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العدد 2170 :

غزة تنتصر
ارفع رأسك  ...أنت في غزة
وزه���و وكرام ٍة
فخر واعت���زاز،
ِ
ٍ
ب���كل ٍ
وانتع���اش ،نرفع الرأس عالياً ونفاخر،
ونقف ش���امخين بين األم���م ونجاهر،
وبعالي الص���وت أمام العالمين نصدح،
أنن���ا إلى غزة ننتمي ،وإليها ننتس���ب،
وف���وق أرضه���ا نعيش ،وم���ن مائها
نرتوي ،وتحت س���مائها نستظل ،وبين
شعبها نعيش ،وفي ثراها ندفن ،ومنها
نبعث ،فهي منا ونحن منها ،تربطنا بها
وش���ائج قربى ،ونياط قل���ب ،وأواصر
وجزء
قلب من الوط���ن،
ٌ
محبة ،ه���ي ٌ
من األرض ،اعتاد الثورة ،وتعود على
االنتفاض ،يرف���ض الضعف والصغار،
ويأبى أن يس���تذل أو يهان ،وال يسكت
على الضيم واالعت���داء ،وال يتردد في
الثأر واالنتقام ،والثورة ورد االعتبار.
غزة اليوم تمثلن���ا وتعبر عنا ،وتنطق
باس���منا ،وتتح���دث بالنياب���ة عنا ،قد
فوضناها يوم أن قاتلت ،وأيدناها عندما
صبرت ،وكنا لها جنداً وعوناً ،ننصرها
ونس���اندها ،فصوتها المقاوم صوتنا،
وثباتها على األرض في مواجهة العدو
ه���و من ثباتنا ،وانتصارها لنا انتصا ٌر،
كس���ب جدي ٌد نضيفه إلى سجالتنا،
وهو
ٌ
ٌ
ٌ
ناصعة نعتز بأن تكون ضمن
وصفح���ة

د .مصطفى يوسف اللداوي

س���فر نضالنا ،وكت���اب جهادنا ،وحياة
شعبنا.
مكان،
كل
ف���ي
الفلس���طينيون
أيها
فيا
ٍ
ف���ي الوطن والش���تات ،تيه���وا اليوم
وافخروا بغ���زة ،فهي مدينتكم القديمة،
وحاض���رة البحر العريقة ،وبلدة العرب

العتيقة ،ممر التج���ار ،ومعبر الرحالة
والمحاربي���ن ،أمَّها ج��� ُد نبيكم األكرم،
الهاش���مي االس���م والنس���ب ،فحملت
من بعده نس���ب النبي وشرف الدوحة
الهاش���مية ،فكانت غزة هاشم ،مسكن
الجباب���رة ،وأرض العظم���اء ،ومقتل

الغزاة المعتدين.
فيا غزة تيهي اليوم وافخري ،وتزيني
بأبهى حلة ،وطلي على العالمين بأجمل
ٌ
ٌ
وأمل
زهرة وبس���مة،
طلة ،فأنت اليوم
ورجاء ،أنت الغد المشرق ،والمستقبل
الزاهر ،فرغم الدماء التي تتس���ربلين

