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العدد 2415 :

إليهم بعد العصف ـــ قبله  ..مع احلب

شعراء فضحوا عدمهم بني
املفخخات واأللغام ليــقولوا احلياة
محمود عواد

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

جحيم ،اليقل س���وادها عن ثعـــ���والت مراحلــها اإلنفالقية  ,صــ���ار لـزاماً عـلى
ف���ي بقعة
ٍ
ُ
تهتك
دافع فعلي  ,يُمــتص بشراسة،
الحياة اإلندس���اس في الكتابة  ,بصفـــتها معنى
ِ
لخلق ٍ
بخـراب س���ـاكن ,بتحوالت
فاعلي���ة الــــذات المنهوب���ة  ,بعمــليات المحو اليومي  ,العامر
ٍ
أخذت توحي بعس���ر مخاضات وإن تمّت ,فالوالدة س���ـــتأتي إنمساخية بـين لحظة وأخرى,
ش���ناعات كـهذه  ,إالّ بتـحويل المخيلة الى جثة ،بإعتبار الموت وحده
وال من خالص مـــن
ٍِ
م���ن يتمتع بحيويته منذ ولــــدنا والى آننا  ,نعـــــــم ٌ
جثة ُ
تتقن المراس في س���رد خفاياها،
كــــما في مش���رحة برهان ش���اوي  ,ليــــــــجيء دورالكـــتابة إقتحامي���اً ،بجعـــــلها حدثاً
ميداني���اً ,متجرداً من اإلطـارات التحـفظية حتى الالش���يء منها ,والكتاب���ة بصفتها المانح
األول واألخي���ر ف���ي تـــــحريض الحــــي���اة على وجـوب محاذاتها الفضيح���ة  ,تجاه كل ما
هو أحمق,إذ ّ
إن التجارب الس���الفة بمثالية وعـيها,إنكـبت بالكتابة على دكة مغتس���ل موتها
اللغوي  ,فــــغدت محــــرومة حتى من إقتراح لحـظة إختضاض ،يأخذ بهوس���ها المقمـــوع
ً
جم���اال ههههه!! وهذه خدعة
نكتب الخـراب بصفته
بأس���ـــئل ٍة غبية يضـــعونها ,كـــي���ف ُ
ّ
غــض الطرف عـــــن
تبنته���ا يوتوبيا اللغة ,كذل���ك هي من األكاذيب التي إعتمدتها ثقاف���ة
المواجه���ة  ,والتنصــــل من الــوقوف بوجه تحقي���ر الخارج للداخل الذاتي ,لكن ما يُطــرح
الي���وم من جـــــماعة ش���عراء الحلة ,منـــحن���ا فرصة محاولة إس���تراق َن َفس مُفلتر من
المثالية  ,فبوعي خطوات مش���ــروعهم الجـــــريء ،قلبـوا الطاولة على الكتابة نفس���ــها
بالصــ���راخ ,نعـــم لــــموت المخيلة الباردة ،ودفنها بالخراء ،نعم لفضح فهرس ش���عريتنا
العــــراقية بكــــس���ر طوطــــهما  ,نعم لقلع بؤبؤ عمى تاريخنا الثقافي المعرفي ،وتـــــداول
تـــرهات جـماله ُكـــــ���رة تنس,الطـــــميها بمــضرب وع���ي مجازفتهم نحــــو
فص عي���ن ّ
المـــــــوت الكتابي  ,فــــشكـراً مــــن فضـول مجـازرنا الـيومية الى خرابهم الــــمؤدي بهم
نحو المغايـــــرة اإلنسانية  ,وإن إنفــلق لغـــــماً عليــــهم أو تناثروا ببقايا ســــيارة مفخخة
وض���اع أثرهم  ,س���يــجـــــرفنا الفعل نحـوهم  ,ألن الـفـعل وح���د ُه من يبقى حياً في النهاية
فــــــعل جاد هو إضاءة مس���تقبلية ،والمس���ــــــــتقبل الينشط بغير
كما يُصرح باربا  ,وكل
ٍ
حضور روح المغامرة  ،ومغامـــراتهم في تعاطــــي الش���ـــعر في حقول األلغام ,أعادت بي
ذكريات مــــن فلم المريض اإلنكليزي ,عــندما هاجت حساس���ية اإلنفالق بالعصف ,هرعت
الممرضة العس���كرية»هانا» بال محاذير جـنونها الى تلمس تراجيديا االش�ل�اء ،لتعثر على
أنت تمشين في حقل ألغام»  ،بينما ( احمد
س���وار صديقتها  ,فـناداها أحدهم :حذار حذار» ِ
جب���ور  ,علي تاج الدين  ,م���ازن معمـــــــوري  ,كاظــم خنج���ر  ,على ذرب  ,أحمد ضياء
,محمد كريم ,تحسين عباس ) تفــــوقوا على المباالة الموت نفسه ,برقصهم شعراً في مكان
ُمتخم بالموت المفاجئ ,ومغامرتهم الصادمة ،التخلو من تأثيرات زمنية  ,بدايتها المدرس���ة
المستقبلية ,كونها حرضت على قراءة الشعر بين صخـب وضجيج الماكنة واآلالت وبيـانات
ما ورد عن مارتيني خير ش���اهد ,كذلك إعتماد الشعر كفعل ,اليمكـــننا تبرئة دادا منه ,وهذا
ليس عيباً  ,فالحداثة هي قطيعة وإس���تمرار عــلى حد محمد س���بيال ,إذ ليــس من العـــــدل
ّ
وتنــظيرات
والينـوه إلشتغاالت باربا
مس���رح كوني,
ثمّة من ينـــطلق من دعوى لتأس���يس
ّ
ٍ
ّ
الجنس���يات,والحث المتواصل على تداخل الفنون داخل العمل الفـني الواحد
مس���رح متعدد
م���ن منجزات الحداثة ومابعدهاَ ,ف َقبل صواعقها كانت الفنون منعزلة عن بعضها,وتس���ليماً
لصدق قواها ،صار المس���ـرح واللوحة والس���رد والشعر اليوم في مصاهرة ،غرضها إنتاج
عم���ل كوني,ثيمت ُه التعددية ،ولغته تكمن في إرغام الضد على إمتصاص صيرورتهّ ،
بتبنيه
ٍ
شيء ربما تجهله الساحة ,أننا
تناس���لية الوعي اإلدماجي ,وهـــذا يُحيلنا نحو اإلشارة الى
ٍ
كي يتحقـق إنصافنا  ,يلزمنا إنـصاف اآلخر ممـن س���بقنا من خالل وضع قطارنا على سكة
ً
فمثال هناك تجارب ألس���ماء تجهــــل الس���احــة معرفتـها ،أرى أنها فتحت الباب
التحقيب،
ُ
حيــث عمال علـى
لجـرأتنا ..من هذه األس���ماء المخرج منعم سعيد والمخرج عباس رهك ,
أهمية نزولهم بالمس���رح وتحــــريره ّ
صوغه برؤى حديثة،
فنًا يشبهنا ونش���بهه ،شريطة ّ
وبنفس الوقت طاعنة بقدس���ية زمانات اآلتي والغابر على س���واء ،فاألول ق ّدم عروضاً في
البنايات المهــدومة وفي المس���جد عندما كان مغترباً في اليمن ,ورهك اآلن يجتاز الحداثة
وما بعدها ،بتـــقديمه المس���ــرح في النهر ومحطة قطار وفي أماكن مهجورة  ,إذاً التزاوج
الحاصل بــين الفنون  ,يُعتـــبر فياجرا حداثة الش���عر العراقي الطليعي بأفكاره ورؤاه ,وعن
نزول الش���عر من عاجـــــيته أيضاً ,هناك تجربة للش���اعر أحمد عبد الحسين ,ذلك بقراءته
الشعـر فوق هياكل المفخـــــخات في اإلنفجار الذي طال شارع المتنبي . 2007

