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طريق الحرير والمصالح العراقية

فإن الحر بالدنيا قليل

ال �أعلم متى �ستخمد �أ�صوات امل�ؤزمني يف اجلانب
العراقي و بعد كل هذه ال�سنني من الغزو العراقي
الغا�شم على دولة الكويت منذ  1990وعلى الرغم
من �إبداء اجلانب الكويتي كل الأ�ساليب ال�سلمية
والودية لإقامة عالقة ج��وار تقوم على ح�سن
اجل��وار و اح�ترام االتفاقيات التي مت توقيعها
بني البلدين �سواء عن طريق الأمم املتحدة �أو من
خالل العالقات الثنائية بني البلدين.
حيث يخرج لنا بع�ض ال��ن��واب وال�سيا�سيني
العراقيني ب�ين ك��ل ف�ت�رة و�أخ����رى ببع�ض
الت�رصيحات اال�ستفزازية والتي تعيد لنا نربة
الكره واحلقد الدفني الذي يكنه ه�ؤالء ال�سا�سة
للكويت و�أهلها.
وم��ن �ضمن ال��ت��وج��ه��ات ال��ت��ي ال ت��ري��د الأم��ن
واال�ستقرار بني الكويت واجلمهورية العراقية هو
الت�رصيحات التي يطلقها البع�ض هذه الأيام حول
طريق احلرير فهل �سيتم عرقلة طريق احلرير من
خالل حماوالت من قبل بع�ض املتنفذين يف النظام
العراقي خللط الأوراق يف االتفاقيات املوقعة
بني دولة الكويت واجلمهورية العراقية وخا�صة
فيما يخ�ص ميناء مبارك وحماولة �سحب اجلانب

احلر هو اخلال�ص من ال�شوائب ،الأ�صيل
الكرمي العفيف ،هذا هو الذي امرنا هذا
ال�شاعر ان نتم�سك بذيله وال نرتكه،
ملاذا؟ لأن احلر يف الدنيا قليل ،وهذا
قبل �ألف �سنة ،فكيف بنا اليوم؟ والله
امل�ستعان ،هذا البيت يقوله ال�شيخ �أبو
�إ�سحاق ال�شريازي ،وا�سمه �إبراهيم بن
علي بن يو�سف الفريوز اب��ادي امللقب
جمال الدين ،ويقول قبل بيت �شعره
هذا:
�س�ألت النا�س عن خل ويف
فقالوا ما �إلى هذا �سبيل
ولقد �صدق فقد عدم الوفاء �إال ما ندر،
وقد �سكن هذا ال�شيخ بغداد وتفقه على
جماعة من االعيان منهم :عبدالوهاب
بن حممد بن رامني ،وحممد بن عبدالله
البي�ضاوي ومن�صور بن عمر الكرخي
و�صحب القا�ضي �أب��ا الطيب الطربي
وانتفع منه وناب عنه يف جمل�سه ،ورتبه
معيدا يف حلقته ،ثم �صار ام��ام وقته
ببغداد ،وملا بنى نظام امللك مدر�سته
ببغداد� ،س�أله �أن يتوالها فلم يفعل،
وفيه يقول عا�صم البغدادي:
تراه من الذكاء نحيف ج�سم
عليه من توقده دليل
�إذا كان الفتى �ضخم املعايل
فلي�س ي�رضه اجل�سم ال�ضئيل
ولل�شيخ ابو �إ�سحاق ال�شريازي ت�صانيف
مفيدة منها :امل��ذه��ب يف املذهب،
والتنبيه يف الفقه ،واللمع و�رشحها يف
�أ�صول الفقه ،وكان �شديد الورع والت�شدد
يف ال��دي��ن ،كما ك��ان �شيخ ال�شافعية
يف ع�رصه ،وك��ان قبل ان ي�أتي بغداد
بالب�رصة ،وهو القائل اي�ض ًا:
�أحب الك�أ�س من غري املدام
و�ألهو باحل�ساب بال حرام
وما حبي لفاح�شة ولكن
ر�أيت احلب �أخالق الكرام
ولد �سنة ثالث وت�سعني وثالثمئة وتويف
�سنة �ست و�سبعني واربعمئة للهجرة،
ورث��اه ابن ناقيا عبدالله ابو القا�سم
فقال:
اجرى املدامع بالدم املهراق
خطب �أقام قيامة الآماق
ما لليايل ال ت�ؤلف �شملها
بعد ابن بجدتها �أبي ا�سحاق
�إن قيل مات فلم ميت من ذكره
حر على مر الليايل باقي
وقد وجدت له ترجمة وافية يف تاريخ
بغداد ملحب الدين بن النجار ،فقال يف
حقه:
�إمام �أ�صحاب ال�شافعي ،ومن انت�رش
ف�ضله يف ال��ب�لاد وف���اق اه��ل زمانه
بالعلم والزهد واكرث علماء االم�صار
من تالمذته ،وكان اخلليفة وقت وفاة
ه��ذا ال��ع��امل اجلليل امل��ق��ت��دي ب�أمر
الله اب��و القا�سم عبدالله بن حممد
بن عبدالله القائم ب�أمر الله «467
  »487وهو ال�سابع والع�رشون يف�سل�سلة خلفاء الدولة العبا�سية ،هذا
ودمتم �ساملني.

