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فلسطين أمانة والتطبيع خيانة
بيان رقم ( )1445المتعلق باتفاق التطبيع بين البحرين والكيان الصهيوني
العجز بموازنة 2020

أصدرت األمانة
العامة يف هيئة
علماء املسلمين يف
العراق؛ بيانًا برقم
( )1445املتعلق
باتفاق التطبيع بين
البحرين والكيان
الصهيوني ،وفيما
يلي نص البيان:

هائل ويتجاوز نصف قيمتها

البصائر  /هيئة نت

بيان رقم ()1445

املتعلق باتفاق التطبيع بين
البحرين والكيان الصهيوني
الحمــد للــه والصالة والســام عىل
رسول الله محمد بن عبد الله وعىل
آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فقــد أعلــن الرئيــس األمريكــي
يــوم أمــس (2020/9/11م) عــن
وجــود اتفاق للتطبيــع بني مملكة
(البحريــن) و(الكيــان الصهيوني)
برتتيب وتنســيق أمريكي ،وأن هذا
االتفاق ســيفيض إىل إعالن رسمي
عــن إقامــة العالقــات والتعــاون
املشــرك بــن الطرفني.
إن هــذا االتفــاق التطبيعــي غــر
املربر بأي شــكل من األشكال؛ هو
اعرتاف بالكيــان الصهيوني املحتل

ألرض فلسطني؛ وترسيخ لسياسة
الرتاجــع عن ثوابت األمة يف تحرير
فلســطني وبيــت املقــدس مــن
االحتــال الصهيونــي ،ولــن يخدم
(البحريــن) وشــعبه ،وســيصب يف
مصلحــة الكيــان الغاصــب وحده،
وســيؤدي بالــرورة إىل اإلرضار
بالقضيــة الفلســطينية والبــاد
العربيــة والشــعوب املســلمة
حـ ً
ـارضا ومسـ ً
ـتقبل ،فض ـ ًا عــن
منحه ســلطات االحتــال واإلدارة
األمريكيــة الراعيــة لالتفــاق؛
دع ًمــا ظاملــا ملواقفهمــا العدوانية،
ويشــجعهما عــى اإليغــال يف
اســتهداف الشــعب الفلســطيني
والتنكيــل بــه ،واالســتمرار يف
سياســات القتــل والتعذيــب
للفلســطينيني ،والتمكــن لــه يف

محاوالتــه للنيــل مــن (املســجد
األقــى) أوىل القبلتــن ،وتنفيــذ
مشــاريعه االســتيطانية الواســعة
واغتصــاب األرايض الفلســطينية.
إننــا يف هيئــة علمــاء املســلمني
يف العــراق؛ نســجل أســفنا البالــغ
عــى خطــوة التطبيــع البحرينيــة
ونســتنكرها بشــدة؛ ملــا فيهــا من
تغليــب ملصالــح موهومــة عــى
حســاب حقائــق ومبــادئ مؤكــدة
وعقائد راســخة ،وندعو الحكومة
(البحرينيــة) إىل إعــادة النظــر يف
هــذه الخطوة والرتاجــع عنها ،من
منطلق واجب رعاية مصالح األمة
وحمايــة الشــعب الفلســطيني من
ويــات االحتــال الصهيونــي.
ونؤكــد يف الهيئــة ً
أيضــا عــى أن
الوقــوف مع الشــعب الفلســطيني

املطالــب بحقوقــه ودعــم مواقــف
أبنائه وصمودهم يف وجه االحتالل
الصهيونــي؛ هــو املطلــوب عرب ًيــا
وإســاميًا وإنســانيًا؛ لنــرة
القضيــة الفلســطينية ،وليــس
الخطوات التطبيعية االستسالمية،
التي تسهم بتوسيع حالة اإلحباط
لــدى شــعوب األمــة ،وتزيــد مــن
أوار الخــاف بــن الــدول العربيــة
واإلســامية لصالــح الكيــان
الصهيونــي ،يف وقــت أحــوج مــا
تكــون فيــه الشــعوب والــدول إىل
مــن يوحد كلمتهــا ملواجهة الخطر
الداهــم الــذي يهــدد وجودها.

كشــفت أرقــام مــروع املوازنة املاليــة لعــام  2020الجاري عن
عجــز هائل وغري مســبوق يتجاوز نصــف قيمتها.
وكانــت الحكومــة الحاليــة قــد وافقت ،يــوم أمــس االثنني ،عىل
مــروع موازنــة البــاد املالية للعــام الجاري ،وأرســلته للربملان
إلقرارها.
وقــال عضــو مــا تســمى اللجنــة املالية يف الربملــان (عبــد الهادي
الســعداوي) يف ترصيــح «إن هــذه املوازنــة العامــة التي ســمعنا
عنهــا هــي ليســت موازنــة وانما صياغة لهــا»  ..مبينــا ان قيمة
العجــز يف هذه املوازنة تبلغ تقريبــا ( )81ترليون دينار من قيمة
املوازنــة العامة.
واضاف (الســعداوي) «ان نسبة القروض الداخلية والخارجية يف
موازنة  2020يبلغ ( )27تريليونا»  ..مشريا اىل ان هذه القروض
تأتي لسد النفقات العامة.
مــن جانبــه ،أكــد مصدر حكومــي رفض الكشــف عن اســمه إن
مــروع قانــون املوازنة للعــام الحايل يبلغ نحــو ( )148تريليون
دينــار  ..الفتــا اىل ان إجمــايل اإليــرادات النفطيــة وغــر النفطية
يف موازنــة  2020يقــدر بـــ ( )67تريليونا ملدة ســنة ،أي ان قيمة
العجــز تبلــغ أكثر من نصف الحجم الكيل للموازنة ألول يف العراق
بنسبة تصل إىل ( ،)%54بينما كانت نسبة العجز يف موازنة 2019
نحو (.)%20

األمانة العامة
/24مـحرم1442/هـ
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بسبب اإلهمال الحكومي ..
حمالت دهم وتفتيش تعسفية
املواقع األثرية في واسط معرضة خلطر النهب تشنها امليليشيات الطائفية جنوبي املوصل

موقع بريطاني:

حــذرت مفتشــية آثــار محافظــة
واســط ،اليوم االثنــن ،من تعرض
نحو ألف موقــع أثري يف املحافظة
لخطر النهب.
وأوضحــت املفتشــية أن قلــة
التخصيصــات املاليــة الحكوميــة
تســببت يف عــدم إكمــال أعمــال
التنقيــب والصيانــة الرضوريــة
ملئات املواقع األثرية يف املحافظة ..
محذرة مــن تعرض املواقع األثرية
للنهــب يف ظــل عــدم توفــر عــدم
توفــر الحمايــة.
يذكــر أن الكثــر مــن ســكان
محافظة واســط كانــوا قد طالبوا
بــرورة إكمــال أعمــال الصيانــة
وتأهيل املواقع األثرية يف املحافظة
التي تضــم نحو ألــف موقع أثري،
يف ظل اســتمرار اإلهمال الحكومي
مللف اآلثــار العراقية داخل وخارج
البالد.

معاناة األطباء والخريجين تهدد
بانهيار النظام الصحي في العراق
أكــد موقــع (عرب ويــكيل) اللندني ،اليوم االثنــن ،إن معاناة األطباء وخريجي كليــات الطب يف العراق
تهدد بانهيــار النظام الصحي يف البالد.
وأوضــح املوقــع أن أكثــر من ( )20ألف طبيــب ،اضطروا اىل مغدرة العراق والهروب إىل الخارج بســبب
انعدام األمن والتهديد وعمليات االغتيال املمنهجة ،يف بلد يعاني أساسا من ترضر كبري بسبب الحروب
والفساد ونظام املحاصصة الطائفية.
ولفــت املوقــع اىل ان عــدد األطباء داخل البالد تقلص إىل نحو ( )30ألفا أي بمعدل طبيب واحد لكل ألف
و( )200شــخص ،بينمــا يعانــي ( )31ألف طبيب من الخريجني الجدد مــن صعوبة العثور عىل وظائف
وباتوا معرضني لفقدان شــهادات مزاولة املهنة.

رشعــت ميليشــيات الحشــد
الشــعبي ،صبــاح اليــوم الثالثــاء،
بعمليــات دهــم وتفتيش تعســفية
جنوبــي مدينــة املوصــل مركــز
محافظــة نينــوى.

وذكــر مصــدر أمنــي حكومــي
باملحافظــة يف ترصيــح نــر قبــل
قليــل ان قوات ميليشــيات الحشــد
الشــعبي انطلقــت بعمليــات دهــم
وتفتيــش طالــت قــرى (الرصيف،

وعــن الحــارة ،وأم املحاحــر،
والشــورتان) ،وناحية (الشــورى)
جنوبــي املوصــل ،وذلــك بحجــة
البحــث عــن مســلحني.
وأوضــح املصــدر ان امليليشــيات
اغلقــت مداخــل ومخــارج املناطق
املشــمولة بالتفتيــش ومنعــت
حركة السري بحجة تأمني الحماية
الالزمة للقوات املقتحمة  ..مشريا
اىل ان تلــك القــوات تواصل حمالت
الدهــم والتفتيــش مع شــبه حظر
تجوال.
وتنفذ القوات الحكومية املشرتكة
بــن فــرة واخــرى عمليــات دهم
وتفتيش يف مدن ونواحي محافظة
نينوى بحجة البحث عن مطلوبني،
حيــث يرافق تلك العمليــات جرائم
وانتهاكات صارخة بحق املواطنني
االبرياء.
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مقاالت وآراء

خبر ورؤية
تضج وسائل اإلعالم بما تس ّميه «االتفاق التأريخي» وهي تعني اتفاق التطبيع الثنائي الذي
و ّقع يف واشنطن «رسميًا» بني االحتالل الصهيوني وكل من اإلمارات والبحرين ،بعدما تذرع
البيت األبيض بمرشوعه وخطواته األوىل التي تأتي يف سياق التمهيد لجعل «صفقة القرن»
ومآالتها واقعًا ال قبل للعرب واملسلمني بمعارضته سوى برصخات شعبية محدودة ومقيدة
لن تحرك شي ًئا يف سياسات األنظمة فضالً عن ضمائرها.
تقول الرؤى ذات الصلة بهذه القضية؛ إن ع ّراب اتفاقيات التطبيع «دونالد ترمب» يع ّول من
ذلك عىل تقديم نفسه بأنه «صانع سالم» وذلك قبل أسابيع من االنتخابات الرئاسية األمريكية
التي ستأخذ حظها بوفرة من الرأي والتحليل والتوقعات لدى صناع القرار ودوائر الرأي العام
عىل اختالف سعتها أو ضيقها ،يف واحدة من أكثر حقب األرض استخذا ًء وذلة.

أنظمة وشعوب
بين التطبيع والتمييع
بقلم  :جهاد بشير
مــن الحقائــق التــي ال يفكــر
فيهــا الطارئــون ممــن يحســبون
أن اشــتغالهم أدوات بيــد الغــرب
ســيوفر لهــم مكانــة يف التأريــخ؛
أن الثوابــت ال تصدأ بالتقادم ،وأن
الحــق ال يضيع بقــرار ينطلق من
شــهوة الحكم وطاغوت السطوة
املســتوردة..؛ لذلــك فــإن التطبيع
الــذي تمارســه أنظمــة عربيــة
وإسالمية وتتبناه بوقاحة ُتصادر
إرادة الشــعوب؛ لــن يغري الحقائق
أو يصــرّ الباطـ َل ح ًقــا ،فالتأريخ
حافــل بالنمــاذج عــى مســتوى
الحكــم أو الفكــر؛ التــي حاولــت
مــرا ًرا تمييــع الثوابــت وتعميــة
الحقائــق ،وفرحــت بذلــك ردحً ــا
مــن الزمن ،ثم ما لبث الحال حتّى
سطع الحق وتسيّد ،ألن سنن الله
ماضيــة ،وكاشــفة ،ومنها ينطلق
التمييــز والتمحيص.
اليــوم تأريخــي بالفعــل ،ولكــن
ليــس من منظور وســائل اإلعالم
التــي أرشنــا إليهــا آن ًفــا ،بــل من
زاويــة ربّانيــة املنهــج والرؤيــة