متى يترك العبادي
حزب الفاسدين ؟

السياسيون اجلعفريون..
ضحية احملاصصة والتوازن وإيران
الدستور حمّال أوجه ،وتشكيل
الحكومة بالتراضي ،ومكون
كبير ،نصف ُه رافض العملية
السياس���ية ،وحامل السالح
يطال���ب بعودة الس���لطة من
المكون ( الجعفري -المذهب
الجعفري اإلسالمي)،ومكون
ك���ردي يطال���ب بامتيازات
لشعبه ،وفق النسب ومشارك
بقوة ،لكن لم يصلح
بالسلطة ّ
بي���ن الطرفي���ن ،والمناطق

الش���يعية مهمل���ة ،والمال
يخصص للح���رب بالمناطق
(األربعيّ���ة -المذاهب األربع
اإلس�ل�امية) ،والسياس���يين
(الجعفريي���ن) ال ح���ول لهم
وال قوة ،اعمته���م الرواتب
وتعيي���ن
واالمتي���ازات،
األق���ارب ،وكان المفروض
من الب���دء أن يكون بالعراق
ثالث���ة فدراليات ..ش���يعية
وس���نية وكردي���ة ،تح���ت

حكومة فدرالية ،وبمساعدة
قواعد أمريكي���ة ،لكن تدخل
إيران  ،وقس���م من االحزاب
( الجعفري���ة) الموالي���ة الى
إيران ،وتدخل القاعدة على
الخ���ط ،وتأثير إي���ران على
البيت (الجعفري) لعدم بقاء
امريكا بالعراق ،واس���تمرار
المعارك،واستمرت المعارك
من قبل الميلش���يات الشيعية
والقاع���دة وإي���ران ،بطرد

بعزيم���ة ثوري���ة تتواص���ل المظاه���رات
االحتجاجية  ,وبالزخم الكبير من المشاركة
الش���عبية الواسعة التي يتزاي ُد حجمها يوماً
بعد اآلخر  ,بالهدير المدوي  ,بعدما اكتسبت
القبول الكاس���ح من الشعب  ,مصرين على
مواصلة ثورتهم  ,حتى تتحقق اإلصالحات
بش���كل فعل���ي  ,وفي االنقالب على س���وء
ٍ
اإلدارة والفس���اد المال���ي واإلداري ,
وبالدعوة الى االسراع في تنفيذ اإلصالحات
المعلنة  ,وهي تحذر من التأخير والتلكؤ ,
وقد أضافوا الى س���قف مطالبهم  ,إصالح
القض���اء العراقي الفاس���د الى حد النخاع ,
وس���مّوا الجمعة األخيرة بعن���ون ( جمعة
إصالح القضاء والقضاء على فساد القضاء
ٌ
)ّ ,
ش���رط أساس���ي البد منه  ,بتعميق
ألنُه
مسيرة اإلصالحات واالس���راع بتطبيقها ,
وانجازها بالشكل المرسوم لها  ,وال تنجز
ه���ذه المهمة الكبي���رة  ,إلاّ
بقضاء عراقي
ٍ
نزي���ه ومس���تقل  ,ويؤدي واجبه بش���رف
وأمانة ومس���ؤولية  ,وه���ذا يتطلب إبعاد
وتطهي���ر وتنظيف القضاء من الفاس���دين
والمتلكئين الذي���ن يتحركون بالدفع المالي
ّ ,
وإن المؤسس���ة القضائية في الس���نوات
األخي���رة ،انحرفت ع���ن عدال���ة القانون
ُ
تنف���ذ إرادة ومطالبات
 ,وص���ارت مطي���ة
الطفيليات الفاس���دة الت���ي اخرجت القضاء
من واجبه القانوني والدستوري والمهني،
نحل من الفساد المالي
وصار القضاء خلية ٍ
واإلداري  ,لذلك عمّقت األزمة في القضاء
ً
مش���لوال وكسيحاً ،بعيداً
العراقي  ,واصبح
عن واجبات���ه القانونية والوطنية والمهنية
يكتس���ب إص�ل�اح القض���اء حاجة
 ,لذلك
ُ
أساس���ية قص���وى  ,لتعديل مي���زان العدل
والقضاءّ .
إن القضاء العراقي اليوم معوق
وكس���يح ،وبحاجة الى إصالحات ش���املة
 ,ليس���اهم في االس���راع في تنفيذ مسيرة
اإلصالحات المعلنة ،وإن الغضب الشعبي،
ٌ
قاب���ل لالنفجار ض ّد المؤسس���ة القضائية،
ألن الفاس���دين ال يمكن أن يلقوا اسلحتهم
طواعية ،حباً لعيون الشعب ،أنهم يترقبون
الفرصة المناس���بة لعرقلة إصالح القضاء
 ,وكذلك لتخريب التظاه���رات الجماهيرية
الحاش���دة في الس���احات والم���دن  ,وذلك
بتجنيد مرتزقتهم من المليشيات الطائفية،
ودس���ها بي���ن المتظاهرين  ,وفي
وزجها ّ
اس���تخدام الهروات أو األس���لحة الجارحة
بهدف
 ,لتخوي���ف وتهديد المتظاهري���ن ,
ِ
كس���رعزيمتهم ف���ي التخلي ع���ن التظاهر
والتجمع واالحتجاج  ,أو االندس���اس بين
المتظاهري���ن ،وهم يهتف���ون بحياة قادتهم
المليشياوية  ,أو رفع ش���عارت طائفية أو
حزبية أو مليش���ياوية  ,إن هذه المحاوالت
الجه���اض وتخري���ب انتفاضة الش���عب،
وحرفها ع���ن أهدافها  ,باءت بالفش���ل
لح���د اآلن  ,نتيجة تعاون االجهزة األمنية
م���ع المتظاهرين  ,فقد
استعملت هذه العناصر
المدسوسة والمأجورة
 ,بع���ض االعت���داءات
باألسلحة الجارحة ض ّد
المتظاهري���ن  ,ولك���ن
يقظة االجه���زة األمنية
 ,احبط���ت مآربه���م

