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أين أخالقكم من اخالق
رئيسالوزراءالفنلندي؟
جمعة عبد الله

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

ام����ام محن����ة تدف����ق
الالجئين باعداد كبيرة،
بعدم����ا ضاق����ت به����م
السبل في بلدانهم التي
ص����ارت جحيماً مدمراً
 ,واصب����ح المواط����ن
���ب
عب����ارة ع����ن حط� ٍ
إلدام����ة مش����اعل النار
والحرائ����ق  ،ولكن هذه
النجاة له����ا ثمن باهظُ ،
حيث اصبحوا ُطعماً
للبحر ،للغرق والموت ،ولهذا صدم الضمير
اإلنس����اني العالم����ي الحي ،امام المأس����اة
المروع����ة لطفل الس����وري ( إيالن ) الذي
قذفت ُه امواج البحر جثة هامدة الى اليابسة
 ,وق����د روّعت هذه المحن����ة وه ّزت الرأي
العام العالمي بالتعاطف والتضامن  ,لمأساة
الالجئي����ن الذين يبحثون عن قوارب النجاة
لحياته����م ومصيره����م  ,فق����د وقفت بحزن
المستشارة االلمانية ( ميركل ) وهي تبكي
ام����ام الالجئين  ,وطالب����ت المانيا والبلدان
االوروبي����ة  ,باحتضان الالجئين وتقديم كل
أش����كال الدعم والمساعدة  ,وفتحت الحدود
الستقبال الالجئين .
كذلك عبّر عن االحب����اط والصدمة العنيفة
لهذه المأس����اة االنس����انية ،رئيس الوزراء
الفنلن����دي  ,وه����و يعرض منزل����ه الخاص
طالبي اللجوء ،ودعا الفنلنديين
الستضافة
ّ
ال����ى تقديم كل أش����كال التضام����ن والدعم
والمس����اندة ،والوق����وف ال����ى جانب محنة
الالجئين  ,وكما ع ّب����ر الكثير من الزعماء
االوروبيي����ن  ,بالوقوف ال����ى جانب محنة
الالجئين ،وفتح الح����دود امامهم ،والقبول
به����م  ,كذلك ع ّب����ر ه����ؤالء الزعماء عن
استعدادهم لقبول من  150الى  200ألف
الجئ  ,وهذا يعبّر عن احساسهم اإلنساني
وضميره����م الحي تج����اه محنة االنس����ان
المعذب  ,مهما كان دينه ومذهبه وش����كله
ولونه  ,رغم أنهم ال يتدخلون بشؤون الدين
والمذه����ب ،واليتحدثون عن صفوة االديان
والمذاه����ب  ,ورغم أنهم ف����ي وجهة نظر
ادعياء الدين اإلس��ل�امي ،كفرة وملحدين،
ه����ذا يدفعنا الى الس����ؤال  ,اذا كان زعماء
اوروب����ا كف����رة وملحدين  ,ويقف����ون بكل
عواطفهم اإلنس����انية امام المآسي والمحن
 ,ويق ّدمون كل أش����كال الدع����م والتضامن
والمساندة الى المحروم والمعذب والنازح
والمهج����ر والمضطهد  ,والذي
والمش����رّد
ّ
يش����كو ظلم الطغ����اة ،فم����اذا يفعل اصحاب
الدي����ن ازاء محنة المواط����ن كما هو الحال
في العراق ؟ وأين مواقف اصحاب العمائم
من محنة اإلنس����ان العراقي ؟ وأين مواقف
االحزاب اإلسالمية العراقية  ,بعد سيطرتها
على الس����لطة والنفوذ والمال ؟ ماذا فعلوا
وق ّدموا للش����عب العراقي ؟ سوى انغمارهم
بالجش����ع والفرهود  ,وبنوا جنتهم العامرة

من الس����حت الحرام  ,وانغمسوا في حاالت
البذخ واالسراف المجنون دون وجع قلب،
وانغم����روا ف����ي مس����رّاتهم النعيمية على
ش����قاء الش����عب العراقي  ,وطرّزوا حياتهم
المخملي����ة بالدونية  ,وانفصل����وا كلياً عن
الش����عب والدين والمذهب  ,سوى المتاجرة
صرح هيبتهم
به صباحاً ومس����اءاً ،لبن����اء
ٍ
ومقامه����م العالي  ,وهم ال يتصورون بأنهم
وصلوا بنفاقهم الى أسفل درجات الحضيض
 ,بترك الش����عب يعاني من معاناته القاسية
والمر ّوعة والرهيب����ة  ,وهم ينظرون دون
أبالية من أبراجهم العالية  ,نظرة استخفاف
واحتقار وإهان����ة  ,كأنهم اوصياء اهلل على
االرض  ,أو الصف����وة المخت����ارة ،طالم����ا
أنهم ابن����اء المرجعيات الدينية العليا  ,وهم
اليدرك����ون بأنهم يمرّغون س����معة ومكانة
ابائهم في الوحل والع����ار  ,أنهم اليعرفون
بأنهم غارقين حتى قمة رأس����هم في البرك
اآلس����نة بجراثيمها القذرة ،وأنهم تحولوا
ضفادع في هذه البرك اآلسنة بروائحها
الى
ٍ
العفن����ة والكريه����ة ،أنهم يتص����ورون ّ
إن
قصوره����م الملوكية  ,تجعلهم أعلى ش����أناً
ورفعة ومقاماً من الش����عب ،وهم يتوهمون
حين هبّت س����واعدهم بنهب وسرقة مافي
مغارة عل����ي بابا  ,بأنهم كس����بوا وربحوا
الخل����ود والجن����ة األبدي����ة  ,وإن حماياتهم
بجيوش����ها الجرارة ،كافي����ة لصمام األمان
لحياتهم  ,وهم يرتكبون جرماً شنيعاً بحجز
هذه األفواج الضخمة من الحمايات ،حوالي
 20ألف عنصر حماية  ,حسب تقرير رئيس
الوزراء الس����يد العبادي ..في الوقت الذي
يخوض الع����راق معركة طاحنة ض ّد تنظيم
بأمس
داعش المجرم  ,وهو ( أي العراق )
ّ
الحاجة الى هذه القوة العسكرية المحجوزة
ً
أمواال طائلة
 ,وهي تكلّف خزين����ة الدولة
ُ
عبثاً ..في الوقت ال����ذي يعاني العراق فيه
عجز مالي كبير  ,نتيجة األزمة المالية
من ٍ
أخر قطرة
 ,وبه����ذا الفعل الش����ائن فق����دوا ِ
من الش����رف واألخالق والضمير  ,بنعيمهم
وترفه����م الب����اذخ  ..في حي����ن ّ
إن العوائل
ُ
تبحث عن قوتها اليومي في نفايات
الفقيرة
ّ
القمامة  ,وال ترق لهم قلوبهم والعواطفهم
ً
الميت����ة ب����أن يخصصوا ج����زءاً
ضئيال من
األموال التي نهبوها من الس����حت الحرام
والمهجرين
في اطعام الفقراء والمشرّدين
ّ
 ,حتى يزكوا مالهم الحرام !! وهم يتحدثون
عن الدين والمذهب واالخالق اإلس��ل�امية ,
بسعر
وهم باعوا شرفهم وأخالقهم ودينهم
ٍ
���كل بائس ..وصم����ة عار في
زهي����د  ,بش� ٍ
جبينه����م  ,أنهم اليدرك����ون بأنهم اصبحوا
جراثيم طفيلية بحاجة الى مبيدات الجراثيم،
حتى يتخل����ص العراق من قاذوراتهم النتنة
والعفن����ة  ,أنه����م اضحوك����ة الزمن األغبر
 ,ولك����ن الش����عب يمهل وال يهم����ل  ,وإن
لقريب بعون اهلل والشعب.
مصيرهم
ٌ