توظف لتكون مفصـ ً
َّ
ـا بني أولياء
اللــه وأعدائــه؛ إذ جــاءت األنظمة
املطبّعــة ورشكاؤها مــن املطبلني
واملؤيديــن لهــا وملســلكياتها
واملتنمريــن عــى مــن يعارضهــا؛
لتضــع أيديهــا بيــد االحتــال
الصهيونــي املغتصــب ،فترشع له
إجرامــه ،وتميس معــه رشيكة يف
وقــت تتــوق شــعوبها ألن تكــون
خصمــه فتســتعملهم لقهــره.
أنظمــة روّجــت باألمــس القريب
دعمًــا ملحاكمــة رئيــس مســلم
توفــاه اللــه وهــو معتقــل ظل ًمــا
بعدمــا جــاء الســلطة بانتخابــات
توصــف وفــق نظريــات القائمني
عىل تلك األنظمــة بأنها «رشعية»
ـ بغــض النظــر عــن مخرجــات
مناقشــة صحــة هــذا املصطلــح
مــن عدمها ـ فقــد دعمت خلعه،
وشــيطنت فكرتــه ،وقوّضــت
خططه لإلصــاح؛ وكانت الحجة
يف ذلك تــدور عىل تهمة فضفاضة
ومضحكــة تتعلق بـ»التخابر» مع
جهة مســلمة مناهضــة لالحتالل
الصهيونــي ،وتنافح عــن القضية
الفلســطينية يف ميــدان تخىل عنه

ا لجميع !
إنــه انحيــاز فاضــح ومنحــرف؛
ف ِمــن مصــادرة حق رئيــس نظام
له الحرية يف طريقة إدارة شــؤون
بلده ونمــط التعاطي مع حلفائه؛
إىل إقــرار باطــل باتجــاه معاكــس
رغم أنهمــا يف الظاهر ال يختلفان
مــن حيث البنية واآللية ووســائل
التعامــل الســيايس ،إال يف قضيــة
واحــدة؛ أن الطــرف األخــر لديهم
صهيونــي محتل ذا طغيان يدعمه
النظــام العاملــي ،بينمــا األطــرف
اآلخر لدى األول مســلم مقاوم ال
يريد ســوى حقــه والحرية.
قانــون اإلنحــراف الــذي يغــى
األمــة ويُغرقهــا يف لجــج الخنوع؛
أنتج تطبيعًا مع العدو ،واستمرا ًء
ً
ورىض باملنكــر ،ودفاعً ــا
للباطــل،
عــن الرذيلــة؛ ومــن عجيــب مــا
ســيكتبه التأريخ يف هذه الجزئية:
أن قومً ــا لديهــم دســتور وقواعد
يف كتــاب خالــد ومقـدّس ال يغادر
صغــرة وال كبــرة؛ فشــلوا يف أن
تكــون لهــم ريــادة يف األرض أو
قوة يكبتــون بها عدوًا رضب الله
عليــه الذلة واملســكنة!

لم يكن تشكيل حكومة الكاظمي ناتجً ا عن توافقات بني أطراف العملية السياسية -املوايل منها
إليران أو للواليات املتحدة ،بل عرب التشكيل عن حدوث توافقات وتوازنات مصالح بني الحكومتني
األمريكية واإليرانية .وهي حالة معتادة ،يف تشكيل حكومات العملية السياسية منذ بداية احتالل
العراق يف عام  .2003غري أن أشواط الرصاع الحامية بني الواليات املتحدة وإيران ،خالل الفرتة
األخرية ،قد جعلت تشكيل تلك الحكومة حالة خاصة ،باعتبارها ناتج تسويات وتراجعات وتقدمات
بني طريف االحتالل .فهل انتهت املواجهة الساخنة وعادت الدولتان مجددًا إىل القاعدة القديمة ،بما
ً
مطول؟
يحقق استدامة لبقاء الحكومة أم إننا أمام وضع مرحيل ال يسمح لها بالبقاء

حكومة الكاظمي:
تســوية مؤقتــة بيــن أمريــكا وإيــران فــي العراق
ا لمحتل
بقلم  :طلعت رميح
مــا يجــب الرتكيــز عليــه ً
أول هو
أن حكومــة الكاظمــي هي طبخة
تســتهدف متظاهري ثورة ترشين
والــرأي العــام العراقــي .بالدقــة
تشــكلت حكومــة الكاظمي وعىل
رأس أولوياتهــا محاولــة تغيــر
املــزاج العــام لحكومــات االحتالل
وامتصاص الغضب الشــعبي الذي

فشــلت الحكومــات الســابقة يف
التعامــل معه ،كما تســتهدف تلك
الحكومــة تقليــل اآلمــال املعقودة
عىل ثورة ترشين .جاءت الحكومة
لتلعــب اللعبــة األخطــر واألكثــر
ً
خبثــا ،وهــي لعبــة امتصــاص
الضغط الشــعبي والسعي لتفكيك
حركــة الثــوار عــى األرض؛ بــل
هــي تســعى الســتقطاب قطــاع
منهــم وإضاعة الوقت وإطالة أمد

املظاهــرات إلفشــالها ،وكل ذلــك
تحت غطــاء بادعــاء أن الحكومة
تشــكلت لتحقيــق مطالــب الثوار.
هــي لعبة الحكومــة باتت ظاهرة
مــن تصويــر قراراتهــا تحــت هذا
الغطــاء ،وكل مــا صدر عنها حتى
اآلن ليــس إال كالمً ا ووعودًا أقرب
إىل تفعيل آليات حرب نفســية عىل
املتظاهريــن ال أكثــر وال أقل.
ويبــدو أن ثمــة مــن يســتهدف
تحويــل املظاهــرات إىل حركــة
مطلبيــة –ال فعــل ثــوري -أو
إدخالهــا ضمن دوامــة رصاع بني
املتخاصمني يف العملية السياسية،
وجعلها حركة رافعة لهذا الطرف
أو ذاك.
وأهميــة كل مــا ســبق ،هــو أن
هــذا هــو املشــرك الــذي شــكل
خلفيــة تبادل املصالــح بني دولتي
االحتــال ،والعــودة لتوازنــات
ومالمــح العالقــة بــن الواليــات

هذا التوافق وضعية قصيرة
األجل ،وأن تلك الحكومة لن يكتب
لها البقاء لفترة طويلة ،سواء ألن
الصراع اإليراني هو حالة عامة في
اإلقليم وملفاته كثيرة ومتعددة

املتحــدة وإيــران .وهــو مــا جــاء
ً
ارتباطــا بنتائــج الــراع الحامي
الذي جــرى خالل الفــرة املاضية
عــى أرض العــراق وبشــأنه وعىل
صعيــد اإلقليم يف ســوريا والخليج
بــن الطرفني.
لكــن كيــف حدثــت تلــك العــودة؟
تتكاثــر األنبــاء والترسيبات حول
تسوية واتفاق بني أمريكا وإيران
يف اإلقليــم ،جــاء ضمنهــا تشــكيل
الحكومــة .لكــن األهم هــو أن ما
حــدث عــى أرض العــراق خــال
الفــرة املاضيــة هــو مــا أوصــل
إىل تلــك التســوية .لقــد انتجــت
فــرة الــراع الحامــي ظر ًفــا
أعــاد الدولتني للمعادلــة القديمة.
كانــت إيــران قــد حققــت تقدمً ــا
عــى حســاب الطــرف األمريكــي
يف االنتخابــات املاضيــة بإدخــال
ميليشــياتها إىل العملية السياسية
وزيادة تحكمها يف ســلطة القرار.
أصبحت امليليشيات اإليرانية طر ًفا
فاعـ ًا يف إدارة العملية السياســية
والقــرار عــى األرض .وهــو مــا
واجهتــه أمريــكا بتوجيــه رضبــة
قويــة ومربكة عرب اغتيال قاســم

ســليمانى ورجل إيــران األول أبو
مهــدي املهندس .ووفــق معطيات
الــراع عــادت لعبــة التــوازن
إىل ســابق عهدهــا فــكان أن جــاء
الكاظمــي وإعــادة إحيــاء حالــة
االحتــال املشــرك .ويف أهــداف
التوافــق عليه بالدرجــة األوىل هو
اســتيعاب حركــة الثــورة ومنــع
تحولهــا إىل ثــورة شــاملة تطيــح
باالحتــال بــكل صنوفه.
لكــن املدقــق ،ال شــك يصــل إىل
نتيجــة مؤداهــا أن هــذا التوافــق
وضعيــة قصــرة األجــل ،وأن تلك
الحكومــة لــن يكتــب لهــا البقــاء
لفــرة طويلة ،ســواء ألن الرصاع
اإليرانــي هو حالة عامة يف اإلقليم
وملفاتــه كثرية ومتعــددة ،أو ألن
األمــر الضاغــط فيما تــم التوصل
إليــه يتعلــق بظــروف االنتخابات
األمريكيــة وحالــة الحصــار
األمريكــي عــى إيــران ،وكالهمــا
مرتبط بنتائج االنتخابات ،ســواء
عــاد ترامب للحكم أو جــاء بايدن
الديموقراطــي فرتامــب لــن يقبل
باســتمرار الحالة املؤقتــة وبايدن
ســيغري املعادالت.
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مقاالت وآراء

تجري االنتخابات النيابية يف البالد التي تشهد
أجواء ديمقراطية واحرتام لحقوق اإلنسان وتمتينا
لقواعد العمل الشعبي الجماهريي ودعوة للتغيري
نحو اإلصالح والبناء ،ومفهوم االنتخابات يعطي الفرد
حقه يف حرية االختيار إيمانا بمعنى حرية الكلمة
واحرتاما إلرادته بعيدا عن املنافع واملصالح الفئوية
لألحزاب والكتل السياسية عكس ما يحدث األن يف
العراق وهو مقبل كما تريد أدوات العملية السياسية
نحو انتخابات مبكرة تسعى فيها هذه األحزاب
اىل إعادة تكوين نفسها وتحسني صورتها وخداع

الجماهري مرة أخرى ،ولكن األمر األن أصبح أكثر
وضوحا أمام الرأي العام يف العراق وأصبحت العملية
السياسية تشكل عبئا ثقيال عىل كاهل وحياة ومستقبل
املواطن العراقي وأيقن أنه سيذهب إىل املجهول القادم
إذا استمرت ماكنة العملية السياسية باتجاه انتخابات
صورية تخدم ألية وبقاء هذه األحزاب وديمومة
سيطرتها وهيمنتها عىل األوضاع العامة يف البالد وأن
املواطن عرف أنها ليست لها القدرة عىل قيادة البالد
أو إيجاد مفاعيل لحل العديد من األزمات االقتصادية
واالجتماعية التي يمر بها وأنها عاجزة عن كيفية
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مواجهة األحداث القادمة يف العراق والتعامل معها
وتحديدا موضوعي املوارد املالية التي تسعف خزينة
الدولة وتساعد عىل إيفاء املؤسسات والدوائر الحكومية
بحقوق موظفيها وانخفاض أسعار النفط الذي شكل
أزمة كبرية ستعاني منها البالد لفرتة طويلة وضعف
الفعاليات واإلجراءات الصحية والوقائية يف مواجهة
جائحة كورونا التي تسببت بوفاة 7881من املواطنني
واصابة اكثر من  282ألف مواطن.