علي محمد الجيزاني
ناشط مدني
امريكا من العراق ،خس���رنا
نحن ( الجعفري���ون) خيّرت
شبابنا ،وطوابير من األرامل
واأليت���ام ،ومناطقنا بائس���ة
وش���بابنا عاط���ل ،واذالل
لكرامتن���ا ،والج���رح اصبح
عميقاً من فقر وبؤس بالبيت
الشيعي والس���ني ،وأسعار
النفط تنخفض الى الحضيض
ولم تق���وم قائمه لنا من هذه
السياس���ية الرعناء ،العراق

من الصعوبة إعادة نش���اطه
 ،بسبب أسعار النفط،لتهبط
الى مس���توى أدن���ى ،يا اهلل
نحن (الجعفريون) فقراء ..
فمن ينقذنا من هذا الكابوس
،والمراهقين المتخلفين بأسم
الدين،حامل���ي الس�ل�اح،هم
ّ
الس���بب ف���ي تدمي���ر البيت
(الجعفري) ،والخريجين ثالثة
س���نوات لم يتم فيها تعيينهم
بالدوائ���ر ،بس���بب التخطيط

اآلن م���ن البل���دان المنكوبة
البائسة ،بس���بب السياسات
الهوجاء للمغامرين الفاشلين
م���ن االح���زاب الش���يعية
والسنية ،وأنا اعتقد ّ
إن البيت
السني س���يتعافى قبل البيت
الشيعي اذا انتهى العراق من
س���رطان القاعدة وداعش،
واألخ���وان دول الخليج تق ّدم
المس���اعدات لبن���اء البي���ت
الس���ني ،لكن البيت الشيعي

الغير مدروس،والبطالة في
البيت (الجعفري) تفوق بقية
المكون���ات  ..التعيينات فقط
ودافعي الرش���ى،
لالقرباء،
ّ
ياعقالء الش���يعة والسنة :
كيف اتفقتم على جعل البؤس
والحرمان هما فقط مايش ّكُل
واقعنا اليومي!!

رسالتي للسعوديني ومن معهم:

تدميركم لليمن هو تدمير لألمة ..فهل تعقلون !؟
اليوم ال يمكن ألي متابع لمسار
تح���ركات الح���رب العدوانية
الس���عودية – االمريكية على
اليم���ن ،أن يُنك���ر حقيق���ة إن
ه���ذه الحرب بطريق���ة عملها
ومخط���ط س���يرها ،س���تج ُر
المنطقة واألم���ة بأكملها إلى
مستنقع الفوضى واالحتراب،
بين أبناء األمة الواحدة ،والكل
يعلم إن المس���تفيد الوحيد من
التداعي���ات المس���تقبلية لهذه
الحرب ،هو الكيان الصهيوني
،ومع كل ه���ذا وذاك ،مازالت
ُ
تقرع على حدود
طبول الحرب
صنعاء وداخل ح���دود اليمن،
برًّا وبحراً ،وطائ���رات الناتو
العرب���ي تغطي س���ماء اليمن
،والقص���ف يس���تمر والجوع
ُ
ويموت أطفال اليمن
يس���تمر،
ونس���اء اليمن ورجال اليمن،
ونس���تعد بفضل وبرك���ة ناتو
لحرب مذهبية تقسيمية
العرب
ٍ
جديدة ،مس���رحها الجديد هو
اليمن .
مشروع تفتيت وتدمير وتقسيم
اليمن يت ُم اليوم من خالل هذه
الحرب الش���عواء على اليمن
والذي “يعاني أكثر من 80%

م���ن أهله م���ن فق���ر وضنك
الحي���اة ،ومع كل ه���ذا وذاك
مازالت كرامة وعزة الش���عب
اليمني مض���رب مثل لكل من
عرف هذا الش���عب “  ،وفي
اآلونة األخي���رة ،الحظ جميع
المتابعين ،كيف قد ّ
أطل علينا
بالفت���رة األخيرةٌ ،
بعض ممن
ي ّدعون أنهم فالس���فة اإلعالم
ومنظ���رو التحلي���ل الفوقي،
وي ّدعون أيض���اً ،أنهم مثقفين
ع���رب ،وما ه���م إلاّ أصحاب
عق���ول وأف���كار مضمحل���ة،
هؤالء الذين يق���رأون الواقع
وف���ق م���ا يش���تهون ،ووفق
ما يرس���مون ل���ه بمخيلتهم،
لكس���ب ش���هره أو لبيع ذمة،
فهؤالء عندما يروجون اليوم
الستمرار الحرب على اليمن..
أال يعلمون إن نتائج ومكاسب
ُ
س���تكون على
هذه الح���رب،
حس���اب دماء األبرياء ،وجثث
األطفال ودموع الثكالى ،وهذا
إن ّ
دل على ش���يء ،فهو اليدل
إلاّ على غباء وحمق يعيش��� ُه
بعض هؤالء فليس هكذا تورد
األب���ل ياحمقى اإلع�ل�ام ،لقد
اس���قطت حرب “ناتو العرب

