيّع العدالة والحق األنساني
 ،ث ّم تضي����ع القضية في الرفوف المهملة .
يجب ان تكون المطالبة بدم الشهيد الصحفي
المغ����دور ( ،محم����د بدي����وي الش����مري )،
ضمن إط����ار القانون وتطبيق����ه دون ابطاء
وتماهل بالقصاص العادل  ,حتى اليس����تغل
ألغراض سياس����ية،
دم الش����هيد الطاهر ,
ٍ
ومكاسب انتخابية منافقة ومخادعة  ,وإال كل
يوم ،يس����قط العشرات من ارواح المواطنين
البريئ����ة  ,ولم نجد الغي����رة الوطنية والهمة
والحمية المس����ؤولة والشهامة الرجولية ,
ً
مسؤوال واحداً ،يتفقد آثار الجريمة
ولم نجد
ً
مسؤوال واحداً ،يقسم بالقصاص
 ,ولم نجد
وبالدم والثار واالنتقام  ,ولم نجد مس� ً
���ؤوال
واحداً ،يشعر بحرقة القتل بالشعور الوطني
واألنس����اني  ,ويتعهد بالعم����ل على حماية
المواطنين من االره����اب الدموي !؟لم نجد
مس� ً
���ؤوال واحداً ،بعد كل جريمة  ,يدعو الى
نشر ثقافة العدالة بالتساوي بين المواطنين
 ,وان القان����ون يُط ّب����ق عل����ى الجميع دون
استثناء ،و من هذا المنطلق  ,نطالب بتطبيق
القانون والقصاص على قتلة  ,مدرب نادي

كربالء الرياضي  ,الشهيد محمد عباس الذي
قتل ببش����اعة امام انظار الجماهير على يد
قوات السوات السيئة الصيت ،وكذلك نطالب
بتطبيق القان����ون وعدالة القضاء على قتلة
الش����هيد االعالمي الناشط  (،هادي المهدي
)  ,ونطال����ب المس����ؤولين برف����ع حرارتهم
الوطنية واالخالقية والمهنية واألنس����انية ,
تجاه الذين يسلبون حرية وكرامة المواطنين
في وضح النهار،تحت سمع وبصر مسؤولي
الدولة الذين يتقمصون دور ( صم بكم عمي
 ,اليفهم����ون ) بتطبيق القانون والدس����تور
الذي كفل حقوق وحرية المواطن .
أي����ن القان����ون والص����وت المس����ؤول من
التصرف����ات المراهقة والطائش����ة من ابناء
المس����ؤولين والذوات  ,ذوي المقام العالي
 ,وه����م يعرضون س����معة ومنزل����ة الوطن
الى الحضيض والمس����خرة والمهزلة  ,امام
القاص����ي والداني ؟ أي����ن القانون وعدالته
م����ن تصرف الح����زب الحاكم في اس����تغالل
اموال الدول����ة تحت تصرف حملته الدعائية
لالنتخاب����ات البرلماني����ة القادم����ة  ,وه����ي
ش����اخصة للجميع  ,وال تغي����ب عن االنظار
كل يوم!؟
يجب وضع حد لالس����تهتار واالس����تخفاف
بالقانون من قبل حمايات المس����ؤولين  ,لقد
طفح الكيل  ,برعونتهم ووحش����يتهم  ,تجاه
المواطني����ن الغالبة  ,يجب ان يطبق القانون
بالتس����اوي  ,وعل����ى راع����ي القانون األول
والمس����ؤول التنفيذي األول  ,السيد رئيس
ال����وزراء  ,ان يكون نزيه����اً صادقاً وأميناً ,
وان ينظر ال����ى الواقع بعينين  ,وليس بعين
واحدة  ،تجلب المنافع والمكاسب في تثبيت
الكرس����ي  ,يجب ان يعمل على توفير األمن
واألمان للمواطنين  ,واذا لم يقدر على تحمل
اعباء هذه المس����ؤولية  ,ان يترك األخرين
يتحملونها بشكلها المطلوب .
يج����ب االهتم����ام بالصحاف����ة والصحفيي����ن
 ,وان االعت����داء عليه����م ،او منعه����م م����ن
بحجج واهية
مواصلة عمله����م ،او إعاقتهم
ٍ
وذرائع س����خيفة  ,يعتب ُر جريمة بحق حرية
ال����رأي والتعبي����ر  ,ويج����ب ان تتوقف بعد
كثرة الخروق����ات والتج����اوزات  ,واالمثلة
على ذلك ،التع����د والتحصى  ,تحت صمت
الجهات المس����ؤولة  ,ويجب ان اليضيع دم
آن االوان ان نضع حداً
الش����هداء ه����دراً َ ..
لهذا االس����تهتار االرعن ..تغم����د اهلل روح
الشهيد بفسيح جناته  ,وألهم ذويه واألسرة
الصحفية الصبر والسلوان.

