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العدد 2089 :

افتعال االزمات التي تهدد أجراء االنتخابات في موعدها
نقت���رب من موعد االنتخابات البرلمانية
 ,ومن س���اعة القرار والحس���م  ,والكل
يتطل���ع بالرغب���ة الجامح���ة على احر
من الجم���ر  ,ومهما تراكمت وتزاحمت
العواصف المغبرة والناس���فة  ,ومهما
تجمعت الرياح الس���وداء المسمومة في
المن���اخ السياس���ي التي تزيد المش���هد
السياس���ي تعقيداً وإرباكاً  ،ومهما كان
ثمن التخبط السياسي الذي صار العنوان
الب���ارز  ,للوضع العام الذي س���ماته ,
افتعال االزمات بالحماقات المتس���رعة
والطائش���ة والمتش���نجة الت���ي هدفها
تعكي���ر االجواء  ,لتزي���د الطين بلة في
متاه���ات الوض���ع السياس���ي المتوتر
والس���اخن باعلى مراحله .خاصة وان
بع���ض االطراف السياس���ية المتنفذة ,
يعتقد جازماً  ,بأن طريقة خلط االوراق
بالمزايدات الرخيصة  ,تعطيه قوة وزخم

انتخاب���ي مضاع���ف  ,يصب لصالحه ,
ويك���ون عن���وان لحمالت���ه الدعائي���ة
لالنتخابات  ,وكذلك فتح جبهات اعالمية
مصطنع���ة ،بالتوتر الطائف���ي المنافق ,
بشكل عام،
بهدف لخبطة رأي الش���ارع
ٍ
وهكذا يتوضح ب���أن الحروب االعالمية
التي برزت فقاعاتها  ,بالدس الرخيص
المنافق بالدجل السياسي  ,وجر العراق
الى مخاطر وعواق���ب وخيمة حقيقية ,
سيكون المتضرر الوحيد منها ،المواطن
والوطن الذي يغوص الى اسفل اعماق
الق���اع  ,وفي ش���رنقة األزمات التي ال
تنتهي  ,وليس لها حدود  ,سوى تدمير
الع���راق  .كانت اع���وام تولي الس���يد
ن���وري المالك���ي ،دفة قي���ادة العراق ,
عبارة عن صراعات ونزاعات وخصام
وأزمات واحدة تلو األخرى  ,نتيجة نهج
السياسي المتخبط  ,والذي ال يحمل رؤية

واضحة المعالم  ,مما جعل العراق يسير
على حق���ل من االلغام  ,وفقدان الطريق
الس���الك الى ب���ر األمان واالس���تقرار ,
وكذلك فقدان الخدمات التي تخدم الشعب
 ,اجج���ت مش���اعر المواطنين بالغضب
والسخط والتذمر  .ان العراق في مهب
الري���ح  ,واالحتمال الراجح ّ ,
بأنُه اذا لم
تق���ام االنتخابات بموعدها المقرر  ,فأن
العراق س���يدخل في نفق مظلم  ,ويكون
مصي���ر الوطن على ك���ف عفريت ،ان
اجراء االنتخابات النيابية وفق موعدها
المح���دد  ,هو أخر ورق���ة بيد الناخب ,
ليمارس دوره الحاس���م في انقاذ الوطن
 ,وفتح صفحة جديدة بالتش���بث باألمل
الموعود ،ولكن هناك جملة من الصعاب
والمعوقات التي ال يستهان بها  ,بوضع
العص���ي والعراقيل في اكمال مس���يرة
الديموقراطية  ,وفق المناخ الذي يساعد

«الفاتيكانيستا» ..سعيا لمتابعة
أنشطة أقوى مؤسسة دينية في العالم

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

ال م���راء أن الق���رون الخمس���ة التي
تلت تدش���ين العمل بمطبعة غوتنبرغ،
وإل���ى حين انعق���اد مجم���ع الفاتيكان
الثاني ( ،)1962ال تضاهي من حيث
الك ّم والكيف ،م���ا حصل من إنجازات
إعالمية في حاض���رة الفاتيكان ،خالل
الخمسين س���نة األخيرة ،وهو ما بلغ
أوجه ،مع ما نش���هد ُه م���ن تطورات
َرقمية باه���رة .الحقيقة ،كان مر ّد ذلك
التحول إلى إنش���اء المكتب اإلعالمي
للكرس���ي الرس���ولي المعروف بأسم
 ،-Sala stampaخ�ل�ال الع���ام ،1966وال���ذي م���ن مهام���ه ،م��� ّد
الصحفيين المعتمَدين بالمادة اإلعالمية
المتصلة بحاضرة الفاتيكان ،وعلى إثر
تكليف الصحفي اإلس���باني ،يُواكوين
نافارو فاليس ،س���نة  ،1984بمهمة
تحول المكتب
تسيير الجهاز اإلعالميّ ،
الرم���ادي إلى آلة نش���يطة في خدمة
الصورة اإلعالمية للكرسي الرسولي،
فقد تاب���ع نافارو فالي���س ،ذلك العمل
عل���ى مدى ثالثة عق���ود ،كان خاللها
على اتصال بالعالم على مدار الساعة،
يتلق���ى نه���اراً مكالمات م���ن أوروبا
ً
وإفريقيا ،ومس���اءاً
وليال من أمريكا،
ً
وقبيل الفجر من اليابان وآس���يا ،تبعا،
حوله إلى
لما رواه عن سير عمله ،ما ّ
ش���خصية محورية ،تتولى إلى جانب
ش���غلها ،توفير المش���ورة والوساطة
الدبلوماسية والعمل السفاري للبابا.
خبراء في الشأن الفاتيكاني
وعلى هامش ه���ذا التطور اإلعالمي
داخ���ل كنيس���ة روما ،تولّ���دت مهمّة
إعالمي���ة على حدة ،إلاّ وهي تخصص
«الفاتيكانيس���تا» .تورد «موس���وعة