“ األخيرة على اليمن ،الكثير
م���ن األقنع���ة الت���ي ّ
تقنع بها
بع���ض أصحابها م���ن العرب
كذباً وري���اءاً ،تملق���اً أحياناً،
وأحياناً أخ���رى لتحقيق بعض
المصال���ح الضيقة ،والس���عي
الكتساب شعبوية كاذبة مزيفة
على جثث األطفال والنس���اء،
فالبع���ض ذهب مرغم���اً لهذه
لمشروع ما،
الحرب ،الرتهانه
ٍ
أو بهدف االنتفاع الش���خصي،
والتفاصي���ل تط���ول هن���ا وال
تقصر ،فموضوع فكرة “الناتو
العربي “ الجدي���د وأن تكون
اليم���ن ه���ي الس���احة األولى
الختب���ار نم���اذج نجاحات هذا
النات���و العربي ،فك���رة حمقاء
بكل المقاييس ،وس���تكون لها
نتائج كارثية وتداعيات خطيرة
على المنطقةّ ..
كل المنطقة ،و
بهذه المرحلة ولألس���ف هناك
“متطفل���ون” عل���ى اإلعالم
العرب���ي ،ي ّدعون الش���فافية
والحياد ،ولألسف أصبح هؤالء
هم مثقفو هذه األمة وأصحاب
الفكر القوم���ي الحديث ،رغم
اضمح�ل�ال افكاره���م وغباء
تحليلهم وسوء تقديرهم ،ولكن

رسالة إلى أبطال ساحة التحرير

الذي أوصلهم الى هذه المرتبة
والمكان���ة المرموق���ة ،ه���و
قدرتهم على التكيف الس���ريع
وتبدي���ل مبادئه���م وثوابته���م
بتغي���ر المرحلة ،فه���م أيضاً
يملك���ون من النف���اق والكذب
والتدجيل الشيء الكثير ،وهم
س���ريعو الحركة ،فكل ساعة
تتغي���ر مصالحهم بتغير قواعد
اللعب���ة ،وهنا عندم���ا أتحدث
عن اإلعالم العربي ،اذكر هنا
لألسف بعض الحقائق ،ومنها
إن اإلعالميين المزيفين اليوم،
بدأوا بالخروج من جحورهم،
مس���تغلين حالة ما يس���مى”
الفوضى العربي���ة “ ،الظهار
أنفس���هم ،فه���ؤالء أحيان���اً،
نش���اهدهم مع ه���ذه الفوضى
المصطنع���ة وأحياناً أخرى هم
ض ّد هذا الفوضى ،فهؤالء هم
الجدد
انتهازيو اإلعالم العربي ُ
..ه���ؤالء ه���م من يتس���لقون
بغبائه���م وتحليلهم الس���خيف
وكذبه���م ونفاقه���م ودجله���م
ورعونة أفكاره���م الى أعالي
القم���م الس���لطوية اإلعالمية
الذين ال يس���عون م���ن خالل
عروبته���م “المزيفة” هذه إلاّ

ُ
من���ذ ثالثة عش���ر عامًّا،
وهو يخوض في مستنقع
اإلرهاب والفساد اإلداري
والمالي  ،حتى اصبح كل
منهما رديف���ا لآلخر في
عملية إنهاك هذا الشعب،
وحرمان���ه م���ن الحي���اة
الح���رة الكريم���ة  ..لتكن
مظاهرات ساحة التحرير،
بداي���ة مبارك���ة للمطالبة
بالحقوق ،بدءاً بالخدمات

الى الوصول إل���ى مصالحهم
الضيق���ة ،وليس ألي ش���يء
فيه خي��� ٌر للع���رب وللعروبة،
وف���ي هذه المرحل���ة يجب أن
تصحو هذه األمة لتدرك حجم
أزمتها وواقعه���ا الذي ادخلها
بنف���ق مظلم ،فالي���وم تعيش
ٍ
األمة العربية واإلسالمية أسوأ
حاالت االنكسار واالنهزام ،امام
المش���روع الصهيو – أمريكي
الذي يحارب اليوم علناً العرب
بالعرب والمسلمين بالمسلمين
،ولقد أثبتت المرحلة الحالية،
وتقاطع���ات ه���ذا المش���روع
وامتداده على أكثر من منطقة،
وعلى امتداد مساحة الجغرافيا
العربي���ة
والديموغرافي���ا
واإلسالمية  ،إن هذا المشروع
أنتق���ل الي���وم من مش���روع
اصطناع الفوض���ى والخراب
بالبالد العربية واإلسالمية الى
مرحلة االجهاز على هذه األمة
والس���عي لتركيعها  .ختاماً،إن
هذه المرحلة وما سيتبعها من
مراحل دقيقة م���ن تاريخ هذه
األمة العربية واألمة اإلسالمية
اللتين أنصهرت���ا بمجموعهما
ببوتق���ة “اإلس�ل�ام العروبي

وانته���اءاً بتعديل مس���ار
العملية السياسية الكسيحة
في الع���راق  ،ووضع ح ّدًا
للفساد والمفسدين  ،وليكن
ش���عار الجميع ( أين ّ
حقي
؟) في ممارسة يجب أن ال
تخرج عن عرفها الحضاري
واإلنس���اني ،كي تستطيعوا
إيص���ال رس���الة واضحة
باتجاهي���ن  ..االتجاه األول
السرّاق والمتالعبين
إلى كل ُ
بأقدارن���ا ومصائرن���ا،
وأرزاقنا ومستقبل أطفالنا
 ،والثان���ي إل���ى اإلرهاب
ودعاته وداعميه ،وفحوى
ش���عب
الرس���الة هي إننا
ٌ
حر يدرك خطورة المرحلة
الت���ي يم ُر به���ا بلده  ،وإن
فوهات البن���ادق المصوبة
اآلن بوج���ه اإلرهاب التي
تحمله���ا س���واعد أبنائن���ا