شوية إتيكيت ...
ّ

يفتقر البع�ض الى اب�سط قواعد االتيكيت
املعتادة يف احلياة اليومية او من خالل
توا�صلهم مع االخرين �سواء يف العمل او
يف مواقع التوا�صل االجتماعي،فاالتيكيت
هو ال�سلوك بالغ التهذيب ويعني احرتام
الذات و احرتام الآخرين و ح�سن التعامل
معهم وهو ال�سلوك الذي ي�ساعد النا�س على
االن�سجام و التال�ؤم مع بع�ضهم البع�ض ومع
البيئة التي يعي�شون فيها ولكن هناك من
يعتقد ب�أن االتيكيت يقت�رص فقط على طريقة
االكل وال�رشب او يف املطاعم او يف احلفالت
«والعزامي» الر�سمية واليعرفون ب�أن هناك
اتيكيت حتى يف ا�ستخدام �شبكات التوا�صل
والوات�ساب واتيكيت االت�صاالت.
ا�صبح الهاتف «يرن» ب�أرقام غريبة وغري
م�سجلة واخرون ير�سلون ر�سائل وات�صاالت
«وات�ساب» من غري ا�ستئذان م�سبق او حتى
اخطار ال�شخ�ص املعني ويف اوقات مت�أخرة
جدا .فبع�ض االداب يف االت�صال او ار�سال
الر�سائل هو التعريف عن النف�س بكل �شفافية
و�رصاحة -ان كان �شخ�صا غريبا -ويتوجب
ار�سال ر�سالة وا�ضحة ل�سبب االت�صال او
الهدف من االت�صال اما ان ال�شخ�ص «يدرعم»
و يت�صل بحجة «عادي» او الو�ضع «ميانة»
او «اجرب» فهذا امر يعد يف غاية الوقاحة.
ا�ضافة لبع�ض امل�ستخدمني الذين «ي�ضيفون»
خلق الله بقروب الوات�ساب من غري اذن
م�سبق وبحجة ار�سال الر�سائل والفيديوهات
او ملجرد ال�سوالف فهذا املو�ضوع قد ي�سبب
م�شاكل ويحرج البع�ض وامل�صيبة ان «مدير
ال��ق��روب» يزعل اذا خ��رج اح��د من قروبه
الذي اليوجد فيه غري �صور «�صباح اخلري»
و«م�ساء اخلري»!
ارت��ق��وا قليال واح�ترم��وا خ�صو�صيات
االخ���ري���ن ،ف��م��ن اراد االت�����ص��ال عليه
اال�ستئذان اوال والذي يريد غر�ض ًا او حاجة
ير�سل ر�سالة وا�ضحة يف اوقات منا�سبة-
مو ن�ص الليل -و من يريد ان يفتتح قروب
وات�ساب وي�ضيف النا�س ي�ست�أذن �شخ�صيا
من كل �شخ�ص فهذه قواعد ب�سيطة لعدم
الوقوع يف مواقف حمرجة او جمامالت
الداعي لها .احرتموا رغبات الآخرين و
حاالتهم ف ��إذا كان ال�شخ�ص حالته يف
الوات�ساب «م�شغول» حتى وهو «اونالين»
فاحرتام رغبته واجبة فال داعي لإزعاجه
واالحل��اح عليه بالرد فلي�س بال�رضورة
�أن يكون ال�شخ�ص جاهزا للحوار معك
عندما يكون �أونالين،مع التما�س العذر
يف حال عدم الرد على م�سجاتك.فال داعي
«للح�سا�سية» واتخاذ موقف ب�سبب عدم
ال��رد ،فرمبا يكون ال�سبب هو ا�سلوب
املر�سل او ت�رصفاته او ع��دم احرتامه
للوقت وال�شخ�ص املعني او رمبا يكون
«مود» امل�ستقبل.
وهناك من «ي���وزع» ارق��ام العامل بحجة
انه «اجتماعي» او �شخ�صية مهمة ويعرف
اجلميع فتجده عند اول �س�ؤال له «يقوم
بتوزيع ارقام الب�رش» من غري ابالغ او اخطار
�صاحب الرقم! فاحلياة لي�ست فيلم غمو�ض،
يجب االنتباه فهذا املو�ضوع فعال ح�سا�س
وقد ي�سبب ا�ستياء ب�سبب توزيع الرقم وعدم
احرتام خ�صو�صية االخرين.
�شوية اتيكيت ....لو �سمحتوا
ّ