العباديوتظاهراتساحة
التحرير ومؤتمر الدوحة
موسى صاحب

التظاه���رات التي تش���هدها العاصمة بغداد
وبقية محافظات الوسط والجنوب ،للمطالبة
بتحس���ين الخدمات ومحاس���بة الفاسدين،
وتش���كيل حكوم���ة مدنية ،يتس���اوى تحت
خيمته���ا مختلف أطياف الش���عب العراقي،
ّ
بغ���ض النظ���ر ع���ن انتماءاته���م الدينية
ُ
تمث���ل بداية النهاية
والقومية والمذهبية،
لس���نوات سياس���ية عجاف ،تسلطت على
رقاب العراقيي���ن ،وتحكمت بمق ّدرات البلد
ووضعت مس���تقبله االقتص���ادي والمالي
واالجتماع���ي في مه���ب الري���ح  ،وهذه
الس���نين دفع العراقيون أرواحهم ثمناً لها،
ظلماً وعدواناً ،ال لس���بب س���وى الختالف
أمزج���ة السياس���يين حلفاء األم���س إبان
معارضتهم للنظام السابق ،خصوم المرحلة
الديموقراطية من خ�ل�ال تباين مصالحهم،
وهم يقتس���مون مغانم العملية السياس���ية
الت���ي تدر عليه���م جاهاً وس���لطاناً ،حيثما
وطأت أقدامهم  ،وما يميّز هذه التظاهرات
ويجعل جمرتها الوطنية تتقد يوماً بعد آخر،
ورقعتها الجغرافية تتس���ع لتشمل مساحات
بحجم أهدافه���ا ومطالبها ،أنها انطلقت من
رحم عراق���ي خال من كل ش���ائبة إقليمية
ودولية وبعفوية عراقية ،ال مكان لألطماع
السياس���ية فيها  ،باإلضاف���ة إلى ذلك وهو
األهم هو دعمها من قبل المرجعية الرشيدة،
صمام أم���ان جميع العراقيي���ن .إذاً أصبح
طرفي معادلة أساسية لتصحيح مسار
لدينا
ّ
العملية السياسية التي انطلقت منذ التاسع
من نيسان عام ، 2003وهو
التاريخ الرسمي لسقوط نظام
صدام حسين  ،هذان الطرفان
هما المرجعية الدينية الرشيدة
في النجف األشرف والشعب
العراق���ي اللذان أيّ���دا ودعما
الدكتور حي���در العبادي من
أجل تحقيق اإلصالحات التي
ن���ادى به���ا المتظاهرون ،

وهو الي���وم على أعتاب مرحلة سياس���ية
صعبة وحرجة ،تواج���ه البلد الذي تتقاذفه
أم���واج المطام���ع الخارجي���ة القادمة من
وراء الح���دود  ،ناهي���ك ع���ن الصراعات
الداخلية للكتل واألحزاب التي تقف ورائها
أجن���دات طائفية ومذهبي���ة وقومية  ،لذا
فأن أمام رئيس ال���وزراء فرصة للخروج
من النف���ق المظلم الذي يم ُر به العراق من
خالل اإلسراع بتشكيل حكومة ( تكنوقراط
) تض���م كفاءات يزخ���ر بها البل���د ،كفيلة
بالقض���اء على مظاهر الفس���اد ،باإلضافة
إلى معالجتها للواقع االقتصادي الذي يلفظ
أنفاس���ه األخيرة ،خصوص���اً وإن هنالك
أطرافاً سياسية داخلية ال تروق لها مطالب
الجماهير ،وإن أعلنت تأييدها لها من خالل
منابره���ا اإلعالمية  ،كذل���ك وجود أطراف
خارجية تعمل برعاية دول إقليمية  ،تتحرك
الي���وم باتجاه لملمة أوراقه���ا ،لتعوّض ما
خس���رته ف���ي الماراثون السياس���ي عن
طري���ق عقدها المؤتمرات التي تحاول من
خاللها ترتيب وضعها الداخلي مثل مؤتمر
كش���عب ثائر ال نس���مح
( الدوحة ) ،ونحن
ٍ
بأن تك���ون حزمة اإلصالح���ات التي أعلن
عنها رئيس الوزراء ،مجرد لقلقة لس���ان
التس���من وال تغني من جوع  ،الهدف منها
جانب
تهدئة المتظاهرين م���ن جانب ومن
ٍ
آخر إرضاء الشركاء الداخليين في تشكيل
الكابينة الحكومية  ،ونقول للدكتور العبادي
أيضاً ،ال تتهاون وال تتقاعس عن تنفيذ ما
وعدت به فلصوص السياس���ة في الداخل
والخارج يتحين���ون الفرصة لالنقضاض
على التجرب���ة الديموقراطي���ة ،وال اعني
بها ديموقراطية ( بريمر ) س���يئة الصيت،
ّ
وإنما ديموقراطية الشعب في حرية أختياره
األصل���ح واألنجع في قي���ادة البلد ،وكذلك
حرية التعبير في المطالبة بتحقيق الرفاهية
واالزدهار في شتى قطاعات الدولة  ..اللهم
اشهد ..اللهم أني قد بلّغت.
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قانون الحرس الوطني ..الحماقة الكبرى
ّ
إن م����ن يق����رأ مس����ودة قانون
الحرس الوطني ،أكيد سيصاب
بالذهول ،وربّما االنكسارّ ..
لعل
نهاية العراق الواحد وتش����ظيه
الى دويالت ع ّدة ،يرسخها ذلك
القانون في مسودته ،وسيعتقد
إن واض����ع تل����ك المس����ودة ،ال
يمت ال����ى العراق بصلة ،وليس
من مواطني����ه ،وأول ما يتبادر
الى الذهن  ،إن تلك المس����ودة
كتبت في إح����دى دول الجوار،
وأرس����لت الى لجن����ة كتابة تلك
المس����ودة في مجلس الوزراء،
أو يعتقد إن م����ن كتبها هو من
أزالم النظ����ام البعثي الذي يريد
بقانون يُسمّى
أن يكافئ رجاالته
ٍ
قانون الحرس الوطني .الحديث
ٌ
ممكن في
عن ه����ذا القان����ون،
دولة ليس له����ا جيش وال قيادة
عس����كرية ،وكأنها دولة خارجة
للت����و ..لتعيش مثل باقي الدول،
وه����ي تفتق����ر لكاف����ة مقومات
الدول����ة ،ومهددة من قبل الداير
اإلقليم����ي ،ومح����ط اطماع تلك