فيها ،والدموع التي تنسكب على خدود
النساء ،وتمأل مآقي الرجال ،وتنحبس
ً
مؤلمة في عي���ون المقاومين األبطال،
وجرح
قرح مؤلم،
ٍ
ورغم ما أصابك من ٍ
غائ���ر ،غيب المئات م���ن أهلك ،وأقعد
اآلالف من سكانك ،وأحزن أهلك تدمي ُر
ُ
وضياع ما
وخراب مس���اكنها،
بيوتها،
ُ
متاع وأرزاق ،إال أن غزة
من
لها
كان
ٍ
اليوم تفخر عزة ،وتنتفض كرامة ،وترفع
كبرياء ،ال تطأطئ الرأس للعدو،
الرأس
ً
وال تحني الهامة له ً
ذال ،وال ترتعد منه
جزعاً ،وال تجبن ع���ن لقائه خوفاً ،بل
تقف أمامه بكبري���اء الواثقين ،وإيمان
المنتصرين ،ال تخاف من س�ل�احه ،وال
تهرب من قصف دباباته وطائراته.أيها
العرب ويا أيها المس���لمون ،إنها غزة،
مدينتكم الصام���دة ،وقطاعكم الحبيب،
ال���ذي راهنتم عليه وأملته���م فيه ،فما
خيب رجاءكم ،وم���ا ضيع آمالكم ،وما
أهدر أموالكم ،وال بعثر عونكم ،وال فرط
في مس���اعداتكم ،فكان عند حسن ظنكم
به ،صدق اهلل قلبه فصدقه وعده ،فجهز
بمالكم مقاومته ،وأعد س�ل�احه ،ودرب
رجاله ،وطور م���ن قدراته ،وأبدع في
قتاله ،وابتكر في وسائله وطرقه ،حتى
غدا القطاع بكل أهله جيش���اً ال يهزم،

ً
وإرادة ال ترد ،وبأساً ال يهون ،وعزماً
ال يفل.
يحق لنا أيها العرب والمس���لمون ،ويا
أيها الفلس���طينيون ،وي���ا كل الثائرين
الغي���ارى ،أن نعت���ز بالصامدي���ن في
غزة ،الثابتين عل���ى ثراها ،القابضين
على الجم���ر ،والعاضين على الجرح،
ال يبك���ون وال يئن���ون ،وال يصرخون
وال يفج���رون ،بل يدعون اهلل للمقاومة
أن ينصره���ا ،ويس���ألونه أن يحفظها،
ويقولون للعدو أننا معها ،لن نس���لمها
ول���ن نخذلها ،ول���ن نف���رط فيها ولن
نتخلى عنه���ا ،إنها س�ل�احنا وعدتنا،
وهي سبيلنا وطريقنا ،عليها سنمضي،
وعلى طريقها سنواصل ،إذ النصر في
ركابها ،والعزة في سالحها ،فال تهنوا
في نصرتها ،وال تتردوا في دعمها.
طوبى لمن انتس���ب إلى غ���زة دماً ،أو
انتمى إليها قربى ،أو ارتبط بها وطناً،
أو تعلق بها ً
رجاء ،أو
أمال ،أو دعا لها
ً
ً
سكنها بلداً ،أو عبرها زائرا ،أو دخلها
متضامناً مسانداً ،أو تمنى أن يكون من
ً
مقاتال ،وفي أحيائها صامداً،
بين أهلها
دواء عالج���اً ،أو ماالً
أو أرس���ل إليها ً
ً
عون���اً ،أو دعماً
نصرة ،أو أيدها كتاباً،
أو ناصرها خطاب���اً ،ووقف معها ثابتاً

