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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

أم����ري����ك����ا حت����ش����د ج����ن����وده����ا ع�����ى أب����������واب ال����ع����راق

جهات عربية حتذر من استهداف احلشد الشعبي

النائب عيل املرشدي يدعو اىل عقد مؤمتر وطني للنهوض بواقع اخلدمات يف املحافظات

صفحة 16

غرفة عمليات إسرائيلية تديرها أنقرة.. وتمولها قطر

     المستقبل العراقي / خاص

في شهر أيار تجّمع قادة من حزب “البعث” المنحل، ومجموعة 
من قادة تنظيم “داعش” اإلجرامي في العاصمة االقتصادية لتركيا 
اس�طنبول، لبحث سبل إس�قاط مدينة عراقّية، والتقّدم بعدها إلى 

العاصمة بغداد.
كان االتفاق قّد تم بحضور مس�ؤولين أت�راك ينتمون إلى حزب 
الحرّي�ة والعدالة الذي يقود تركيا، ويس�يطر عل�ى جميع مفاصل 

الدولة فيها.
اتف�ق الجانب�ان، وفقاً لما تس�ّرب ل�”المس�تقبل العراقي” من 
معلوم�ات، على التعاون بي�ن التنظيمين اإلرهابيين على إس�قاط 
مدينة الموصل أّوالً التي يمتلك فيها حزب “البعث” نفوذاً من خالل 

سياسيين وبعض فلول ضّباط النظام السابق.
وتق�ول المعلومات إن “الجانبي�ن اتفقا على الدخ�ول المدينة، 
إال أن )داعش( يناط بها مهمة الس�يطرة عل�ى الموصل و)البعث( 

يتوّغل إلى صالح الدين وديالى ومن ثم إلى بغداد”.
لك�ن المعلومات أش�ارت إلى أن من قاد المخّطط بش�كل كامل 

غرفة استشارية إسرائيلية.
ووفق�اً للمعلومات، فإن “كوادر وعناصر البعث وداعش تحّركا 
من س�وريا باتجاه الموصل، فضالً عن تحري�ك الخاليا النائمة في 

المدينة األمر الذي أسقطها بشكل عاجل”.
إال أن المعلوم�ات تؤك�د أن “)داع�ش( انقل�ب عل�ى البعث بعد 
الس�يطرة على الموصل وأسر عددا من قياداته للهيمنة على القرار 

في المدينة بشكل كامل”.
وأش�ارت المعلوم�ات إل�ى أن “البعث اآلن يخ�وض مفاوضات 
مع الغرفة االستش�ارية اإلس�رائيلية إلطالق سراحهم”، موضحة 
أن “جمي�ع من ف�ي البع�ث تحّولوا إل�ى عناصر تابعي�ن يأتمرون 
لقادة )داعش(”.وبحس�ب المعلومات فإن “قطر تدّخلت على خط 
المفاوض�ات وآوت بعثيي�ن هاربين وهي تخّطط لش�يء من أجل 

عودتهم”، واكتفت بهذا القدر.

ت�روي ت�ف�اص�ي�ل زواج »داع�ش« و »ال�ب�ع�ث« 

الفرسان يحرسون مصفى بيجي

                غـــــدًا فـــي 

ص3طائرات »التحالف« مت�د »داع�ش« يف ص�الح ال�دين بالعتاد والس�الح

كتل سياسية تعرقل تقدمه

      المستقبل العراقي/ خاص

كش�فت مص�ادر برلمانية بارزة، امس الس�بت، 
ع�ن مفاوض�ات تقودها جهات “س�نية” عربية مع 
ق�ادة الكت�ل السياس�ية “الش�يعية” من اج�ل عدم 
االنصي�اع او االنجرار وراء دع�وات تطلقها “جهات 
بعثية” متس�ترة بمس�ميات عدة تدعي تمثيل الُسنة 
في العراق، بمنع قوات الحش�د الش�عبي من تحرير 
الموص�ل. وقالت المصادر في حديث ل�”المس�تقبل 

العراقي” ان “تلك الدعوات مسّيسة، الغاية من ورائها 
االبقاء على الموصل تحت سيطرة )داعش(”.

ولفت�ت ال�ى ان “القص�د ايضا هو عرقل�ة تقدم 
الحشد الش�عبي، وقضاؤه على االرهاب الداعشي”، 
مضيف�ة ان “تلك الجه�ات البعثية تش�يع بان قوات 
الحشد الشعبي هي مليشيات طائفية تسعى لالنتقام 
من الس�نة العرب”. وتش�دد المص�ادر على انه “في 
الوقت الذي تضحي فيه قوات الحشد الشعبي بكل ما 
تملك من اجل ايقاف مد االرهاب الداعشي، هناك من 

يحاول مس�اعدة )داعش( عبر عرقلة مهمة الحش�د 
الش�عبي، الذي لو ترك االمر ل�ه، لحرر  الموصل منذ 
فت�رة طويلة”.يذك�ر أن تنظيم )داع�ش( فرض في 
)ال��11 من حزيران 2014(، س�يطرته الكاملة على 
مدينة تكريت،)170 كم شمال بغداد(، وقضاء الدور، 
ش�رقي المدينة، مسقط رأس عزة الدوري، من دون 
قتال، وقضاء الش�رقاط، )120 كم ش�مال تكريت(، 
فيما تمكنت قوات الش�رطة والعش�ائر من طردهم 

من قضاء الضلوعية، )100 كم جنوب تكريت(.

تنشر »المستقبل العراقي« مقاالً مهّماً للكاتب الكويتي، فؤاد هاشم، 
�ر الخلل الواضح الذي أدى إلى بروز تنظمي�ات تكفيرية ومتطّرفة  يؤشِّ
من أدبيات المذهب السني عاثت باألرض فساداً وقتالً وتدميراً، ويناقش 
الكات�ب بجرأة كبيرة الس�ياقات الموج�ودة في المذهب الت�ي تنتج هذا 
التط�ّرف، ويدعو إلى مواجهته�ا، واالعتراف بها، بدالً م�ن خلق األعذار 

الستمرارها وتكاثرها في الشرق األوسط والعالم. 