ال����دول ،عند ذاك م����ن الممكن
الحدي����ث عن تكوين مليش����يات
مواطني
أو قوى متعددة تحمي
ّ
تل����ك اإلقالي����م أو المدن في تلك
���دات خارجية،
الدولة من تهدي� ٍ
وليس دول����ة ذات س����يادة لها
جيش يقاتل ببس����الة في جبهات
ع���� ّدة داخل الع����راق ،وله قيادة
عس����كرية ويتح����رك على كامل
التراب العراقي وبحرية كاملة،
ويمتلك أسلّحة متقدمة ومتطورة
ومعت� ٌ
���رف ب����ه كجي����ش للدولة
العراقية من قبل الدول األخرى،
القراءة األولى لتلك المس����ودة
وللوهل����ة األول����ى يجعلك تعتقد
أن تلك الوحدات التي ستؤسس
في المحافظات العراقية ،واجبها
التص����دي للجي����ش العراق����ي،
ومنع����ه م����ن الدخ����ول الى تلك
���ح ج ّدًا أيضاً ،إن
المدن ،وواض� ٌ
هنالك غرضاً آخراً ،وهو عودة
الجي����ش الصدامي الى الواجهة
برتب عالي����ة ،والخطير إن هذا
ٍ
القانون سلّم وبسهولة االغبياء

���ب
تقس����يم تل����ك الق����وات بنس� ٍ
ف����ي المدن الت����ي يقطنها خليط
عربي وآخر قوم����ي وعرقي ,
ً
فمثال المادة الثانية -خامسا (أ)
 يعتمد تمثي����ل ابناء محافظةكركوك بنسبة  32%من العرب
و32%م����ن االك����راد و32%
من التركم����ان و 4%من باقي
المكونات األخرى كمسيحيين ،
وللفقرة ذاتها (ب) -يعتمد تمثيل
ابن����اء محافظ����ة بغداد بنس����بة
 50%م����ن الش����يعة و50%
من الس����نة ،وحس����ب الوحدات
اإلدارية وكثافتها السكانية ،وفي
الم����ادة الثاني����ةّ ،
فضل وأعطى
األولوي����ة واألفضلي����ة لرج����ال
الجي����ش العراقي الس����ابق من
الضباط والمراتب ،واس����تثناءاً
من أي قان����ون وضابطة أمنية،
وفي المادة الثالثة ( - )1يش����ير
قوة بمقدار قيادة فرقة
الى تكون ّ
لكل محافظ����ة وقيادتها في مقر
المحافظ����ة ،وبإم����رة المحافظ،
وبأشراف مجلس ،يسمى مجلس

أمن المحافظة وه����ذا المجلس
يلغي ق����رار المحاف����ظ بأغلبية
الثلثي����ن .واجب تلك القوات هو
حماي����ة الح����دود اإلدارية لكل
محافظة ،والس����ؤال هو :ممن
تحمي تلك الق����وات المحافظات
م����ن أي اعت����داء ؟ اعتقد أنها
قوات
تحم����ي المحافظ����ة م����ن ّ
الجي����ش والش����رطة االتحادية،
وتقاتلها اذا حاولت الدخول الى
تلك المدينة ،وعدد القوات التي
ستشكل لكل محافظة على أساس
النس����ب الس����كانية لكل مدينة،
وتدفع لتل����ك القوات رواتب من
ميزانية الدول����ة وتخصص لها
أبواب ص����رف م����ن الميزانية
العامة ،وهذا بالتأكيد حمل آخر
على كاه����ل الميزاني����ة العامّة
التي هي تنوء من ثقل الفس����اد
وقلّة التخصيصات ،لتضاف لها
ميزاني����ة الح����رس الوطني من
رواتب وغذاء وتسليح ،وهناك
فقرة مدسوس����ة توقفت عندها،
وس����يتوقف عنده����ا أي متتبع