مع ارتفاع منس����وب القلق لدى قادة
إس����رائيل ،نتيجة فشل كل اإلجراءات
واالحتياط����ات األمنية الت����ي أعقبت
اكتش����اف النف����ق الكبي����ر ،الذاه����ب
باتج����اه العين الثالث����ة ،داخل العمق
اإلس����رائيلي إلى الش����رق من خان
يونس الذي أنشأت ُه ،المقاومة التابعة
لحركة حماس ،وت ّم اكتش����افه ،أوائل
نوفمبر/تش����رين الثاني من ،2013
تل����ك اإلجراءات ّ
المعق����دة والمكثفة،
والت����ي ت����م إدراجها أمني����اً تحت بند
خط����ر) ،والتي بدأت بمضاعفة
(أمن ِ
أنش����طة (الجي����ش اإلس����رائيلي
والمؤسسة الدفاعية واالستخبارية)
على طول الحدود مع قطاع غزة ،لم
يكن أمامهم من ُب� ٍّ
���د ،من أن يقوموا
بلحس أنفس����هم م ّرًة بعد م ّرة ،عندما
فوجئوا باالكتشاف ،بطريق الصدفة،
(نفق ث����ان) على غرار األولّ ،
(خطًة
ٍ
وتجهي����زاً) ،إذ لم تك����ن إلجراءاتهم
التي داوموا على فعلها ،وال لبراعتهم
التي يميّزون أنفس����هم بها أي دخل،

فق����ط س����اعدتهم األح����وال الجوية،
ودلّتهم الس����يول واألمطار على ذلك
االكتشاف.النفق األول قالت إسرائيل
عنه ،أن اكتشافه قد ت ّم بفضل جهود
قام����ت بها وح����دة مكافح����ة األنفاق
التي أسس����ها الجيش ع����ام ،2005
تحت اس����م (يهال����وم) ،بعد الحصول
على معلومات اس����تخبارية وصفتها
بـ المؤك����دة  ،أي بطريق  -العمالء-
والجواسيس الذين يمخرون األرض
عل����ى مدار الس����اعة ،م����ا اعتبرت ُه،
إنجازاً حقيقياً مضافاً لها من شأنه أن
ً
فرصة أخ����رى أمام المقاومة
ال يدع
الفلسطينية ،الس����تمرارها على هذا
الن����وع من النش����اط ،كون����ه فيما لو
مسكت إسرائيل
تحقق الهدف منه ،ألُ ِ
من مناخرها ،وألذعنت صاغرة ،أمام
المطالبات الفلسطينية ،سيّما بالنسبة
إل����ى قضايا األس����رى الفلس����طينيين
المتواجدي����ن لديها ،داخل س����جونها
وتح����ت بأس����ها ،وترف����ض التعامل
مع قضاياه����م على أي حال .فش����ل

علم���اء دي���ن آخرين ،ن���رى نفس
المس���ائل لكنها (غير جائزة) ,لكن
ٌ
كل يوصي مقلّديه باألخذ برسالته،
مع احترام تقليد رسائل بقية العلماء
.
حس���ناً فعل الزعي���م الراحل ،عبد
الكريم قاس���م ،عندما أراد أن ي َ
ُسن
ويُش ّرع قانوناً لألحوال الشخصية،
المعمول به حتى يومنا هذا ،حيث قام
بتشكيل لجنة جمع بها كبار رجاالت
الدين من كل الطوائف والمذاهب و
األديان في الع���راق ،ووضع معهم
رجال قانون وحقوقيين ،وطلب منهم
أن يُش ّرعوا قانوناًُ ،تكفل من خالله،
حقوق الجميع ،وال يتعارض مع أي
مذهب أو دي���ن أو عرق في البالد،
وحقاً كان قانون األحوال الشخصية
العراقي رقم  188الذي أق ّر وعمِل
به في ع���ام 1959م ،احد مصادر
وحدة لحمة العراقيين ،بوجه أعتى
الديكتاتوريات والطائفيات.
لكن م���ا فعله الي���وم ،وزير العدل،