تريكاني اإليطالي���ة» في تعريف كلمة
« - »Vaticanistaبم���ا يضاه���ي
مف���ردة «فاتيكان���ي» ف���ي العربية-
ّأنُه الصحفي الخبير بالنش���اط الديني
والسياس���ي للكرس���ي الرس���ولي،
ونظ���راً ،لتكاث���ر أع���داد المهتمي���ن
بالشأن الفاتيكاني ،باتت تلك الفئة من
الصحفيين ،محل دراسة وبحث.
نذكر رسالة جامعية بعنوان« :من هم
الفاتيكانيون وماذا يفعلون؟» نوقشت
ف���ي جامعة «الصلي���ب المقدس» في
روما ،أن ع���دد الصحفيين المتابعين
بشكل
والمسجلين
للش���أن الفاتيكاني،
َّ
ٍ
دائم لدى المكتب الصحفي قد بلغ خالل
الع���ام  1970مئتي���ن ،واليوم يقارب
سبعمئة صحفي .لكن أعداد اإلعالميين
الذين يحصلون على تراخيص مؤقتة
آج���ال محددة ،بغ���رض تغطية
وإلى
ٍ
ً
فمثال
أحداث معينة ،تفوق ذلك العدد،
خالل احتف���االت اليوبيل ،وبمناس���بة
حل���ول األلفية الثاني���ة ،بلغت األعداد
على مدار السنة ،تس���عة آالف عامل
في مجال اإلعالم؛ حازت فيها أوروبا
نصيب األسد بنسبة  70بالمئة ،تلتها
أمري���كا بنس���بة  19بالمئة ،وآس���يا
 7بالمئ���ة ،وإفريقي���ا  2،5بالمئ���ة،
واألوقيان���وس  1،5بالمئة ،وفي ظل
هذا االهتمام ،لم يكن ألي من الصحف
أو المؤسس���ات اإلعالمي���ة العربية،
مراسل صحفي معتمد لدى الفاتيكان.
وم���ن جمل���ة ه���ؤالء الصحفيي���ن
المعتمَدين بش���كل دائم لدى الفاتيكان،
يتابع ما يزيد عن الثلث منهم ،أنشطة
الكنيس���ة الكاثوليكية؛ ف���ي حين يهتم
ج���زء كبير من أوقاتهم
األخرون في
ٍ

على اجراء االنتخابات  ,حس���ب رغبة
المواط���ن  ,وحاج���ة الوط���ن ان ينزع
ثوب النفاق السياسي الذي نحر العملية
السياس���ية باالنح���راف عن المس���لك
الديموقراط���ي  .الش���ك ان الظ���روف
العصيب���ة ،برزت في الفت���رة األخيرة ,
بشكل جدي ,
وهي تدق ناقوس الخطر
ٍ
باحتمال تأجيل اجراء االنتخابات النيابية
في موعدها المقرر في  30نيسان الى
موع ٍد أخ���ر  . .منها اس���تقالة مجلس
المفوضية الجماعية  ,واذا لم تس���حب
هذه االس���تقالة  ,باالس���تجابة لمطالب
مجل���س المفوضي���ة  ,المتمث���ل بعدم
التدخل في ش���ؤونها ،وعرقلة حياديتها
واستقالليتها  ,ورفع الضغوط المباشرة
وغيرالمباش���رة عنه���ا  .كذل���ك يلعب
تأخير إقرار الموازنة الس���نوية ،دوره،
وال���ذي يتحمل المس���ؤولية الكبرى في

املقدس واخلط االحمر ؟؟
جمعة عبد الله

تأخير إقراره���ا ،مجلس الوزراء الذي
تأخر كثيراً في تقديمه���ا الى البرلمان،
لمناقش���تها وإقرارها  ,وه���ذا التقصير
المتعمد  ,يمثل قمة انعدام المس���ؤولية
وفق���دان الحس الوطن���ي  ,وعدم تفهم
االعب���اء المس���ؤولة  ,تج���اه الش���عب
والوط���ن بالوجه الصحيح والمطلوب ,
مما يجعل تأخر إقرار الموازنة السنوية
 ,يلحق افدح الخس���ائر لنش���اط الدولة
ومرافقها الحيوية  ,ودخول الدولة في
تيار التخبط الع���ام ،والمصيبة األخرى
هو اس���تمرار عمليات العنف الدموي ,
بوتيرة متصاعدة ومخيفة في توس���عه
وتمدده ال���ى مناطق أخ���رى متفرقة ,
مم���ا يجعل م���ن الصعوب���ة البالغة في
اجراء العملي���ة االنتخابية في المناطق
المضطرب���ة  ,واذا تم���دد ه���ذا العنف
الدموي ال���ى مناطق أخ���رى  ,يصيب