مع تسارع األحداث مؤخراً على
الجبه���ة الجنوبية الس���ورية ،
وخصوصاً بعد الهبة واالنتفاضة
التي ق���ام بها أهالي جبل العرب،
دعماً للجيش العربي الس���وري،
بمعركته ضد الق���وى المتطرفة
وداعميه���ا بمعركة مطار الثعلة،
ومابعد معركة مطار الثعلة بريف
الس���ويداء الغربي ،ه���ذه الهبة
ساهمت إلى حد ما باعطاء زخم
عس���كري ومعنوي ،ساهم بص ّد
عاصفة الجنوب بدرعا بنس���خها
الخمس ،وهذه االنتفاضة منعت
وص��� ّدت الكي���ان الصهيون���ي
وشركائه عن تحقيق أي اختراق
على جبهة القنيطرة ،بعد صمود
أهالي مدينة حضر  ،واليوم يبدو
واضحاً إن شركاء العدوان على
سورية وش���عبها ،بعد أن ذاقوا
وتجرعوا مرارة الهزيمة بجنوب
س���ورية ،قرروا معاقب���ة مدينة
الس���ويداء وأهلها على مواقفهم
الوطني���ة ،فالمدين���ة وبفض���ل
اختراق
صمود أهلها ،منعت أي
ٍ
يُس���اهم بتمزيق سورية جغرافياً

وديموغرافي���اً ،وصم���ود أهالي
المدينة وتمسكهم بقيمهم الوطنية
والنضالي���ة والقومية  ،أفش���ل
وأسقط رهانات أطراف العدوان
بتغيير واقع المنطق���ة الجنوبية
السورية ككل “جغرافياً وسياسياً
وعس���كرياً وثقافي���اً وديمغرافياً
“،وخصوصاً بع���د عجز الكيان
الصهيون���ي وبع���ض الق���وى
اللبناني���ة والعربي���ة واإلقليمية
والدولي���ة “ع���ن فص���ل أهالي
جبل الع���رب عن جس���د الدولة
العربي���ة الس���ورية “ ،ومن هنا
يمكن ألي متابع أن يعرف اليوم
أبعاد وخلفي���ات ما جرى بمدينة
السويداء باألمس عبر العمليات
اإلجرامي���ة الت���ي أس���تهدفت
المدين���ة وأهله���ا ُ
.كث���ر حديث
اإلعالم المتأمر باألمس عن حالة
من الفوضى تعيشها المدينة ،بعد
الحادث اإلجرامي الذي أستهدف
المدينة ،وأخ���ذت هذه االحاديث
اإلعالمية “المضللة والكاذبة”
،مس���احة أهتم���ام كبي���رة على
الصعيد اإلعالم���ي ،ألن ُه الوحيد

المتح���دث فيه���ا اآلن ،والكلمة
الفصل واألولى واألخيرة لإلعالم
بهذه االحاديث “الوهمية والكاذبة
والمضلل���ة”  ،ألنه���ا مازال���ت
حبيس���ة أخبار اإلع�ل�ام وأقالم
الك ّت���اب ودراس���ات المحللي���ن،
وم���ع هذا الحدي���ث “المضلل”
وبعد المراجع���ة الدقيقة لحقائق
م���ا يجري في مدينة الس���ويداء
وم���ن مصادر “أهلي���ه “ تعيش
الح���دث  ،لم نرى لهذه االحاديث
الكاذب���ة والمضلل���ة أي وج���ود
فعلي عل���ى أرض الواقع ،وفق
حجمه���ا المتحدث ب���ه إعالمياً،
م���ع التأكيد أكثر من مرة إن هذه
االحاديث”الوهمي���ة والمضلل���ة
والكاذب���ة” ليس���ت إلاّ صنيع���ة
اإلع�ل�ام “المتآم���ر “ ،وصنيعة
بعض االش���خاص الذين يقيمون
بش���قق خاصة بلندن ويس���مون
أنفسهم بمراكز “حقوق اإلنسان
ومراك���ز الرص���د” وغيرها من
ه���ذه المس���ميات الت���ي كانت
ُ
تشكل جزءاً
ومازالت بمجموعها
اليتج���زأ من مكون���ات ومفاصل

ه���ذه الح���رب المفروضة على
الدولة الس���ورية ،وهنا ولتوخي
المصداقية والمهنية ،فقد رافقت
ه���ذه الجريم���ة النك���راء التي
اس���تهدفت بعض أهالي المدينة
ّ
بغ���ض النظ���ر ع���ن انتمائاتهم
ووالئاتهم ،بعض السلوكيات التي
أجزم هنا أنها لم تكن عفوية ،بل
هي سلوكيات تأتي ضمن مخطط
محك���م ،يهدف الح���داث فوضى
عارم���ة بالمدين���ة  ،كمحاول���ة
أخي���رة من قوى العدوان وبعض
أدواتهم على االرض الس���ورية،
أخت���راق م���ا يس���مح
لتحقي���ق
ٍ
بعزل المدينة عن جس���د الدولة
الس���ورية ،والتغطية اإلعالمية
من قب���ل أطراف العدوان وبعض
أدواتهم على االرض الس���ورية،
لما جرى بمدينة الس���ويداء من
ً
عمال
حدث جلل  ،تؤكد إن هنالك
مس���بقاً مخططاً له ،يس���تهدف
ضرب ثق���ة أهالي جب���ل العرب
بمجموعهم ،بدولتهم وجيش���هم
والعكس ،فماذا يعني ّ
بث وسائل
اإلع�ل�ام المتآم���رة خبر “ كاذب

 فص���ل الدين عن السياس���ة ..تفعيل دور االيزيدي المستقل -
ظه���رت ف���ي اآلون���ة االخي���رة،
شعارات تندد واُخرى تؤيد تأسيس
مجلس إيزيدي أعلى ،وقبل انبثاق
هذه الفكرة  ،عملنا وبالتعاون مع
بعض الشخصيات دراسة ،لتطوير
مش���روع البرلمان اإليزيدي ،كما
طرح��� ُه الكات���ب قيدار نم���ر قبل
س���نة وبعده اإلعالمي ديار نعمو
عبر وس���ائل اإلعالم  ،ولخطورة
وحساسية الموقف ،لم ننشر هذه
الفكرة إلاّ بعد طرحه على الكثيرين
من المعنيين بالش���أن اإليزيدي ،
وكانت الفكرة بإقامة المشروع في
اوروبا ،لتهيئ���ة الظروف النجاح
المش���روع دون تدخ���ل االحزاب
 ،ولكن بع���د تح���رك البعض في
العراق ،نحو تأسيس مجلس يحمل
أس���م المجلس اإليزي���دي األعلى
 ،نرى الي���وم بأن نوح���د الفكرة
وتكون كاآلتي ؛ البرلمان اإليزيدي
س���يكون المرجعية اإليزيدية  ،أي
يمثل اإليزيدية في اتخاذ القرارات،
وفي كافة المجاالت ،عدا المسائل
الدينية التي س���تكون قراراتها من
قبل المجلس الروحاني  ،وسنعمل
على أن يكون المجلس الروحاني،
هيئة من هيئ���ات البرلمان  ،طبعاً
بع���د إنج���اح مش���روع البرلمان
اإليزي���دي ،والض���رورة م���ن
تفعي���ل دور البرلم���ان اإليزيدي،
هو وج���ود فراغ كبير ف���ي قيادة
المجتم���ع اإليزيدي وتهميش دور