االنتخابات العراقية  ..اللعبة املستمرة
أن مفوضية االنتخابات
في البالد ليس لديها
االستقاللية التامة وال تزال
خاضعة لألحزاب السياسية
أو متأثرة بآرائها وهي
تعكس حقيقة التناغم
السياسي وصورة الطائفية
المجتمعية

ّ
بقلم  :إياد العناز
باحث في مركز األمة للدراسات والتطوير

تبقــى العمليــة السياســية هــي
رهينــة املصالح العليــا لألحزاب وأنها
البوابــة التي يســتحكم بها مســؤولو
هــذه الفئــات السياســية يف الولوج اىل
حيــاة املجتمــع العراقي ويــرون فيها
رشعيــة تواجدهــم وبقاءهــم رغــم
جميــع اإلشــكاليات واإلخفاقات التي
رافقــت املهزلــة الكبــرة والفضيحــة
الواســعة النتخابــات عــام 2018
والعــزوف الجماهــري عن املشــاركة
فيهــا حيــث بلغت نســبة عــدم ذهاب
املواطنــن اىل مراكــز االقــراع %80
إضافــة إىل فضيحــة التزويــر الشــامل
يف مجمــل املراكز االنتخابية وصناديق
االقرتاع وضعف أداء الكوادر املسؤولة
عــن إدارة عمليــة االنتخابات وكشــف
العديــد مــن الوقائــع والدالئــل التــي
ال يــزال املواطــن حريصــا عــى عــدم
تكرارهــا بــل الذهــاب نحــو التغيــر
وإســقاط الوجــوه الســابقة مــن
األحــزاب والحــركات السياســية التي
تسيدت املوقف يف العراق بعد االحتالل
األمريكــي وطبيعة املشــهد الســيايس
الذي فرض عىل أبناء الشعب العراقي.
علينــا أن نثبــت حقيقــة أن قيــام
مجلــس النــواب بمناقشــة قانــون
االنتخابــات الحــايل إنمــا جــاء بضغط
وإرصار شــعبي كبــر تبنتــه طالئــع
ثــورة ترشيــن املجيــدة برفضهــا بقاء

األحــزاب السياســية التــي حملتهــا
مســؤولية الخــراب والدمار الذي طال
العــراق ولــم تكن هي رغبــة األحزاب
وقياداتهــا ألنهــا ترى أن بنــاء صورة
املشــهد السيايس العراقي كما هو إنما
يخدم مصالحهــا وأهدافها وتطلعاتها
الفئويــة والحزبيــة وإرصارهــا عــى
بقاء صورة الطائفية السياســية التي
تدعم عملية تفتيت النسيج االجتماعي
للعراقيني.
الــراع الــذي يجــري األن حــول
موضوعــة الدوائــر االنتخابيــة وهــل
ســتؤول اىل إقــرار دوائــر انتخابيــة
متعــددة للمحافظــات أم أن املحافظة
الواحــدة ســتكون دائــرة انتخابيــة
واحدة  ،ويف كل الحاالت ســتعمل هذه
األحــزاب وأدواتهــا عــى عمليــة إبقاء
الحــال كما هــو حتى وإن اســتخدمت
فكــرة تعــدد الدوائــر والتــي تســعى
فيهــا النخــب الشــبابية اىل تصعيــد
عمليــة التغيــر أو ايقــاف التأثري الذي
تســتخدمه األحــزاب يف ســيطرتها
عــى الدائــرة الواحــدة عــر العديد من
مرشــحيها أو رشاء الذمم باســتخدام
املال السيايس وتغري القناعات والتأثري
عىل ســر االنتخابات بعمليات التزوير
كمــا حدثت يف الدورات الســابقة ،عىل
جميــع األحــزاب أن تــدرك حقيقــة
واضحة وهي عدم قدرتها عىل كســب

ثقة املواطن مرة أخرى وأنها أصبحت
خــارج دائــرة اهتماماته وأنه يســعى
للتغيري واعتمــاد الحفاظ عىل صورته
ولهــذا كانــت املجاميــع الكبــرة مــن
شــباب الثورة ساعية اىل تعدد الدوائر.
وهنــا أرش واقعــة مهمــة وهــي
أن األحــزاب ســتعمل عــى إيقــاف املد
الجماهــري يف ســعيه لفــرض إرادته
خاصــة وأنهــا لم تتفق لحــد األن عىل
صيغة واحدة ولكنها تســعى اىل إيجاد
دوائــر انتخابيــة متعــددة يف صــورة
ميدانية تخدم مصالحها أي أنها تعمل
عــى إضافة أقضيــة ونواحي إىل دائرة
انتخابيــة حســب النســبة الســكانية
التــي تدعيهــا وهــي ليســت دقيقة يف
عملها وإنمــا تعمل عىل فرض إرادتها
بســبب الضعــف يف النقــاش النيابــي
الــذي يجري يف أروقــة مجلس النواب
والتأثري الســيايس لألحزاب التي لديها
القــدرة عىل اســتخدام قوتهــا املتمثلة
ببعــض املليشــيات املســلحة املرتبطة
بهــا أو اســتخدام املال الســيايس الذي
تمتلكــه عرب العديد من صور الفســاد
االقتصــادي الــذي مرت بهــا العراق.
ال يخفــى عــى قارئنــا الكريــم أن
مفوضيــة االنتخابــات يف البــاد ليس
لديهــا االســتقاللية التامــة وال تــزال
خاضعة لألحزاب السياسية أو متأثرة
بآرائهــا وهي تعكس حقيقــة التناغم
السيايس وصورة الطائفية املجتمعية
التي أرســت دعائمها طبيعــة العملية
السياســية وأوىل بوادر إنشــائها ،ولم
تستطع هذه املفوضية القيام بدورها
الحقيقــي وامليداني عرب جميع املراحل
االنتخابية التي عاشها العراق وآخرها
انتخابات عام  2018وعلينا أن نشــر
إىل أنه ال يوجد ما يمنع عملية التزوير
يف االنتخابــات القادمــة ورسقــة
واغتيــال صــوت الجماهــر الحقيقي
والتأثــر عــى ســر االنتخابــات عرب
مناطــق ومراكــز االقــراع يف عمــوم

مــدن ومحافظــات العــراق والســبب
هــو عــدم اكتمــال حصــول جميــع
املواطنــن الذيــن يحق لهــم االنتخاب
عــى البطاقة اإللكرتونيــة التي تحدد
بصمــة العــن واليد وتســاهم يف منع
عمليــات التزوير الفعالة لدى القاعدة
التنظيمية للعديد من أحزاب الســلطة
الحاكمة وهذا هدف تســعى إليه هذه
األحزاب يف تعطيــل جميع اإلجراءات
التــي تحــول دون حصــول املواطــن
عىل هذه البطاقــة عرب تقديم الحجج
الواهية بصعوبة إجراء عملية التعداد
الســكاني للبالد يف هذه املرحلة أو أن
العمليــة تحتــاج اىل أمــوال تصــل إىل
ماليني الــدوالرات وخزينــة الدولة ال

أنه من يعول ىلع املجتمع
الدولي ومشاركة املنظمات
التابعة لألمم املتحدة يف
اإلشراف ىلع سير االنتخابات
أنه سيحصل ىلع نتائج أفضل
وصورة أبهى كما يتمناه فهو
يف وهم كبير

حكومة عراقية ام فرقعة صوتية؟
بقلم :بقلم :عوني القلمجي

“أطلقت القــوات العراقية املشــركة
الســبت عمليــة عســكرية واســعة يف
محافظــة البــرة الجنوبيــة ،لنــزع
ســاح العشــائر املنفلــت ومالحقــة
واعتقــال عصابــات الخطــف
واملخدرات”.هذه الكلمات هي مقدمة
البيــان العســكري الــذي اذاعــه علينا
رجــاالت مصطفــى الكاظمــي .وقــد
اطلــق عــى هــذه العملية العســكرية
اســم الوعــد الصادق ،عىل امــل اقناع
العراقيــن بصــدق وعــوده عمومــا،
وثــوار ترشيــن خصوصــا .حيث كان
نزع ســاح املليشــيات والعشائر احد
املطالــب الرئيســية لثــوار ترشين ،ملا
ارتكبتــه هــذه املليشــيات من فســاد
وجرائــم وقتــل يف وضــح النهار.
قــرار الكاظمي باختزال نزع الســاح
املنفلــت بالعشــائر ،ويف محافظــة
واحــدة هــي البــره وتحديــدا يف
جنوبهــا ،وتجاهل ســاح املليشــيات
املســلحة املواليــة للــويل الفقيــه
االيرانــي عــي خامنئــي الــذي يفوق
ســاح مليشــيا واحدة منهــا اضعاف
مضاعفــة ســاح العشــائر مجتمعة
له ســبب واضح .فهذ املليشــيات هي
مــن منحته الثقــة يف الربملان ،يف حني
اســقطت قبلــه مرشــحني لرئاســة
الحكومــة محمــد توفيــق عــاوي
وعدنــان الــزريف .بــل اكاد اجــزم ان
الكاظمــي لم يفكر اصال بنزع ســاح
هــذه املليشــيات ،وال التحــرش بهــا
حتــى من بــاب ذر الرمــاد يف العيون.
ومــع ذلــك فالنتائــج التــي خرجــت
بهــا هــذه الحمــات العســكرية يف
جنوب مدينة البرصة تدعو للسخرية
واالســتهجان .اذ لــم تتعــد حســب

البيان العســكري“ :إلقاء القبض عىل
 10مطلوبــن وفــق مــواد قانونيــة
مختلفــة والعثــور عــى  3أكياس من
مــواد يس فور وتي ان تــي املتفجرة،
وزورق و 12غــرام من املواد املخدرة
ورشاشني و 7بنادق نوع كالشنكوف
و 3أخرى وبندقيــة قنص مع ناظور
وقاذفــة  40ملــم ومســدس فضــاً
عــن مجموعــة مــن  7حاويــات عتاد
أحاديــة 12ملــم ،كما تــم العثور عىل
بندقيتــن وصاعــق” .يف حني شــاهد
العراقيــون بــام العني نوع االســلحة
التي تستخدمها العشائر يف نزاعاتها،
والتــي تشــمل اســلحة متوســطة
وثقيلــة ومدفعيــة .وقــد اكــد هــذه
الحقيقــة قائد رشطــة مدينة البرصة
رشــيد فليــح ،الــذي قــال يف مطلــع
العــام املــايض ان الســاح الــذي بيــد
بعض العشــائر يفوق اسلحة فرقتني
عسكريتني .اما التقديرات الحكومية
فقد قالت ان ما تمتلكه العشــائر من
قطــع الســاح زاد عن ســبعة ماليني
قطعــة .هذه النتائج البائســة لم تكن
مفاجئة ،فالكاظمي يعلم علم اليقني
بان هذا الســاح اكتسب رشعيته من
الدولــة فهــي مــن ســهلت الحصــول
عليــه وحرصت عىل حمايتــه .وليس
كمــا يروج البعــض بان العشــائر قد
بذلت جهودا مــن اجل الحصول عليه
للدفــاع عن النفس ،جــراء عدم قدرة
الدولــة عــى حمايتهــم .حيــث يعلــم
القــايص والدانــي بــان الدولــة التــي
اقامها املحتــل االمريكي حينها كانت
قوية ومدعومة من مئة وســتني الف
جنــدي ،اضافة اىل مئتــي الف مرتزق
من الــركات االمنية املعروفة ببالك
ووتــر ،وهــذه القــوة املحتلــة تمتلــك
احدث االســلحة والتكنولوجيا واكرب
االجهــزة االســتخباراتية يف العالــم

وقــادرة عــى هزيمــة اكــر الجيوش
االقليميــة يف املنطقــة .بــل ان دولــة
االحتــال ال تــزال مدعومــة مــن هذا
املحتــل االمريكي ووصيفــه االيراني
وقادرة ان شاء اسيادها نزع كل هذه
االســلحة يف ســاعات معدودة.
بمعنــى اخــر ان الحكومــات التــي
نصبهــا املحتل لم تكن ضعيفة ،وانما
كانت هي من ســمحت بل وشــجعت
هذه العشائر واملليشيات املسلحة عىل
التغــول املســلح لتكون قــوة اضافية
ملســاعدتها عــى البقــاء يف الحكم من
جهة ومن اجــل قمع اية انتفاضة او
ثــورة ضدها من جهــة اخرى .وخري
دليــل عىل ذلك تصدي هذه املليشــيات
بقوة ســاحها املنفلــت لثوار ترشين
وقتل اكثر من تسعمائة شهيد وجرح
اكثــر من ثالثــن الفــا .واال ما معنى
عــدم تطبيق هذه الحكومات مرشوع
“حــر الســاح بيــد الدولــة” ،رغم
تضمــن هــذا امللــف يف برنامجهــا؟.
ثــم اال يكفــي الحكومــة مــا تتكبــده
العشــائر من ضحايا جــراء النزاعات
التــي تحصــل بينهــم الســباب تافهة
احيانــا بــدل اللجــوء اىل القضــاء
لحســمها؟ هــذه املرسحيــة الســوداء
التــي يعــرض مصطفــى الكاظمــي
فصلهــا العســكري البائــس ،قــد تــم
عرضهــا مــن قبــل اســافه ،لتنتهــي
دون نــزع طلقــة واحدة مــن يد هذه
املليشــيات املجرمــة او مجاميــع
العشــائر والقبائــل الخارجــة عــى
القانــون .مثلمــا تــم تجاهــل حجــم
الفســاد املــايل واالداري الــذي ينخــر
جميع مؤسســات الدولة ومفاصلها،
او غض النظر عن معاقبة الفاسدين.
وكان رئيس الحكومة الســابق عادل
عبــد املهدي ســلف الكاظمــي قد اكد
هــذه الحقيقــة بصوت عــال .فهو قد

اعلــن يف برنامجه الحكومي وبصوت
عــايل ونربة حادة وارصار شــديد عىل
عزمــه تنفيذ مرشوع حرص الســاح
بيــد الدولــة وانهــاء ظاهرة الســاح
املنفلــت ،ثــم اعلــن يف جلســة علنيــة
للربملــان العراقــي عن وجــود اربعني
ملف فســاد ورسقة  300مليار دوالر
مــن خزينــة الدولــة طيلــة الســنني
املاضيــة .لكنــه لــم يحــرك ســاكنا ال
باتجــاه نــزع ســاح املليشــيات ،وال
باتجــاه معالجة ملف فســاد واحد او
اسرتجاع دوالر واحد ،عىل الرغم من
تشــكيله عدة لجــان مختصة .بل عىل
العكــس مــن ذلــك تغولت املليشــيات
املســلحة اكثر فاكثر ،وظلــت ملفات
الفســاد فوق الرفوف العالية يعلوها
الرتاب.
وقــد اعرتف الكاظمي نفســه يف اكثر
من مناسبة بان الرتكة التي استلمها
من ســلفه كانت ثقيلة جــدا .وبالتايل
يمكــن التاكيد عىل ان الدولة العراقية
رشيكــة يف كل هذه الجرائم ومرشفة
عــى كل عمليات الفســاد بل وحامية
لهؤالء االرشار ،وتتسرت عىل سالحهم
املنفلــت .ان مــا يحــدث يف العراق من
جرائــم ورسقات ليــس وليد الصدفة،
وليس بســبب عدم كفاءة او نقص يف
الذمــة او خلــل يف الضمــر ،كي يامل
النــاس اســتبدال هــؤالء االرشار او
اقصائهــم او محاكمتهم ،كما لم يكن
ســببه الجشــع والطمــع كــي تجري
املراهنــة عىل اكتفاء هؤالء بما جنوه
مــن امــوال طائلة ،وانمــا كان نتيجة
ملخطــط مــدروس بعنايــة فائقة من
قبل املحتل ،كحلقة هامة من مخطط
تدمــر العــراق دولة ومجتمعــا ،وان
هــؤالء االرشار قــد جــرى انتقاؤهــم
بدقــة لتنفيــذ هــذا املخطــط الغــادر،
ومنع اية محاولة شــعبية السقاطه.