     فؤاد الهاشم

ليس لدينا نحن المس�لمين الس�نة ما نقدمه للعالم و لإلنسانية و لباقي 
الطوائف سوى القتل و الدماء.

العالم ش�رقاً وغرباً يئن من اإلرهاب االسالمي السني وتطلب االمر قيام 
تحالف دولي لمحاربة هذا االرهاب.

راجعوا التاري�خ و انظروا إلى أحوال العالم والطوائف, هل تجدون أتباع 
دين أو مذهب في كل العالم يعتقدون أنهم سيحصلون على النعيم والجنة إذا 

قتلوا العشرات من األبرياء من الرجال والنساء واألطفال, غير أهل السنة؟
هل س�معتم عن يهودي أو مس�يحي أو بوذي أو هندوس�ي أو ملحد, أو 
غي�ر ذلك من األدي�ان, قام بعملية تفجير انتحارية لقتل مصلين في مس�جد 

أو كنيسة أو معبد؟ 
هل هناك طائفة في العالم غير االسالم السني يؤمن ان قتل الناس بشكل 
جماعي من فقراء وكس�بة ونساء وأطفال هو فعل من يرجو تقرباً الى الله 

ورغبة في الجنة؟
هل هناك في هذا العالم من تتشابه أفعاله مع ما يفعله المسلمون السنة 

تقرباً إلى ربهم الظالم المجرم؟!!
رجاء ال تقولوا لي أن هؤالء شواذ ال يمثلون االسالم السني.

فالش�واذ كلم�ة تطلق عل�ى ظاهرة خاص�ة ال على عش�رات اآلالف من 
االنتحاريي�ن, ومن ورائهم مئ�ات اآلالف من األعوان, وم�ن خلفهم ماليين 
المؤيدي�ن و القائلين أنهم )مجاهدون( و)ش�هداء( وثوار وبعدهم عش�رات 

الماليين من الراضين المبررين.
الش�واذ في العادة يكونوا معزولين من مجتمعهم مرفوضين مطرودين 
في حين ما نالحظه هو العكس تماماً فهم يتصدرون المشهد الحياتي بيننا, 

لذا فهؤالء ليسوا شواذ بل ظاهرة عامة عند المسلمين السنة.
هل رأيتم تحركاً من زعماء او شيوخ من المسلمين السنة لمحاصرة هذه 
الظاهرة, والبحث في العيوب والخلل في الفكر االسالمي السني الذي أوصل 

أبناء الطائفة الى هذا »الشذوذ«؟
عل�ى العكس التح�ركات الت�ي نراها هي وض�ع التبريرات, على س�بيل 
المثال العمل على نش�ر وترس�يخ الكذبة: ان امريكا والغرب يقتلون الس�نة 
وان الش�يعة يقتلون السنة وان الهنود يقتلون السنة والروس والبريطانيين 

والفرنسيين 
                                                                           التفاصيل 4

التحالف الدويل لردع »السنة«

ص2إفتاء أهل السنة هتاجم »مؤمترات الفتنة«وتؤكد: فقد أهل السنة احرتامهم بسبب ساستهم
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ص2اإلعالم احلكومي بمواجهة »داعش«

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/




Apago PDF Enhancer



Apago PDF Enhancer



Apago PDF Enhancer





ر�أي 7
www.almustakbalpaper.net
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عن انخفاض املناعة اإلقليمية لرتكيا
مرح البقاعي

بني زيارتي نائ�ب الرئيس األمريكي، جون بايدن، 
والرئيس الرويس، فالديمري بوتني، ألنقرة مؤخراً، 
ترتف�ع مجموعة من التس�اؤالت تتعلّق بالتزامن 
ب�ني الزيارت�ني، وعالق�ة ه�ذا التزامن بالس�باق 
املحم�وم بني الواليات املتحدة وروس�يا االتحادية 
لكس�ب أنق�رة، كل لحس�اب أجندت�ه املضم�رة، 
يف م�ا يخ�ّص امللف�ات اإلقليمي�ة املعلّق�ة وع�ى 
رأسها موقف املعس�كر الرويس النقيض للموقف 
األمريك�ي م�ن قضية الح�رب عى اإلره�اب أوالً، 

والحرب يف سورية وعى سورية ثانياً.
فزي�ارة بايدن لم تكن فقط لتصويب ترصيحاته، 
الت�ي أثارت حن�ق أنقرة، حول دورها يف تس�هيل 
بتنظي�م  لاللتح�اق  األجان�ب  املقاتل�ني  عب�ور 
»داعش«، وأّدت إىل ارتفاع حرارة التوتر بني البلدين 
العضوين يف حلف شمال األطليس، بل هدَف بايدن 
املب�ارش من زيارت�ه تلك هو إقناع الق�ادة األتراك 

بلع�ب دور أكرب يف مجموع�ة التحالف الدويل ضد 
تنظي�م »الدولة اإلس�المية« بما يتج�اوز دورها 
الخج�ول يف الس�ماح لبض�ع مئ�ات م�ن مقاتيل 
البيش�مركة بالعب�ور م�ن األرايض الرتكية لقتال 

التنظيم يف مدينة كوباني.
أما بوتني فمراميه من الزيارة تكاد تناقض مآالت 
باي�دن عى رغ�م تق�ارب الزيارتني زمني�اً. إذ إن 
الدولت�ني، الروس�ّية والرتكّية، اللتني تتقاس�مان 
الضفة األوراسية كما تتقاس�مان البحر األسود، 
اختلفت�ا يف ش�كل ج�ذري يف املوق�ف م�ن قضية 
محورية يف سياس�تهما الخارجية وهي الحرب يف 
س�ورية ببعديها: املوقف من املعارضة السورية، 

ومن النظام السوري.
وق�د أراد بوت�ني، ال�ذي ي�زور أنقرة رئيس�اً لوفد 
بالده للمجلس االسرتاتيجي الرويس � الرتكي، أن 
يصيب مرمًى مبارشاً خالل الزيارة بدعوته تركيا 
لالنضمام إىل مجموعة أصدقاء الحل يف س�ورية، 
الت�ي يعمل الكرملني عى تش�كيلها بالتعاون مع 