الف���رد اإليزيدي الذي يملك الطاقة
والكفاءة العالية في معالجة وتمثيل
األمور المعنية بش���عبه ،وتطوير
ه���ذه الطاق���ات بكاف���ة مجاالتها
اإلنس���انية منه���ا ،واالجتماعي���ة
والسياسية واالقتصادية والثقافية،
ول���كل الذي���ن يعتبرون أنفس���هم
ممثلين عن اإليزيدية في العراق،
وال يستطيعون العمل خارج نطاق
مصال���ح أحزابهم ،له���م الدعوة
للعمل مع هذا المش���روع المستقل
أو دعم��� ِه دون محاربت��� ِه  ،ومن
هنا س���يكون على عاتق اإليزيدية
في داخل الع���راق وخارجه ،دعم
هذا المشروع لكي يكون لنا قيادة
قوية ذات كف���اءات واختصاصات
مختلف���ة ،ليبدع الكل ف���ي مجاله
الخ���اص ،وابع���اد نظ���ام الحاكم
وننوه هن���ا الى عنصر
الواح���دّ ،
االقتصاد الذي هو عامل مهم ج ّدًا
في إنجاح اي مش���روع أو فكرة،
لذلك سنعمل على تأسيس صندوق
خيري تحت إشراف الهيئة المالية
التابعة له���ذا المش���روع  ،تحت
أسم صندوق ش���يخ عادي ،وهذا
ً
عام�ل�ا مهماً
ُ
س���يكون
الصندوق
في دعم المحتاجين ،وخاصة نجد
بأن هناك المئات م���ن اإليزيديين
يجمع���ون خي���رات م���ن اوروبا
ويقوم���ون بارس���الها للمحتاجين
ف���ي الوط���ن ،وخاص���ة إن عدد
اإليزيدية ف���ي اوروبا وأمريكا في
تزايد مستمر وكبير ،يكاد أن يكون
إيزيدي العراق
الربع أو الثلث من
ّ

 ،وس���تكون المساعدات في تزايد
وتحسن  ،وإليقاف التشتت الكبير
الذي تعيش���ه طاقاتن���ا اإليزيدية،
علينا أن نكمل مش���روع البرلمان
بتوفير ال���دور له���ذه الكفاءات ،
فس���تكون لنا هيئة للمرأة لتشارك
في قيادة المجتمع التي هي الجزء

ماذا يجري بمدينة السويداء السورية
ولماذا تعاقب المدينة اليوم ؟

حمزة الجناحي

وق����ارئ لتلك المس����ودة ،وهي
الفقرة الثالثة من المادة الثانية،
يمنع دمج المليشيات والتشكيالت
العس����كرية م����ن غي����ر القوات
الرس����مية في ق����وات الحرس
الوطني ،طبع����اً الغرض واضح
من هذه الفق����رة ،لكن اعتقد إن
واضعها حاق ٌد على قوات الحشد
الش����عبي والقوات الحزبية التي
تقاتل اليوم بشراس����ة وضراوة
ف����ي غير مدنه����ا ،لتحرير مدن
ديالى وتكري����ت والرمادي مثل
سرايا الس��ل�ام وبدر وعصائب
أهل الحق وق����وات أخرى ،مع
العل����م إن تلك الق����وات ال تقاتل
في الم����دن التي ولدت فيها ،بل
ُ
���دن ال تريدها ،لكن
تقاتل في م� ٍ
الحمي����ة الوطنية جاءت بها الى
���ح إن القانون
الجه����اد  ،واض� ٌ
ً
ً
مدن
على
���ا
تفصيال دقيق�
صل
ُف ّ
ٍ
بعينها ،وهي المدن التي تقطنها
األغلبي����ة ( األربعية – المذاهب
األربع اإلس��ل�امية) والتي على
أس����اس أنها تريد التخلص من

قراءة بسيطة في الواقع السياسي
للمنطقة العربية ،ولن نذهب بعيداً
هذه المرة ،فلن نحتاج الى تحليل
كثير م���ن الوقائ���ع التاريخية،
سنعود الى القرن الماضي ،وهو
ُ
فنح���ن أبنائه.
لي���س عنا ببعيد،
أخ��� ُر ما تبقى م���ن الخالفة
كان ِ
اإلسالمية والمتبجحين بها ،هي
الدول���ة العثمانية ،ولم تكن تمثل
في كيانها حتى القش���ور للخالفة
اإلسالمية ،وال تمت بأية صلة إلى
اإلسالم ،س���وى األسم والرسم،
فت��� ّم القضاء عليه���ا بهدوء من
قبل اآلخ���ر(ال نريد أن ندخل في

بحث اآلخر ،فل ُه بحثه الخاص)،
حي���ن إنتفض المس���لمون على
خالفتهم وأسقطوها ،ت ّم اإلتفاق
على تحويل الخالفة إلى مملكة،
وأُنش���أت المملكات في المنطقة
العربية ،فأمتدت من الخليج إلى
المحيط ،واستطاع الملوك إنشاء
دول���ة بمعنى الكلم���ة ،ذلك أنهم
ضمنوا أنهم باقون ،ومن سيتغير
هو رئيس الوزراء(باالنتخابات)،
ُ
���رعت القواني���ن ،فس���ارت
وش َّ
الحياة بصورة طبيعية ،فالناس
يحب���ون ملكه���م ،وإذا حدث���ت
تم���س الملك،
تظاه���رة ،فهي ال
ّ