حكومة تكنوقراطية ونظام مختلط
التكنوقراطي����ة أو ( التقنقراطية
) كلم����ة أصلها يوناني ،مأخوذة
م����ن كلمتين ،هما تكني بمعنى (
فني وتقن����ي ) ،وكراتس وتعني
( س����لطة وحك����م ) ،وتعتب���� ُر
ش� ً
���كال م����ن أش����كال الحكومة،
وتعني حرفياً حكوم����ة التقنية،
ويقال أيض����اً حكومة الكفاءات،
وبناءاً عل����ى ذلك ،فأن الحكومة
التكنوقراطي����ة ،تتش����كل م����ن
الطبقة العلمية والفنية المثقفة،

وه����ي حكوم����ة متخصصة في
االقتص����اد والصناعة والتجارة،
وغالب����اً تك����ون غي����ر حزبية،
فهي ال تهت����م كثيراً ف����ي الفكر
الحزب����ي والحوار السياس����ي،
وبذلك نطالب بتأس����يس حكومة
تكنوقراطي����ة لبناء ه����ذا البلد،
فهذا البلد يملك الكثير الكثير من
الشهادات العليا،والمتمكنين من
بناء هذا البلد وتحسين المعيشة
للمواطني����ن ،واألم����ر األهم إن

هذه الحكومة التكنوقراطية غير
مبني����ة على محاصص����ة حزبية
وسياس����ية ،بل تبن����ى على من
يمتلك الكفاءة والعلمية والثقافة
الالزم����ة ،ومن األم����ور المهمة
والجديرة بالذكر إن هذا يقع على
عاتق أصحاب الكفاءات والعلمية
الجي����دة والثقافي����ة ،وباألخص
أصحاب االختص����اص  ،وأيضاً
يق����ع عل����ى عات����ق كل حقوقي
وطالب للحقوق ،وكوني حقوقي

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com

ومن أصحاب االختصاص أشرح
لكم م����ا ه����و النظ����ام المختلط
،وكي����ف وجد وم����ن يتعامل ب ِه
النظ����ام المختل����ط ( الرئاس����ي
البرلمان����ي ) ،وه����و أحد انظمة
الحكم السياسي ،وهو من النظم
وجد في فرنسا
المس����تحدثة ،و ِ
في ع����ام ،1945عن����د حدوث
الثورة الصناعية ف����ي أوروبا،
ُ
حيث قام الجنرال ديغول ،القائد
العام للقوات المسلّحة الفرنسية،

األبطال من جيش وشرطة
اتحادي���ة وحش���د ش���عبي
 ،ه���ي نفس���ها الي���د التي
تحمل في س���احة التحرير،
العل���م العراقي وش���عارات
رفض الفساد والمفسدين،
كثي ٌر م���ن ش���عوب العالم
استطاعت أن تنال حقوفها
وتزيل أنظمة فاس���دة بهذه
الوسيلة الحضارية ،أخوتنا
المنتفضي���ن على الفس���اد
في س���احة التحرير -رجل
األم���ن ال���ذي يق���ف ف���ي
س���احة التحرير ،هو منكم
ُ
ويق���ف لحمايتكم ،
وإليكم
ف�ل�ا تس���محوا للمغرضين
والمندس���ين باالعت���داء
عليه أو محاولة استفزازه
أو الني���ل م���ن كرامته ،ال
تتجاوزوا الخطوط الحمراء
في هتافاتكم  ،أنتم أصحاب

الشيعة  ,الرافضة  ,الصفويين
,اإلمامي����ة  ,األثني عش����رية،
الفرس،المج����وس ،واس����ماء
أخ����رى يطلقه����ا البعض على (
الجعفريي����ن -المذهب الجعفري
اإلس��ل�امي) ،وأغلبه����ا تحاول
االنتق����اص م����ن ه����ذا المذهب
وم����ن يدخله ،وأغل����ب االحيان
يُرم����ى (الجعفري) ّ
بأن����ُه تاب ٌع
إليران ،وإن والئ���� ُه كلّه لوالية
الفقيه ،هذه الثقافة التي ارتفعت
مناسيبها في العقدين األخيرين،
���ع عدائ����ي بين
أ ّدت ال����ى وض� ٍ
(الجعفرية) والطوائف األخرى،
وخرجت للعلن فتاوى ونصائح
ُ
تحث عل����ى ع����داء اإليرانيين
والصفويي����ن و(الجعفريي����ن)
األثني عش����رية ،ألنهم فرسّ
ويحق
ومجوس،الصراع اليوم
لي بق����ول الدامي بين المذهبين
الس����ني والش����يعي ،ص����راع
عقائدي سطحي ،ال عمق فيه،
ول����و إن المتصارعين انتخبوا
علماءاً من الطائفتين وجلس����وا
���ر واحد مش����ترك،
عل����ى منب� ٍ
وتصالحا وتكاشفا على أساس
القرآن والس����نة والعترة ،لبانت
الكثير م����ن الحقائق ،ولتوقفت

الكثير من الخزعبالت ،ولتوقف
الصراع ،وعاش����ت هذه األمة
بس��ل�ام اإلس��ل�امٌ ..
كل عل����ى
مذهب����ه ،وحس����ب حججه التي
يس����وقها للغير ،واآلخر يحترم
اآلخ����ر ،وكل رأي محترم ،وال
ضغين����ة وال حق����د مدفون في
دواخل القلوب ..
اليوم ،ه����ذه الفكرة التي تروج
لها دوائ ٌر محترفةّ ،
لشق وحدة
الص����ف العرب����ي ات����ت اُكلها،
وجائت بنتائج ّ
أقل مايقال عنها
إيجابية لتلك الدوائ����ر العدائية
لإلس��ل�ام ،والتي تحاول تفرقة
المس����لمين ووح����دة ّ
صفه����م
وأخوته����م  ,م����ا يج����ري اليوم
ّ
على الساحة الدينيةّ ،
إن العالم
ُ
يعيش معس����كرين،
اإلس��ل�امي
معس����كر ُس� ّ
���ني ووطنه وقادت ُه
في السعودية ،ومعسك ٌر شيعي
ووطن����ه وقادت���� ُه ف����ي إيران،
ّ
والحق إن هذا التوجه هو توج ٌه
مجحف ّ
بحق اإلس��ل�ام ،فإيران
ولح ّد العام  1979هي نفس����ها
إيران في الع����ام الذي نحن فيه
اآلن ..دولة (جعفرية) في عهد
الشاه  -دولة (جعفرية) في عهد
علي خامنئي ،لكن السياسة هي