تتحمل هــذه التكاليف.
تعمــل العديــد مــن األحــزاب عىل
انتهــاك قانون االنتخابــات ومخالفة
الدســتور الــذي وضعتــه يف بدايــة
االحتــال األمريكــي والــذي جــاء
برغبــة األحــزاب وقوتهــا بعيــدا عن
إرادة الجماهــر وتزويــرا للتصويــت
الــذي حصل يف حينه ،وهي مشــاركة
األحــزاب التــي لديهــا مليشــيات
وتنظيمــات مســلحة وتمتلــك
القــوة امليدانيــة عــى األرض وهــذا
يخالــف بنــود ومقــررات الدســتور
املعــد مــن قبلهم لكــي تبقــي هيمنة
وســطوة الرتهيــب والقمــع تجــاه
القــوى الرافضــة للعملية السياســية
وإلســكات األصــوات الحــرة وكبــت
صيحات الشــباب الرافــض لألوضاع
الداخليــة يف العراق والســاعي لعملية
التغيــر الشــامل .
ضمن قراءتنا للمشــهد الســيايس
العراقــي نــرى أنــه مــن يعــول عــى
املجتمع الــدويل ومشــاركة املنظمات
التابعــة لألمــم املتحــدة يف اإلرشاف
عــى ســر االنتخابــات أنه ســيحصل
عــى نتائج أفضل وصــورة أبهى كما
يتمنــاه فهو يف وهــم كبري ألن جميع
األدوار التــي قامــت بها األمم املتحدة
عرب منظماتها ومكاتبها وممثليها يف
بغداد كانت واضحــة ومعروفة لدينا
عرب العديد من البيانات والترصيحات

التــي تبــارك فيهــا ســر العمليــات
االنتخابيــة وتمــن دور الحكومــات
التــي تلــت االحتــال وتعــود وتقــول
أن ثمــة صــور وإخفاقــات تمثلــت يف
عمليــات محدودة للتزوير والتأثري عىل
االنتخابــات وهي بيانات تعودنا عليها
وعىل املواطن العراقي أن يعلم حقيقة
وطبيعــة هــذه األســاليب والتوجهات
التــي تتســم بمحابــاة حكومــة بغداد
والســر ضمــن إطــار املحافظــة عــى
العمليــة السياســية التــي أتــى بهــا
االحتالل األمريكي وســاندها ودعمها
النظــام اإليرانــي ووكالئــه وأدواته يف
الداخل .
ستبقى سمة االنتخابات يف العراق
بعيــدة عــن آمــال وطموحات الشــعب
العراقي وســعيه للتغيري الشامل الذي
ال يتــم إال عرب اســتمرار ثــورة ترشين
املباركــة وتصعيــد أهدافهــا ورفضهــا
لألحزاب والحركات والكتل السياسية
وتدعيــم عمليــة املســاندة الشــعبية
والجماهرييــة لســواعد وأهــداف
شــباب الثورة وطالئعهــا الجماهريية
وقواعدها الشــعبية وســتعمل أحزاب
الســلطة عىل إيجــاد الذرائــع وتعويق
عمليــة املناقشــة الجــادة ألي تغيــر
داخل مجلس النواب يخالف مصالحها
ومنافعها الفئويــة الحزبية وهيمنتها
عــى الســلطة يف العراق.

هــؤالء االرشار ،ولكــي ينجح هؤالء
االرشار يف تنفيــذ هــذا املخطــط
الغــادر اتبعــوا كل الوســائل ،منهــا
اشــغال العراقيــن مــن خــال افتعال
حــروب طائفيــة واهلية ،او تقســيم
فئات املجتمع بني مســلم ومســيحي
وصابئــي ،او شــيعي وســني ،او
تقسيم املجتمع اىل مكونات ،مثل كرد
وشــيعة وســنة .ليــس هذا فحســب،
فقــد لجــأ هــؤالء اىل انتهاج سياســة
تجهيل املجتمع وحرمانه من املعرفة
والتعليــم ،االمر الــذي يحد من قدرته
عــى املطالبة بحقوقــه املرشوعة ،او
مراقبــة الســلطة ومحاســبتها .ليس
هذا فحســب ،فهــؤالء االرشار عملوا
بكل جدية عىل بناء دولة ميليشــاوية
مســلحة مهمتهــا زعزعــة االمــن
واالســتقرار ،واالخــال بمبــدأ تكافؤ
الفــرص بــن مواطنيهــا ،وتفضيــل
فئــة عــى غريهــا مــن املواطنــن،
والغــاء مبــدأ املســاواة بــن النــاس،
واكثــروا مــن الــروخ والصــدوع يف
نظامها القيمــي واألخالقي ،وعطلوا
املســارات القانونيــة ،وهدمــوا البنى
التحتيــة ،باملقابــل وأدوا األفــكار
النافعة يف مهدها ،واعتمدوا اجراءات
ممنهجــة لتغييــب العقــول لصالــح
رشذمــة قليلــة ،وفرضــوا قــرارات
صارمــة تجاه مــن يعارضها ،ولجأوا
ملصادرة الحريات بالسجن والرتهيب
والتعذيــب والقتــل لــكل مــن يفضح
سلوكهم ،ويشــكل تهديدا لهم .مثلما
منعــوا اية محاولة النهاء املحاصصة
الطائفية والعرقية .هذه هي الحقيقة
ومــن يعتقد بغريها ،فهو اما ســاذج
سياســيا ،او لــه مصالــح حزبيــة او
فئويــة ضيقة.
وفــق هــذا الســياق يمكننــا التاكيــد
بــكل ثقة ،بــان هذه الوعــود الوردية
ســتتبخر مــع الهــواء ،كمــا تبخــرت
مــن قبلها وعود اســافه .فالكاظمي
هو نتاج ذات العملية السياســية التي

صممها املحتل بعناية فائقة من اجل
تدمري العــراق دولــة ومجتمعا .وبما
ان مخطــط تدمــر العراق لــم يكتمل
بعــد ،فــان عهــد الكاظمي سيســجل
صفحــة ســوداء اخــرى لياتــي بعده
مــن يكمــل جريمــة مــروع تدمــر
العــراق .خاصــة وان قانــون الدمــار
والخــراب هو الذي يقــرر اليوم ،كما
اثبتــت الوقائــع العنيــدة ،وفق قانون
اســميه الجريمة والثواب وليس كما
هــو معروف الجريمــة والعقاب ،الن
الحاكــم يف العراق ،وبكل بســاطة ،ال
ينال العقــاب جراء جريمــة ارتكبها،
وانمــا ينــال الثــواب عنهــا ،بــل كلما
زادت جرائمــه تضاعــف ثوابــه ،فاذا
كان متوســط الحال يصبح مليونريا،
واملليونــر يغــدو مليارديــرا ،واملديــر
يرتقــي اىل مديــر عــام ،والوزيــر قــد
يكــون رئيــس وزراء وهكذا .اما نوع
الجريمــة فــا تســال عنهــا فالجرائم
كلهــا مســموح بها لحــكام العراق.
لقــد ادرك عمــوم العراقيــن هــذه
الحقيقــة ،وتخلــوا عــن ايــة مراهنة
عىل االصــاح يف ظل هــؤالء ،ولجاوا
بــدال عــن ذلــك اىل طريــق التظاهرات
واالنتفاضات الشــعبية التــي كللوها
بشــعارات تديــن الفســاد وتســمي
رمــوزه وتتوعدهــم بالعقــاب ،بــل
وصلــوا اىل قناعــة بــان الحــل هــو
التغيري الشامل وباية طريقة متاحة.
وال يغــر مــن هــذه الحقيقــة تراجع
التظاهــرات او االنتفاضــات ،بســبب
انتشــار وبــاء كورونــا القاتــل ،فهذه
اســراحة مقاتــل حيــث اوعــد الثوار
بمواصلة الثورة حتى تحقيق اهدافها
كاملــة غــر منقوصــة .بمعنــى اخر
اكثــر وضوحــا ،فــان هــذه الحكومة
لن تستطيع ،من االن فصاعدا ،ايهام
عراقي واحد ال بوطنيتها وال بقدرتها
عىل محاربة الفساد وال يف تحقيق اي
اصــاح مهما كان بســيطا.
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مقاالت وآراء

ولننتقل للتخوف األكبر الذي يالحق أي عربي برشلوني
املنهج :ماذا لو أعلن ليونيل ميسي الرحيل؟
هل سيستقيل العقل العربي من منصة الحياة والتفكير
العاملي أم أنه سيغرق يف فخ التفاهة وبرامج اإللهاء وفق
نسخة ” رامز…! ،وأرب سكوت…” ؟

صفقة ما بعد الحداثة
كورونا واإلرهاب الجديد
لم يسلم الضمير العاملي من آثار جائحة كورونا التي رسمت
بفرشاتها مالمح جديدة لحياة الكوكب بألوان لم نعهدها،
فلم تترك جزئية إال ودخلتها ،فارضة إرادتها ىلع جميع
جوانب الحياة… كانت أبرز ثمن لتسطيح العقل واملرجعيات
القيمية ،هي مرحلة تحول عاملي مرعب وخطير ،إذ أصبحت
الحرية والعدالة واألخالق ،مجرد صفقات قابلة للمضاربة يف

الفتــن والتفاهــة.
إن النظــام الرأســمايل الــذي
اختــزل العالــم بالحــرب والفوىض
واالســتهالك ،ينجح اليوم – حسب
تشومســكي – يف تحويــل الفرد إىل
خطر بالنســبة لآلخرين ،فال مكان
يتســع للجميع… تكريس للفردية
وتضخيــم لألنــا ،ألن كل إنســان
برأيهم ،هو “ذئب ألخيه اإلنسان”،
كما قــال زعيمهم هوبز ومن تاله.
عمومــا الخطط مروعــة ،تتمثل يف
تحويل انتباه الرأي العام والشعوب
عن املشاكل الهامة والتغيريات التي
تقررها النخب السياسية ومطابخ
الفكــر العاملي ،ويتــم ذلك عرب وابل
متواصــل مــن اإلعــام املظلــل من
خالل تصدير كم كبري من التشتيت
واملعلومات التافهة.
لقد عطــل فايــروس كورونا فكرة
اإلنســان كمكــون أخالقــي وقيمة
حياتيــة وغائيــة وجوديــة ،أصــاب
جوهر الفــرد وجميع خصوصياته
الكونيــة واإلنســانية ،وأعــاد إىل
األذهــان ثقافة قديمــة منبوذة هي
ثقافــة الخــوف .وتحول اإلنســان،
بهــذا املعنــى ،إىل يشء من األشــياء