الكويتي ملفاو�ضات جانبية ال تهدف مل�صلحة
الكويت بقدر ما تهدف �إلى ال�ضغط على اجلانب
الكويتي وا�ستغالل ال��ظ��روف وخلط الأوراق
وتعطيل االتفاقيات التي توقعها �أو �ستوقعها
دولة الكويت مع دول �أخ��رى ولتحقيق بع�ض
امل�صالح العراقية التي ف�شلت يف حتقيقها يف
مفاو�ضات �سابقة ومت االتفاق عليها بني الطرفني
الكويتي والعراقي ب�شكل نهائي!
نحن نثق بالدبلوما�سية الكويتية وب�شفافية
املوقف الكويتي ولكن جند �أن بع�ض ال�سيا�سيني
واملتنفذين يف اجلانب العراقي يحاول ا�ستغالل كل
الظروف واملتغريات لإعاقة امل�شاريع التنموية
التي تقوم بها دول��ة الكويت بكافة الو�سائل
الإعالمية والأ�ساليب وال��ط��رق الدبلوما�سية
وال�سيا�سية وغري ال�سيا�سية.
نرجو من العقالء والأ�شقاء باجلمهورية العراقية
ال�شقيقة احلد من الت�رصيحات غري املن�ضبطة
وغري امل�س�ؤولة التي تقوم بها بع�ض الأطراف،
بني كل فرتة و�أخرى ،والتي تهدف لزعزعة الأمن
واال�ستقرار بني البلدين اجلارين ال�شقيقني.
ودمتم �ساملني.