بالفاتيكان ،كم���ا يغطون أخبار إيطاليا
والمتوس���ط ،وعادة فئ���ة اإلعالميين
ّ
المشتغلين على الفاتيكان كامل الوقت
،هم إيطاليون ،ذلك أن أغلب الصحف
الكب���رى ،ووكاالت األنباء ،والقنوات
التلفزي���ة ،واإلذاع���ات ف���ي إيطالي���ا
،له���ا متابع���ون للش���أن الفاتيكاني،
وفي بعض الح���االت أكثر من متابع،
كما أن بعض الصح���ف العالمية ،لها
خبراء ف���ي الش���أن الفاتيكاني ،على
غرار كارولين بيغوزي التي تعمل في
مجلة «باري ماتش» ،وفيليب بوليال
الذي يغطي لفائدة وكالة «رويترز»،
وفيكتور سمبسون المتعاون مع وكالة
«أسوشيتدبرس».
الفاتيكانيستا والحياد
ثم���ة صناع���ة إعالمية ص���ادرة من
حاضرة الفاتيكان من جملة مقاصدها،
ترويج الص���ورة اإليجابية عن البابا،
فالبابا المس���تقيل ،جوزيف راتسينغر،
غلبت عليه صورة الفيلسوف الرصين،
والالهوتي البارع ،والمتح ّدث الكيّس،
واالس���تراتيجي الثاق���ب ،وغيرها من
النعوت أثناء فترة بابويته؛ ومع البابا
الحالي فرانشيس���كو ،ت���روج صورة
البس���يط ف���ي معاش���ه ،والوديع في
تصرفه ،والمناصر للمسيحي المهمَّش،
باعتباره «ثأر كنائس الجنوب» .صور
الميديا هذه وغيرها من الصور ،عادة
ما ُت َّ
روج مع البابا المتربع على
صنع و ُت َّ
ُ
َ
س��� ّدة بطرس ،وتستبدل برحيله ،وفي
خضم هذه اللعب���ة اإلعالمية ،تطلعت
الكنيس���ة إل���ى احت���واء الفاتيكانيين
وتحويلهم إل���ى أبواق دعاية لها على
غرار عملية تجميع عدد منهم ،س���نة

محمد الشمري..شهيد اإلنتخابات

والحس الدين���ي المغالي ،ولئن يندرج
الفاتيكانيس���تا ضمن اإلع�ل�ام الديني
بش���كل عام ،فهو يمثل أيض���اً رابطاً،
ٍ
بين النوعي���ن ،الكاثوليكي والعلماني،
وبصفة تخصص الفاتيكانيس���تا حديث
المنش���أ في اإلعالم اإليطالي ،فمايزال
النق���اش دائراً ،بش���أن هويته؛ ولكن
ال يمك���ن الحدي���ث عن فاتيكانيس���تا
يفتقر إل���ى اإللمام بالش���أن الديني ،
س���يّما المس���يحي منه ،وإن يكن جل
المش���تغلين في هذا المجال في الوقت
الحالي ،يتحدرون من ثقافة كاثوليكية
وإرث ديني مس���يحي ،ف���إن قلة منهم
تش���تغل في الصحافة الكاثوليكية ،إذ
يعمل جلّه���م في الصحاف���ة العلمانية
على غرار لويجي أكاتولي في صحيفة
«كوريي���ري دي�ل�ا س���يرا» ،وماركو
أنس���الدو في صحيفة «الريبوبليكا»،
وجاكوم���و غالي���ازي ف���ي صحيف���ة
«الس���تامبا» ،وفرانكا جانس���ولداتي
في صحيفة «المس���اجيرو» ،وباولو
روداري ف���ي صحيف���ة «إيلفوليو»،
كما أن الفاتيكانيس���تا لي���س صحفياً،
فحس���ب ،بل هو أحياناً أكاديمي متابع
للشأن الديني ،ولسير أشغال الكنيسة
وألنش���طة الحب���ر المق���دس .كما أن
ً
مراسال أجنبيا ،بل
الفاتيكانيس���تا ليس
هو إعالمي متخصص ،وإن كان يمكن
ً
مراسال في اآلن نفسه.
أن يكون
ّ
وبصفة الفاتيكانيين ،جلهم أوروبيون،
بشكل عام،
فإن نظرتهم للمسيحية هي
ٍ

ّ
شجار بسيط ؟
هل هو ِ
سياسي أخر؟
تط ّور ! مؤديا ً الى جرمية قتل !؟ أم للقضية سيناريو أخر ،وبُع ٌد
ٌ

اإلخت�ل�اف موج���ود ,وال يفس���د في
ال���ود قضية ,لك���ن ,عندم���ا يؤدي
اإلخت�ل�اف ال���ى قات���ل وقتي���ل ,هنا
نتوقف لنراجع حساباتنا.قضية مقتل
الدكتور محمد الشمري ,األستاذ في
الجامعة المستنصرية ،ومدير إذاعة
العراق الحر ,حاله���ا كحال مثيالتها
م���ن ح���وادث القتل التي تس���تهدف
الش���خصيات األكاديمية واإلعالمية,
لكنها تختلف ب���أداء الجاني ،وردود
األفع���ال التي تبع���ت الجريمة.األمر

المختل���ف في ه���ذه القضية ,طريقة
مقت���ل الدكت���ور محمد وم���ا تبعها؛
ومحاول���ة بعض الجهات ,إس���تغالل
هذه القضية كإعالم إنتخابي ,وإبراز
للعضالت ،وخلق ص���ورة للمواطن,
ب���إن حق���وق المواطن���ة محفوظة،
واألمن مس���تتب؟! و دماء العراقيين
لن ُته���در ,وبما ّ
إن الجاني معروف،
وقد ألق���ي القبض عليه ,وهو ضابط
كوردي ينتمي الى الفوج الرئاس���ي,
وكانت ردود أفعال بعض المتواجدين

العملي���ة االنتخابي���ة ف���ي الصميم في
عدم الق���درة في توفي���ر المناخ المالئم
الجراء االنتخابات بالش���كل المطلوب ,
وذه���اب الناخبين الى صناديق االقتراع
 .هذه المصاعب والموانع والعراقيل في
مسيرة الوطن،هو نتيجة منطقية  ,للفشل
الشامل والكامل  ,بسبب تولي رجال دفة
الحكم والس���لطة  ,وهم ينقصهم الكفاءة
والخب���رة والق���درة على تحم���ل اعباء
المس���ؤولية  ,وانعدام الشعور والحس
الوطني،رجال كان همهم الوحيد  ,النعيم
والترف والس���حت الحرام  ,بعدما كانوا
( حفاي) وجيوبه���م فارغة  ,وهم اآلن
اصحاب المال والنفوذ والمقام الرفيع.