املبعوث األممي لس�ورية س�تيفان دي ميستورا، 
والتي س�تضم تركيا وإيران ومرص والس�عودية، 
إضاف�ة إىل ال�دول الخم�س الك�ربى، حي�ث ترى 
موسكو يف هذه املجموعة مرشوعاً بديالً ملجموعة 
أصدقاء س�ورية التي تش�ّكلت يف 2012 من 134 

دولة لدعم املعارضة.
يستطيع أي قارئ عابر للخرب السيايس أن يلحظ 
تل�ك الحالة م�ن التنافس العلني ب�ني العمالقني، 
الرشقي والغربي، للتأثري عى توّجه الدّفة الرتكية 
يف قضايا إقليمي�ة عابرة للحدود يتقّدمها الوضع 
السوري املتدهور إنسانياً وأمنياً وسياسياً، حيث 
تلع�ب تركيا دوراً ملتبس�اً يف موقفها »املس�اند« 
يف  »تراخيه�ا«  مقاب�ل  يف  الس�ورية  للمعارض�ة 

مكافح�ة تغّول داع�ش، ذاك الوحش الفالت الذي 
يط�اول أول م�ا يط�اول حلفاءه�ا م�ن صفوف 
املعارض�ة املعتدل�ة. فلقاء الس�اعات األربع الذي 
جم�ع باي�دن وأردوغ�ان ج�اء نتيج�ة مباحثات 
مطّولة ب�ني الجانبني، عى املس�توى العس�كري 
تحدي�داً. فالوالي�ات املتحدة التي تري�د من أنقرة 
أن تس�مح للتحالف ال�دويل باس�تعمال قواعدها 
العسكرية النطالق طائرات التحالف، وعى رأسها 
قاع�دة أنجرلك االس�رتاتيجية، وكذا تمكني إقامة 
معس�كرات تدري�ب ع�ى أراضيه�ا للمعارض�ة ، 
س�رتضخ يف املقابل إلرادة تركي�ا يف إقامة مناطق 
محمّي�ة يف األرايض الس�ورية الحدودي�ة بحي�ث 
يك�ون ألنق�رة الي�د الط�وىل والس�يطرة املبارشة 

عليها بحجة تدريب املعارض�ة هناك. إال أن هذه 
املناط�ق لن تحاك�ي طم�وح تركي�ا الفاحش يف 
الشمال الس�وري، فهي ستكون، بحسب التصّور 
األمريكي، مقتضبة، ال تقرتب من مدينة حلب، وال 
تعادل حمايُتها حظراً جوياً ش�امالً، إنما ستكون 
مج�رد توفري مناخ آمن يكف�ي لتدريب املعارضة 
وتمكينها من املساندة األرضية يف حرب »داعش«، 

بينما يقوم التحالف بمتابعة تنفيذ املهمة جوّياً.
أما بوتني، فملّفه الس�يايس إىل أنق�رة كان مغلّفاً 
بعناية بورق الس�ولوفان النفي�س مللّفي األعمال 
واالقتص�اد اللذي�ن كان�ا س�بباً رئيس�اً يف تمكني 
ح�زب العدال�ة والتنمية ش�عبياً، وك�ذا يف إيصال 
رجب طيب أردوغان إىل س�دة الرئاسة. وقد تنّوع 
هذا املل�ف بني الغاز الرويس وإع�الن بوتني خالل 
الزيارة نّيت�ه بناء مجّمع لغاز ب�روم عى الحدود 
الرتكي�ة - اليوناني�ة يف مقاب�ل تعلي�ق بناء خط 
أنابي�ب »س�اوث تري�م« ال�ذي يمّر تح�ت البحر 
األسود، مروراً بتمكني التجارة البينية بني البلدين 

لتص�ل إىل ما يقارب 100 مليار دوالر س�نوياً عام 
2020، بع�د أن بلغت 33 ملي�اراً يف 2014، وصوالً 
إىل اإلعالن ع�ن عام 2016 عاماً للس�ياحة يف كال 
البلدي�ن، ما س�يحّفز التب�ادل التج�اري والثقايف 

وانتعاش الحركة السياحية بينهما.
ورق الس�ولوفان ال�رويس املبه�ج يخف�ي مآرب 
مضم�رة ملوس�كو تكم�ن يف محاولته�ا اختالس 
أنق�رة من مجموع�ة حلف األطليس ومش�اريعه 
العس�كرية يف س�ورية والعراق إىل موقع »أرحب« 
يف االقتص�اد وامل�ال تحت مظلة مجل�س التعاون 
ال�رويس الرتك�ي ال�ذي تأس�س يف 2010، حامالً 

لربنامج اقتصادي تجاري طويل األمد بينهما.
هنا يقف سيد الباب العايل، رجب طيب أردوغان، يف 
الوسط من »دائرة الطباشري القوقازية« مشدوداً 
من ذراع�ه األيم�ن إىل الق�وّة امللّونة األوراس�ية، 
بينم�ا ذراعه األيرس يف قبضة العمالق العس�كري 
األطليس ال�ذي يرتبط معه بمواثيق اس�رتاتيجية 

بعيدة املدى.

ي�ؤدي التوجيه الديني دوراً رئيس�اً يف املجتمعات 
امل�ادة  املس�لم  الجمه�ور  ويتلق�ى  اإلس�المية، 
الثقافية املرس�لة من املنابر والكراس�ات الدينية 

بالكثري من االهتمام وربما التقديس.
يف الغال�ب يرك�ز الخط�اب الديني ع�ى القضايا 
األخالقية والعقائدية، ويوجه الناس لفعل الخري، 
وبم�ا يضمن حصولهم عى الس�عادة يف الدارين، 
ولكن هذا النزوع إىل الس�الم يصاب بالدوار حني 
يس�تخدم الدين يف النزال السيايس ضد الخصوم، 
فالبح�ث العقائ�دي والتاريخ�ي ال ي�كاد ي�ربح 
صفح�ات الفتنة، ويوفر ال�رتاث أمثلة ال تعد وال 
تحىص من حف�الت تصفية املخالف�ني الدموية، 
كما تب�ارك الثقافة املس�ندة بالفت�وى الرشعية 
والعاص�ني  واملنحرف�ني  الكف�ار  ع�ى  القض�اء 