وسط الظالم

د.نضير الخزرجي

العلم النابض والمال الرابض
يف �إحدى �ساعات الوعي عبرّ �أديب و�سيا�سي
عربي عن كبري �أ�سفه وحزنه لأن��ه خالل
فرتة املعار�ضة ان�شغل مبواجهة النظام
ال�سيا�سي وراح ينظم ال�شعر املعار�ض
وان�رصف عن التعليم اجلامعي �أو التعليم
ال��ع��ايل ،وب��ع��د و���ص��ول املعار�ضة الى
احلكم و�سقوط النظام زادت م�شاركاته
يف الفعاليات ال�سيا�سية والأ�صبوحات
الثقافية والأم�سيات ال�شعرية واالنت�صار
للخط الذي ينتمي �إليه و�صار ل�سان حاله
وغريده ،وعا�ش �سنوات حتت ت�أثري
وبلبله
ّ
ّ
ومل��ا كانت فرتة
ه��ذا ال��واق��ع امل��غ��ري،
املعار�ضة مهما عال �ش�أنها وتعالى �ش�أو
املعار�ض فيها ال حتت�سب عند الإ�شتغال يف
دوائر الدولة ما مل تكن ال�شهادة حا�رضة،
عاد يع�ض بنان الندامة الن�شغاله ثانية يف
الدفاع عن اخلط ال�سيا�سي الذي ينتمي �إليه
مبتعدا عن موا�صلة التعليم واحل�صول على
�شهادة جامعية تليق مبركزه االجتماعي
والأدب���ي ،وي�ضمن لأ��سرت��ه حياة مادية
مريحة.
وهي ندامة ما بعدها ندامة ،و�إن كان قطار
التعليم ال يتوقف عند حمطة عمرية معينة،
ولكن لل�شهادة اجلامعية اعتبارها وللتوظيف
�رشوطه ،و�إذا كان النادم قد �أف�صح عن مكنونه
على ر�ؤو����س الأ���ش��ه��اد ،ف���إن هناك الكثري

العراق

من �أمثاله الذ ب�صمت احلمالن وا�ستعا�ض
بع�ضهم عن ذلك باقتنا�ص �شهادة م�رضوبة �أو
ابتياعها ،ندامة قد ال تنفع النادم بعد م�ضي
قطار العمر ولكنها بالت�أكيد ذات فائدة كبرية
وحت�صن بالتعليم وال�شهادة
ملن اعترب بها
ّ
�إلى جانب العمل والن�ضال ،وال�شاطر من
اتعظ بالندامة املنطوقة ونال الظفر.
هذه الندامة املختومة بل�سان الن�صيحة
الأب��وي��ة ،قادتني ال��ى املثل الفار�سي:
«ليم تو �أز �آب بك�شيد بريون» � ،أي ا�سحب
ب�ساطك من حتت امل��اء ،وهو مثل جميل
�سمعته من املحقق الفقيه �آية الله ال�شيخ
حممد �صادق الكربا�سي ،وهو بدوره �سمعه
من وال��ده الفقيه �آي��ة الله ال�شيخ حممد
�أبوتراب علي الكربا�سي قبل �أكرث من �ستني
عاما ،فاملثل كما يقول املحقق الكربا�سي
ردده والدي على م�سامعي عندما كنت يف
العا�رشة من عمري ،وهو يف مقام الت�شجيع
يل على طلب العلم ب�أن �أ�سحب ب�ساطي من
حتت املاء �أو قبل �أن يبتل� ،أي دعوة مبكرة
على التعلم والإحاطة بالعلوم ال�رضورية
والوقوف عليها واالجتهاد قبل �أن ي�رسقه
الزمن ويظل حمتاجا الى �س�ؤال الآخرين،
وعندها ال ينفع الندم.
فالعاقل هو من ي�سحب ب�ساط العلم من حتت
مياه اجلهل �أو قبل �أن يبتل بها.
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وزير لعدة وزارات «»2-2
نعم حدثت مثل هذه احلاالت كثري ًا جد ًا ،بل ال ميكن
اح�صا�ؤها ،ومت التعامل معها ب�شكل طبيعي جد ًا من
قبل احلكومات وال�شعوب ،وادناه بع�ض الأمثلة:
يف فرن�سا« :نيكوال �ساركوزي» رغم انه حمام �إال انه
تولى منا�صب :وزير امليزانية ،وزير االت�صال،
وزير الداخلية ،وزير االقت�صاد واملالية ،ع�ضو
ال�برمل��ان ،رئي�س اجلمهورية ،وع�ضو املجل�س
الد�ستوري.
«لوران فابيو�س» �أخت�صا�صه �إدارة :رئي�س الوزراء،
وزير امليزانية ،رئي�س الربملان ،وزير املالية،
ووزير اخلارجية.
«مي�شال �آليو م��اري» حمامية وتولت منا�صب:
اخلارجية ،العدل ،الداخلية ،وع�ضوة الربملان.
ويف بريطانيا« :جاك �سرتو» رغم ان اخت�صا�صه هو
القانون اال انه تولى منا�صب :ع�ضو الربملان ،نائب
رئي�س ال��وزراء ،وزير العدل ،وزير اخلارجية،
ووزير الداخلية.
«جريميي هنت» اخت�صا�صه �آداب وتولى منا�صب:
ع�ضو الربملان ،وزير ال�صحة ،ووزير اخلارجية.
ويف املانيا تولت «اجنيال مريكل» واخت�صا�صها
فيزياء منا�صب :وزي��رة امل��ر�أة وال�شباب ،وزيرة
البيئة ،ورئي�سة الوزراء.
«زيغمار غابرييل» اخت�صا�صه علم االجتماع وتولى
منا�صب :وزير اخلارجية ،وزير ال�ش�ؤون االقت�صادية
والطاقة ،نائب رئي�س الوزراء ،ووزير البيئة.
مي�شال با�شليت وهي طبيبة وتولت منا�صب :وزيرة
ال�صحة ،وزي��رة الدفاع ،رئي�سة ت�شيلي ،ونائبة