إنما الوزارة ،والملك بكل سهولة
ويس���ر ،وتحت الضغط الشعبي،
يُطي���ح وزارة ويقي���م أُخرى ،لم
يرق لآلخ���ر أن تكون ش���عوب
ودول العالم الثال���ث متحضرة،
خصوصاً وه���ي ترقد على كنوز
األرض ،فبدأوا بإغتيال أُي ملك
يعمل لصالح ش���عبه ،بمعنى أن
له إتج���اه وميول نحو الزعامات
الش���عبية (التي كان أغلبها من
شريحة اإلسالميين) أو يعترض
على سياس���ة اآلخر الخارجية،
فت���م التتخطيط لتحوي���ل جميع
حكوم���ات دول المنطق���ة إل���ى

األساس���ي منه  ،وهيئ���ة الثقافة
والف���ن لض ّم هذا الك���م الكبير من
الك ّت���اب واإلعالميي���ن والفنانين،
بشكل مستقل دون
وتفعيل دورهم
ٍ
العم���ل تحت أي راي���ة حزبية أو
نوهنا أعاله ،علينا
حكومية ،وكما ّ
فصل الدين عن السياس���ة إذ يجب

ومضلل “ع���ن محاصرة الدولة
السورية لبلدة جرمانا الدمشقية،
وقط���ع االتصاالت عنه���ا تزامناً
مع ماجرى بمدينة الس���ويداء؟!
،وال���كل يعل���م إن ه���ذه البل���دة
وأهلها كانت ومازالت وس���تبقى
حصناً منيع���اً اليمك���ن اختراقه
من قبل أط���راف العدوان ،وماذا
يعني ّ
ب���ث أخبار”كاذبة ومضللة
“عن خروج الس���ويداء المدينة
عن س���يطرة الدول���ة ،وخروج
مظاهرات عارم���ة “الوجود لها
عل���ى ارض الواق���ع “ ،مطالبة
بس���قوط الدول���ة واخراجها من
المدين���ة؟! ،وم���اذا يعني حديث
وس���ائل اإلع�ل�ام المتآمرة عن
حصول أشتباكات مس���لّحة بين
الجيش العربي السوري وأهالي
المدينة ؟! هذه األكاذيب اإلعالمية
وغيرها الكثير ،تؤكد ّ
إن ماجرى
ً
عم�ل�ا مخططاً له
بالمدين���ة كان
بش���كل مس���بق من قبل أطراف
الع���دوان على الدولة الس���ورية
وأدواتهم التنفيذية على األرض،
ولكن ،ورغم كل ه���ذه األكاذيب

تواصل المرجعية الدينية ،تأكيدها
في خط���ب الجمعة م���ن الصحن
الحس���يني الش���ريف الت���ي ُ
تمثل
رس���التها وتواصله���ا المس���تمر
م���ع الجمهور ..على إن الش���عب
العراقي يخ���وض اآلن معركتين
شريفتين و مق ّدس���تين ،إحداهما
ض ّد اإلرهاب الداعشي ،و األخرى
ض ّد الفساد المستشري .
ُ
تشارك بها
فالمعركة األولى التي
ً
مدعومة بالحشد
القوات المسلّحة،
الش���عبي و ابن���اء العش���ائر ض ّد
عصابات (داعش) اإلرهابية على
اكثر من محور يمك���ن تلخيصها

بجبهتي���ن  :الجبهة الش���مالية :
حقق���ت نتائج���اً عل���ى االرض ,
بتحرير العدي���د من المناطق التي
احتلتها ( داع���ش ) قبل أكثر من
ع���ام  ,ابتداءاً بج���رف النصر و
آمرلي و العديد من ُقرى بعقوبة و
سامراء و تكريت وصالح الدين،
ً
وصوال الى بيجي التي تجري فيها
اآلن معارك ضارية ،اسفرت عن
تحري���ر اكثر من ثماني���ن بالمئة
منها  ,تمهيداً لدخول الموصل و
فتحها بالكامل ،إمّا الجبهة الغربية
ف ُتحاص���ر به���ا قواتنا المس���لّحة
مُحافظة االنبار من ثالثة محاور،

اإلعالمية ،ورغم محاولة بعض
الطائفيين بلبنان وغيرها التأثير
على صمود ومعنويات وتمس���ك
أهال���ي جب���ل الع���رب بدولتهم
ووطنه���م وتاريخه���م ،فقد أثبت
وس���يثبت أهال���ي الجبل األش���م
الش���امخ بش���موخ تاريخ أبنائه
وتاريخ س���لطان باش���ا االطرش
وابنائ���ه واحفاده ،أنه���م باقين
على عهدهم مع وطنهم ودولتهم
،ومعركته���م من مجدل ش���مس
إلى حضر جنوباً إلى الس���ويداء
ً
وصوال إلى قلب
مروراً بجرمانا
ش���ماال ،و لن تك���ون إلاّ
ً
ل���وزة
مع اعداء س���ورية والمتربصين
بس���ورية الوط���ن واإلنس���ان،
س���ورية الحض���ارة والتاري���خ
سورية النضال  ،سورية سلطان
باش���ا االطرش وصال���ح العلي
وابراهيم هنانو وحس���ن الخراط
وفارس خ���وري و ...ألخ ،فهذا
ه���و تاريخ أه���ل جب���ل العرب
وتاريخ س���ورية ّ ..
كل سورية،
والذين يكتب���ون اليوم مزيداً من
فصوله بتضحياتهم التي أسقطت

وسستسقط كل مش���اريع أعداء
سورية الوطن واإلنسان .ختاماً
،اليوم  ،يؤكد معظم أهالي الجبل
إن كل المح���اوالت لعزل المدينة
أو أهال���ي الجب���ل عن الجس���د
الس���وري باءت بالفش���ل  ،وإن
كل المحاوالت المس���تقبلية سيتم
التصدي له���ا ،وعل���ى المحور
اآلخر أتض���ح أن معارك اإلعالم
يمولها أعداء سورية ،تؤكد
التي ّ
على شراكة هذا اإلعالم المتآمر
بالحرب على سورية  ،وخصوصاً
بع���د تزييفهم لحقائ���ق ما جرى
بمدين���ة الس���ويداء ،ويؤكد بما
اليقطع الشك إن وسائل اإلعالم
المتآمرة كانت وما زالت تش��� ّكل
جزءاً أساس���ي من إستراتيجية
الحرب على س���ورية ،وكان لها
صوالت وج���والت بهذه الحرب،
وقد أثبتت األيام وحقيقة الوقائع
على األرض زيف أحاديث الكثير
من اخباره���ا ،واألي���ام القادمة
س���وف تع���رّي حقيق���ة وعمالة
وسائل اإلعالم هذه أمام الجميع.