الس���عودية مرتكزاً كما كانت
لقضايا األمة العربية،ومرتكزاً
لوحدة هذه األمة اإلس�ل�امية،
فالسعودية لها مواقف تاريخية
ال يمكن لعربي أن ينكرها من
كل قضاي���ا األقلي���م من حرب
تشرين 1973م مروراً باتفاق
الطائ���ف 1989م اللبنان���ي
،م���روراً بقضاي���ا ومواق���ف
ٌ
مواقف
ع ّدة ،كانت للس���عودية
مش���رفة فيها ،ويفتخر بها كل
عرب���ي ومس���لم  ،ولكن يبدو
واضحاً ،إن سياسة السعودية
بالعق���د األخي���ر ،ق���د اختلفت
اختالفا كلياً عما نتمنى ونعول
دور سعودي إيجابي،
عليه من ٍ
لحل شامل لكل قضايا المنطقة
ٍ
،والعدوان الس���عودي األخير
على اليمن ،كسر آخر رهاناتنا
على هذا الدور الذي كنا نتمنى
أن تلعبه السعودية بالمنطقة.

االقناع بعكس هذا حتى في غير
الع����راق  -اليم����ن  -البحري����ن
السعودية – سوريا غير ممكن،
بظروف
فهذه ال����دول التي تم ُر
ٍ
سياس����ية عصيبة ،جعلت أفكار
التطرف منها ً
دوال مختنقة بعيدة
ّ
الش ّقُة
عن
الصف العربي ،وبعُدت ِ
بين األخوة ،وبي����ن تلك الدول
وال����دول العربية األخرى ،صار
صراعاً ال ينتهي ،وتقوده دولة
الس����عودية بفتاويها وبرجاالت
صوت مس����موع ومقاطعة
ذات
ٍ
قوي����ة لتلك الدول����ة ،وم ّد نفوذ
التطرف فيها ،ما يجعل الوقوف
عل����ى قارعة االح����داث ،تبحث
عم����ن يق����ف معها ف����ي محنة
ليست ككل المحن ،ويبدأ االتهام
الموجه صريح����اً وطريحاً لتلك
الدولة ،مم����ا جعل البعض منها
يهرب الى ُ
حيث متنفس����ه ،ولو
أسس كثيرة ،كاللغة
على حساب ٍ
واألخ����وة والقراب����ة والجيرة،
وه����ذا بالتأكي����د مؤش����ر غير
منضبط ووقح بأتجاه الطرفين،
عندما تجد إن أخاً لك يُمد بالمال
والسالح لقتلك ،أكيد يجعل منك
مبتع����داً عن ذل����ك األخ ،فوجد
أقرب
هؤالء األخ����وة إن إيران
ُ

ّ
لشعب ُس���لِبت حقوقه
حق
ٍ
عل���ى م��� ّر التاري���خ م���ن
قب���ل الطغاة والسماس���رة
وع���اث
واللص���وص،
المفس���دون فيه خراباً  ،لذا
عليك���م أن تحددوا مطالبكم
وم���اذا تري���دون  ،ك���ي ال
تذهب جهودكم وحماستكم
أدراج الري���اح  ،ش��� ّكلوا
قيادة ميداني���ة مدنية ُ
تأخذ
عل���ى عاتقها التفاوض مع
الحكومة وتقديم طلباتكم ،
وال تسمحوا ألحد بأن يثب
على منجزكم الكبير هذا في
تصريحات رئيس الوزراء
األخيرة ،والت���ي نوّه فيها
عل���ى إن ال إصالح حقيقي
يل���وح في األفق  ،بس���بب
الضغوط التي تمارس عليه
من قب���ل الكتل السياس���ية
وحيتان الفساد  ،كانت هذه

التصريحات رسالة واضحة
ُ
يحمل في
رج���ل
إليكم من
ٍ
داخله الرغب���ة باإلصالح
 ،ويطلب العون والتفويض
من الش���عب ،ليخطو نحو
قرارات خطيرة وكبيرة ،قد
تض ُر بمس���تقبله السياسي
 ،كون���ه نت���اج محاصصة
أثني���ة وقومي���ة وحزبية ،
وحكومت���ه ولي���دة معادلة
توافقية اشترك الجميع في
وض���ع رموزه���ا  ،العراق
اليوم عل���ى مفترق طرق،
وأمام خيارات أحالهما مر
 ،لذلك يجب ان نكون بقدر
المس���ؤولية الملق���اة على
عاتقنا .

بالل حنويت الركابي
بتعطيل الدستور واألنظمة كافة،
وحكم فرنس����ا بموج����ب األحكام
العرفي����ة ،ولكن هذا الجنرال قام
بخدمة عظيمة لفرنس����ا وشعبه،
عندما قام بوضع دس����تور جديد
يعطي الحق للشعب الفرنسي من
جميع النواحي ..العيش الرغيد
واالحت����رام والتقدي����ر ،وكاف����ة
الحق����وق ،وق����ام أيض����اً بوضع
���س للدول����ة منتخب من قبل
رئي� ً
الش����عب مع مطلق الصالحيات،