د.هاشم عبود الموسوي

جهاد الخازن

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

القوات الكردية (البيشمركة)
في األي���ام األخيرة وانتزعوا
ثالث مدن منها هي س���نجار
وزومار ووانا ،وهم يبيعون
م���ن «عاصمتهم» الرقة في
س���ورية النفط والغ���از في
الس���وق الس���وداء ،وي َّ
ُقدر
دخلهم اليـــوم���ي بحـــوالى
ثالثة ماليين دوالر إلى خمسة
ماليين ،بل إنهم وصلوا إلى
عرس���ال في لبنان .اإلرهاب
يغ���ذي اإلره���اب المض���اد،
ونق���رأ عن خطف مس���لمين
ّ
السنة في بعقوبة ،وعن
من
ش���نق مليشيات ش���يعية في
ّ
س���نيًا وتعليقهم
بغ���داد 11
من أعم���دة الكهرباء ،وعن
ّ
الس���نة العراقيي���ن ف���ي
أن
بغ���داد وحوله���ا يعيش���ون
في خ���وف من الميليش���يات
الشيعية ،ويحاولون الفرار،
كما ف��� ّر أهالي س���نجار إلى
الجبال المج���اورة ،وكما ف ّر
المس���يحيون م���ن الموصل
(البابا استقبل مسيحيين من
الموص���ل ،وكنيس���ة إنكلترا
ّ
حضت الحكوم���ة البريطانية
على قبول مس���يحيي العراق
الجئين ،وفرنسا ترحب بهم،
غير أن أهل العراق ،س���واء
كانوا مسلمين ّ
سنة في بغداد
أو ش���يعة ف���ي الش���مال مع
إيزيديي���ن وطوائف أخرى،
ال نصي���ر له���م) .اآلن يهدد
اإلرهابيون سد الموصل على
نهر دجلة ،وهو أكبر السدود
في العراق ،وق���د حدث منذ
انتش���ارهم أن دمروا سدوداً
صغي���رة وأغرق���وا ق���رى
ومناط���ق آهلة .إال أن تدمير
سد الموصل س���يعني كارثة
غير مسبوقة في تاريخ العراق
الحديث .هناك م ْ
َن يحذر من

مؤي���داً ،ال يخاف غول الس���لطات ،وال
بطش األنظمة واألجهزة.
طوبى لمن أحب غزة وتعلق بها ،وسهر
من أجلها ،وعمل لصالح أهلها ،وجهز
مقاتليها ،وعم���ر بماله بنادق رجالها،
واشترى حراً بما يملك صواريخاً يطلقها
جهاداً باس���مه على الع���دو ليدحرهم،
وعلى المستوطنين ليردعهم ،فيكون له
في المعركة س���ه ٌم يباري به اآلخرين،
ويفخر به بين العالمين ،ويتيه ش���كراً
هلل أن له ف���ي هذه الحرب نصيباً ،وأنه
في النصر شريك ،فقد غرس في ترابها
اس���مه ،وزرع في أرضها نسبه ،فكان
من الخالدي���ن نذكرهم ،وم���ن الباقين
الذين ال ننسى بين الناس دوماً ذكرهم.
ٌ
غزة الش���رارة ومنها االنطالقة ،وهي
البداي���ة والبواب���ة ،ومقدم���ة الجيش
ٌ
ش���وكة لن
وطالئ���ع المقاوم���ة ،هي
وصخرة لن تتحط���م ،وإرادةٌ
ٌ
تنكس���ر،
ٌ
ورأس
ل���ن تتزعزع ،وقوة ل���ن تهزم،
ٌ
ٌ
وأهل ٌ
وش���عب
أباة،
عال ل���ن تنحني،
ٌ
ٍ
ٌ
وسكان جبابرة ،ورثة عمالقة،
عصي،
ٌ
مس���لمون ومس���يحيون ،معاً يصنعون
النصر ،ويرس���مون خطوط الغد ،الذي
سيكون نصراً وحرية ،ووطناً حراً سيداً
ً
ومستقال ،وما ذلك على اهلل بعزيز.