عادل شيخ فرمان

إعطاء دور للسياس���يين في هيئة
السياسة  ،ودور لرجال الدين في
مج���ال الهيئة الروحانية  ،وللعمل
بشكل حضاري وإنساني وقانوني،
ٍ
نحت���اج الى هيئ���ة قانونية ،تدافع
عن الفرد اإليزيدي وعن البرلمان
أيضاً ف���ي المج���االت القانونية..

س���واء في الع���راق أو خارجه ،
كما الننس���ى ال���دور الكبير للكثير
من وجهاء اإليزيدية من ش���باب
وكِبار السن في احتواء الكثير من
المشاكل التي كانت تصادف الفرد
اإليزيدي خالل األزم���ة الراهنة،
لذلك س���نوحد تل���ك الطاقات تحت
راي���ة هيئ���ة الوجه���اء ،وأخيراً،
الرحمة (لجان گ���وري) اإليزيدية
الذين ضح���وا بارواحهم من أجل
ارضهم وعرضهم  ،وألن الوضع
في العراق يحتاج الى قوة عسكرية
وخبراء للتنبأ بمس���تبقات األمور،
ولكثرة حمالت اإلبادة التي تعرض
وأخرها في
لها الش���عب اإليزيدي ِ
العصر الحديث ،علينا االس���تعانة
بخب���رة عس���كرية لمن���ع وقوع
كارثة أخرى والدفاع عن الش���عب
اإليزي���دي ومناط���ق تواجدهم ،
سيكون لنا أعضاء ضباط يشرفون
على الهيئة العسكرية .
.1هيئة رئاسة البرلمان
.2هيئة اإلعالم
.3الهيئة المالية
.4الهيئة السياسية
.5هيئة المرأة
.6هيئة الروحانية
.7هيئة الحقوقيين
.8هيئة الوجهاء
.9الهيئة العسكرية
.10هيئة الثقافة والفن
------لكتاب���ة المنهاج  -تش���كيل لجنة
م���ن المعنيي���ن وذو خب���رة ف���ي

ه���ذا المج���ال  ،واالعتم���اد على
اراء المهتمين بالش���أن اإليزيدي
والمتعاوني���ن من خالل ش���بكات
التواصل االجتماعي.
لماذا بقاء اسم البرلمان اإليزيدي
ّ
ألنُه مسجل في الحكومة العراقية
كمنظمة جماهيرية تعنى بالش���أن
اإليزي���دي ،له���ا موقع رس���مي
ف���ي التواصل االجتماع���ي ،لديها
أعضاء مس���تقلين وهي مستقلة،
أس���م البرلمان هو بديل لتس���مية
مجل���س  ،كي ال نك���ون جزءاً من
المجل���س الروحان���ي أو المجلس
الذي سيش��� ّكل من قب���ل االحزاب
في كوردس���تان  ،ب���ل يكونوا هم
جزءاً من برلمان غير مس���يّس ،
ويحترم هذا البرلمان كل االحزاب
والحكومات.
مالحظ���ة  :احترام���اً لألمي���ر
تحس���ين بك وعمره ومنصبه في
اإليزيدياتي ستكون األمور المهمة
تحت إشرافه وبالتنسيق بينه وبين
رئيس البرلمان ،طبعاً إن وافق هو
على الفك���رة ،وأخيراً يمكن تقديم
مقترحاتك���م على الخاص من أجل
تطوير وإنجاح هذا المشروع .

حيدر حسين سويري
حكومات علمانية ،وبقناعة تامّة
من ش���عوبها طبع���اً ،وهنا جاء
دور الدكتاتوري���ات التي فرحت
الش���عوب بقدومه���ا ،وما زالت
مجدها ،حتى ذاقت وبال أمرها،
ُت ّ
طوال تلك الس���نين ،وال أُريد أن
أدخل في تحليل التحوالت الفكرية
السياسية ،لدى الشعب وزعامته
من جهة ،والحكومات من الجهة
األُخرى،أصبحت الشعوب تبحث
حل للخروج من تحت وطأة
عن ٍ
تلك الدكتاتوريات ،واآلخر يتفرج
ُ
وخططه ُتنفذ وبالحرف الواحد،
لكن���ه خ���اف أن يدخ���ل بتنفيذ

المرجعية و الجماهير
وهي تستعد لدخولها الغير معلن
حتى اآلن  ,بس���بب بعض خطوط
االمداد الغير مقطوعة التي تصل
الى تنظيم (داعش) من الخارج ،و
يقيناً ما كان لـ (داعش) أن تدخل
االراضي العراقية وتس���يطر على
تلك المحافظات و المناطق منها ,
لوال األزمات الخانقة التي عصفت
بالبالد ،بسبب السياسات الطائفية
التي انتهجها سياس���يو االحزاب
خالل األثني عش���ر سنة الماضية
من التغيي���ر ،بخداعهم وتضليلهم
الن���اس  ,أنه���م المدافع���ون عن
حقوقه���م ومصيره���م الطائفي و

الوحدات ستشرُّع قوانيناً فرعية
مثلها مثل م����دن االقليم الذي ال
يقبل بدخول احد من العرب الى
مدن����ه إلاّ بكفيل معرف لدى تلك
القوات  ،لذا فإن على المثقفين
ً
أوال واإلعالميين وحتى رجاالت
الدي����ن الوطنيين ،التصدي لهذا
القان����ون ووأده في مس����ودته
بجيش عراقي
األولى ،واالكتفاء
ٍ
واحد عقائدي ،يض ُم ّ
كل طوائف
الش����عب العراق����ي وم����ن مدنه
المختلفة ،وله قادة وطنيون ،ال
يس����أل عن انتماءاتهم الطائفية
والعقائدي����ة واالثني����ة ،همه����م
الحفاظ على وحدة العراق وأهل
الع����راق ،وعدم صن����ع دويالت
داخ����ل دولة الع����راق ،وجيوش
مشبوهة تقاتل جيشه الواحد .