المذاق السياسي في همجية التاريخ العربي
ولوقت
التي قلبت الموازي����ن،
ٍ
قري����ب عندم����ا كان الش����اه ،
ي����زور مصرُ ،
تقف ل����ه الناس
ّ
صفين م����ن المطار ،حتى محل
إقامته ،ويس����ي ُر هو والرئيس
الس����ادات في مص����ر ،وترقص
له النساء المصريات ،وتصفق
له المارة ،والحال هذا مش����ابه
لما يجري في السعودية،عندما
كان الشاه األب واألبن،يزوران
المملك����ة العربية الس����عودية،
رئيس
تقام له االحتفاالت وهو
ٌ
���س لدول����ة
(جعف����ري) ورئي� ٌ
(جعفري����ة) قاطب����ة وقافلة عن
بكرة أبيها!! فهل تغير المذهب
(الجعفري) اليوم ؟ إيران كانت
دولة ( أربعيّة) ودخل التش����يع
لها ف����ي العام  1500ميالدية..
تس����عة قرون دولة ( أربعيّة)،
واصبح����ت دول����ة ( جعفرية)،
والقصة معروفة تتداولها الكتب
والمواق����ع االلكتروني����ة ،اليوم
الحراك السياسي وهيمنة الفكر
المتطرف الس����لفي والوهابي،
جعل م����ن ( الجعفريين) اعداء،
وهؤالء ( الجعفريون) ،والئهم
ليس لوطنهم بل والئهم إليران،
وهذا اليقبل النقاش !! ومحاولة

“ ،تس���تدعي ب���كل تطوراتها
واحداثها من الجميع ،مسلمين
وعرب���اً ،أن يقف���وا وقفة حق
مع عروبتهم وإسالمهم  ،وأن
ال يكونوا ش���ركاء بمش���روع
التدمير والتمزي���ق واالجهاز
على هذه األمة ،فالحدث الجلل
وعدوان “ناتو العرب “الشامل
على اليمن ،يستدعي حالة من
الصحوة الذهني���ة والتاريخية
عن���د كل العرب والمس���لمين
 ،فالمرحل���ة ل���م تع���د تحتمل
وج���ود مزي��� ٍد من االنقس���ام
والتفتيت والتمزيق لهذه األمة
جغرافي���اً وديموغرافياً ،وهذه
دع���وة الى النظام الس���عودي
ال���ذي يج���ر الي���وم المنطقة
واألمة بأكمله���ا نحو االنتحار
التدريجي،وادعوه إلى التعقل
بأفعاله وقراءة الواقع بحكمة
وبمنطق الواقع ،واالحتكام إلى
العقل بدل التصرفات األنفعالية،
ور ّدات الفع���ل المتس���رعة،
فنحن اليوم ك���م كنا نتمنى أن
يعود دور الس���عودية،كما كان
بعهد المل���ك فيص���ل والملك
خالد والمل���ك فهد رحمهم اهلل
جميعاً ،فنحن نتمنى أن تكون

احمد عواد الخزاعي
المطالب����ة بالحقوق ٌ
حق
كفلت���� ُه كل الش����رائع
الس����ماوية والقواني����ن
والنظم الوضعية  ،وليس
ألح����د الح����ق أن يمن����ع
صاحب الحق بالمطالب ِة
ب����ه  ،أو يح����اول لج����م
صوته ،كي ال يصل إلى
اصحاب الق����رار .العراق

جمعة عبد الله
التخريبية الشريرة من بلطجية المليشيات
الطائفية  ,إن اح���داث الفوضى التخريبية
يبقى هدفاً قائماً للفاسدين  ,لتخريب انتفاضة
الشعب الباسلة  ,لكن عامل االنسجام بين
االجهزة األمني���ة والمتظاهرين التي تحمي
المتظاهري���ن من المرتزق���ة والبلطجية ,
بالواجب والمس���ؤولية النزيهة والشريفة
 ,لك���ن يجب أن نمتل���ك اليقظة والحذر من
دسائس الفاسدين الذين ارعبتهم انتفاضة
الش���عب بهذا الحجم الكبير من المش���اركة
بالغليان الش���عبي الع���ارم  ,وهم يدركون
ُ
ستظل في
بأن الجماهير الش���عبية الثائرة،
الس���احات والمدن ،وبالطوفانات البشرية
المس���اهمة فيه���ا ،حت���ى تحقي���ق الهدف
المنش���ود في القضاء على س���لطة الفساد
والفاس���دين ،والغاء المحاصصة الطائفية
والحزبية  ,وارسال الفاسدين الى المحاكم
العراقي���ة ،وارجاع األم���وال التي نهبوها
وسرقوها من خزينة الدولة من خالل تولي
مناصبه���م التي اصبح���ت أوكاراً لطفيليات
الفس���اد ،إن على الس���يد العب���ادي الذي
يحضى بالدعم المطلق من الش���عب ،بعموم
طوائفه الدينية والسياس���ية  ,األختيار بين
االنتماء الى الش���عب كقائد وطني مرموق
وش���ريف ،أو أن يبقى ف���ي احضان حزب
الفاسدين ( الدعوة ) وقائده األول ( نوري
المالك���ي ) الذي ج ّر الوطن والش���عب الى
الوي�ل�ات والمحن والكوارث  ,ودمر ّ
وحطم
العراق  ,ونهب الحرث والنس���ل  ,وأحرق
األخضر واليابس  ,واضاع مئات المليارات
الدوالرية التي ذهبت الى جيوب الفاسدين
مش���اريع وهمية أو عقود ش���راء
 ,بحجة
ٍ
جيوش فضائية،
 ,أو صفق���ات فس���اد  ,أو
ٍ
احتلت الدولة واستنزفت طاقاتها المالية،
وفي عهده الكارثي  ,انتعش���ت وعشعشت
مافيا وعصابات الفساد  ,وتحطم العراق..
بتسليم ثلثه الى تنظيم داعش المجرم ،بما
فيها تسليم الموصل  ,وكذلك هو المسؤول
األول عن المجازر الدموية البش���عة التي
طال���ت أكثر م���ن  15ألف من الش���باب (
الجعفري -المذهب الجعفري اإلس�ل�امي) ,
وال يمك���ن للعراق أن يرى النور ويس���تعد
عافيته بوجود الفاس���دين ،وهم يش���رفون
على مراف���ق الدولة  ,وال يمكن جمع ّ
الغث
والعف���ن والفاس���د والمجرم  ,م���ع النزيه
والشريف على طاولة واحدة  ,أو يجمعهما
حزب واحد  ,يؤمن بالس���رقة واللصوصية
ٌ
والس���حت الحرام  ,لذا إن مواقف الس���يد
العبادي اإلصالحية والوطنية التي أعلنها
حزب فاس���د،
 ,اليمك���ن أن يس���اعد ُه فيها ٌ
دمّر الع���راق ّ ,إنُه اآلن ينتمي الى احضان
الش���عب،عليه اسقاط هذه الجراثيم الفاسدة
ووضعها في حاويات القمامة ،مهما كانت
جبروت عروش���ها  ,أنهم نمو ٌر من ورق ,
تقترب إليهم
عندما يج���دون النار الحارقة
ُ
 ,يتحولون الى فئران مذعورة ،تفتش عن
مأوى داخل وخارج العراق ّ ,
وإن بقائه في
حزب الفاس���دين ( الدعوة ) ،يش ّكُل غرابة
غير منطقي���ة  ,واليش���رّفُه وال يزيد من
قيمت���ه ومكانته  ,بل على العكس ،لو تخلى
عن حزب الدعوة  ,س���يكون قائ���داً وطنياً
شريفاً ،يعيد الى العراق النور الذي خطف ُه
الفاسدون من قيادات حزبه الفاسد.
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لهم من السعودية ودول شقيقة
أخرى ،وأحياناً غير متأس����فين
عل����ى تصرفاتهم ،وه����ي تدفع
بهم باتجاه الخ����روج عن مدار
كان ثابتاً لقرون،ومتعايش����ين
في س����رّائهم وضرّائه����م ُ ..
كل
هذا الذي يحدث في ش� ّ
���ق وحدة
العرب،جاء نتيجة أخطاء ..مرّة
تكون سياس����ية غير مدروسة،
غايتها تحقي����ق نتائج ومصالح
غي����ر مضمونة ،وم����رّة أخرى
نتيجة لهمجي����ة تاريخية ،كان
المسلمون فيها يتعاطون مذاقها
بتأثير سياس����ي ،وداف����ع أيضاً
ٍ
ش����وفيني ،لكن م����ن نوع أخر،
لتظهر اس����ماء تكت����ب لألمير
والحاك����م م����ا يري����ده ،وليس
حقيقة مأخوذة من أصل االسالم
وس����نة الرس����ول وآل بيت����ه،
فظهر محمد عبد الوهاب وأبن
تيمي����ة وأبن قيم الجوزية ،وهم
ينشرون أفكار ارضاء السلطان
ومحاولتهم إمال����ة أفكار األمة
أهداف تعس����فية ،غايتها
نح����و
ٍ
اقص����اء اآلخر ال����ذي ربّما هو
مختلف معه ببعض األفكار التي
ال تس����تدعي كل ه����ذا الجفاء،
والنتيجة التي نعيشها اليومّ ،
إن