وبعض من تاريخ شعبها املشرف
تلعفر اجلريحة
ٌ

العراق على حافة الهاوية
القتال بي���ن اإلرهابيين من
الدولة اإلس�ل�امية والقوات
العراقية ،مستمر من الموصل
التي س���قطت لإلرهابيين في
العاشر من حزيران (يونيو)
حتى ح���دود بغ���داد ،إال أن
إدارة أوبام���ا ال تتدخ���ل ضد
اإلرهابيي���ن ،ولو من طريق
طائ���رات بال طيّ���ار مع أنها
تس���تعمل هذه الطائرات في
اليمن ،وتقتل مدنيين أبرياء
في أكثر عملياتها هناك.
ه���ل تري���د إدارة اوباما أن
يس���تفحل خطر اإلرهاب في
العراق لتستعمل تدخلها ورقة
ف���ي المـــفاوضات مع إيران
على برنامجه���ا النووي؟ ال
أعرف الجواب ،ولكن أعرف
أن الع���راق يُدمَّ���ر كل يوم،
وقـــد ال يبـــقى منه ش���يء
يس���تحق اإلنقاذ إذا اس���تمر
الوضع الحالي بضعة أش���هر
أخرى«.داع���ش» يس���يطر
عل���ى مناط���ق م���ن العراق
ً
وسورية يضم مخزوناً
هائال
من النف���ط والغ���از وأنهاراً
وأرضاً زراعية بين األخصب
في الش���رق األوس���ط كله.
اإلرهابيون يستعملون أحدث
تكنولوجيا متوافرة حتى أنهم
بعد تسريبات إدوارد سنودن
لجأوا إلى تش���فير اتصاالتهم
عبر أح���دث أجهزة متوافرة،
وأخباره���م عل���ى تويتر كل
يوم .ما ليس «مش���فراً» هو
فيديوات اإلره���اب اليومي،
مع تقدير منظمات إنس���انية
أن أكثر من خمسة آالف قتِلوا
في العراق الش���هر الماضي،
ورأينا مشاهد لرجال ُعصبت
عيونه���م وقتل���وا صب���راً،
م���ن الموص���ل إل���ى تكريت
وسنجار.اإلرهابيون هزموا
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ه���ذه الكارث���ة المُح َتمَلة ،إال
أنني أراها مُس���تب َع َدة طالما
أن اإلرهابيي���ن يس���يطرون
عل���ى الموص���ل ،ولك���ن ال
أع���رف كيف س���يتصرفون
إذا تع���رض وجوده���م ف���ي
ثانية مدن الع���راق للتهديد.
أتهم حكوم���ة نوري المالكي
بالقسط األكبر من المسؤولية
عن تدمير العراق ،فالطائفية
التي مارس���تها زادت أنصار
المعارض���ة ،حت���ى أن دول
أوروبا ب���دأت تعطي تفاصيل
عن مسلمين محليين التحقوا
ب���ـ «داع���ش» أو أوقِف���وا
وه���م في الطري���ق إليه .مع
ذل���ك اإلرهابيون ليس���وا كل
المعارض���ة العراقية ،فهناك
البعثيون السابقون والقوميون
وقدامى المحاربين من بقايا
جيش صدام حسين والقبائل
ّ
الـــس���نية التي
والعـــش���ائر
واجه���ت اإلره���اب وهزمته
بالتع���اون مع قوات االحتالل
األميركي في س���نتي 2006
و .2007القاسم المـــشترك
الوحيد بين هؤالء المعارضين
والحكومة اإلسالمية هو كره
حكومة بغداد .أعترف بأنني
حاولت أن أتلمّس مخرجاً من
الكارثة في العراق وفــشلت،
الوضع سيسوء أكثر قبل أن
يتــحس���ن ،وف���ي حين أنني
ّ
واثق من أنه سيس���وء يوماً
بعـــد ي���وم في المــس���تقبل
القريب ،إال أنني لس���ت واثقاً
من أنه سيتحسن بعد ذلك.

بعد أن قاوم ودافع ببسالة مواطنو
هذه المدينة أليام وألسابيع  ،عن
كرامته���م ضد أوب���اش داعش ،
وإس���تنجدوا  ،ولكن لم يجدوا من
س���امع أو مجيب واليوم يتفطر
القل���ب ألما  ،عندما ي���رى المرء
ش���عبا أبيا ومس���الما ومتحابا ،
يُجبر بأكمل���ه على مغادرة مدينته
 ،تح���ت وط���أة التهدي���د والقتل
والتنكيل  ..وليس���ير أياما وليالي
 ،يحم���ل رجاله األطفال و الكهول
من النساء والرجال على أكتافهم
و ظهوره���م  ..حتى يصلوا  ،بعد
أن م���ات بعضهم في الطريق ،من
ج ّراء الحر والعطش والتعب الى
ديالى التي إستقبلهم أهلها الكرام
بكل ود وترحاب  ،ليواصلوا بعدها
المس���ير الى الفرات األوس���ط (
ال���ى النجف وكرب�ل�اء ) ،ليكونوا
في مأمن وبعيدي���ن عن األرهاب
البربري الذي ش ّردهم من بيوتهم
.
يذ ّكرنا التاريخ ببطولة شعب هذه
المدين���ة  ،الذي س���طر قبل أربع