سياسياً بكل الوسائل املتاحة.
وبمقارب�ة معرفي�ة لج�ل م�ا ينتج�ه مش�ايخ 
الجوام�ع والفضائي�ات، نالح�ظ أن ثم�ة تأميناً 
فقهياً ملمارس�ة العنف، وتربيراً لثقافة الكراهية 
وبثه�ا يف كل أرجاء الوطن. والعنف اللفظي الذي 
تبث�ه منابر الخطاب�ة يعد اإلطالل�ة األوىل للعنف 
الس�لوكي، والذي يظهر تالياً يف أنشطة فردية أو 
جماعي�ة، وإذا عرفن�ا أن املنرب الدين�ي يف الغالب 
يتعلق بفكر يأبى إال التحليق يف أزمنة أخرى، فإن 
التاريخ بالنس�بة إىل التوجهات املتشددة سيوفر 
تالي�اً غط�اًء أخالقياً للجرائم التي ترتكب باس�م 

الدين.
عى امت�داد عرشات األعوام، ل�م يكف الكثري من 
الدعاة عن ترديد املقوالت االنتقامية نفسها، ولم 
يتوقفوا عن تعميق األحقاد والضغائن، ولم يملَّوا 

من ق�راءة التاري�خ واألحداث وف�ق منظور 
مغرق يف التبس�يط، لكنه ممتلئ بالكراهية. 
فه�ذا الفكر املتش�دد والحربي لي�س طارئاً 
عى العالم اإلس�المي، بل هو صورة مطورة 

م�ن م�دارس ديني�ة أباح�ت ألمرائه�ا الح�ق يف 
تصنيف وتقس�يم الناس، وفقاً للذوق الشخيص، 
ال�ذي ينتهي غالب�اً بتكفري م�ن يخالفهم، والتي 
منحت أتباعها س�لطة تطبي�ق الحدود الرشعية، 
وش�جعتهم ع�ى مالحق�ة الناس بدع�وى األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر.
وع�ى رغم أن الرشيع�ة تؤخذ الي�وم من معاهد 
وم�دارس متخصصة، ووفق برامج ومواد علمية 
مع�دة س�لفاً، إال أن الق�راءة اآليديولوجية للدين 
عجزت عن إحداث نقل�ة معرفية يف التعاطي مع 
النص�وص، فالرواي�ات تؤخذ وتطب�ق يف الغالب 
حرفياً، وال نجد ثمة تطوراً يف قراءة الظروف التي 
تحيط بالنصوص واملواقف، وال نجد أثراً ألي جهد 
يب�ذل يف ربطها باملبادئ العامة للرشيعة، فالفكر 
السيايس عى س�بيل املثال يفتقر إىل أي انضباط 
منهجي عن�د اتخاذ املواق�ف، فالغالب عى إنتاج 
اإلس�الميني يف هذا الحقل اإلنتاُج العاطفي وليس 
العلم�ي، املتأث�ر باملنق�ول من ال�رتاث، وإن كان 

مخالفاً للمعقول ومبايناً للحاجات املعارصة.
يمك�ن التعرف ع�ى حجم املش�كلة بصورة أكرب 
عن�د تفحص مصادر التوجي�ه الديني واألخالقي 
لعموم املسلمني، والتي تتمثل يف املناهج التعليمية 
والرتبوي�ة، والتوجيه الديني عرب املس�اجد وُدور 
العبادة، وحديثاً يف وس�ائل اإلع�الم والفضائيات 
ومواق�ع اإلنرتنت، والتي تصب بش�كل أس�ايس 

يف تكري�س ثقافة االنزواء والعزلة، واس�تحضار 
التاري�خ ليس م�ن جانبه التوع�وي والتحرييض 
للعل�م واالستكش�اف وأخ�ذ الع�ربة، وإنم�ا من 
جانبه الخاليف والجديل، إذ تفقد التعاليم الدينية يف 
هذا املأزق التاريخي جنبتها الرتبوية واألخالقية، 

وتتحول إىل مادة قابلة لالنفجار يف أية لحظة.
لق�د تع�ارف الخطب�اء وأئم�ة الجماع�ة -ع�ى 
س�بيل املثال- يف معظ�م الدول اإلس�المية، ومن 
ف�وق مناب�ر رس�مية ترعاه�ا الدول�ة، وتنقلها 
الفضائيات الرس�مية، أن ينه�وا خطبهم الدينية 
بالدع�اء اآلت�ي: »الله�م أهلك اليه�ود والنصارى 
واملرشكني والرواف�ض والعلمانيني ومن واالهم، 
ومن نارصهم، ومن عاونهم، اللهم أبلهم بمرض 
ليس له ش�فاء، وب�داء ليس ل�ه دواء، اللهم أرنا 
فيه�م عجائ�ب قدرت�ك وبأس�ك، الله�م مزقهم 
ل نس�اءهم  كل مم�زق، الله�م يتِّ�م أبناءهم ورمِّ

رهم تدمرياً«. ودمِّ
إن هذا الدعاء املكتنز باملضامني العدائية والحاقدة 
عى كل املختلفني مع م�ا يعتقده إمام الجماعة 
أو خطيب املنرب، والذي يبيح له أن يطالب املصلني 
خلفه بالتأمني عى دعائه بهالك وتمزق وتش�تت 
اآلخري�ن؛ ألنهم اقرتفوا ذن�ب االختالف الديني أو 
املذهب�ي أو الفكري معه، إنما يس�ن يف الحقيقة 
الس�كني التي يحز بها املتش�ددون والتكفرييون 

رق�اَب أولئك املختلف�ني قربًة لله تع�اىل، فإجرام 
الكلمة هو املكون األس�ايس لعصاب�ات التطرف 