وهو يش ّرُع بمفرده ،قانوناً لألحوال
ً
طائف���ة معينة،
الش���خصية ،يخص
مس���مّيًا إيّاه  ،القانون (الجعفري)
 ،ل���م يعرض حت���ى عل���ى علماء
ومراجع الدين للمذهب الذي ينتمي
إليه الوزير نفس���ه ،وهذا ما أ ّكدته
مكات���ب مراجع الدي���ن األربعة في
النجف االش���رف ،وهم السيد علي
الحسيني السيستاني والسيد محمد
سعيد الحكيم والشيخ محمد إسحاق
الفياض والش���يخ بش���ير النجفي،
قائلين  :إننا لم نطلع على القانون،
لكن���ه بالتأكي���د يحت���اج للمراجعة
والتأن���ي ف���ي إق���راره والتصويت
عليه ،ليُراعي و يكفل حقوق باقي
الطوائف والمذاهب واألديان في بل ٍد
متعدد مثل العراق  .قانون األحوال
الش���خصية الجديد ،والذي اس���ماه
احد الكتاب وأنا أقرأ مقالته في احد
المواق���ع االلكتروني���ة بـ « قانون
الشمري وليس قانون الجعفري».
حس���ب المختصين ورجال القانون،

س���يكرس هذا القان���ون ،للطائفية
البغيضة ،إذ ّأنُه وف���ي احد بنوده،
س���يقضي عل���ى زواج الطوائ���ف
(الش���يعي م���ن الس���نية والعكس
كذل���ك) من خالل وض���ع التعقيدات

والمعرق�ل�ات والعثرات ،بوجه ذلك
الزواج ،والغير موجودة في قانون
األح���وال الش���خصية الحالي الذي
ّ
ويسهل مثل هذه الزواجات،
يبارك
باعتباره���ا مصدر ق���وة المجتمع

هذا منين ؟ وهذا منين ؟
أنا عل���ى يقين ت���ام  ،بأن دولة
رئيس الوزراء ،عندما سمع بنبأ
مقت���ل إعالمي عراق���ي ،لم يدن
الجريمة ! إلنه���ا جريمة حالها
حال مئات الجرائم اليومية التي
تحدث في العراق  ,بل راح يسأل
ع���ن هوية المقت���ول ً
أوال ،والى
أية طائفة وأي مذهب يعود ! ثم
ذهب بنفس الس���ؤال عن هوية
القات���ل ومذهب���ه وطائفته !بما
إن الجواب قد أت���اه ،ليخبره إن
القات���ل من الك���ورد ،أخذ يدندن

في نفس���ه ،إنها الهدية الذهبية
التي جائت في وقتها! ففي هذه
الحادث���ة تناس���ى دولته الخالف
الطائف���يّ ،
ألنُه يدرك بأن الكورد
اليعترف���ون بالطائفي���ة ،ويكاد
يكون اإلختالف الطائفي معدوماً
هناك ،فأثار المش���اعر القومية
ومايس���مى الص���راع العربي _
الكردي .لوكن���ا كعراقيين نعرف
عن دولته ،الدفاع الش���ديد عن
الصحافيي���ن العراقيي���ن ،وحبه
الشديد لهم ،وله مواقف مشرفة

تجاههم ،وبأنهم يحظون بإهتمام
ش���ديد من قبل دولته ،لقلنا بأن
الرجل هذا هو ديدنه ،ألن ُه يعتبر
الصحافة في العراق،خطاً أحمر،
وهو األول���ى ،بأخذ الثأر من كل
الذين يحاولون اإلس���اءة الى أي
صحاف���ي عراقي.ل���وكان كذلك،
لماس���معنا منه اإلتهام المتكرر
للصحافة،وإنه���ا تقف الى جانب
اإلرهاب ،وماش���ابه ذلك من تلك
اإلتهام���ات ،ولما س���معنا منه،
إغالق العديد من مكاتب القنوات

العراقية ،ومنعها من البث داخل
بغداد ،وبقي���ة المحافظات ،ولما
س���معنا من���ه إص���دار مذكرات
قبض ،بحق صحافيين عراقيين،
لمجرد أن لديه���م اراءاً تختلف
ع���ن اراء حكومته.قب���ل فت���رة
قصي���رة ،أعلن ع���ن زميلين قد
إستش���هدا،وهما يعمالن في قناة
العراقي���ة ،وهي القن���اة المقربة
جداً من قبل دولته ،لم نسمع حدة
بكالمه ،مثلما نسمع حدته اآلن ؟
ولم نسمع منه إعالن الحداد على