وتسعين عام ،أسمى آيات الشرف
والبطولة في إنتفاضته الوطنية ،
التي تالحمت مع ث���ورات الفرات
األوس���ط والجن���وب  ..ليذكرونا
ويؤكدوا لنا وحدة التراب العراقي
 ،و حت���ى قب���ل تأس���يس الدولة
العراقية .
ويذهب بعض المؤرخين لإلعتقاد
بأن ثورة تلعف���ر التي إنطلقت في
بداية حزي���ران من عام ، 1920
كان���ت هي الش���رارة األولى التي
أججت الثورة العراقية األولى في
م���دن الفرات األوس���ط أوال  ،وثم
عموم العراق .
لقد أدت ه���ذه الث���ورة الميمونة
آن���ذاك  ،إل���ى تحري���ر تلعفر من
قبضة األنكليز  ..ومع أن س���لطة
اإلحت�ل�ال تمكنت من القضاء على
الثورة بعد أيام قالئل وبقسوة ،إال
أنها تركت في األوساط والمناطق
األخ���رى أثراً كبي���راً ،وبإعتراف
الكابت���ن « دبلي���و أر ه���ي « ،
حاكم أربيل السياس���ي آنذاك ،فأن
أحداث تلعفر أدت الى تردي وضع

األنكليز في أربيل بش���كل ملموس
 ،س���يّما جراء تصاعد نش���اطات
معادي���ة للوج���ود البريطاني ممن
كانوا يبش���رون بالثورة ،علناً في
الميادين والمقاهي .
وللحدي���ث ع���ن أس���باب إندالع
ثورة تلعف���ر  ،فقد كتب المهتمون
بش���ؤون الثورة  ،أن من أسبابها
بعد إع�ل�ان اإلنت���داب البريطاني
على العراق في  1920/4/25م
 .الدافع الديني الذي ّ
حفز على دفع
العدو أرض الوط���ن  ،فقد أصدر
علماء اإلس�ل�ام عام���ة والحوزة
العلمية في مدينة النجف األشرف
 ،خاصة فتاوي بوج���وب الجهاد
على المس���لمين ،وفي هذا الشأن
يجب أن نذك���ر الدورالمهم لرجال
الدين في تلعفر بإثارتهم النفوس
ض���د المحتلي���ن ومنه���م « أحمد
فخري أفن���دي الديوه جي « الذي
كان قاضياً ش���رعياً في تلعفر علم
 ، 1919والعالم الفاضل « محمد
س���عيد محمد أفن���دي» ( المتوفي
عام  ) 1948إمام وخطيب جامع

القلعة .
أما إختيار الوق���ت من قبل الثوار
قف���د ج���اء متفقاً مع قل���ة الجنود
األنكليز ووفرة األس���لحة الخفيفة
ل���دى األهالي  ،وإس���تجابة جميل
المدفعي لرغبة الثوارفي التعاون
إلش���عال الث���ورة و تقدي���م العدة
والعدد لهم .
لقد قامت تلك الثورة صباح الجمعة
المواف���ق  16من رمضان س���نة
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أو  4من حزيران  ، 1920وكان
أول ش���خص ينال شرف الشهادة
هو «الشيخ صالح أحمد الخضير
« من رؤوساء الجحيش .
أما األس���باب الت���ي أدت الى عدم
تحقيق الثورة أهدافها الحاس���مة
ف���ي تحري���ر المدينة م���ن دنس
المحتلي���ن كليا فه���ي  :أوال عدم
وجود قي���ادة مركزي���ة  ،وإنعدام
الوحدة بين الث���وار  ..وثانيا عدم
التكاف���ؤ بين الجانبي���ن  ،فقد كان
الثوار يقاتلون بأس���لحة بس���يطة
 ،بينم���ا كان المحتل���ون يلق���ون