املنترشة يف األرض.
طبقاً لهذا، لم يرتدد داعية كويتي ش�هري - بارك 
عمليات النحر يف الش�ام، وطال�ب املقاتلني هناك 
بتوفري عرشة أش�خاص ليتلذذ هو بنحرهم بيده 
اآلثم�ة- من إط�الق حملة تحذيري�ة ضد تنظيم 
داعش، بادعاء أنهم متش�ددون يمارسون القتل 
ويه�ددون بتنفي�ذ عملي�ات إرهابي�ة يف معظ�م 
ال�دول اإلس�المية، يف أغ�رب ح�االت االنفص�ام 
الدين�ي واألخاليف، إذ لم يرف جف�ن لهذا الداعية، 
وللع�رشات م�ن مش�ايخ الصح�وة يف الخلي�ج 
والوط�ن العربي وهم يتابعون ح�ز الرؤوس من 
الصحوات يف الش�ام والعراق، وش�جعوا أتباعهم 
ع�ى قت�ل نظرائهم يف الوط�ن بحج�ة الجهاد يف 
س�بيل الله.م�ن الس�ذاجة البالغة التميي�ز كثرياً 
بني املتطرفني، أو تصديق مشايخ التشدد الديني 
يف إدان�ة ممارس�ات »داع�ش« أو »القاعدة«. إن 
تصديق املتطرفني يف ترصيحاتهم ضد املتطرفني، 
إنما هو من أنواع التغافل عن األرضية املش�رتكة 
التي أف�رزت ه�ذه التنظيمات العنفي�ة، فاألول 
الذي يدين إره�اب »داعش« هو الذي هيأ األرض 
والقوة للثاني، وال ش�ك أن »القاعدة« و»داعش« 
والخراس�اني مرحلة س�تعيث يف األرض فس�اداً 

بره�ًة من الزم�ن وتنقيض، ولك�ن البيئة التي 
أنتجته�م لن تتوقف ع�ن إنتاج أش�باههم من 
الجماع�ات الش�اذة واملنحرف�ة، الت�ي تمارس 
اإلرهاب باس�م اإلس�الم، وتنح�ر األبرياء تحت 

راية الدفاع عن التوحيد.
خ�الل األش�هر املاضي�ة ن�رش تنظي�م »داعش« 
العرشات من الحواجز عى معظم مداخل الواليات 
التي تقع تحت نفوذه، والسؤال املعتاد للعابرين 
ينح�رص يف كش�ف الهوية الديني�ة واملذهبية، ثم 
التأكد من سالمة العقيدة، ومدى التزام الشخص 
بالفرائض والس�نن النبوية، وأخرياً الس�ؤال عن 
اس�تعداده ملبايع�ة الخليفة البغ�دادي، وترتاوح 
عقوب�ة عدم تطاب�ق إجاب�ات املس�تجوبني مع 
عقي�دة التنظيم بني النحر وهو الغالب، والتعزير 
بالقت�ل أو الس�لب أو قط�ع األعض�اء أو الجل�د 
وإح�داث عاهات دائمة باملذنب�ني، حتى يتذكروا 

جرمهم ما بقوا عى قيد الحياة.
ه�ذا الفعل ليس ش�اذاً من اكتش�افات »داعش« 
الفقهية أو اجته�ادات زعيمها أبوبكر البغدادي، 
كما أنها ليس�ت م�ن إنتاج الجماع�ات املتطرفة 
فق�ط، وإنم�ا يكاد يج�د ه�ذا الفعل وأش�باهه 
رشعيته يف العدي�د من الفتاوى الفقهية املتداولة 
بدرجات مختلفة. فمعضل�ة تنظيم داعش ليس 
يف كون�ه تنظيماً إرهابياً يتجاوز عنف »القاعدة« 
وإرهاب�ه فق�ط، وإنم�ا املعضلة ترتك�ز يف كونه 
يتح�رك ضمن منظوم�ة ثقافي�ة تتحصن داخل 
العقي�دة الس�ائدة يف املجتمعات اإلس�المية، بما 
يثري مس�ألة غاية يف الخط�ورة وهو أن االختالف 
ب�ني الطرف�ني ش�كالً ولي�س جوهراً. يس�تدعي 

ذل�ك الق�ول أن الخروج م�ن م�أزق التطرف لن 
يت�م إذا لم نتج�رأ ونغريِّ املنظوم�ة املعرفية التي 
تنت�ج التطرف، بما يتطلبه ذل�ك من إعادة قراءة 
املوروث الديني ونقده وتجريده من التفس�ريات 
الشاذة، التي تتعارض كلياً مع الهدف من األديان 
والرس�االت السماوية واملكانة السامقة لإلنسان 

فيها.
ق�د يرف�ض عم�وم املتدين�ني مفه�وم النزع�ة 
اإلنس�انية يف الدي�ن، باعتبارها مجرد اس�تيالب 
لنزع�ات فلس�فية غربي�ة، غافلني ع�ن أن الدين 
إنم�ا جاء م�ن أجل هذا اإلنس�ان بوصفه أهم ما 
أوج�ده الله يف العالم، بل خلق كل يشء تس�خرياً 
له، وتكريماً إلنس�انيته، وح�رم االعتداء عليه أو 
سلب حياته: )َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغرْيِ َنْفٍس أَْو َفَساٍد 
يِف اأْلَْرِض َفَكأَنََّم�ا َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحَياَها 

َفَكأَنََّما أَْحَيا النَّاَس َجِميًعا(.
إن إلغ�اء البع�د اإلنس�اني يف الدين، هو مس�عى 
متشدد يحاول جاهداً أن يكتم عى أنفاس النص 
اإلسالمي؛ ليقلص مس�احات الجمال والتسامح 
واملحبة، ويوسع قاعدة احتكار الحقيقة والجنة 
والف�وز والنجاة يف قال�ب مذهبي/عنرصي، ولذا 
ف�إن ثقافة العن�ف املبثوثة يف الخط�اب الفقهي 
والفك�ري اإلس�المي تتطلب مجه�ودات كبرية؛ 
لكنسها من عقول املسلمني، عرب التوطني املنهجي 
والتاريخ�ي لألبع�اد اإليماني�ة الحقة الس�اعية 
إلنج�از نماء م�ن دون عنف، وإص�الح من دون 
فس�اد، وعدالة من دون بغي، وه�ي التناقضات 
التي وقعت فيها التوجهات اإلس�المية املتطرفة، 

فقلصت من إيمانها وأحيت جاهليتها.