الأمني العام الأمم املتحدة.
بن علي يلدرم وهو مهند�س بحري :وزير النقل،
وزير االت�صاالت ،رئي�س الوزراء ،ورئي�س الربملان
الرتكي.
وهذه احلالة موجودة يف ال��دول العربية اي�ض ًا،
مثل:
يو�سف بطر�س غايل احلا�صل على دكتوراه بالفل�سفة
تولى منا�صب عديدة يف م�رص مثل وزارات :التعاون
الدويل� ،ش�ؤون جمل�س الوزراء ،االقت�صاد ،التجارة
اخلارجية ،واملالية ،ومل يقل �أحد عنه �أنه وزير
«بتاع كلو!».
يو�سف يو�سفي اخت�صا�صه فيزياء وتولى منا�صب:
رئي�س وزراء بالوكالة ،وزير اخلارجية ،ووزير
الطاقة واملناجم يف اجلزائر.
�صباح خالد احلمد �أخت�صا�ص علوم �سيا�سية وتولى
منا�صب :وزير العدل ،االعالم ،اخلارجية ،نائب
رئي�س الوزراء يف الكويت.
اما يف لبنان :فقد تولى جربان با�سيل وهو مهند�س
مدين وزارات :االت�صاالت ،الطاقة ،واخلارجية.
وائل �أبو فاعور وهو اخت�صا�ص �إدارة اعمال تولى
وزارات :ال�ش�ؤون االجتماعية ،ال�صحة ،وال�صناعة.
حممد فني�ش اخت�صا�ص ريا�ضيات تولى وزارات:
الطاقة ،العمل ،التنمية الإداري��ة� ،ش�ؤون جمل�س
النواب ،وال�شباب والريا�ضة.
اذن يكون جواب ال�س�ؤال الكبري :نعم ،الن ال�شخ�ص
الإداري املتميز واملخطط ال�سرتاتيجي �سينجح يف
كل وزارة ،وعك�سه �سيكون فا�ش ًال يف �أي من�صب!