ورئي����س الدولة يعيُّن ش����خصاً
يس����مى وكيل أول برتبة رئيس
وزراء ،م����ع التقيد بالصالحيات
،مهمت ُه فق����ط تعيي����ن الحقائب
الدبلوماس����ية لل����وزارات كافة،
ووضع الجن����رال ديغول مجلس
للن����واب بعدد ثالثي����ن نائباً لكل
دورة ،وم����دة دورته����م أرب����ع
س����نوات فقط ،وال يحق لهم بأي
حماية أو مميزات أو صالحيات
أو تقاعد ..مهمتهم الوحيدة هي

مراقبة مشروعية عمل الدولة،
وبهذا يكون الحكم للشعب تحت
نظام حكومي تكنوقراطي ،ونظام
مختل����ط وديموقراط����ي ،ويكون
الش����عب مع����ززاً مكرم����اً ،ومن
مفه����وم الديموقراطية هي حكم
الشعب بواسطة الشعب .

حمزة الجناحي
الدول العربية قاطبة في تقاطع
وأختالف مس����تمر في المصالح
واألف����كار ،ب����ل أنه����ا اصبحت
بعيدة عن الرك����ب الحضاري،
واصبحت عبارة عن منجم من
الذه����ب ،يستس����قي منه الغرب
أم� ً
���واال متى ما يري����دون ،وهم
يرون أمة تركها الزمن ،وهي ال
تتحرك نحو التطور ،وأختارت
البقاء عل����ى حاله����ا ،دون أن
تأخذ دورها كأمة تس����تطيع أن
تفعل الكثير ،وتؤثر في الوضع
رقم
العالمي ،وال تبق����ى مجرد ٍ
���ب له حس����اب..
مهمل ال يحس� ُ
ُ
تمتهن القتل والذبح
مجرد أمة،
وشراء الس��ل�اح والتكنولوجيا
المتطورة ،وتس� ّ
���خرها في غير
محله����ا ،لألس����ف الش����ديد إن
الوض����ع الحال����ي جع����ل الكثير
من ال����دول التي كان����ت يوماً،
تعتب���� ُر محط����اً ألنظ����ار العالم
ف����ي وجوده����ا ،ووضع����ت لها
خط����ط لديمومته����ا نحو حاالت
الس����ير ف����ي الرك����ب العالمي،
دوال تعي� ُ
اصبح����ت ً
���ش حال����ة
ُ
..تعيش على
االحتراب الداخلي
اقتصادي����ات مفروضه عليه ،ال
تستطيع أن تحدد حتى مصيرها

متش����رذمة ,مقس����مة  ,خاسرة
ل����كل عناصر الثبات والبقاء في
بيئته����ا ،دولة واحدة ،مما جعل
قادتها وسياسيّها يذهبون بعيداً
عن خيمة الع����ربٌ ،
وكل يبحث
عمن يقف معه ويمده بمتطلبات
االستمرار والبقاء ،فأندفع بكل
قواه ليحتم����ي ويطلب الحماية
ممن هو بعيد عنه ،لكنه وجد ّإنُه
ال يس����تطيع االستغناء واالبتعاد
عن مخططاته وأيديولوجياته،
ومن هذه الدول العراق وسوريا
���وم ما لهما
اللتي����ن كانتا في ي� ٍ
الس����بق في المنطق����ة ،اصبحتا
دولتين تستعينان بدولة إيران،
وتنتظر م����ن إي����ران اكثر مما
تنتظ����ر من الس����عودية والدول
العربية مس����اعدات أو الوقوف
بجانبهما،ففض��ل�ا االبتعاد عن
االس����تجداء على أبواب الدول
العربي����ة واالرتم����اء بأحضان
دول����ة إيران الت����ي طغى عليها
البعد المذهبي قبل القومي وقبل
الوطنية وقبل التاريخ .