ارفعوا اصواتكم من أجل كرامتكم ياصحفيين
فجعن���ا بفاجعة جدي���دة ،بمقتل
الزميل الصحف���ي ،محمد بديوي
الش���مري ،مدير مكت���ب اذاعة
ب���دم بارد من قبل
العراق الحر،
ٍ
ضابط كوردي في سيطرة الفوج
الرئاسي ،الخاص بحماية رئيس
الجمهورية الغائب عن العرا ق،
منذ فت���رة  ،وكان س���بب مقتل
الش���هيد ،مش���ادة كالمية ،بينه
وبين ضابط الس���يطرة الكوردي
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،
ٍ
رصاصات ،اودت بحياة الصحفي
محمد بديوي  ،ان هذه الجريمة ال
يمكن السكوت عليها ،ألنها تعتبر
قتال الكلمة ،ب���ل ً
ً
قتال للصحافة،
ويجب ان ينال القاتل ،القصاص
العادل ،ليكون عبرة لألخرين .
ان مايتعرض ل���ه الصحفي من
اش���كاالت مع ق���وات األمن ،ال
يمك���ن إحصائها ،ونخش���ى ان

تتك���رر ه���ذه الفاجعة ،بس���بب
اس���تهتار بعض العناصر الذين
يعيقون عم���ل الصحف���ي ،مما
ً
اشكاال ومش���ادات كالمية،
يولُّد
تصل ال���ى المش���اجرات  ،ومن
أج���ل س�ل�امة الجمي���ع ،يجب
عل���ى األس���رة الصحفي���ة ،ان
ترف���ع صوته���ا للمطالبة بوضع
ّ
تس���هل عمل
الق���رارات الت���ي
الصحفي  ،وذل���ك بتعميم أوامر

ال���ى الجهات األمنية ،بتس���هيل
عم���ل الصحفي ّ ،
ألن���ُه يجد من
البعض ،معامالت ،تصل لدرجة
االهانة ،تجعل ُه يفق���د اعصابه،
واحياناً ،يترك مهمته المكلّف بها
.جميع الصحفيين ،مطالبين بأن
يتحدوا في هذا الوقت ،ويطالبوا
الحكومة بتوفير التسهيالت لهم،
وذل���ك بتعميم األوام���ر للقوات
األمنية كما اس���لفنا  ،والكل يعلم

الى متى يستمر حصار غزة ؟
مازال الحصار مس���تمراً على قطاع غزة
للعام الثامن على التوالي ،حيث يحيا اكثر
م���ن مليون ونص���ف مواطن فلس���طيني،
محاصراً داخل قطاع غ���زة ،فيهم االطفال
االبرياء والش���يوخ والمس���نين والنساء،
وذوي الحاجات ،والمغلوبين على أمرهم،
والمهجرين المقيمين
والفقراء والمشردين
ّ
فى العراء من جراء تهدم منازلهم ،او ممن
طردوا م���ن بيوتهم ،خوفاً م���ن المالحقة
األمنية االسرائيلية ،او المالحقة من دول
ذات الجوار ،وباقي المواطنين من العمال
والموظفين الذين ال يج���دون ما يتقوتون
به ،او يلتحفونة بس���بب الحصار المشدد
عليهم ،والذي يس���تمر الس���ابيع وشهور
صم���ت دولي كامل ،ومش���اركة
فى ظ���ل
ٍ
غربية ومباركة عربية ،ارضاءاً لشهوات
ون���زوات اس���رائيل ،لك���ي ترض���ى عن
الحكوم���ات العربية التى تعمل بالتنس���يق
معها ،وخاص���ة مصر واالردن والمملكة
العربية السعودية واالمارات ،وباقي الدول
فريق واحد،
التى تعمل مع اس���رائيل ف���ى ٍ
لكس���ر حماس رج���ال المقاوم���ة االبطال

الذين م���ا زالوا مصرين على ان المقاومة
المس���لحة ،هي الس�ل�اح الوحيد لتحرير
االراضي المحتلة المغتصبة ،وان المقاومة
المس���لحة ه���ى اله���دف االس���تراتيجي،
الس���ترداد الحقوق الفلس���طينة ،والنتزاع
القدس من المحتل الغاصب ،إلاّ ان شركاء
الس�ل�ام قد اتحدوا تحت ش���عار نبذ العنف
الفلس���طيني ،واس���تمرار النضال السلمي
الذي ال اعرف ماهية هذا النضال الس���لمي
الذي يراه���ن عليه ،المعروفين بش���ركاء
الس�ل�ام ،والمجتمع الدولي الذي يش���ارك
فى جريمة حصار غزة ،براً وبحراً وجواً،
يراهن على س���قوط غزة ،وانهيار تماسك
جبهتها الداخلة ،بس���بب الظروف القاسية
التى يعيشها المواطن الفلسطيني فى غزة،
والذي اصبح محروماً من ابس���ط مقومات
الحي���اة من م���اء وهواء ووق���ود وطعام،
والمواط���ن ال���ذى ال يجد ما يس���د رمقه،
والطفل الذى ال يجد اللبن،والمرضى الذين
ال يجدون الدواء ،هم وسيلة الضغط والقهر
الذى يتخذها النظام االس���رائيلي ،وس���يلة
للقمع النفس���ي والبدني على المحاصرين،