إىل مســتويات عاليــة مــن التقــدم
العلمــي أن نتقبــل فكــرة أن هــذا
الفايروس ال يمكن عالجه أو حتى
منعه من االنتشــار؟! ال يشء يمنع
مــن اســتحضار الــراع الليــرايل
الكونفوشــيويس ،وصفقــة القرن
الجديــدة ،وربيــع العــرب املغتــال
ومهــازل االضطرابــات والفتــن
ونــر الكــوارث وتســويقها ،كل
ذلــك يف اتصال مبــارش مع رشكات
الســاح واألدويــة والســينما
وامليديا ووســائل القرن ،وصفقات
الرشكات األمنية؛ فثمة خيط رفيع
يصلنا بــذاك الطرف الغائب ،ويؤكد
أن املقامرة بمصري العالم مستمرة،
وبــدم…….؟ وبــارد!
لهذه املقدمات أشــار املفكر األملاني
يورغــن هابرمــاس إىل أن الحــرب
القادمــة ،ســتكون عــى األغلــب
بيولوجية فايروسية ،ترضب العدو
املفــرض مــن غري جهــة أو مكان،
لذلــك طالــب بحــوار عاملــي جديــد
يتيــح للبرشيــة ســبل الخالص من
مــأزق السياســة العاملية.
إىل هــذا الحــد مــن املمكــن أن
نعيــد صياغــة الســؤال أعــاه:
هــل يمكــن أن يكــون فايــروس
كورونــا بمثابــة اســتكمال لحــرب
اقتصاديــة وسياســية هنتنكتونية
ضــد الكنفشيوســية والصــن؟ أم
هــو ترهيب جديد للعالــم ،للتغطية
عــى صفقــة القــرن الجديــدة
إلنعاش مداخيل سياســة التوحش
املســتقبلية ومطابــخ الفكر العاملي
املريــض؟
أم هــو تفتيــت وإعــادة هيكلــة
القيم األخالقية! والروابط الدينية،
وخلــق حالــة من الرعــب ينتج عىل

اإلرهــاب الســيايس يف العــراق
وســوريا وفلســطني واليمن وليبيا
ولبنان وأفغانستان ومناطق أخرى
يف املعمــورة؟
ملــاذا ال نصــادف ذات الضجيــج
الــدويل عندما يتعلــق األمر بضحايا
“العالم املســكني” وضحايا الجوع
والفقــر والترشيــد والتعذيــب
والسجون واملستشفيات املهجورة
ومراكــز االعتقــال؟ ملــاذا تنخــرس
هــذه األصــوات وتصمــت عندمــا
ينتهــك الضمــر وتغتــال الحيــاة؟
إن النظــام الدويل الراهن – حســب
ميشــيل فوكــو – غالبــا مــا يقــوم
بتوجيــه أنظــار النــاس نحــو أحــد
الكــوارث الســائلة “واملائعــة” عىل
األغلــب للتحكــم يف حيــاة النــاس،
وهــذا بحد ذاته أخطــر من الكارثة
ذاتهــا ،التي تقوم عىل ضبط حركة
ورغبــات النــاس وتوجيههــم وفق
هدف ال إنســاني.
فاملقامــرة الجاريــة تســتهدف
رصف االنتبــاه عمــا يحــاك ضــد
الشــعوب ،مــن رسقــة دولية وعىل
جميــع األصعــدة املاديــة واملنويــة
والسلوكية ،واالنحراف باإلنسانية
إىل مســارات مخجلــة ومريبــة،
ومصــادرة تهــدف إىل إلغــاء أحقية
اآلخــر يف العيــش بســام ،ألجــل
اســتكمال بنــود صفقــة القــرن
املقيتــة ،ويف اآلن ذاتــه ،تســتهدف
إعــادة ترتيــب األوراق السياســية
املزورة وكرايس الحكم ،عىل أساس
التفــوق لألنــا الغربــي والتبعيــة
لآلخــر ،وكــذا املركزيــة الغربيــة
والتمركز العنرصي يف مقابل ذيول
النعامات الرشقية ورؤوســها التي
تتجاهــل كل هــذا الخــراب ،فالــكل

بعدمــا كان ذاتــا وجوديــة عظمى
تمثل كــرى الغايــات وأعالها ،ويف
ذلك عودة إىل مقولة موت اإلنســان
وســائر املرجعيــات التــي أطلقهــا
فوكويامــا وتبناها الفكر الغربي يف
لحظة إعالن نهاية التاريخ وموته،
بــل ونهايــة االيمــان والدخــول يف
عرص الشــك والجحود.
إىل هــذا الحــد علينــا أن نســأل:
مــن املســتفيد من نرش فريوســات
املــوت والحــروب؟ ســواء كانــت
هــذه الفريوســات معلوماتيــة أو
بيولوجيــة؟ أكيــد ،مــن يشــعل نار
الحــرب هــو نفســه املســتفيد مــن
صفقــات الســاح ومــا ينجــم من
فــوىض وخــراب.
وأال ال يعقــل ونحــن عــى عتبــة
القــرن الــذي وصلت فيــه البرشية

أثرهــا ردود أفعال تنــم عن خلل يف
الســلوك والعقل؟ كل ذلك بإيعاز ال
مبارش مــن قوى الرش الخفية التي
تقــود العالم لتجديــد دورة حياتها
القائمة عىل حقن املوت يف الطبيعة
واإلنســان ،وإعادة توازنها املفقود
ولــو كان عــن طريــق الكــوارث
واملقامــرة بســامة الشــعوب
وســلمهم وفطرتهم السليمة ،التي
أودعــت طوعــا يف جيناتهم.
لنقــف ونســتذكر كل التهويــل
والتخويــف والقلــق الــذي رافــق
أمــراض العرص ابتدا ًء مــن الجمرة
الخبيثة إىل جنون البقر واإلنسان!،
ولنتســاءل عــن حجــم ضحايــا كل
هــذه الفريوســات املصنعــة ،إن
كان قــد وصــل إىل عــدد ضحايــا
الجوع والغــرق والحرائق وضحايا

يفــرض فيه أن يكــون دائرا قرسا
وطوعــا يف فلــك النظــام العاملــي
الجديــد ،حيث ال صــوت يعلو فوق
صــوت املــال والســاح وصناعــة
املــوت وخلــق األزمــات بأســاليب
مقيتــة ومميتــة يحركهــا خيــال
مغرق يف العنف والبشاعة وصناعة
نجــوم الرذالــة إىل درجــة أننــا كما
قلــت ،دخلنــا زمــن الرعــب وعرص
التفاهــة “والفيفــي”!؟.
لهــذا فقــد خصصــت ميزانيــات
ضخمــة لرتويــج العــاب البوبجــي
والهــوس واإللكرتونــي املحــرك
للخيــال الحيوانــي وســائر العــاب
القتــل واملشــاهد الدمويــة والعبث
بجينــات اإلنســان ووقتــه وقيمــه
ورغباتــه.
وســتدفع شــعوب العالــم التــي ال

هذه اإليديولوجيا
تمارس اليوم نوعا من
يوغا اإلرهاب المفتوح
خال من كل معنى
ّ
إال اشاعة التوحش
السياسي وجنون
المنفعة
بقلم  :د .سامي محمود
وهــذه اإليديولوجيــا تمــارس
اليــوم نوعــا مــن يوغــا اإلرهــاب
املفتــوح خــال مــن كل معنــى إال
اشــاعة التوحش السيايس وجنون
املنفعة  ..رأســمالية ترســم مالمح
تراجيديا “نيوكنفشيوسية” بخيال
مغــرق يف التعصــب والفوضويــة
وخلــق األزمــات .فال نــكاد نخلص
مــن كارثــة حتــى نســمع بأخــرى
أكثــر جرمــا منها ،ومــا إن نتنفس
الصعــداء ونقــول إن صــوت الحق
والضمري انترص ،ولم تنزلق النفس
الغضبيــة نحــو حــرب إقليميــة أو
عامليــة أخــرى ،حتــى نشــهد بوادر
التنفيــذ الوحــي لصفقــة اخــرى
مــن صفقــات القــرن الجديد … ال
يشء يعلو عىل أخبار املرض واملوت
والقتــل والتهجــر ،ال يشء يعلــو
عىل مرض السياســة وفايروســات
اإلرهــاب الجديــد الــذي ال تمانعــه
أحــدث كمامــات الحياة.
فمــن يحكــم هــذا العالــم املنفلــت
واملتحــرر مــن ســائر املرجعيــات
والقيم األخالقية؟ مــن يدير ألعاب
املرض واملوت والبشاعة والتشويه
وتكريــس مبــدأ التغــر النيتشــوي
املغالــط والهايدجــري املتناقــض؟
مــن يقامــر بحــق الشــعوب يف
الســلم والســام كورقــة لقلــب
القيــم واإلطاحــة بمركزيــة الــذات
كأســاس ضامن ملــوت كل الحقائق
بما فيها اإلنسان نفسه؟ من يدفع
بعيشــنا اإلنساني املشــرك إىل أقذر
املــآالت وأقبــح االحتمــاالت ابتــداء
مــن تهميــش العقــل وصــوال إىل
العشــوائية وقلب القيم بمنهجيات
التأويل املضاعف ،وتكبيل اإلنســان
بأشــياء ال تجعلــه قــادرا عــى فرز
لحظتــه الحاليــة ،انهمــاك وتيــه
وعدميــة ونســبية مفرطة ودوامة
يف دوالب التيــه والالمعنى ،وبالتايل
تحــول الجميع إىل هامش فاقد ألي
قيمة ،مكرســة بذلــك منطق النفي
والــراع وخلــق الوعــي الزائــف
كنــر التفاهة والجنــس والرتويع
والقبــح ومــا ال يمكــن ذكره؟
حتما هناك مســتفيدون ،فالجاري
فــوق مــرح األحــداث يدفــع إىل
االقتنــاع بــأن مــن يحكــم العالــم
اليــوم هــم عبــدة الدينــار أصحاب
الرأســمالية املنفلتــة والرباغماتيــة
املقيتــة الذيــن أصبحــوا اليــوم
مــاكا لحيــاة العــر وكــرى
الــركات  ..هــؤالء هــم مــن يدير
عاملنــا املريــض بهــذا املســتوى من
الفــوىض والجنــون ،بمســوغات
الحقد والتفاهــة واملقامرة بمصري
اإلنســان عــى األرض ،بــل وحتــى
يف الســماء ،إذ لــم تســلم منهــم ال
املــآذن وال الكنائس ،أغلقوا صوتها
وأفرغوها من الروح اإليمانية التي
تنادي بالحياة وتحرير اإلنسان من
عبوديــة العــر… .همهــم فقــط
االنتصــار للمــال والســلطة ،لذلــك
ينتجــون الفريوســات ويشــعلون
الحــروب ويغرقــون الجميــع يف