عزالدين عناية
ّ
 ،2003وإرس���الهم في ش���تى أنحاء
العالم ،بقصد التروي���ج لصورة البابا
الراحل ،يوحنا بولس الثاني ،لكن تلك
المح���اوالت لالحت���واء ،قابلتها رغبة
من قِبل شق واس���ع من الفاتيكانيين،
للمحافظة عل���ى الحياد ،بقصد ضمان
مصداقية واستقاللية لهذا العمل ،بعيداً
ف���ج ،ولعل ومن ذلك
عن أي توظيف ّ
الباب ،توجهت جمل���ة من االنتقادات
للفاتيكانيي���ن ،باعتبارهم نقلة أخبار،
ومش���تغلين على الريتوش ،وأن قلة
منه���م م���ن بحوزتهم رؤي���ة عميقة
وشاملة للشأن الديني ،وقادرون على
تأويل األح���داث وتفس���يرها بطريقة
صائب���ة ،ولكن هذا الحك���م يبدو غير
منصف ،فالفاتيكاني هو أيضاً كاش���ف
الحقائق وصانع األحداث ،على غرار
قضية «فاتيليكس» ،المتعلقة بالوثائق
المس��� ّربة من مكتب البابا ,أو بش���أن
فضائح االعتداءات الجنس���ية من قبل
رجال الدين على القاصرين ،أو فضح ما
يسري من فساد مالي داخل «مؤسسة
إي���ور» ،قط���ب الرح���ى االقتصادي
والمالي لحاضرة الفاتيكان.
الصحافة الكاثوليكية
بشكل عام
تنقسم الصحافة اإليطالية،
ٍ
إلى صنفين بارزين :صحافة كاثوليكية
وصحاف���ة علماني���ة ،وم���ن أب���رز
العناوين الكاثوليكية نجد «أفينيري»،
و»جورنالي دي���ل بوبولو» ،و»ليكو
دي برغام���و» ،و»أوس���رفاتوري
رومان���و» ،و»فاميليا كريس���تيانا»،
و»الش���يفيلتا كاتوليكا» ،و»بول ّتينو
س���اليزيانو» ،وع���ادة م���ا يمي���ز
الصحافة الكاثوليكية ،الطابع المحافظ

عل���ى مس���رح الجريم���ة ,ال تصب
لمصلحة المرحلة المقبلة ,وال ينسجم
مع مطالبة البعض بالوحدة الوطنية,
واإلبتعاد عن إث���ارة األزمات ,نعم..
هناك أزم���ة حقيقية بي���ن الحكومة
المركزية وحكومة كوردستان؛ بسبب
عائدات النفط والموازنة العامة التي
لم ُتقر الى يومن���ا هذا ,وربما تكون
قضية مقتل الدكتور محمد الشمري,
م���ن قبل الضابط الك���وردي محاولة
إلثارة أزمة ,بين العرب والكورد.

ال أستطيع الجزم أن هذه القضية دعاية
إنتخابية ,حالها كحال قرارات جديدة
،ص���درت ،حيث كان من المفروض،
تنفيذها قبل س���نين م���ن اآلن ,لكنها
مجرد شكوك تنتابني ،نتيجة التقصير
الذي حصل إبان فترة تسنم الحكومة
الحالية ,مهامها التنفيذية؛ لألس���ف,
يُعاني الش���عب العراقي عموماً فشل
السياس���يين في الع���راق ,من إتخاذ
قرارات ُتفضي إلنهاء معاناة الشعب,
نحن على أعت���اب نهاية الربع األول

انع���كاس للمركزية الغربية ،فليس���ت
هن���اك رؤى صادرة م���ن الجنوب في
أوس���اطهم ،لذلك تجدهم يش���تركون
ف���ي الرؤي���ة الديني���ة الطافح���ة عن
كنيسة روما ،بشأن الخالف الصيني-
الفاتيكان���ي؛ أو كذل���ك يتبنون الرؤية
الدونية والمجافية للعالم اإلس�ل�امي،
بصفته يمثل فض���اءاً ،النتهاك حقوق
المس���يحيين ،أو الموق���ف الفاتر من
القضية الفلس���طينية ،والتغاضي عمّا
تقترفه إسرائيل ض ّد المقدسات العربية،
المسيحية منها واإلسالمية ،ولكن هذا
ال يمن���ع تواجد ثلة م���ن الفاتيكانيين
صنف في ع���داد ّ
ُت ّ
النق���اد ،يأتي على
رأس���هم كو ّرادو أوجي���اس ،الصحفي
المتميز في صحيفة «الريبوبليكا».
الفاتيكان وفلسطين
كان لتقصير اإلعالم العربي في متابعة
الشأن الديني في الغرب ،أثر على تعميق
هوة سوء التفاهم بين الجانبين العربي
والغربي بشأن جملة من القضايا ،رغم
أن المؤسسة الدينية في الغرب ،وعلى
رأس���ها كنيس���ة روما ،بات���ت تتحكم
بمصائر كنائس عدة في البالد العربية
س���يّما بالتراث المس���يحي المادي في
فلس���طين ،فالمفاوضات الجارية منذ
سنوات بين الفاتيكان وإسرائيل ،بشأن
مس���تقبل التراث المسيحي العربي في
فلس���طين ،والتي توشك على االنتهاء
مع زيارة البابا فرانشيس���كو في مايو
القادم إلى إسرائيل ،غائبة عن التداول
في اإلعالم العربي ،وهو ما س���يكون
له بالغ األثر على الحق العربي ،حيث
لدينا اهتمام موسمي بالفاتيكان يفتقر
إلى المتابعة الدائمة والرصينة.