بالتنس���يق مع شركاء الس�ل�ام الذين قبلوا
التضحية بدم���اء مليون ونص���ف مليون
مواطن ،واحتجازهم فى معس���كر محاصر
ومغلق م���ن جميع الجه���ات ،تحت ضغط
ظروف أنس���انية بالغة القسوة ،لكي يقبلوا
بصيغة الس�ل�ام العادل،ويعترفوا بشرعية
الهيمن���ة و واالحتالل ،وق���د كانت الخطة
الجهنمي���ة المتمثلة فى اغ�ل�اق المعابر،
ومنع وصول االمدادات الغذائية واالسلحة
واالدوية ،وكل مس���تلزمات الحياة ،تهدف
الى اجبار هوالء المواطنين على االستسالم
واالعتراف باس���رائيل ،وضرورة الحفاظ
عليها وعلى أمنه���ا ،حينها فقط يمكن ان
تفتح المعابر.
حينها فق���ط يمكن عبور الس���لع الغذائية
واالدوي���ة ،وغيره���ا م���ن االحتياج���ات
األساس���ية للحياة اليومية لألنسان ،بشرط
قبول سياس���ة األمر الواقع ،وكل االطراف
التى تش���ارك فى هذه الجريم���ة الدولية،
تراقب ردود االفعال من قبل حركة المقاومة
حم���اس ،وتنتظ���ر الخض���وع واالذعان
واالعتراف بمبدأ السالم العادل ،واالرض
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ووحدت���ه ،باإلضافة إل���ى قوانين
أخرى ،وضعها الشمري ،منها تعدد
الزوجات التي تفوق االربع زوجات،
ّ
وس���ن الزواج المبكر،وغيرها من
القوانين الت���ي ال تتالئم وعصرنا،

وطبيع���ة مجتمعن���ا ،باإلضافة الى
تنافيها مع بعض المذاهب واألديان
.
لكن ما يجب أن يقال للس���يد وزير
العدل  :لو كان اإلمام جعفر الصادق
بينن���ا الي���وم ،هل يص���در مثل هذا
القانون ال���ذي يزيد م���ن االحتدام
الطائف���ي الذي أوجده السياس���يون
وجائ���ت ب���ه األجن���دات الخارجية
وأش���عل العراق ناراً ودم���اراً ؟؟أم
ّأنُه سيس���ارع إلى تش���ريع قانون
ُ
ويسن قانوناً للتكافل
التقاعد العام،
االجتماع���ي ،ويحق���ق العدالة بين
أبناء الشعب ،ويقضي على الفوارق
الطبقي���ة بين السياس���يين األثرياء
والجي���اع المحرومي���ن ،ويلغ���ي
االمتيازات و التقاع���دات المجحفة
للنواب الذي أنت يا س���يد الشمري
احد الموقعين عل���ى إقرارها !!لكنا
نقول :لو كان إمامنا الصادق بيننا،
فحقاً ّأنُه سيقول  :ال تقبلوا بالقانون
الجعفري وال تصوتوا عليه ..

عبدالناصر جبار الناصري
مقتل الزميلة ،أطوار بهجت ،وال
ن���ورس النعيم���ي ،وغيرهم من
اإلعالميي���ن الذين إستش���هدوا
،ولم نس���مع من دولت���ه ،بأنهم
حظوا بإهتمام ِه ش���خصياً ،مثلما
حظ���ى الش���هيد محم���د بديوي
رحم���ه اهلل .يادول���ة رئي���س
ال���وزراء ،أطلب من���ك أن تدع
ش���هيدنا البطل ،يدخل الى قبره،
وه���و مرتاح الب���ال ،فتصريحك
َ
يح���ظ بتأييد ش���هيدنا،
هذا ،لم
وأنا أعتقد ّ
بأنُه اآلن ناق ٌم عليك،

ّ
لدواع
ألن���ُه اليريد أن تس���تغله
ٍ
إنتخابية ،تصب بمصلحتك.عليك
أن ترعى كافة الناس ،وعليك أن
تحقق األمن لجمي���ع المواطنين
العراقيين ،وتت���رك العزف على
إثارة مشاعرهم ،متى ماأقتضت
مصلحتك  ,علي���ك أن تعرف إن
العراقيي���ن قد عرف���وا وحفظوا
ممارس���اتك ،فقد تنجح في إثارة
الرعاع ،لكن الناس الواعية أكثر
بكثير من إولئك الذين تعتمد على
عواطفهم وغرائزهم .