عصر الشقاق والنفاق

لعله القدر �أو �شيء �أكرب من ذلك �أو من اال�ستحالة �أن
جند له تف�سريا منطقيا لأن ما يحدث على �أر�ض العراق
منذ بدء اخلليقة وحتى الآن ع�صي على الفهم والتف�سري
 ،فقد مرت على �أر�ض ال�سواد موجات من الب�رش والأقوام
 ،و�شيدت ح�ضارات عريقة ،لكنها جميعا �آلت الى
اخلراب  ،لرتى اي لعنة هذه قد حلت بنا وببالدنا.
وبعيد ًا عن التف�سريات امليتافيزيقية والأ�ساطري
الالمنطقية يتحمل �إن�سان هذه الأر�ض وزر ما حل به
 ،ولعل �أولهم �سيدنا �آدم الذي حتمل �إثم اخلطيئة ،
و�أرغمه الله على الهبوط من اجلنة الى �أر�ض العراق
 ،وهذا هو العراقي الأول حامل اخلطيئة الأولى  ،ثم
جاء ولداه هابيل وقابيل لي�سجل �أحدهما وبرباعة �أول
جرمية قتل للنوع الب�رشي ورمبا كان دافعها اجلن�س
 ،بينما كان دافع اجلرمية االولى غواية حواء و�شهوة
الأكل .
هكذا تنا�سلت بيننا اخلطيئة و�أ�صبحنا ن�شيد احل�ضارات
الكبرية ثم تقودنا �شهواتنا وخطايانا لتخريب ما
عمرناه ب�أيدينا  ،وك�أن الرب �أراد �أن يطبق فينا مقولة
« :ونعذبهم ب�أيديهم»  ،ولعل يف ذلك �أ�شد الق�سوة و�أكرث
الإي�لام ،وتوا�صلت هذه املعادلة حتى توج م�سرية
الآالم الطاغية �صدام الع�رص  ،وحتولنا �إلى �سيوف
وحبال وم�شانق يقتل �أحدنا الآخر  ،وي�شنق الأخ �أخاه
ويغدر الرفيق برفيقه  ،ومل نغادر هذه املعادلة حتى
بعد �سقوط النظام  ،ف�أي �شعب نحن نتقاتل يف ظل
الدكتاتورية ونقتل يف ظل الدميقراطية ؟ ! و�إزاء هذه
احلقائق التاريخية الدامغة تنك�شف حقيقة الإن�سان
العراقي  ،و�أقولها لي�س �سخرية من هذا ال�شعب لأنني

واحد منهم وما يتهمون به اتهم به �أي�ض ًا .
ه�ؤالء القوم ال هم �أبناء ح�ضارة وال هم حمرتفو بداوة
لي�س من الريف وال هم �أبناء مدينة  ،وال نعرف حقا ما
يجول يف نفو�سهم وهم يت�أرجحون بني الإميان والكفر،
وما زالوا يرددون كما هو عهدهم يف كل واقعة مرت يف
هذه البالد  ،قلوبنا معكم و�سيوفنا عليكم وليتنا كنا
معكم فنفوز فوز ًا عظيم ًا ،وعلى حد قول �أحد املتندرين
ب ��أن ه��ذه املقولة التي اقرتنت بواقعة الطف فان
تف�سريها احلقيقي �أن املنادي يتمنى �أن يكون �رشيكا
يف تلك الواقعة  ،و�أن��ه ال يهدف كما يظن البع�ض،
ويوحي ال�شعار �إلى ن�رصة احل�سني بن علي  ،و�إمنا
الفوز املق�صود �أن ينال جائزة ابن زياد بعد ان يحمل
ر�أ�س احل�سني �أو ر�ؤو�س البع�ض من ذويه.
وال يبالغ ازاء هذه التف�سريات من يدعي �أن كل مكان
من �أر���ض العراق هو كربالء ،وكل يوم مير علينا
هو عا�شوراء  ،وهكذا ترى كل يوم يت�ساقط ال�رشفاء
بدون ح�ساب وتدن�س املبادئ ويعلو جنم ال�ساقطني
واملختل�سني ون��اق��ري ال��دف��وف و�ضاربي الطبول
وحا�شيتهم من البلداء والأغبياء .
وح�ين نت�أمل ه��ذه امل�شاهد يف ال�برمل��ان و�أجهزة
الدولة وما يجري يف املنظمات املدنية ويف الأماكن
العامة نكت�شف �أن هذه الأمة قد تطبعت على النفاق
وال�شقاق ،و�إنها تقد�س املبادئ ،لكنها تخ�ضع مثل
العبيد للمكا�سب واملنا�صب ول�سان حالها يردد « :كن
ابن من �شئت وافعل كل ما هو م�شني» ،ت�أكيد ًا ل�شعارنا
العبقري االنتهازي القائل :يا ليتنا كنا معكم فنفوز
فوز ًا عظيم ًا.