ويليام فاف

�أحمد �شهاب

مأزق االستخبارات األمريكية

السياس�ة يف لبن�ان تّضيع فرص�ة ذهبية اخرى 
لهذا البلد الستكشاف ما لديه من النفط والغاز يف 
بحره وأراضيه. فمنذ ثالث سنوات يدور الحديث 
عن النفط والغ�از واليوم هبطت اس�عار النفط 
يف الس�وق العاملي�ة اىل ح�واىل 60 دوالراً لربمي�ل 
الربنت. وبدأت الرشكات العاملية تؤجل املش�اريع 
املكلف�ة املس�تقبلية لالس�تثمار يف النفط والغاز 
بسبب انخفاض عائداتها. فكثر الكالم عن ثروة 
أصبح�ت وهمي�ة يف لبن�ان لكثرة ما قي�ل عنها 
وعن ادعاءات بصفقات مس�تقبلية مزعومة من 
اوساط اعالمية مختلفة.فال املراسيم الحكومية 
ص�درت وال املناقصات ت�م تلزيمه�ا. يف حني ان 
ظروف الس�وق النفطي�ة العاملية تغ�ريت اليوم. 
رحم الله رئي�س رشكة »توتال« كريس�توف دو 
مارجوري ال�ذي كان من محب�ي لبنان بصفاته 
وعالت�ه ولكنه كان ي�ردد م�راراً ان قبل التحدث 
عن هذه الثروة ينبغ�ي حفر عى االقل برئ واحد 
ملعرف�ة مضم�ون املكم�ن. وكان يق�ول صحيح 
ان الدراس�ات الزلزالي�ة مهم�ة ولكنها ال تعطي 
فك�رة دقيقة عما يوج�د من النف�ط والغاز واذا 
كان واع�داً ام ال. وعندما كان يقال له ان حوض 
املتوس�ط من ق�ربص وإرسائيل هو نفس�ه وان 
هناك مكامن واس�عة من النف�ط كان يرد قائالً 
إن هناك اماكن عديدة عملت فيها »توتال« حيث 
كان�ت استكش�فت رشكات يف مناط�ق مجاورة 
ملناطق عمل »توت�ال« يف اماكن والبعض لم يجد 
اي كميات واع�دة يف مناطق مجاورة. فكان رأي 
دو مارجوري ان عى الحكومة اللبنانية ان ترسع 
يف عملها من اجل تلزيم املناقصات كي تس�تفيد 

من اهتمام هذه الرشكات.
اما اآلن ومعظم ال�رشكات الكربى تعيد النظر يف 
مشاريع مستقبلية بسبب الحفاظ عى رأسمالها 
للمشاريع القائمة التي لم تتوقف او لم تلَغ. عى 
الحكوم�ة ان ترسع وال تّضيع فرصة ذهبية وان 
تقدم ال�رشوط الجاذبة لالس�تثمارات يف ظروف 
تزداد تعقيداً وصعوبة يوماً بعد يوم. وتأخر البت 
باملوضوع من الجانب اللبناني بس�بب الخالفات 
واالنقس�ام اللبنان�ي س�يؤدي اىل تحويل اهتمام 

الرشكات الكربى عن التنقيب واالستكشاف.
الش�عب اللبنان�ي يعان�ي م�ن اعب�اء اقتصادية 
ومشاكل معيشية كبرية وكان يمكن ان ينعم ببلد 
الحياة فيه مريحة وجميلة لوال الوضع السيايس 
واالقليمي املحيط به. وما زالت مصادر الرشكات 
العاملية املختلفة انه رغم هبوط س�عر النفط اىل 
60 دوالراً ال ي�زال هن�اك اهتم�ام م�ن الرشكات 
ألن االستكش�اف والتنقيب عملي�ة طويلة املدى 
لكن ينبغ�ي ان تعرف ما هي رشوط االس�تثمار 
وكيف س�تعمل. وحتى اآلن ه�ي تجهل كل هذه 
العن�ارص. واىل جان�ب ذل�ك تجم�ع ايض�اً ع�ى 
القول إن الظروف السياس�ية يف املنطقة وس�عر 
النفط املنخفض وعدم معرفة تفاصيل الرشوط 
اللبناني�ة لعم�ل ال�رشكات كلها عن�ارص تجعل 
الظروف غري مشجعة وغري مؤاتية إلعطاء دفعة 

للرشكات الكربى لالهتمام بالعمل يف لبنان.
فحان الوقت ان تطلق الحكومة املراسيم وتطلق 
املناقصات مع اعالن ما تقدمه من رشوط جاذبة 
الس�تقطاب استثمارات تس�اعد البلد عى توفري 
دفع كلفة اس�ترياد الطاقة يف العقود املستقبلية. 
واآلن قبي�ل العام الجديد املطل�وب يقظة وطنية 
وتوحيد الجهود إلنهاء مرحلة املراس�يم وإطالق 
املناقصات لالرساع ببدئ عملية االستكشاف واال 

ضاعت الفرصة عى لبنان كلياً.

رندة تقي �لدين

هل يّضيع لبنان فرصة 
النفط؟

تدمري وتفكيك »داعش« 

فوؤ�د ح�شون
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عقاب اآلخرة
دغدغ���ات

حسن العاني

الفساد ونهر الحياة
مس���احة لل���رأي

يتفق املفك�رون يف مختلف مج�االت العلوم اإلنس�انية بأن 
الطبقة الوس�طى يف مجتمع ديمقراطي تمثل املدافع الحقيقي 
عن نه�ر الحي�اة االجتماعي�ة، ف�إذا كان األغنياء ع�ى قلتهم 
يمتلك�ون ق�دراً من التأثر يف س�ر املؤسس�ات فأن من ش�أن 
القوان�ن الصارمة للديمقراطية ان تردع أي نزوع لدى األغنياء 
يف ممارس�ة  التأثر السلبي عى التناغم املجتمعي والذي قوامه 
عامة الش�عب وصناع نهر الحياة من عمال وفالحن، موظفن 