صباح الرسام
ان مش���كلة الصحفي دائماً تكون
مع عناص���ر األمن ،مثلما حصل
مع الصحفي ،عبد الزهرة زكي،
ولو تط���ورت المش���كلة لقرأنا
عليه الس�ل�ام  .أن فاجعة محمد
بديوي س���تتكرر ف���ي حال عدم
وضع الحلول  ،وهل اليس���تحق
الصحف���ي التس���هيالت والتقدير
؟ والجمي���ع يعل���م ان الصحفي
مس���تهدف اكث���ر م���ن غي���ره،

بس���بب امتهانه هذه المهنة التي
تكشف الحقيقة للمواطن .نتمنى
ان نس���مع ص���وت الصحفيين ،
مطالبين بتمتع الصحفي بالحقوق
الت���ي يتمتع بها الصحفي في كل
الدول الديمقراطية ،فهم يالقون
التسهيالت والمساعدة والتقدير
في الحص���ول عل���ى المعلومة،
ويالق���ون التعامل ال���ذي يحفظ
كرامتهم ،ويأمن على حياتهم .

حسني الجندي -مصر
مقاب���ل الس�ل�ام ،والمب���ادرة باالعتراف
بالكيان اليهودى ومباركة وجودة احتالله
لألراض���ي الفلس���طينية والعربية،وانتهاء
دور المقاومة،ونزع االسلحة من المقاتلين
والتنكيل بهم ،ووضعه���م خلف القضبان،
ليكون���ا عب���رة لمن يعتب���ر ،وبذلك تنتهي
حركة المقاومة المس���لحة ض���د االحتالل
االسرائيلي ،لكي تتفرغ الدولة االسرائيلية
لتحقيق باقي مطامعها فى تكوين اسرائيل
الكب���رى من النيل الى الفرات ،بمش���اركة
الخونة والعمالء وش���ركاء الس�ل�ام ،أينما
كانوا ،ومن كان���وا من المترقبين انتظاراً
لالستس�ل�ام الغير مش���روط من قبل حركة
المقاومة ،حماس و كتائب عز الدين القسام
وغيرها من الحركات التي تتبنى المقاومة
المس���لحة ضد المس���تعمر االس���رائيلي،
كهدف اس���تراتيجي ،بعد تشديد الحصار
عليهم،ومن���ع دخ���ول او خ���روج المؤن
والس���لع ،وباقي المس���تلزمات الحياتية،
إلاّ ان الواق���ع األلي���م يؤكد بأن هناك خطة
دموي���ة ،جاهزة ،النهاء الصراع فى قطاع
غزة ،تتمثل فى االجتياح العس���كرى البري

للقطاع  ،بالتنس���يق المصري االسرائيلي
فى حالة فش���ل الحصار فى تركيع حماس
وكتائ���ب ع���ز الدين القس���ام وغيرها من
حركات المقاومة الذين رفضوا التس���وية
السلمية للنزاع الفلسطيني االسرائيلي.
الذين يرون ان تسوية النزاع الفلسطيني
االس���رائيلي ،يج���ب ان يخضع للش���روط
االس���رائيلية والقبول به���ا بالكامل ،مهما
كان���ت التداعيات التى س���تصيب المواطن
الفلسطيني ،وتلقي بآثارها الكارثية عليه،
وبرغم الظروف القهرية التى يتعرض لها
الفلسطينيون فى قطاع غزة ،إلاّ انهم مازالوا
صامدي���ن ومصرين على المقاومة ،بل ان
التقارير تؤكد ،تماسك الجبهة الداخلية بغزة
،وزيادة االصرار على المواجهة والوقوف
ض���د كل القوى التى تتآم���ر ضدهم ،وضد
األنسانية ،والتاريخ ستروي صفحاته ،بأن
اكبر جريمة ارتكبتها البشرية عبر التاريخ
كلّه ،هي جريمة حصار قطاع غزة ،ومنع
وص���ول الوقود والغاز والطع���ام والدواء
البناء ه���ذا القطاع ،لتركيع هذا الش���عب
المطال���ب باس���تقالله وبحريت���ه ،وبحقه