القنابل عل���ى الثوار من الطائرات
 ..ويضي���ف بعض المحللين  ،الى
عدم مالئمة الوقت  ،إذ كان الناس
في موس���م الحصاد منتشرين في
القرى والمزارع  ،وهم صائمين ،
كما يرى البع���ض أنه كان بإمكان
أهالي الموصل والحركة الوطنية
فيه���ا أن يقوم���وا بحركة تش���غل
المحتلين داخ���ل الموصل وتوجه
األنظار إليها ،ولكن رغم أن الثورة
ُهزمت عس���كريا إال أنها أسقطت
السياسات اإللحاقية واإلستعمارية
المباشرة التي كان ينتهجها الحاكم
البريطان���ي في الع���راق ،وأنهت
نصيبها من اإلستمرار ..كما كانت
الثورة محفزاً قوياً ،لسكان الفرات
عل���ى إعالن الث���ورة وتحريضهم
على مقاوم���ة اإلنكليز  ،وضرب
الحكومة المحتلة دون أن تعود في
النف���وس ما كان من الرهبة ..هذا
هو تاريخ أجداد هؤالء المشردين
من دياره���م في يومنا هذا ،و إني
عل���ى ثقة بأن األحفاد س���يعيدون
ذلك التاريخ المشرف .

عن الحياة اللندنية

الضغط االيراني مرفوض
صباح الرسام
األزمة الت���ي يمر بها العراق
في ه���ذا الظ���رف العصيب،
تحتاج الى حكومة قادرة على
انقاذ البلد من هذه المأس���اة
ً
التي تعصف به يميناً
وشماال
 ،ويتأم���ل الش���عب العراقي
انبثاق حكومة قوية  ،تحظى
بمقبولية وطنية ،لتكون قادرة
على الوقوف بوجه التحديات
التي تهدد أمن العراقيين من
كافة الجوانب.
تطل علينا إي���ران من جديد
لتعيد سيناريو ، 2010عندما
رفض���ت مرش���ح التحال���ف
المجلس األعلى والصدريين،
وفرضت المالكي  ،وقد رفض
المجل���س األعل���ى الضغ���ط
االيراني ،ورفض المش���اركة
ف���ي حكومته  ،بينم���ا وافق
التيار الصدري وش���ارك في
الحكوم���ة  ،والي���وم تتدخل
بفرض شخصيات اثبتت فشلها
في إدارة البلد ،فكانت س���بباً
في جلب الوي�ل�ات للعراقيين
،خصوص���اً ش���يعة العراق ،
فقد تناولت بعض النش���رات
االخباري���ة بأن إي���ران تريد

فرض ابراهيم الجعفري ،وفي
ح���ال رفضها ،يج���ب القبول
برئي���س ال���وزراء المنتهية
واليت���ه ،ن���وري المالكي ،
إن التدخ���ل مرف���وضّ ،
ألنُه
سيكون استمراراً للفشل الذي
يدف���ع ثمن ُه الش���عب العراقي
 ،ونتمن���ى ان يكون االختيار
عراقي���اً ،فه���م اع���رف من
غيرهم في اختيار ش���خصية
كفوءة تنقذ العراق .
الجمي���ع يعل���م ان ابراهي���م
الجعفري الذي اس���تمات من
أجل المنصب سابقاً ،ولم يكن
ناجح���اً  ،واذك���ر هنا موقف
واحد من مواقف كثيرة ،فهو
الذي منع الق���وة األمنية من
التوجه اللق���اء القبض على
االرهابي ،ح���ارث الضاري،
عندما كان ف���ي متناول اليد،
وال���ذي أمر بالهج���وم على
مش���يّعي اإلعالمية الشهيدة
اطوار بهج���ت ،رحمها اهلل ،
وأما رئيس ل���وزراء نوري
المالكي ،فواقع العراق شاهد
عل���ى ادارته  ،ول���وال فتوى
السيستاني ،الصبحت وبغداد