وطلبة وما إىل ذلك من منتجي نهر الحياة.
يالح�ظ االختصاصي�ون ان س�بب األزم�ة االقتصادية التي 
عصف�ت بالواليات املتح�دة وأوربا وأجزاء كب�رة من املعمورة 
يتمث�ل بنف�وذ األثرياء م�ن أصح�اب بن�وك ورشكات عقارية 
ونفطي�ة وغرها داخل الحراك املتناغ�م للمجتمع فأصاب ذلك 
الطبقة الوس�طى بما يشبه الش�لل،األمر الذي اضطر أصحاب 
السلطة السياسية من أحزاب وتكتالت إىل مراجعة القوانن التي 
تهدلت فقام األثرياء باخرتاقها فكانت النتيجة تقليص الطبقة 
الوسطى وطرد مكتس�بات العدالة االجتماعية فكانت البطالة 
وكان الفساد،ويف خطاب االتحاد الذي ألقاه أوباما أكد عى كل 
ذلك وش�دد عى ان امركا ال يمكن أن تكون رائدة للديمقراطية 
وقائ�دة لهذا العالم من غر وجود الطبقة الوس�طى التي تقود 

التناغم املجتمعي.
ويف دول الخليج يتوفر املثال عى وجود طبقة وسطى قادرة 
عى ضبط ايقاع املؤسسات فكان هذا االزدهار النسبي يف حراك 
اقتص�ادي ييش بالنهوض، وهو األمر ال�ذي يدعو العراقين إىل 
مزي�د من الحزن ع�ى وضعهم البائس، فالنظ�ام الديمقراطي 
ال�ذي اخت�اروه ،مؤسس�اته ش�به وهمية ألنها غ�ر محصنة 
بقوانن صارم�ة كحال الديمقراطيات يف العال�م األول والثاني 
وحتى الثالث والس�بب يف ذلك يعود إىل أن أثرياء العراق هم من 
السياس�ين الذين جمعوا ثرواتهم من وجودهم يف الس�لطة يف 
دولة ريعية بامتياز فال وجود لطبقة وس�طى يف هكذا حال، بل 
س�نعثر عى حثالة من الوس�طاء الذين يروج�ون لدكتاتوريي 

األموال وصناع األزمات،
يف هكذا واقعية ستبتعد الصحافة عن مهمتها كسلطة رابعة 
وستغيب رقابتها الصارمة عى املؤسسات وسيعمل املنتفعون 
من الفساد عى تجريدها من أهم دوافعها تلك املتمثلة بالكشف 
ع�ن الحقيقة وعى العكس من الش�جاعة الصحفية س�يعمل 
املنتم�ون الج�دد إىل الصحاف�ة تحت ش�عار »اخذيني ابس�دج 
ياخاله » وهكذا يتمدد الفساد بطريقة غر واقعية فيشمل نهر 
الحياة، فهل نتوسل املعجزات إلصالح الوضع ؟ أم نحن بحاجة 
إىل تفعيل ثقافتنا العراقية بكل فروعها لنطرد الفس�اد من نهر 

الحياة ؟؟.

ال أدري ما الذي جعلني أفكر، أن أفضل وسيلة للخروج من الضائقة 
املالية التي كنت أمر بها يف س�بعينات القرن املايض، هي افتتاح أس�واق 
جملة لبيع امل�واد الغذائية، ومثل هذه الفكرة غريبة تماما عن معرفتي 
وتجربتي الحياتية، وبالتايل فأنها أقرب ما تكون إىل ورقة كبرة وخسارة 
مؤك�دة، ويب�دو أنن�ي وقعت تح�ت تأثر ج�اري )ابو س�عد( وعروضه 
املغرية، فقد كان الرجل تاجرا مرموقا من تجار املواد الغذائية يف س�وق 
الشورجة، وحثني عى افتتاح محل للبيع بالجملة يف منطقتنا السكنية، 
وه�و الذي يجهزن�ي بكامل احتياج�ات املحل، وال أظ�ن أن هناك إغراء 
أعظم م�ن هذا اإلغراء، وزاد جاري يف كرمه حن اتفق معي عى أن أعيد 
ل�ه أية بضاعة )ثقيلة( ال رواج له�ا يف منطقتنا!  وهكذا بعت مصوغات 
زوجتي واقرتضت من هنا وهناك، وحصلت عى محل يف مكان مناس�ب، 
وهي�أت له الرف�وف والديكورات والكهربائيات ع�ى أفضل وجه ممكن، 
وأبو س�عد معي خطوة بخط�وة، يقرتح ويوّجه ويرت�ب، واضعاً خربته 
الطويل�ة وملس�اته التجارية ع�ى أركان املحل، حت�ى إذا انتهينا من كل 
يشء، ق�ام الرجل جزاه الله خرا عني وع�ن املحتاجن، بجلب البضاعة 
من الش�ورجة بنفس�ه، واس�تأجر عاملن عى حس�ابه، وقمنا بتوزيع 
البضائ�ع وتنظيمها تحت إرشافه، وامت�أت الرفوف بكل ما يحتاج إليه 
املش�رتي، وأبو س�عد حريص عى وضع ورقة بالس�عر عى كل بضاعة، 
إىل أن اعتاد عى األس�عار!! صباح اليوم الثاني، وهو أول يوم نفتتح فيه 
املحل )وكان ابني يس�اعدني بالحدود التي يقدر عليها، فهو ابن خمس 
سنوات(، بلغت املبيعات قرابة )85( دينارا، وهو مبلغ متواضع جدا عى 
محل للجملة، ولكنه طبيعي يف الوقت نفسه، فاملحل جديد وغر معروف، 
ولي�س لديه زبائن يتعامل�ون معه، وصدق تحلي�ي –أو باألحرى تحليل 
أبي س�عد- لحركة البي�ع الضعيفة، فف�ي اليوم الثاني بلغ�ت مبيعاتنا 
حتى الس�اعة الواحدة ظهرا )178( دين�ارا، ووقت العرص بلغت )145( 
دين�ارا، وص�ار املجم�وع )323( دينارا، وقبي�ل الغ�روب، دخلت إحدى 
الس�يدات املحل، وراحت تقلب نظرها بن البضائع، كانت سيدة جميلة 
–إن ل�م يخدعني املاكياج- وتبدو عليها آثار الرتف والنعمة، وهي تحمل 
بيده�ا حقيبة كبرة للتبضع، ومن دون أن )تدقدق( يف األس�عار –وهذا 
أم�ر ال يقدم علي�ه إال الزبائن املحرتمون- بدأت تمي ع�ّي طلباتها )لب 
جوز- هيل- ش�اي- لوز- علب لحم وأسماك وأجبان... إلخ(، وانأ، أهيئ 
البضاع�ة، وأدّونها يف )وصل( كما يفعل باع�ة الجملة، ووصل املبلغ إىل 
)92( ديناراً، فأكرمتها بالدينارين واستوفيت )90( ديناراً فقط، وكانت 
يف غاية الس�عادة وهي تشكرني، وكنت أكثر سعادة، وساعدتها يف حمل 
الحقيبة واس�تئجار »تاكيس« لها، وحن عدت س�ألني ولدي )بابا: أشو 
هاي املرة ما نطت فلوس الجكاير؟!(، فالتفت فورا غى خانة السجائر، 
واكتش�فت »10 تكات« من الن�وع األجنبي مفقودة، يبل�غ ثمنها )60( 
دين�ارا، وأدركت بعد فوات األوان، أنها رسقتني يف أثناء انش�غايل بالوزن 
وتجهي�ز امل�واد، فقلت له غاضب�ا )ليش ابني ظليت س�اكت؟(، أجابني 
ب�رباءة )بابا ما كو داعي ، ماطول حرامي�ة، الله يذبها بالنار(!!، هززت 
رأيس وابتس�مت حزناً، فمن أين لطفولته أن تدرك هول النار يف قلبه، ثم 