أثير الشرع
من العام الج���اري والموازنة العامة
ل���م ُتق���ر ال���ى اآلن؛ وه���ذه كارثة
حقيقية ،تعطي نتائج قاس���ية لجميع
الفرقاء السياس���يين ,أولهم الحكومة
العراقي���ة ويليها مم���ن يبحثون عن
مصالحه���م الش���خصية ويتجاهلون
حقوق الش���عب بصورة عامة.عندما
نبحث عن األس���باب الحقيقية ،لمقتل
أي اكاديم���ي أو إعالم���ي نج���د ,أن
الجميع متهماً بالتقصير ,وخصوصاً
األح���زاب والتي���ارات التي ش��� ّكلت

الحكومة العتي���دة ,لنبتعد عن توجيه
ال ُته���م وإثارة األزمات بما ينس���جم
وأهمية المرحلة المقبلة.على جميع
األحزاب العراقية بكل طوائفها ,بذل
جهو ٍد اس���تثنائية إلنجاح اإلنتخابات
البرلمانية المقبلة ,ولتكن المنافس���ة
شريفة بعيدة عن التسقيط السياسي,
وتوجيه أصابع اإلتهام وليعلم الجميع:
إن عدوكم المش���ترك يخطط لإلطاحة
بالعملية السياسية وجعل العراق بلداً
يرفض الجرذ العيش فيه !

نحو االنفجار !
غدا ً هو  29مارس ،وهو في نظر الفلسطينيني ،تاريخ استحقاق حترير الدفعة الرابعة من األسرى الفلسطينيني (ما قبل أوسلو) من سجون االحتالل اإلسرائيلي ،باعتبارها
الدفعة املتممة للدفعات الثالث السابقة التي كانت من األركان الرئيسة ،ملوافقة القيادة الفلسطينية على العودة إلى طاولة املفاوضات املباشرة مع اإلسرائيليني ،حيث
ّ
نص بالفعل على أن تقوم إسرائيل باإلفراج الفوري عن السجناء ألـ  ،104لدى استحقاق التواريخ املقررة من غير
أكدت القيادة الفلسطينية أن اتفاق استئناف التفاوضّ ،
ربطها بسير املفاوضات ،لكن يختلف األمر متاما ً لدى اإلسرائيليني الذين اعتبروا أن االستمرار في إطالق سراح األسرى ،مرهون بتقدم جوهري في املفاوضات ،ومشروط
بتمديدها ،مع إمكانية وضع إضافات ،إذا تواجدت ضرورات تدعو إلى وجوبها ،حيث – كما الرواية اإلسرائيلية -جرى إطالق الدفعات الثالث السابقة ،بسبب رغبة إسرائيلية،
تقدمات وأشياء كهذه ،والتي من
أما بالنسبة للدفعة الرابعة واألخيرة ،فليس هناك ما يُلزم إسرائيل بتنفيذها في ضوء لم حتصل ّ
بتقدمي نوايا حسنة باجتاه الفلسطينينيّ ،
شأنها أن تصب في صالح العملية السياسية ،ولذلك فإن من الصعب التوصل إلى قناعة باإلقدام على تلك اخلطوة.
وكان رئيس الوزراء «بنيامين
نتنياه����و» ق����د أبل����غ الرئيس
األمريكي «باراك أوباما» خالل
زيارته لواشنطن أوائل الشهر
الج����اريّ ،
بأن����ُه يج����د صعوبة
كبي����رة ف����ي تحقيق مث����ل هذا
الطلب ،ب����دون أن تكون هناك
مكاس����ب وجيه����ة ،تم ّكنُه من
مواجهة الضغوط����ات المحلية
المعارضة ،خاص����ة وأنه ّ
تعذر
الوصول إلى أيّة تفاهمات ذات
ش����أن ،أثناء المفاوضات التي
جرت على مدار الس����بعة أشهر
الفائت����ة ،ولذلك فإن����ه ال يمكنه
االلتزام بتنفيذ ذلك األمر.
الرئيس الفلسطيني «أبومازن»
ذكر ذلك الطلب أمام «أوباما»،
وأل����ح علي����ه بالضغ����ط عل����ى
إس����رائيل ،لتنفيذ عملية إطالق
س����راح األس����رى خالل زيارته
األخيرة للبي����ت األبيض ،خالل

هذا الشهرّ ،
وحذر من مغبة أن
تمتنع إسرائيل عن تنفيذ عملية
اإلفراج في موعده����ا المقرر،
لكن «أوباما» لم يب ِد أيّة وعود،
بسبب عقدة العميل اإلسرائيلي
«جوناثان ب����والرد» المحتجز
في الس����جون األمريكية ،حيث
ترفض الجهات األمنية ،اإلفراج
عن����ه عل����ى الرغم م����ن علمه
بأن مواصلة س����ماعه للرفض
اإلسرائيلي ،ورؤيته للممارسات
االس����تيطانية والتهويدي����ة،
يقلل م����ن مصداقي����ة الرعاية
األميركية ،ويشجع إسرائيل في
ذات الوقت على التهرب من أيّة
استحقاقات قد يتم االتفاق عليها
ً
مستقبال .وفي هذ الصدد أيضاً،
لم تس����فر عن أي ش����يء تلك
المفاوض����ات التي اجتهدت بها
القيادة الفلس����طينية ،مع وزير
الخارجي����ة األمريك����ي «جون