بورصة التوحش العاملي والبشاعة الدولية ويف أتم تجلياتها
الالإنسانية بإدارة ال نظام عاملي مجنون ومعقلن بشرتنا
به أيديولوجيات السفسطة الغربية الضاربة يف عمق األنا
والتعصب  ..فمنذ أن أطلق فوكوياما نهاية التاريخ ذات الصدى
الهيغلي املتطرف ،أصبح التسليم بنموذج الرأسمالية أمرا
من البديهيات.
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تدخــل تحــت طاولــة األنــا الغربية
ثمــن كل هــذه املهزلــة ،ســتكون
مختــرا للفريوســات ومكبــا
للنفايــات وطاولــة قمــار لتجريب
السيناريوهات االستبدادية وإعادة
إنتاج الجاهلية السلطوية ،من أجل
مزيــد مــن التحكم والســلطة.
سياســة قــذرة ال يلعبهــا إال
القــذرون يختلــط فيهــا الصــدق
بالكــذب والجهــل بالقتــل! مقامرة
فاســدة عىل طاولة السلطة ومنافذ
الحكم .لهذا فإن كورونا وما قبلها
جــاءت تكتشــف خطــوط الصــدع
الثقافيــة والعرقيــة والقوميــة
التــي قامــت عليها نظريــة الصدام
الحضاري ،وتفكك أســاطري العوملة
الكاذبة وأساطري املابعديات املنمقة
بصبغة الحداثة ،حني فرض تجاوز
املسافات وسائر االعتبارات ،راسما
خطــوط طول وعــرض جديدة عىل
أســاس املشــرك اإلنســاني نفســه
الــذي تتيحــه ســيكولوجيا الهلــع
والخــوف الجماعــي الــذي رســمه
هيجــل وفصله هانتنكتون ،فالعزل
الــذي تصبــوا إليه نظريــة الرصاع
حققتــه منظمــة الصحــة العامليــة
وأيقونــة “أبــو الحضــارة” ،عندما
وضعــت العالــم يف حجــر جســدي
ونفــي يشــتت العقــل والروح.
خاصــة إن نــر الخــوف يمكــن
أن يتحــول إىل ســاح وبائــي مــا
بعــد حديث ضــد الجمــوع يختزلها
يف مجــرد مســاحات للعــدوى بــا
حماية .وعندئذ علينا أن نسأل :هل
مــن الجائز افــراض نية بيولوجية
لتحســن النوع البــري من خالل
تصنيع فــروس كورونا ،واختباره
بوصفــه يســتند بوجــه أو بآخر إىل
سياســة تتالعــب جينيــا بالطبيعة
البرشيــة ،ســواء أن كان ذلــك
بشــكل مقصــود أو غــر مقصود؟
تهديــد يطول كل مســاحات الزمان
واملناعــة الجســدية واملــكان!..
ترويض قرسي ،ال تصمد أمامه كل
أشــكال العــزل واملناعــة والرفض،
بل وكل أشــكال املقاومــة بما فيها
كمامــات الحيــاة؟ ترويــض يمكن
أن يكــون نعمــة ألنــه يجربنــا أن
نرتدي قفازات األمل ونحن نالمس
الحياة ويدعونا إىل أن نغسل قلوبنا
مــن جراثيــم الحقــد وعقولنــا من
ا لتعصب .
هــذا باإلضافــة لاللتفاتــات
اإلنســانية التــي تفصــح عــن أثــر
الوبــاء يف مشــاعر الوحدة والعزلة،
واضطــراب الحيــاة الشــخصية
ومفاهيــم جديــدة مثــل التباعــد
االجتماعــي والنفــي والوجودي.
وهنا يبدو الجسد بمثابة مجموعة
ال متناهيــة مــن األمكنــة التــي
تكونــت مــن دون ســبب يف موضع
واحد .ولذلك ،فــإن خطورة املرض
وطرافتــه الحــادة ،إنمــا تكمــن يف
كونه رشوعا أخرس يف هدم املكان
وســائر القيم ،بــل واألزمنة كذلك،
ومــن ثــم يف تعطيــل اإلنســان مــن
الداخــل .عندئــذ يعــود الفــرد ليس
إىل قفــص الجماعــة ،بــل إىل ذات
أخرى مغرتبة يف القطيع ،تتخبط يف
الالجــدوى وعــدم اليقــن.
وعــى طــول هــذا املســار املرعــب
واملربــك ،لــن يكــون يف مقدورنــا
إال توقــع ،مــا يــرف االنتباه عن
الخطــر الســيايس الذي يحيــق بنا،
ومــا يبعدنــا عــن صفقــة القــرن
ويغرقنــا يف الخطــر الصحــي ،وما
يشــغلنا عــن الخطــر االقتصــادي،
ويرعبنــا بكورونا ،فعبيد الســلطة
الشــهوانية بحاجــة إىل إلهائنــا
وترويعنــا ،لينعمــوا باغتصــاب
الحيــاة ،واســتنزاف جمالهــا
وغائيتها الخرية كالتعارف والسلم
والتعايــش والحــوار.
هــذا هو الحلــم الجديد الــذي تبناه
العــر وفيــه نجــد أن خيــاالت
الليرباليــة التي تظهر وبكل ســفور
أسس عدم املســاواة وآثام مجتمع
املســتوطنات وإزاحــة اآلخر بحجة
عــدم صالحيتــه للعيــش الكريــم
والحــر واألمن!.
بعــد ذلــك ال ننــى ســيناريو
الجنون والتفاهة الذي شــغل الرأي
العــام والحكومــات واملجتمعــات
واملؤسســات الدوليــة كنــوع مــن
اســراتيجيا االلهــاء ،وسياســات
بشــعة وبرامج اقتصادية اقطاعية
قــذرة همهــا التهالــك واملنفعــة…
شــاعت يف حكومــات نكســون
وروزفلــت وكلينتــون وأوبامــا
وصــوال إىل ترامــب ،والتــي جعلــت
مــن أجهــزة اإلعــام ومؤسســات
الدعايــة والفــن محــركات تابعــة
همها اســتهداف املواطن املســتهلك
لتلــك النزعات الالإنســانية ،والعمل

عىل خلق مواطن غري واعٍ لحقوقه
وأحقيتــه يف العيش الكريم واألمن.
مطابــخ ما يســمى باألمــن العاملي
وصناعة اإلذعــان معايري مزدوجة
يف السياســة العامليــة ،تدعــي أن
الحريــة للجميع رغــم أنها تتحالف
مــع املنظمات والــدول القمعية بما
نتج عنه انتهاكات جسيمة لحقوق
اإلنســان واغــراق ومبالغــة ونفاق
ومطالبة بحقــوق الحيوان! .حصل
بفضل قوة مؤسسات اإلعالم التي
تخدم إىل حد كبري الكهانة املأجورة
للحكومــة األمريكيــة ورشكاتهــا
العابــرة للقارات وحــدود أخرى لم
نســمع بها أصال.
مســار عاملــي مخيــف تنتهجــه
السياســة العاملية املرتبطة بالعنف
واإلرهــاب وهــدر الكرامــة وقتــل
الحريــة .ومع هذه الوحشــية التي
شهدتها مجتمعاتنا البرشية ما زال
الوعــي بها غائبــا ومغيبا إىل يومنا
هذا .لهذا نتمنى أن نسهم يف توجيه
األنظــار إىل حيل السياســة الناعمة
وهي تــزج الشــعوب كالقطعان يف
أزمــات ال تحد وآخرهــا كورونا.
إىل هنــا لــم يعــد باإلمــكان الحديث
عــن نهايــة التاريــخ باملعنــى الذي
ذهــب إليــه فوكويامــا يف زمــن
التشــتيت الرأســمايل بعــد أن بــات
الغرب قلقا من حجم األنا املتضخم
فيها ،وبعد أن باتت الصني الحيوية
تعــرض خدماتهــا الصحيــة عــى
أوروبــا العجوز.
لقــد فــرض فــروس كورونــا
أصــوال أخــرى لنهايــات التاريــخ،
ومنــح ملــرض الفكــر الهيجــي بــل
والنيتشــوي الكثــر مــن التربيــر
خاصــة مــا يتعلــق منــه بكتابــة
التاريــخ البــري وإعــادة صياغــة
اإلنســان ،والــذي هــو ليس ســوى
فاشــية دوليــة جديــدة تمثــل نوعا
مــن إمربياليــة بــا عنــوان محدد،
إمرباطوريــة معوملــة عــى نســقية
أفالطون العــر و(كانت) الزمان.
وعىل هــذا الذي يحــدث اليوم ليس
هــو النهايــة بــل هــو تمريــن عــى
تبديــل الســلوك ،ألن الوباء ســيغري
مــن طريقتنــا يف العيــش والتفكري
تحــت ضغــط الهلع الكونــي ،وهذا
من شــأنه توفري البيئــة الرضورية
لتكويــن انقــاب الذهــن البــري
وانزياح ذلك الجليد املانع من توافد
الجــداول األخرى مــن منابع العقل
املمكنة.
لكــن يف الوقت ذاتــه يجب النظر إىل
النصف املــآن من الكأس ،حيث أن
أوقــات الفــراغ قــد تكون حاســمة
إلعــادة إحيــاء تجربــة حياتنــا،
والتفكــر مــن جديــد بأوضاعنــا
ومــا نحــن فيــه ،وأنه يمكــن حتى
لألحــداث املروعــة أن تكــون ذات
نتائــج إيجابيــة خــرة ،حــن تجــد
االنســانية نفســها يف مواجهــة
حقيقــة أن الجميــع يبحــر يف وجه
العاصفــة العرصيــة يف ذات املركب
املثقــوب القابــع يف بحــر الظلمات.
نعــم ،زمــن كورونا أيقــظ جموعا
هائلــة مــن ســباتها واعتيادهــا
عــى الســلطة التقليديــة واإلقامــة
الجربيــة خلــف أســوار العبوديــة
الفكريــة واأليدلوجيــة .إذن ،آن لنا
ننظر يف مشــاكل اإلنســان والحرية
بشكل تجريدي ،وأن نعود باهتمام
وانتبــاه جديــن إىل أهميــة أن تحيا
البرشية.
لــذا فــإن محاربــة هــذا الفــروس
لــن تكــون عــر العزلــة والحجــر
الصحــي؛ بــل هنــاك حاجــة إىل
تضامــن كامــل واســتجابة عــى
املســتوى العاملي ،خاصــة أن أعظم
اإلنجــازات اإلنســانية قــد تحققت
أثنــاء الصعــود الخطــر للبرش نحو
صناعــة مصريهم ،مــن منطلق أن
الحيــاة تصــل أعىل درجــات توثبها
يف زمــن املــرض والخطــر ،املــرض
ليــس نقيــض الحيــاة فحســب ،بل
قــد يكــون محرضــا لهــا يف الرغبة
لخلق مناعة جديدة ،لذلك فاللحظة
التي نعيشــها هي لحظة مشحونة
باملمكنــات بمقــدار مــا فيهــا مــن
أخطار وتحديات .لذلك علينا جميعا
أن نرفــض حكــم اإلقامــة الجربية
للعقل والحرية يف ظل حجر جائحة
النفــاق العاملــي وكورونا.
ختاما ،دعونــا من كل هذه األمور،
ولننتقــل للتخــوف األكــر الــذي
يالحق أي عربي برشــلوني املنهج:
ماذا لو أعلن ليونيل مييس الرحيل؟
هــل سيســتقيل العقــل العربي من
منصــة الحياة والتفكــر العاملي أم
أنه ســيغرق يف فخ التفاهة وبرامج
اإللهــاء وفــق نســخة ” رامــز…!،
وأرب ســكوت…” ؟
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تقارير إخبارية

ورقة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أمام اللجنة األممية لإلخفاء القسري في العراق

الدورة التاسعة عشر لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

التغييب القسري يف العراق

المتحدث :المركز العراقي
لتوثيق جرائم الحرب
تحية طيبة
نــود أن نســرعي انتبــاه مجلــس
حقــوق اإلنســان املوقر إىل شــعور
املركز بالقلق البالغ لتفيش ظاهرة
اإلخفاء القرسي يف العراق ,واآلثار
الســلبية التي انعكســت عىل حياة
العراقيــن نتيجــة لهــذه الجريمة
املركبة واملســتمرة.
لقــد مــرت عــى العــراق ســنوات
صعبــة مــن الحــروب والنزاعــات
والتــي تســببت يف اضطرابــات
كبــرة يف املجتمــع العراقــي وكان
مــن بــن نتائجهــا إخفــاء أعــداد
كبــرة من العراقيــن .وعىل الرغم
مــن االرتباط القوي بــن الحروب
والنزاعــات الدوليــة والداخليــة
واالختفــاء القــري ألســباب
سياســية طائفيــة تســبب يف
اعتقال واختطــاف ومن ثم تغييب
اآلالف مــن املدنيــن أثنــاء فرارهم
مــن مناطــق النزاعــات ,فأصبحوا
فريسة ســهلة للجماعات املسلحة
والجيــش الحكومــي.
وهنــاك معتقلــون أفــرج عنهــم
أدلوا بشهادات مروعة عن ظروف
االختفــاء قرسيــة وعــن وجــود
أعــداد كبــرة يف ســجون متعــددة
مــن املختفــن ال يزالــون يقبعــون
يف أماكــن مجهولة تســيطر عليها
جماعــات مســلحة منهــا تابــع
للحكومــة ,وهذا األمــر لم يتوقف
بســبب وقف العمليات العســكرية
بــل انتــر بشــكل مخيــف يف
املحافظــات املحررة ,حتــى أصبح
اإلخفــاء القــري الســمة األبــرز
ملنهــج الحكومــة واملليشــيات يف
التعامــل مــع املدنيــن ،وامتــدت
آثــاره إىل املحافظــات التــي شــهد
تظاهــرات ســلمية يف مطلع شــهر
أكتوبــر عام  2019ضــد الحكومة
والعملية السياســية فوثــق املركز
العراقــي لتوثيــق جرائــم الحــرب
أكثــر من ( )75حالة إخفاء قرسي
اســتهدف الناشــطني واملتظاهرين
والصحفــن
واملعتصمــن

واملشــاركني يف التظاهــرات ,وكان
ضحايــا االختفاء إما يتــم اإلفراج
عنهــم بعــد فــرة أو ال يزالــون
مجهــويل املصــر ،أو يتصــادف أن
يتم اإلفراج عن بعضهم ويقدمون
معلومــات بوجود أماكــن احتجاز
رسية غــر خاضعة لرقابة الدولة.
أعضاء اللجنة املوقرة
لقــد ترتــب عىل إخفاء األشــخاص
آثار سلبية عىل أرسهم ومجتمعهم
مــن جميــع النواحــي االقتصادية
واالجتماعيــة والقانونيــة ,وأدى
ذلــك إىل ترشيــد عوائــل بأكملهــا
نتيجــة فقــدان املعيــل الوحيــد
لألرسة ,ويف بعض األحيان تســبب
يف وصمــة عــار عــى األرسة التــي
أختفى أحــد أفرادها ,كما أن ذوي
املختفني يعانــون من االبتزاز املايل
يف ســبيل الحصول عــى معلومات
والبحــث عــن أقربائهــم املختفني,
وهــذا تســبب يف آالم نفســية غــر
محتملة .أما األشــخاص املختفون
فكما معــروف فإنهــم محرومون
مــن أي حمايــة وليــس معروفــا
عــى وجــه الدقــة حجــم الضغوط
والتهديــدات واالنتهــاكات التــي