وكرب�ل�اء والنج���ف والحلة
تحت سيطرة داعش .
كم���ا ان التدخل ل���ه غايات
تجع���ل إي���ران تق���ف وراء
فرض ه���ذه الش���خصيات ،
األول هو ابع���اد تيار الحكيم
من تس���نم السلطة ،لسبب ان
تيار الحكيم يلتزم بتوجيهات
المرجعية في النجف االشرف
ّ ،
وألن���ُه رف���ض االنصي���اع
ألوام���ر إيران،وجعل العراق
ساحة حرب لتصفية حسابات
مع امري���كا ،فاتخذ المقاومة
السياس���ية لخ���روج الجيش
االمريك���ي  ،أم���ا الثاني هو
افش���ال مرجعية النجف التي
تحظى بتأييد واس���ع بالعراق
والعالم  ،وفرض ش���خصيات
ال تلتزم بتوجيهات المرجعية
ليوهموا الناس بأن مرجعية
النجف فاش���لة ،ولن تستطيع
انق���اذ الع���راق  ،نتمنى من
التحال���ف الوطني رفض هذا
التدخلّ ،
ألنُه س���يكون سبباً،
بجلب الويالت التي س���تكون
اكثر من الويالت التي تعصف
بالعراق .

العلمانية للخروج من احلروب الدينية القائمة
هل جاء أوان العلمانية للخروج
م���ن الح���روب الديني���ة القائمة
الي���وم؟ انحس���ار العلمانية كان
سياسة/مغامرة رسمية معطوفة
عل���ى موج���ة ديني���ة صع���دت
واجتاح���ت العالم عام���ة والعالم
العرب���ي واإلس�ل�امي خاص���ة.
واليوم في ظ���ل هذه الصراعات
والحروب األهلية المدمرة للدول
والمجتمعات والموارد ،هل تدرك
الس���لطات ف���ي ال���دول العربية
ض���رورة الدخول في سياس���ات
عامة وتعليمي���ة تضع الدين في
الس���ياق العام لإلصالح والتنمية
وتجنبه التوظيف السياسي سواء
م���ن قبل الس���لطة أو الجماعات
السياس���ية واالجتماعية؟يج���د
الكاتب نفس���ه ملزماً بالتضحية
بالحص���ة األكبر من المس���احة
المخصصة ليجادل ،وسيفشل في
ذلك على االرجح ،بأن العلمانية
ليست بالضرورة هي الالدينية أو
عدم التدين ،وهي بالتأكيد وعلى
الدوام ليست معادية للدين .إنها

في بعدها التطبيقي السياسي حياد
الدولة تجاه الدي���ن ،بمعنى أنها
تدير السياسة العامة والتشريعية
مستقلة عن الدين ،ولكنها بسبب
حيادها نفس���ه ملزمة بالحريات
الدينية وحماية الدين والجماعات
الدينية المختلف���ة ،وربما تكون
المس���ألة الثاني���ة األصعب في
الج���دل ه���ي أن االندم���اج بين
الدين والدولة تمارسه السلطات
والحكومات العربية أكثر من أو
مثل جماعات اإلسالم السياسي،
وأن العالق���ة القائمة بين الدولة
العربي���ة الحديث���ة منذ نش���أتها
وبين الدين هي أكثر استحضاراً
للدي���ن من أي���ة فت���رة تاريخية
س���ابقة ،بل هي أكث���ر مما يريد
اهلل ،وأن أزمة العلمانيين (الذين
هم بالتأكيد ليس���وا أعداء للدين
وليس���وا بالض���رورة ال دينيين)
مع الس���لطة أكثر مم���ا هي مع
جماعات اإلسالم السياسي ،وإن
كانت ه���ذه الجماع���ات رافضة
للعلمانية ومعادية لها!س���توفر