كي����ري» ،بالعاصم����ة األردنية
عمان التي دارت على مدار يوم
األمس.وهنا في رام اهلل ،وعقب
جلسة  -فاشلة  -من المفاوضات
م����ع «مارت����ن إندي����ك» ممثل
الخارجية األمريكية في الصراع
اإلس����رائيلي – الفلس����طيني،
وبناءاً على معلومات – نهائية-
أفادت ،بأن إس����رائيل لن تقوم
بإطالق دفعة األسرى ،بسبب أن
اللجنة الداخلية التابعة للكنيست
اإلسرائيلية أوصت بعدم لجوء
إس����رائيل إل����ى تنفي����ذ عملية
اإلف����راج ،لعدم وج����ود حوافز
دافعة لإلقدام على هذه المسألة،
وس����واء بس����بب الخش����ية من
اليمين اإلسرائيلي الذي ما فتئ
يهدد باتخاذه إجراءات صارمة
ض����د الحكوم����ة ،أو بالنس����بة
لعدم تحقيق تنازالت فلسطينية
ذات ش����أنّ ،
حذر «أبومازن»

من جديد ،ب����أن المحادثات مع
إس����رائيل على وشك االنفجار،
بسبب االشتراطات اإلسرائيلية
الجديدة لإلفراج عن األس����ري،
وأهمه����ا تمدي����د المفاوض����ات
والموافق����ة على خط����ة اإلطار
األمريكية.إس����رائيل كانت هي
الكاس����ب األكب����ر ف����ي ع����ودة
المفاوض����ات المباش����رة ،فمنذ
ب����دء المفاوضات ل����م يتوقف
النشاط االستيطاني ولم تتوقف
المش����اريع التهويدية للقدس،
ً
صراحة بالتوقف عن
ولم تعلن
تعزي����ز المش����روع الصهيوني
القائم من األساس على حساب
الشعب الفلس����طيني ومقدراته
الوطنية واإلنسانية ،وبالمقابل
هي على مدار الس����اعة ،تخلق
المزيد من االش����تراطات الغير
متوقع����ة ودون تنازله����ا ع����ن
شيء ،أو يكن في نيّتها إعطاء
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ً
صراحة..
أي ش����يء ،وتعل����ن
فليك����ن! كلّم����ا قامت الس����لطة
بالتلويح بأنها س����تذهب ضدها
كل مذه����ب ،وأبرزه����ا الدخول
في مساع النضمام فلسطين إلى
منظمات دولية ،بما فيها الهيئات
القانوني����ة ذات الصالحي����ات
الدولية في حال أص ّرت إسرائيل
على عدم تقيّدها بما تم االتفاق
عليه ،والتصعيد أكثر من خالل
التأكيد ،بأنه����ا لن تتواجد على
أيّة طاول����ة مفاوضات أخرى،
قبل تحرير األس����رى واالحتفال
باإلفراج عنهم.
إس����رائيل تق����ول ذل����ك وتؤ ّكد
عل����ى موقفها ،ألنه����ا تعلم بأن
األمم المتح����دة ومجلس األمن،
هما م����ع تمدي����د المفاوضات،
القتناعهم����ا بأنه يس����اعد في
إفس����اح المجال الكاف����ي ،أمام
الطرفين ،للبحث عن الس��ل�ام،

د .عادل محمد عايش األسطل
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والجان����ب الفلس����طيني ُم����دان
لديهما ،ف����ي حال إصراره على
رفض التمديد وفي هذا الحالة،
عليه حمل تبع����ات محققة لذلك
اإلص����رار .الوالي����ات المتحدة
وفي ضوء الش���� ّد الحاصل من
قِب����ل الطرفين ،ال تج����د ب ّد من
المحاولة ف����ي إقناعهما لتمديد
المحادث����ات ،س����واء كانت في
إط����ار (خطة كي����ري) المرعبة
أكث����ر للجانب الفلس����طيني ،أو
بدون أيّة وثائ����ق ،على الرغم
من وضوح الطلب الفلسطيني،
ّ
المتعذر ح����دوث أيّة
بأن م����ن
انطالق����ة جدي����دة دون إطالق
ً
بداية ،وتجميد
سراح السجناء
االس����تيطان ،ودون إش����ارة
واضحة بالنس����بة إل����ى قضية
القدس الشرقية كعاصمة للدولة
الفلس����طينية المرتقب����ة ،والتي
تعلن إس����رائيل بالفيتو في كل

ً
وخاصة ضد النحو
م ّرة بشأنها
الذي تق����ول وترغب به القيادة
الفلسطينية .معلوم أن إسرائيل،
تجعل من قضية األسرى العقدة
األه����م ،باعتباره����ا مهمّة جداً
لدى الفلس����طينيين ،كنوع من
االبتزاز السياسي ،للضغط على
القي����ادة الفلس����طينية من أجل
حي����ازة المزيد من المكاس����ب،
وعل����ى أيّة حال ،حتى وفيما لو
قامت بتنفيذ ه����ذا الهدف ،بعد
أيّام قليلة ،بع����د حصولها على
نتائج ،فإن النوايا اإلس����رائيلية
تج����اه المفاوض����ات وعملي����ة
الس��ل�ام ككل ،ستظل بعيدة عن
الواقع وبعيدة عن أيّة تسويات
ممكنة ،وبالتالي س����تظل البيئة
التفاوضية ملب����دة على الدوام
ومُهي����أة لالنفجار ،بس����بب أن
هناك في األمام ،قضايا ماتزال
أكثر تعقيداً.