أصبح اإلخفاء
القسري
السمة األبرز
لمنهج الحكومة
والمليشيات في التعامل
مع المدنيين ،وامتدت آثاره
إلى المحافظات التي شهد
تظاهرات سلمية في مطلع
شهر أكتوبر عام  2019ضد
الحكومة والعملية السياسية
فوثق المركز العراقي لتوثيق
جرائم الحرب أكثر من ()75
حالة إخفاء قسري استهدف
الناشطين والمتظاهرين
والمعتصمين والصحفين
والمشاركين في التظاهرات

يتعرضــون لهــا .ونــود أن نوضح
أيضــا أن املركــز قــدم بالغــات
كثرية إىل اللجنــة املعنية باالختفاء
القــري وكان تعاملهــا جيــد
ورسيــع ،ولكــن حكومــة بغــداد
كانت وال تزال تتهرب أو تضلل من
اجوبتها يف الرد عىل هذه البالغات.
ليــس هنــاك يف العــراق أي دور
يذكر للحكومــة العراقية أو تحرك
فعــي باتجــاه وضع حــد الختفاء
األشــخاص أو العثور عىل املختفني
وتقديــم أجوبة ألســئلة عوائلهم,
فعىل الرغم من تحرك هذه العوائل
وتنظيــم تظاهــرات للمطالبــة
بالكشــف عن مصــر املختفني ,إال
أن الحكومة العراقية الحالية ومن
ســبقتها ال نجــد منهــا إال الوعود
من دون تنفيذ فضال عن محاوالت
التملص وإيجاد ذرائع للتهرب من
االلتــزام وتنفيذ الوعود ,مما فاقم
مــن الوضع املأســاوي للعوائل.
أعضاء اللجنة المحترمين
نتيجــة للوضع املأســاوي الواضح
وعجــز الحكومــة الواضــح وعدم
اســتطاعتها تحمــل مثــل هــذه
املســؤولية ,فــإن املجتمــع الــدويل
أصبــح مطالبــا بمســك هــذا امللف

والتعاون مــع املنظمات الحقوقية
من أجل وضــع ترتيبات وخطوات
فعليــة وحلــول واضحــة للحد من
اختفاء العراقيني أوال ومن تشكيل
لجنــة تقيص حقائق دولية برعاية
األمم املتحدة للعثور عىل املختفني,
والضغــط عــى حكومة بغــداد من
أجــل التحــرك عىل انهــاء هذا امللف
بطــرق قانونيــة دوليــة صحيحة،
خاصــة وإن العراق مــن بني الدول
التي صادقت عــى معاهدة حماية
األشــخاص من االختفاء القرسي,
ولذلــك يتوجب عىل العراق االلتزام
بتطبيــق كافــة بنــود املعاهــدة
والتعامل بشــفافية وإنصاف ,وأن
يتــم التعامــل مــع كافــة حــاالت
االختفــاء مــن دون تمييز وتطبيق
القانــون عــى الجميــع بــدون
اســتثناءات؛ خاصــة وأن القوانني
العراقيــة تحــرم جريمــة اإلخفــاء
لألشخاص.
المركز العراقي لتوثيق جرائم
الحرب
2020/9/7
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قصيدة  :الشاعر حارث األزدي

تاهت ُخطاها من عَ ماها يا ويل من تبِعوا َخطاها
فـي لـعبة الـتطبيع مـن ذا يـا تـرى يـغري سواها
داروا كـمثل الـثور حـني يـدور سـعيا فـي سقاها
قـطـعانهم تـاهـت كـمـا لــو ضــل صـاحـبها وتـاها
هــذي جـمـوع الـراغـبني بـسـوئها تـبـعوا رغاها
وتــرمـب يــرغـب حـشـدهـم مـــن بَـ ِّرهـا أو يف قـراهـا
تـعسا لـهم يـرتاقصون عـىل رنـني مـن صـداها
وبــرغــبـة مــجـنـونـة إذ يـعـشـقـون أذى رحــاهــا
بـاعـوا الـقـضية أعـلـنوا إفـالسـهم صــاروا مُ ـداهـا
مــن ذا يـطـبِّع حـيـن يـدرك ضـعفه فيما سـواها
مـن ذا يـعري الـسمع حني يضج وعي يف مَ داها
عـــن قـدسـنـا ال لن يـــذاد بـمـثلكم مـمـا دهـاهـا
أنــتــم غــثــاء ســاقـطـون وإنــكــم مــمــا بــالهــا
الــقـدس حـــق أول مــن أرضـهـا حـتـى سـمـاها
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دراسات إسالمية

دراسة :
الكلمــة الخبيثــة هــي كلمــة الكفــر ًاو الشــرك بــاهلل والشــجرة الخبيثــة هــي الكافــر
ًاو املشــرك اقتلعــت مــن فــوق األرض مالهــا مــن قــرار وال أصــول ثابتــة بــل هــي
مضطربــة وســهلة االقتــاع

أصل ثابت وآخر مجتث

مالـــه من قـــرار
كذا هي حال الكفار
والمشركين ال يملكون
قواعد علمية راسخة وال
أصوال متينة؛ بل هم
متناقضون وحائرون
ومضطربون
بقلم

الس ـمَا ِء (ُ )24ت ْؤ ِتــي
َو َف ْرعُ َهــا ِف َّ
ن بِــإِ ْذنِ َر ِّبهَــا ۗ
أُ ُكلَهَــا ُك َّل ِحــ ٍ
َ
َ
ِ
َ
َ
َّ
َّ
َض ُب اللَّ ُه ْالمْ ثال للن ِ
َوي ْ ِ
اس ل َعلهُ ْم
َي َت َذ َّكــ ُرونَ ()25
قال ابن عبــاس ريض الله عنهما:
الكلمة الطيبة هي “ال إله اال الله”
والشــجرة الطيبــة هــي املؤمــن
الثابــت عليهــا واملتمســك بهــا
والعامــل بمقتضاهــا وفرعهــا
يف الســماء ال يــزال يرفــع لــه بها
عمــل صالح
الثانيــة :قوله تعاىل(( :وَمَ َث ُل َكلِ َم ٍة
شــجَ َر ٍة َخب َ
َخب َ
ِيث ٍة َك َ
ِيث ٍة اجْ ُت َّثتْ ِمن
َف ْوقِ ْالَ ْر ِ
ض مَ ا لَهَا ِمن َق َرا ٍر ()26
قــال ابن عبــاس :الكلمــة الخبيثة
هــي كلمــة الكفر اًو الــرك بالله
والشــجرة الخبيثة هــي الكافر اًو
املــرك اقتلعت من فــوق األرض
مالهــا من قــرار وال أصــول ثابتة
بل هي مضطربة وسهلة االقتالع
قلــت وكــذا هــي حــال الكفــار
واملرشكــن ال يملكــون قواعــد
علميــة راســخة وال أصوال متينة؛
بــل هــم متناقضــون وحائــرون

ومضطربــون
الثالثــة :قولــه تعاىل(( :ي َُث ِّبــتُ اللَّ ُه
الَّ ِذيــنَ آمَ ُنــوا بِالْ َقــ ْو ِل ال َّثابِـ ِ
ـت ِف
الْحَ َيــا ِة ال ُّد ْنيَا و َِف ْال ِخ َر ِة ۖ َوي ِ
ُض ُّل
اللَّـ ُه َّ
الظ ِالِـ َـن ۚ َو َي ْف َعـ ُل اللَّـ ُه مَ ــا
ي َ
َشــا ُء (.)27
وفيهــا تبيان فضــل الله تعاىل عىل
املؤمنــن إذ يربــط اللــه تعاىل عىل
قلوبهــم وثبتهــم بالقــول الثابــت
وهــو التوحيــد وإفــراد اللــه تعاىل
بالعبوديــة واإلخالص له بها دون
غريه من خلقه فضال منه ونعمة.
وفيها إضــال الله تعــاىل للظاملني
والظلم هنا هو الرشك بالله ومنه
قولــه تعــاىل عــى لســان لقمــان
وهــو يعــظ ابنــهَ (( :وإ ِ ْذ َقــا َل
ُل ْق َمــانُ ِل ْب ِنـ ِه َوهُ َو َي ِع ُظـ ُه يَا ُب َن َّي
َل ْ ُتـ ِـر ْك بِاللَّـ ِه ۖ إ ِنَّ ِّ ْ
الش َك لَ ُظلْ ٌم
عَ ِظي ـ ٌم ()13
فنســأل الله الكريــم أن يثبتنا عىل
التوحيــد وأن يميتنــا عليــه وأن
يحرشنــا عليــه إنــه هو الســميع
العليــم املجيب.

الشيخ عبد المنعم البدراني

يقول الله يف ســورة ابراهيم((:أَلَ ْم
َتـ َر َك ْيـ َ
ـف َ َ
ضبَ اللَّـ ُه مَ َثـ ًا َكلِ َمـ ًة
ص ُلهَا َثابِتٌ
َط ِّي َب ًة َك َشــجَ َر ٍة َط ِّي َب ٍة أ َ ْ
َو َف ْرعُ َهــا ِف السَّ ـمَا ِء (ُ )24ت ْؤ ِتــي
ن بِــإِ ْذنِ َر ِّبهَــا ۗ
أُ ُكلَهَــا ُك َّل ِحــ ٍ
َض ُب اللَّ ُه ْالَمْ َثا َل لِل َّن ِ
َوي ْ ِ
اس لَ َعلَّهُ ْم
َي َت َذ َّكــ ُرونَ ( )25وَمَ َث ُ
ــل َكلِمَــ ٍة
َ
َخب َ
َ
َّ
َ
ٍ
ٍ
َ
ِ
ٍ
ِيثة كشــجَ َرة خبِيثة اجْ ُتثتْ من

َف ْوقِ ْالَ ْر ِ
ض مَ ا لَهَا ِمن َق َرا ٍر ()26
ي َُث ِّبــتُ اللَّـ ُه الَّ ِذيــنَ آمَ ُنــوا بِالْ َقـ ْو ِل
ال َّثا ِبـ ِ
ـت ِف الْحَ يَا ِة ال ُّد ْنيَا و َِف ْال ِخ َر ِة
ۖ َوي ِ
ُضـ ُّل اللَّـ ُه َّ
الظ ِالِـ َ
ن ۚ َو َي ْفع َُل
َ
اللَّ ُه مَ ا يَشــا ُء ()27
ويف هذه اآليات جناة من املسائل:
َ
((كلِمَــ ًة
األوىل :قولــه تعــاىل:
ص ُلهَا َثابِتٌ
َط ِّي َب ًة َك َشــجَ َر ٍة َط ِّي َب ٍة أ َ ْ

يف عصرنا هذا أصبحنا يف حاجة ماسة إلى تجديد النظر
وتعميقه يف مجموعة من املفاهيم اإلسالمية ،ومحاولة
تفكيكها والبحث عن القيم املركزية الكبرى املكونة
لجوهرها ،ثم إعادة صياغتها معرفيا ومنهجيا ومقاصديا،
واستعادة رسالتها وفاعليتها ودقتها وواقعيتها ،ألن الجمود

الفكري يف القرون املنصرمة ساهم يف قتل وتشويه
حزمة من املفاهيم املركزية يف اإلسالم ،وأفقدها جوهرها
وحيويتها وأجهز ىلع قوتها وإمكانيتها الحضارية.
ومفهوم “الهجرة” من بين املفاهيم التي ينبغي تجديدها
وبناء الوعي الرسالي بمقاصدها والقيم البراقة واملعاني

الرقراقة املستنبطة من هذا الحدث العظيم يف تاريخ
املسلمين ،والذي يعد مبعثا ومنطلقا حضاريا مليالد حقيقي
لألمة اإلسالمية.