أوضحت له، أن الحرامي يجب أن ينال العقاب يف الدنيا قبل اآلخرة!! فؤاد حسونكـاريكـاتـير

املجد هلل يف العىل وعىل األرض السالم ويف الناس املرسة

بيع الشبح ب� 10 ماليني دوالر الته�م 160 بيض�ة
 يف أقل من ساعة

اث�ر جدل عى نطاق واس�ع ىف س�وق الفن 
بعد بيع صورة الش�بح للمصور األس�رتاىل غر 
املعروف بيرت لي�ك ىف مزاد بمدينة الس فيجاس 
األمريكية بمبلغ قدره 56 مليون دوالر، وبيعت 
لوحت�ان آخرتان هى صورة الوه�م بمبلغ 2,4 
مليون دوالر , وصورة النزوه األبدية بمبلغ 1,1 
ملي�ون دوالر أى أن حصيلة الص�ور الثالثة 10 

مالين دوالر .
ويرى بعض خرباء أسواق الفن أن هذه البيعة 
تمت بالرتاض وليست ىف مزاد علنى، خاصة أن 
املص�ور غر معروف، فيما أكد مستش�ار مدير 
متحف الفن املعارص ىف لوس أنجلوس أن البيعة 
قد تمت بالفعل ولكن املشرتى األمريكى رفض 
ذكر أسمه وأن االتفاقية تمت ىف ورشة املصور 

ىف الس فيج�اس , وأن أجم�اىل مبيعات املصور 
قد بلغ�ت 6251 دوالرا ىف عام 2013 وهو فنان 
أس�رتاىل متخصص ىف تصوير املناظر الطبيعية 

ومنذ 30 عاما هو يحاول أثبات نفسه وفنه . 

تمكن رجل صيني، الثالثاء املايض، من التهام 
160 بيض�ة يف جلس�ة واح�دة، اس�تغرقت 40 
دقيق�ة، وذل�ك يف إطار حمل�ة ترويجية ملطعم يف 

مقاطعة هونان وسط الصن.
وقالت صحيفة “ديي تلغراف” الربيطانية إن 
ييتش�ونغ، البالغ من العمر 46 عاما، لبس قبعة 
حمراء لالحتفال بأعياد امليالد، قبل أن يلتهم 150 
بيضة لطائر الس�مان، باإلضاف�ة إىل 10 بيضات 

دجاج.
وقال ييتش�ونغ إن�ه عندما وص�ل إىل البيضة 
رقم 160 ش�عر بالتعب من م�ذاق البيض، ولكنه 
لم يصل إىل مرحلة الش�بع بعد، مش�را إىل أنه ما 

زال لديه ما يقدمه يف املستقبل.

اتقدم باسمي ونيابة عن منتسبي مؤسسة املستقبل 
العراق�ي للصحاف�ة والن�ر ب�أرق وأجم�ل التهاني 
والتربيكات، بمناس�بة تس�نمه منص�ب النائب االول 
لرئيس اللجنة العربية الدائمة لأخبار ومنصب االمن 
العام املساعد لالتحاد العام للمنتجن 

العرب يف القاهرة. 
تمنياتن�ا ألب�ي والء باملوفقي�ة 
والنج�اح لرف�ع اس�م الع�راق 

عاليا يف املحافل العربية.

اتقدم باس�مي ومنتس�بي مؤسس�ة 
املس�تقبل العراق�ي للصحافة والنر 
وارق  بأجم�ل  ووكال�ة(  جري�دة   (
التهاني والتربيكات إىل الزميل املصور 
الصحف�ي س�لمان الرع بمناس�بة 
تس�نمه منصب نائب رئيس الجمعية 

العراقية للتصوير / املركز العام.
متمنيا له املوفقية والنجاح يف عمله ال 
س�يما انه من رواد التصوير الصحفي 

يف العراق.

املستقبل العراقي هتنئ
 الزميل عباس عبود بمناسبة تسنمه منصب النائب االول 

لرئيس اللجنة العربية الدائمة لألخبار

املستقبل العراقي هتنئ نائب رئيس 
اجلمعية العراقية للتصوير

غيالن

علي الدراجي
رئ�يس مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر

علي الدراجي
رئ���ي��س م��ج��ل��س االدارة