مهدي حسين الفريجي
Mhd.maisan@yahoo.com

سر الحب األول ،جهلنا ّ
بأنُه ال يزول ،هكذا يقول شكسبير عن المقدس
,ان مشكلتنا اساساً مع المقدس الم َ
ُصطنع،وليس مع المُق َّدس الحقيقي
،وان ه����ذه المش����كلة في تنامي مس����تمر ،حيث هناك ش����بكات تحيط
بالمقدس ،مهمتها حياكة هاالت قدس����ية ،ووضع حجب أخرى تراكمية
تبين عظمة المقدس و َت ّ
بعقل ورأي ثاقب ،فوق
منعُه على النقد وتفرد ُه ٍ
ق����درات عقول اتباعه ،مجتمعة ! ثمة خطوط كثيرة ذات الوان مختلفة،
توضع كإشارة الى حجم المقدس ،فهناك من المقدس ما يمكن لألنسان
ان ينقده نقداً بس����يطاً ،وهناك مق����دس يوضع حولهٌ ،
خط أحمر ,ويبدو
ان هن����اك عالقة طردية بين المقدس والخ����ط األحمر ،فكلما كبر حجم
المقدس المصطنع ،كبر حجم الخط األحمر ،وكبر جهل وسذاجة اتباعه
.ان الجهل والخرافة والس����ذاجة والخطوط الحمراء ،حليف ستراتيجي
للمقدس ،وس����د منيع له امام اي نقد يطاله ،وبالتالي س����وف ينتج هذا
التقديس المستمر،هالة كبيرة من القداسة تحيط بالمقدس ،فيكون قوله
وحركاته وتحركاته ،بمثابة وحي آلهي منزل من الس����ماء ،فأن تحرك
مطالباً بش����يء ،تحركت معه الجموع تهتف بالمطالبة ،وان سكن الى
الهدوء والعزلة ،س����كنت النفوس قائل����ة  :ان الرأي ما يراه المقدس.
ربم����ا نحن العرب اليوم ال نس����تطيع ان نعيش ب����دون تقديس وتعظيم
ألش����خاص ،خلقهم اهلل بعينين ورجلين وعقل واحد ! ففي دول الخليج
ال����رأي ما يراه (طويل العم����ر ) حصراً ،أمّا في الع����راق ،فنرى خطاً
أحمراً ،يوضع امام ش����خصيات كثيرة ،وكلما كان الش����خص قريب من
الدي����ن او ينتمي له ،كان الخط االحمر قاتماً جداً ،وربما يطيح برؤوس
الناقدين أيًّا كانوا  ,لذا ال يمكن ان يتحرر ش����عب ويطالب بحقوقه،بعيداً
ع����ن تحريك المقدس له،وهنا تحصل مش����كلة كبيرة جداً ،ألن المقدس
يمتلك ً
عقال واح����داً فقط ،وهو في ذات الوق����ت ،يختزل عقول ماليين
االش����خاص ،بحيث ال يتحركون اال اذا اذن لهم هو ،وهذا ما يؤدي الى
اضعاف التوازن االجتماعي والنفسي لدى االشخاص ،ويجعل عقولهم
في راحة واس����تراحة ،ويؤدي الى ارب����اك البنية االجتماعية ،ويجعلها
ف����ي عزلة عن اتباع المق����دس األخر المنافس ،بل في عزلة عن كل ما
يختلف مع مقدس����ها  .لنسأل ماذا لو كان هذا المقدس ،ال يمتلك رؤية
ثاقب����ة ،تقرر مصير الناس ،اجتماعياً واقتصادياً وسياس����ياً ؟ هل على
الناس ان يس����لموا بكل ما يقوله المقدس األحمر ؟ هل على الناس ان
ترضخ وتخض����ع تماماً ،وبإرادتها لكل ما ي����راه المقدس ؟ فأن ناقش
التاريخ ،صاح االتباع ،أننا يجب ان نعود لدراس����ة التاريخ ،ألن سبب
مش����اكلنا اليوم ،االعوجاج التاريخي ؟ واذا قام المقدس بالعزلة ،نادوا
جميعاً ،ان العزلة هي االصح،وهي التي تجعل األنسان بعيداً عن الفتن،
وانها س����تكون افضل اذا تعذر على المقدس ان يغير الواقع االجتماعي
او السياس����ي !؟ وان طال����ب المقدس باالنتخابات ،ن����ادى اتباعه ،ان
االنتخابات هي افضل طريقه إليصال االخيار الى سدة الحكم ،وان سكت
عن المطالبة بالمظاهرات ،إللغاء التقاعد البرلماني ً
مثال ،نادى االتباع،
أننا ال يمكن لنا ان ندرك الحكمة في ذلك ،لذا وجب علينا السكوت!؟اننا
ن����درك جميعاً ،ان هناك مقدس����ات ه����ي من صنع اهلل ،اتت قدس����يتها
وعظمتها من ارتباطها الصريح والمباش����ر مع اهلل ،كاألنبياء والرسل
واالئم����ة ،وان التاريخ لم يحدثنا ع����ن صراع حصل بين أي نبي ونبي
أخ����ر ،او امام معصوم وإمام أخر ،ألنهم ام����ا مؤيدين بالوحي اآللهي
المباش����ر ،او الوحي اآللهي من نوع التأييد المطلق من الذات اآللهية
لهذه النفوس العظيمة ،ألنها كانت خالصة لوجه اهلل ،وبال شائبة ابداً،
وهي بذلك تس����تحق التقديس ،وحتى الخطوط الحمراء ،ألنها هي التي
رسمت بدمها األحمر القاتم ،مسيرة الحرية ،والحقوق ورسمت للناس
لوحة تاريخية ،ثبتت فيها مادة قانونية من طراز آلهي ،ومس����ار نبوي
ووجهة حسينية وهي  :كونوا احراراً في دنياكم ,وال يستطيع األنسان
ان يك����ون حراً في تفكيره ،وحراً في حركته ،للمطالبة بحقوقه وحقوق
ابناء جلدته ،إلاّ اذا كان بعيداً عن المقدس بكل الوانه .