أفكار من وحي الهجرة النبوية المباركة
محمد حقي
وأمــا الهجــرة يف اللغــة فقــال
الجوهــري :الهجــر ضــد الوصــل،
واملهاجــر مــن أرض إىل أرض
تــرك األوىل للثانيــة ،والتّهاجــر هــو
التقاطــع قال تعاىل ( :وَاهْ جُ ُروهُ نَّ ِف
ْال َ َ
ضاجِ ــعِ ) [النســاء]34:
وأمــا الهجــرة يف املدلــول اإلســامي
هي الحدث الكبري الذي شكل منعطفا
فارقــا يف تاريــخ الدعوة اإلســامية،
وهــي هجــرة النبي صــى اللــه عليه
وســلم وأصحابه من مكة إىل املدينة،
بعــد االضطهــاد والتعذيــب الــذي
تعرضوا له من طرق صناديد قريش.
وكان مــن مقاصــد الهجــرة النبويــة
املباركــة هــو البحث عــن أرض طيبة
لغــرس بــذرة اإليمــان والتمكــن
للعقيدة التوحيديــة الربانية ،وتوفري
األمن والسالم للمؤمنني الذين اتبعوا
هــذا الديــن الق ّيــم ،وإيجــاد أنصــار
أقوياء أمناء يســهمون يف بناء الدولة
اإلســامية عــى أصولهــا اإلنســانية
والربانيــة املؤسســة عــى العــدل
والتســامح والحرية واألخوة والعمل
والتحــر ،والخــروج مــن الظــام
العلمــي والظالل األخالقي والفســاد
الســيايس واالنغــاق الحضــاري
واملعارك والحروب العبثية والهمجية
الطاحنة.
ولكــن ال بــد أن نقف وقفــات تأملية
الكتشــاف واســتخراج الــدروس
والدالالت العميقــة من حدث الهجرة
النبويــة ،مــن أجــل اســتيعاب دقيــق
للديــن ودوره يف حياتنــا وواجبنــا
اتجاهــه ،وحســبنا أن نقــف عــى
الدروس واملركزية التي ينبغي تعلمها
مــن حــدث الهجــرة املباركــة و آفاق
جديــدة لبنــاء مفهــوم الهجرة.
دروس من وحي الهجرة
النبوية
أوال درس التجــرد واإلخــاص للــه
تعاىل:
وهــو أهــم درس نتعلمــه مــن هــذا
الحدث الكبري ،ألنه فعل الهجرة ليس
باألمــر الســهل والبســيط ،ألن فيــه

تركا لألموال والدّور واألبناء واألحبة
وللغــايل والنفيــس مــن أجــل رســالة
اإلســام أي مــن جــل الله ومــن أجل
رســوله صىل الله عليه وســلم ،وهنا
وقف الرســول الكريم لكي يؤكد عىل
مضمون الهجــرة ومقاصدها العالية
بقولــه يف الحديــث الصحيــح “إنمــا
األعمــال بالنيــات وإنمــا لــكل امــرئ
مــا نــوى ،فمن كانت هجرتــه إىل الله
ورســوله فهجرتــه إىل الله ورســوله
ومــن كانــت هجرته إىل دنيــا يصيبها
أو امــرأة ينكحهــا فهجرتــه إىل مــا
هاجــر إليه”.
ان مــن مقاصــد الهجــرة النبويــة
املباركــة هــو البحث عــن أرض طيبة
لغــرس بــذرة اإليمــان والتمكــن
للعقيدة التوحيديــة الربانية ،وتوفري
األمــن والســام للمؤمنــن الذيــن
اتبعوا هذا الدين القيّم ،وإيجاد أنصار
أقوياء أمناء يســهمون يف بناء الدولة
اإلســامية عــى أصولهــا اإلنســانية
والربانية
وهذا الحديث يعد أساســا يف الرشيعة
للتفريــق بــن العــادات والعبــادات
وقــد جعلــه بــن حجر العســقالني يف
مصنفــه فتح البــاري ركنا من أركان
العمــل التعبــدي (كالصــاة والصيام
والحج  )..ورشطا لصحتها لقبولها،

فاألعمــال أيهــا األحبــة صــور قائمة
وروحهــا ولبهــا هــو نيــة اإلخــاص
والتجــرد فيها للــه تعاىل.
ثانيــا درس اليقــن والثقــة بوعــد
اللــه تعاىل:
وهــذه القيمــة كانت بــارزة يف هجرة
النبــي صــى الله عليه وســلم مع أبي
بكــر الصديق ريض الله عنه الصاحب
والرفيــق األمــن القــوي  ،وخاصــة
عندمــا أدركهمــا الكفــار عنــد الغــار
فقــال أبو بكر للنبي “لو نظر أحدهم
أســفل قدميــه لرآنــا” فأجابــه النبي
صىل اللــه عليه وســلم واثقا وموقنا
بوعده ونرصته “يا أبا بكر  ..ما ظنك
باثنــن الله ثالثهمــا” فصنع عند أبي
بكــر الصديق استشــعار قيمــة معية
اللــه تعــاىل للمؤمــن الصــادق النارص
للحــق القائم عــى الخري ،فأنــزل الله
قرآنــا يتــى إىل يــوم القيامــة يقــول
فيــه الله تعاىل “ثانــي اثنني إذ هما يف
الغــار ،إذ يقــول لصاحبه ال تحزن إن
اللــه معنا” هذه اآلية ينبغي أن تكون
شــعار للمســلم الرســايل والرباني يف
وجــه التحديــات والصعوبــات التــي
يجدها يف حياته ،ينبغي أن يستحرض
معيــة اللــه تعــاىل ونرصتــه وحفظه
للمؤمنــن ،يتــوكل عــى اللــه تعــاىل
ويجتهــد يف التخطيــط املحكم واألخذ

باألســباب الدنيوية.
ثالثــا درس النــرة واألخــوة
اإليمانيــة الصادقــة:
ومــن بــن األهــداف اإلســراتيجية
للهجرة هي البحث عن أنصار للدعوة
اإلســامية ،يقومــون بحمايتهــا
وإقامة رســالتها واإلسهام يف نرشها
يف اآلفــاق والدفاع عنها عند األخطار
والكــروب ،فكان لألنصــار دور كبري
يف التمكــن للديــن ونــرة املؤمنني،
فاملدينــة أصبحــت مركــزا لدولــة
اإلســام ومنطلقا لقيمها وأحكامها
ومهدا لحضارتها الراشــدة ،لذا سمي
أهــل يثــرب باألنصــار ألنهــم نرصوا
رســول الله صىل الله عليه وسلم عىل
إقامة دين اإلســام.
وقــد قــدم األنصــار درســا كبــرا يف
ترســيخ وتحقيــق قيمــة األخــوة يف
الله تعاىل وترجمة معانيها الســامية
املثاليــة إىل واقــع عمــي ،وذلك حينما
آخــى النبــي األكــرم بــن املهاجريــن
واألنصــار عــى التقــوى والنصــح
واألمــر باملعروف والنهــي عن املنكر،
فبــادر األنصــار إىل إيــواء املهاجريــن
واقتســام املال واملسكن والزاد معهم
بــل واالجتماع عىل الحب يف الله تعاىل
والوالء والوفاء من أجل خدمة الدين
ونــرة األمة.

فاألخــوة يف الله تعــاىل قيمة مركزية
يف اإلســام يحتاجهــا املســلم يف
تعلــم أحــكام دينــه وحمايــة تدينــه
واســتقامته والتعــاون عــى إقامتــه
ونرش قيمــه العاملية العابــرة للحدود
الجغرافيــة والزمانية ،ولها أجر كبري
عنــد اللــه تعاىل قال رســول الله صىل
اللــه عليه وســلم (ثالث مــن كن فيه
وجد حــاوة اإليمــان  :أن يكون الله
ورســوله أحــب إليــه مما ســواهما ,
وأن يحــب املرء ال يحبــه إال لله  ,وأن
يكــره أن يعــود يف الكفر كما يكره أن
يلقــى يف النــار ) رواه البخاري .وما
رض
رواه مســلم عــن أبِي هريــرة – ِ
بي – َّ
صل الله عليه
الله عنه – عنِ ال َّن ّ
وسـلَّم – أنَّ رجــا زار ً
أخا له يف الله،
فأرصد الله له ملَ ًكا ،فقال :أين تُريد؟
قــال :أُريــد أن أَزور ِ
أخي فال ًنا ،فقال:
لحاجة لك عنده؟ قال :ال ،قال :لقراب ٍة
بيْنــك وبينه؟ قال :ال ،قال :فبِنعمة له
عنــدك؟ قال :ال ،قال :فبم؟ قال :أحبُّه
يف اللــه ،قال :فــإنَّ الله أرســلني إليْك
يُخــرك بأ َّنــه يح ُّبــك لحبِّك إ َّيــاه ،وقد
أوجــب لك الج َّنة.
آفاق جديدة في فيه الهجرة
النبوية
ويبقــى معــن الهجــرة حيــا ال
ينضــب وال يتقادم كلما تبددت األيام
والســنون ،حيــث يكتشــف الباحــث
واملتأمل آفــاق جديدة ملفهوم الهجرة
ومحركاتها الرتبوية والحضارية من
أجــل اســتيعاب أوســع لفقــه التدين
والنــرة ،فالهجــرة قــد انتهــت بعد
فتح مكة حيث قال رســول الله صىل
الله عليه وسلم ” ال هجرة بعد الفتح
ولكــن جهــاد ونية” فالجهــاد والنية
واإليمــان بالغيب والثقة يف املســتقل
هي روح الهجرة وجوهرها  ،فالنبي
الكريم أعــاد بناء مفهوم الهجرة من
حدث زمني ومكاني إىل قيمة أخالقية
ووســيلة للوصول إىل معــارج الكمال
الربانــي قــال رســول اللــه صــى الله
عليه وسلم ” أفضل الهجرة أن تهجر
مــا كره ربك عــز وجل “ .وقال صىل
اللــه عليه وســلم ” املســلم من ســلم
املســلمون مــن لســانه ويــده املهاجر

مــن هجــر مــا نهى اللــه عنــه” رواه
البخاري.
األخــوة يف اللــه تعــاىل قيمــة مركزية
يف اإلســام يحتاجهــا املســلم يف
تعلــم أحــكام دينــه وحمايــة تدينــه
واســتقامته والتعــاون عــى إقامتــه
ونرش قيمــه العاملية العابــرة للحدود
الجغرافيــة والزمانيــة
فينبغــي للمؤمــن أن يهاجــر هجــرة
روحيــة ويرتقــي يف منــازل اإليمــان
ومــدارج املعرفــة ،هجرة فيهــا إرادة
الفــرار إىل اللــه تعــاىل واالقــراب من
صفاتــه وأســمائه الحســنى ،واتباع
ســنة رســوله الكريــم واالقتــداء بــه
يف أخالقــه وأحوالــه وجهاديتــه ،قال
ابــن القيــم كالمــا نفيســا يف مصنفه
طريــق الهجرتــن  ” :والهجــرة
َّ
بالطلَــب
هجرتــان :هجــر ٌة إىل اللــه
ُّ
والتوكل ،واإلنابة
واملَحبَّة ،والعبودية
والتســليم والتفويــض ،والخــوف
والرجاء ،واإلقبال عليهِ ،
وصدْقِ اللَّجَ أ
واالفتقــار يف ك ِّل ن َفـ ٍ
ـس إليه ،وهجر ٌة
إىل رســوله – صـ َّ
ـى الله عليه وسـلَّم
َّ
– يف حركاتــه وســكناته ،الظاهــرة
والباطنــة؛ بِحَ يــث تكــون موا ِف َقــة
لِ َشعــه الذي هو تفصيــل مَ حابِّ الله
ومَ ْرضاته ،وال يقبل الله من أح ٍد دي ًنا
ُ
ُّ
فعيش ال َّن ْفس
وكل عمل سواه
سواه،
وحَ ُّظهــا ،ال زا َد املعــا ِد”.
و قــال العــ ُّز بــن عبدالســام يف
موســوعة نظــرة النعيــم “الْهِجــرة
هجرتــان :هجــرة األوطــان ،وهجرة
اإل ْثــم والعــدوان ،وأفضلهمــا هجــرة
اإلثــم والعــدوان؛ ِلا فيهــا من إرضاء
الرحمــن ،وإرغــام الشــيطان”.
وإن تديــن املســلم يبنــى ويتقــوى
بتقليــب النظــر يف اآليــات القرآنيــة
والكونيــة وتجديــد الفكــر وتثويــر
العقــل وتحريكــه مــن أجل اكتشــاف
معانــي وآفــاق جديدة لفهم اإلســام
وترشــيد التديــن وشــحذ الفاعليــة
للعطــاء والعمــل مــن أجــل تحقيــق
الوجــود الحضــاري والصلــح مــع
األدوار الرســالة املنوطــة باملســلم يف
عالقتــه باللــه تعاىل وعالقته بنفســه
ومجتمعه وأمته واإلنســانية جمعاء.