ف���ى المقاومة ،ضد م���ن اغتصب ارضه،
واحتلها ،وشرّد الماليين من ابناء الشعب
الفلس���طيني ،وما زال يواصل ممارساته،
للقضاء على الهوية الفلسطينية بمشاركة
الق���وى الدولية والقوى العربية التى ترى
ان مصالحها واس���تقرار الحكم فى دولهم،
من���وط بالقضاء على ما تبق���ى من الدولة
الفلس���طينية ،وان تدويل القضية هو الحل
النهاء الصراع الفلس���طيني االس���رائيلي،
كم���ا يرى اغلبي���ة المس���ؤولين والح ّكام
العرب ،بأن تصفية القضية الفلس���طينية،
يعني انه���اء الحرب واس���تقرار المنطقة
بالكامل ،و هذا وهم يجب ان نستفيق منه،
وإلاّ كانت العواقب وخيمة ،والمش���اركة
الدولي���ة والعربية فى محاصرة عرب غزة
والنيل منهم ،ومحاولة القضاء عليهم ،هي
جريمة ضد األنس���انية بل هى حرب إبادة
ممنهجة ،الهدف منها تصفية عرب غزة،
والقضاء على عناصر المقاومة المسلحة،
إلتاحة الفرصة امام اس���رائيل للعيش على
انقاض وجث���ث ماليين الع���رب من ابناء
الشعب الفلسطيني.

هجوم جنين ،الفشل األكبر !
األنش����طة اإلس����رائيلية في اكتشاف
النفق الجديد ،بعد أربعة أشهر كاملة
من اكتش����اف النفق األول ،وبالرغم
ومجس����تها
من مش����اركة أجهزتها،
ّ
اإلنذارية ،وعمليات الفحص الشامل
والمس����ح الجغرافي الذي����ن أجرتهما
 ،بمش����اركة مركزية م����ن قطاعات
مختلف����ة في الجي����ش ،أبرزها وحدة
تسمى (البدوية) ،وإجراء فحوصات
متتالية على طبق����ات التربة ،لم تكن
كافية ،وس����اهمت بدرج���� ٍة أكبر في
تعظيم المصيبة ،وهي جنباً إلى جنب
كبير من األفش����ال الس����ابقة
م����ع ٍّ
كم ٍ
والمتتالية ،والتي لم ُتش����ر ،وخاصة
إلى القيادة الجنوبية ،إالّ إلى الغطرسة
والتهاون معاً ،ومن دون نتيجة ،جعل
قادة إس����رائيل ّ
يلفون حول أنفسهم،
يبحثون عن ط����وق نجاة لتجاوز تلك
األفش����ال ،وتغطيتها ولو بالقليل من
النج����اح ،وإن كان على المس����توى
الداخلي النفس����ي واإلسرائيلي ككل،
بهدف التقليل من القلق ،ومن ناحية

أخرى ،للتحس����ين من مق����دار الهيبة
اإلس����رائيلية المتآكل����ة ،وأيض����اً إذا
ما اس����تطاعوا  -وهو م����ن األهداف
المكتوبة لديهم -إلعادة نشر وترتيب
سياس����اتهم ،بالنس����بة إل����ى العملية
السياسية الجارية مع الفلسطينيين.
ج����اء ه����ذا الفش����ل ،ليُراك����م على
إخفاقات إحباطات وخيبات أمل ،لدى
اإلس����رائيليين ،وذلك فيم����ا يتعلق –
على س����بيل المثال -قصة االستيالء
عل����ى س����فينة ( )KLOS-Cالتي
زعموا بأنها تابعة للبحرية اإليرانية،
كانت في مهمّة تس����ليم أسلحة وعتاد
إلى ح����ركات المقاومة داخل القطاع،
وأيضاً الفش����ل الذي راف����ق التصعيد
في الجنوب ،ضد ح����ركات المقاومة
الفلس����طينية ،وعدم إنجاز أي شيء
عل����ى الرغم م����ن مهاجمته����ا عدة
م����رات ،واإلخفاق ف����ي مكافحة نقل
أنظمة صواريخ متط����ورة ،وغيرها
م����ن المعدات العس����كرية لحزب اهلل،
برغم قصفهم لبعضه����ا ،ومن ناحية