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

دعوة الى تفعيل البرلمان اإليزيدي

العلمانية :نهاية المطاف

الق����وات والعصاب����ات الدخيلة
على مدنها ،ناس����ية ومتناسية
إن تلك العصابات ما كانت لتأتي
لوال وج����ود حواض����ن وبيوت
تأويه����ا ،وإلاّ لم����اذا ل����م تدخل
تلك العصاب����ات الى المدن التي
يقطنها ( الجعفريون – المذهب
الجعفري اإلسالمي) والذين هم
يقاتلونها في المدن ( األربعية)
مث����ل الرم����ادي والموص����ل
وتكري����ت ،اضف ال����ى كل ذلك،
إن م����دن الوس����ط والجن����وب
يعمّها السالم واالستقرار وهي
ليس����ت بحاجة ال����ى أي قوات
جدي����دة ميليش����اوية ومكتفي����ة
بالجي����ش العراق����ي ،حامي كل
التراب العراقي ،أكيد إن الفكرة
الخبيثة المدسوس����ة في جوف
وعمق مث����ل ه����ذا القانون ،له
غاية واضح����ة هو جعل العراق
بأسالك
عبارة عن مدن محاطة
ٍ
ش����ائكة وجيش خاص بها لكل
مدينة يس����أل الداخ����ل والخارج
عن غدوه ورواحه ،أو لعل تلك

مش���روع العلماني���ة مباش���رة،
خصوصاً ّ
وإن الشعوب اإلسالمية
رسمت تصوراً مخيفاً لها ،فجاء
بمشروع الديموقراطية في أزمة
تخلف الشعوب ،ونكرانها لذاتها
في ظ���ل حكوم���ة الدكتاتوريات
المتعاقب���ة التي هدم���ت الدولة،
تل���ك الت���ي أُنش���أت ف���ي حقبة
الممالك،هنا بدأت تتضح الحلقة
األخي���رة م���ن اللعب���ة ،حيث لم
تحق���ق الديموقراطي���ة طم���وح
الشعوب ،فالديموقراطية أوصلت
األحزاب اإلسالمية إلى السلطة،
وقد فش���لت هذه األح���زاب في

إدارة الحك���م ،هذا ما ش���اهدناه
ف���ي العراق ومص���ر على وجه
الخصوص ،وللعب ِة أبعاد كثيرة،
وليس هنا محل ذكرها.
إن الش���عوب وزعاماتها الدينية
وغي���ر الديني���ة ،س���تطالب
ً
عاجال أم
بحكوم���ات علماني���ة،
ً
آج�ل�ا ،وهي مس���ألة وقت ليس
إال ،ق���د تمتد لبضع س���نين،إن
العلمانية ليست فلم رعب ،وإنما
هي كش���ف لإلنس���ان عن ذاته،
فلماذا ال يكون اإلسالمي إسالمياً
بدون حكومة إسالمية!؟ وكذلك
القومي أو صاحب أي فكر آخر!؟

إن العلماني���ة تدع���و أن يعيش
اإلنسان كإنسان ،له خصوصيته،
ويش���ارك مجتمع���ه ،بينما تعمل
األنظمة األُخرى على إنتهاك بل
إنهاء خصوصية األفراد.
ٌ
حقيقة
بقى شئ ..هل العلمانية
وحلم ال يستطيع اإلنسان
أم وه ٌم ُ
تحقيقه!؟

حسين محمد الفيحان
العرقي ،حتى بانت حقيقتهم على
وجهها،وانكش���ف زي���ف اقنعتهم
المُتأس���لمة  ,بالخ���راب و الدمار
ّ
ح���ل بالوطن و
(الضي���اع) الذي
المواط���ن ،لتبدأ معركة الش���عب
وس���رّاق
الثانية ض ّد المفس���دين ُ
بمظاهرات س���لمية
المال الع���ام
ٍ
تطال���ب بالحق���وق ،ومس���اءلة
المتس���ببين عن وصول البالد لما
ه���و عليه الي���وم ،ورغ���م انتقاد
الكثير من االحزاب و السياسيين
لمظاهرات الش���عب المستمرة في
بغداد و المحافظات ،و محاولتهم
للتقليل من أهميتها وحرف مسارها

الوطن���ي ،وتخوي���ف الناس من
الخروج فيها  ,بقولهم :إن وقتها
غير مناس���ب اآلن بسبب انشغال
الحكومة ومؤسس���اتها العسكرية
بالحرب ض��� ّد (داعش)  ,وهذا ما
قد يفتح ثغرة للمتربصين  ,لدخول
المحافظات الوس���طى والجنوبية
اآلمن���ة من خ�ل�ال التظاهرات ،و
تنفيذ اجن���دات خارجية كما حصل
في االنب���ار و الموص���ل ،إلاّ ّ
إن
المرجعية الدينية تؤكد في خطبها
الت���ي ينتظرها الش���ارع للخروج
بعدها مُتظاهراً ي���وم الجمعةّ ,
إن
المعركة ض ّد الفساد و المفسدين،

ً
أهمية و ً
شأنا عن المعركة
ال تقل
ض ّد اإلرهاب ،فـ دواعش السياسة
و الفس���اد ال يقلون خط���راً على
الب�ل�اد من دواع���ش اإلرهاب ,
فهم وجهان لعمل��� ٍة واحدة  ,وإن
اختلفت مصالحهم و توجهاتهم .
هنا ،وحس���ب ق���ول المرجعي ِة و
تأييدها و دعمه���ا للمعركتين ،ال
بُد للشعب المنتفض على (داعش)
بحشد ِه الشعبي و معاركه الشريفة
أن يواصل تقدم ُه وانتصارات ِه حتى
تحرير الموصل و االنبار ،كما ّ
إن
على المتظاهرين مواصلة ثورتهم
وانتفاضتهم السلمية المق ّدسة ض ّد

وس���رّاق المال العام
المفس���دين ُ
حت���ى طرده���م و محاكمتهم على
م���ا فعلوه خالل س���نوات حكمهم
 ,ليتم تحري���ر البالد في آن واحد
من االره���اب و الفس���ادن لنبدأ
م���ن نقطة البداية من جديد ونبني
الوطن الذي دمّرته ُ
آلة الحرب ،و
نخرت ُه آفة الفساد .