النخب والقيادات السياسية للدول
تضحيات وأوقات كبيرة وعزيزة
إذا بادرت أو غامرت برد الصراع
القائم اليوم إلى جذوره األساسية
والتاريخية ،وهي ببساطة وبداهة
الحكم والفرص والموارد .فاألمم
واألف���راد والجماع���ات والدول
عل���ى مدى التاري���خ والجغرافيا
تتنافس وتتصارع حول الموارد
والسلطة :من يحكم؟ وكيف تقسم
الم���وارد (التي يعتق���د خطأ أنها
نادرة) بي���ن الناس والجماعات؟
ويستوي في ذلك صراع اإلخوة
والعشائر والدول والقوى العظمى
والصغرى ،ث���م وبعد االعتراف
بحقيقة الصراع وجوهره محاولة
تنظيم���ه ليكون س���لمياً ما أمكن
ذلك ،وإن تعذر فال حاجة (بل هو
أمر خطير وكارثي) الس���تحضار
الدين في الصراع ،وج ّر األفراد
والمجتمعات والمجاميع الكبيرة
من األطفال والنس���اء والشيوخ
والمحايدين والمس���تضعفين إلى
صراع���ات وح���روب مدمرة ال

ناقة لهم وال جمل فيها وال تؤثر
نتيجتها عليهم سلباً أو إيجاباً.
ويمك���ن أن توف���ر المجتمع���ات
الم���وارد والوق���ت وتحم���ي
األرواح والممتل���كات والحريات
والحقوق لو أنها تكلف نفس���ها
بإدراك مصالحها وما تريده وما
تحتاج الي���ه وم���ا ال تريده وال
تحت���اج إليه ،وتنش���ئ على ذلك
وعياً بمس���ار النضال وأهدافه،
ألج���ل ماذا تضح���ي وألجل ماذا
ال تضحي وال تتدخل؟ س���تكون
المجتمع���ات بالطب���ع أبط���أ من
النخب ف���ي تحوالتها وتش���كيل
وعيها الجديد ،ولكن ربما يكون
ّ
الحل العمل���ي أو األكثر وضوحاً
ه���و أن تتقدم نخ���ب وجماعات
ومؤسس���ات مجتمعية جديدة أو
مختلفة ع���ن تلك المهيمنة اليوم
والملوث���ة بالدم���اء واألم���وال
المنهوبة لتق���ود المجتمعات أو
تدلها أو تشاركها في وعي جديد
ال يكتشف العجلة من جديد ولكنه
فق���ط يقتبس بنزاه���ة ووضوح

ابراهيم غرايبة
تجارب األم���م والمجتمعات في
الصراع والتقدم ،ويجنبها عقوداً
وربما قروناً طويلة من الصراع
العبث���ي المدمّر.ولك���ن لم���اذا
العلمانية وربم���ا العلمانية فقط
هي المخرج من ه���ذه الحروب
األهلية؟ ولماذا هي الدليل العملي
والواقع���ي للنج���اة واإلصالح؟
ألنها وببس���اطة تمثل النظر إلى
العالم المش���هود بم���ا هو كذلك
على النحو المفضي إلى معرفته
وعلى أساس اإلقرار مسبقاً بعدم
معرفته ،ما يعني بالضرورة أنه
ليس ألجل ذلك ثمة حق نزل من
السماء .وهكذا فال مناص لنا بعد
هذه القرون الطويلة من الحروب
والتيه سوى أن نعود الى النقطة
األولى المملة والقاسية :أن نفهم
ما نريده ونحتاج إليه بما تسعفنا
عقولن���ا ومداركنا ف���ي الرؤية
واالستيعاب ،وبما يحفزنا جهلنا
لذلك االنجاز ،وتلك هي العلمانية
ببساطة!
* كاتب أردني