أخرى ،ش����عورهم المتعاظ����م بخيبة
األمل ،بالنس����بة إل����ى دور الواليات
المتحدة في شأن القضية الفلسطينية،
ودوره����ا المتراج����ع بش����أن قضية
اإليرانية النووية ،ومن المهم إضافة
الفش����ل الذري����ع في تركي����ع حركات
المقاوم����ة ،داخل القط����اع المحاصر
بش ّدة ،وقد رأوا بأم أعينهم صواريخ
الس����رايا ،تنهم����ر على رؤوس����هم،
ومات����زال القبة الحديدي����ة خاصتهم،
تق����ف مكتوف����ة األي����دي أمامها ،ثم
حركة حماس ،الذاهبة في مهرجانها،
تبدي م����ن خالله القوة واإلصرار في
اآلن نفس����ه .في ضوء تلك األفش����ال
بخاصة،
والفش����ل المتعلق بالنف����ق
ّ
وجد الجيش اإلس����رائيلي أن يخفف
من وقع الصدم����ة ،فقام صباح اليوم
السبت من أقصى الجنوب حيث أقسى
الفش����ل ،إلى أقصى الش����مال -مخيم
جنين ،-ليقوم بقت����ل ثالثة مواطنين
فلس����طينيين ،من القس����ام والسرايا
وكتائ����ب األقصى ،من خ��ل�ال قوات

مشتركة من جهازي الشاباك والجيش
وما يس����مى بوحدة مكافحة اإلرهاب
(يمام) ،به����دف تمكين وزير الجيش
اإلس����رائيلي «موش����يه يعالون» أن
يُعلن نجاحاً أمنياً خارقاً ،حيث قام من
فوره باإلعالن عن أن العملية ،منعت
هجوماً فلسطينياً كبيراً ،جرى التخطيط
له ضد إسرائيليين ،وأشاد من تلقاء
نفسه ،بدور الشاباك الذي قام بتحديد
مكان الهجوم ،وقوة الجيش(سوات)
التي نفذت العملية (بش����كل احترافي)
حس����ب وصفه.هذه العملية لم تشكل
ف����ي حقيقتها أيّة نجاحات ،ولم تمحو
آثار الفش����ل الحاص����ل ،إذ لم يكترث
اإلعالم الخارجي كثيراً ،وال الجمهور
اإلسرائيلي أيضاً ،ومن ناحي ٍة أخرى،
عملت على تسخين األوضاع السياسية
واألمنية من جدي����د ،على الرغم من
أن األطراف هن����ا وفي الخارج ،تريد
ً
وبخاصة أولئك
أن يس����تمر الهدوء،
الذي����ن يقبعون في البي����ت األبيض،
على الرغم من ش����عارهم المرفوع،

بأن إلس����رائيل الحق في الدفاع عن
نفس����ها .من جانبها ،أدانت الس����لطة
الفلس����طينية الح����ادث ،وأعلنت عن
اش����مئزازها من العملية اإلسرائيلية،
ووصفته����ا بالتصعيدي����ة ،وح� ّ
���ذرت
من انهي����ار الكل ،وطالب����ت اإلدارة
األميركي����ة بالتحرك الس����ريع ،لمنع
تده����ور األوضاع إلى الدرجة التي ال
يمكن السيطرة عليها ،سيّما وأن هناك
إرهاصات تدل على (وصول الحافة)،
وقرب انفجار األوضاع األمنية باتجاه
انتفاض����ة ثالث����ة .واتهم����ت بدورها
حركة فتح إسرائيل ،بأنها تعمل على
اس����تغالل الصمت العربي والدولي،
لتقوم بتنفيذ جرائمها بحق الش����عب
الفلس����طيني ،وهددت ب����أن جرائمها
لن تم����ر دون عق����اب ،وعبّرت هي
األخ����رى( ،لج����ان المقاومة) عن أن
معركة جنين ال تزيد الفلسطينيين إالّ
إصراراً على التمسك بخيار المقاومة.
من جهتها ،وكانت أعنف ً
قليال ،حين
س����ارعت حركة حماس بإعالنها ،أن

قوات األمن الفلس����طينية ،مس����ؤولة
عن العملية اإلس����رائيلية ،وعن دماء
الشهداء ،باعتبارها حاولت عشرات
الم����رات اعتقال مطلوبي����ن ،ولم تقم
بتقديم أ ّي����ة حماي����ة لهم.وبعيداً عن
تعمي����ق الجراح ،فإن م����ا أقدم عليه
قادة إسرائيل (ساس����ة وعسكريين)
���جل
بعنف
وصلف واضحين ،لن يُس� ّ
ٍ
ٍ
لهم بالمطلق في مي����زان نجاحاتهم،
بل سيكون منحوتاً باعتباره  -الفشل
األكبر -في سجل أفش����الهم التي في
يوم ما ،س����يالقون خالل����ه عقاب كل
ٍ
ماحاك����وه في صدوره����م وما جنوه
بأيديهم ،وللشهداء الرحمة.

د .عادل محمد عايش األسطل
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