املرأة العربية
بني التمدن والبداوة
احمد الخزاعي
تش��� ّكل الم���رأة ،بالمصطل���ح المتعارف علي���ه ،نصف
المجتمع ،وهذا النصف ،يمثل حالة الديمومة واالستقرار
له���ذا المجتم���ع ،لما تمتلك��� ُه من مقوم���ات ،حبتها بها
الس���ماء ،لتس���اعدها عل���ى ان تكون اللبنة االس���اس،
لبناء االنس���ان وصيرورته ..كالعطف والحنان ،وشعور
األمومة والصبر والتحم���ل ُ .تعد المرأة العربية من اكثر
نس���اء العالم مث���اراً للجدل ،كونه���ا تعيش نقيضين في
مجتمع ظاهره األس�ل�ام ،وباطن���ه جاهلي قبلي ،فلم تكن
للمرأة اي حقوق قبل ظهور األسالم في الجزيرة العربية،
وكانت تعامل وكأنها كائن غريب ،ومن المجتمع ،تفرض
عليها االمالءات ورغب���ات المجتمع الذكوري من الوأد
الى البيع والش���راء في اسواق النخاسة ،واالجبار على
ممارس���ة الرذيلة ،وحرمانها من االرث بكافة اش���كاله،
وحين جاء االس�ل�ام كدين قيّمي أنس���اني ،حاول ان يجد
حلول لهذه المش���اكل التي كان���ت تواجهها المرأة ،دون
ان يحدث ش���رخاً كبيراً في مجتمع بدوي ،يسوده الجهل
والتعصب ،فاوج���د عدة ركائز ،حاول من خاللها ،الرفع
من شانها ،وتحسين وضعها االجتماعي.
ح ّرم وأد البنات الذي كان عرف���اً جاهلياً ،ومنع ختانهن
على الرغم انه مازال بعض المسلمين يمارسونه ،بحجة
وجود حديث نبوي ،أق ّر هذه العادة الجاهلية ،واش���ركها
ف���ي االرث ،فاعطاها نص���ف حظ الرج���ل ّ
.نظم العالقة
الزوجية ،فالغى كل عقود النكاح الجاهلية ،واس���تبدلها
بعقود ،تكفل للم���رأة حقوقها في المهر ومؤخر الصداق
والنفقة ،ووجب على الزوج رعايتها ،وعدم ضربها ،او
االعتداء عليها ،كما في الحديث النبوي (النس���اء شقائق
الرجال ما اكرمهن اال كريم وما اهانهن اال لئيم)  ..وعليه
نفقتها ومآكلها وملبس���ها وتطبيبه���ا اذا مرضت بقوله
تعالى (:الرجال قوامون على النس���اء).أق ّر لها الحق في
مطالبة الزوج بأجر عل���ى ارضاعها الطفالها وخدمته،
فليس واجباً على المرأة في االس�ل�ام ،رضاعة االطفال،
ٌ
تفضل منها ،او تقلي ٌد
او خدم���ة الزوج ،وكل ماتفعله هو
لعرف س���ائد ،وفي بعض المذاهب ،ف���أن لها الحق في
ّ
الزوج،وأحل
المطالبة بمؤخ���ر الصداق ،وهي على ذمة
لها العمل والكس���ب الحالل ،واالختالط المشروط بالعفة
والحشمة،ولم يطالبها الشرع إلاّ بحسن التبعل ،كما جاء
في الحديث الش���ريف ،حين ُسئِل النبي (ص) عن جهاد
المرأة فقال ( :جهاد المرأة حسن التبعل).ومعاملة الزوج
بالحسنى واالخالص له،كل هذه الحقوق ،واألسالم مازال
في دائرة االتهام بش���أن حقوقها ،والس���بب هو التطبيق
الس���يء والمغلوط واالنتقائي للشريعة ،والعادات القبلية
المترس���خة في اذهان الناس.المصيبة ان اش���دهم وطآة
على النس���اء ،هم رجال الدين المتشددين الذين حولوها
م���ن حالة اثراء للمجتمع الى عبأ عليه ،وقولبوها بقالب
الجن���س فقط ،حت���ى اوردوا الكثير م���ن االحاديث التي
تصف الم���رأة بالعورة،كالحدي���ث القائل(:المرأة عورة
فاحبسوها )!
هذا الحديث اذا ماق���ورن بالحقوق التي اعطيت للمرأة،
تقولت
فس���نجده صنيعة عقلية ش���رقية بدوية مريضةّ ،
وكذبت على الرسول العظيم الذي قال في المرأة مخاطباً
الرجال ( :أستوصوا بالنساء خيراً فأنما هن عوان عندكم
ّ
..أن لكم عليهن حقاً ولهن عليكم حقاً ).

