
ـتـاحـة تـطويـعـا جـديـدا البـتـكـار فـكر لم ا
يعهده مصممو األلعاب من قبل".

بـتـكِرة في ـؤلف: "الـشركـات ا ويضـيف ا
مجـال التقـنيـات تضع في مـكاتـبها أرائك
لـلمـوظفـ لالسـتلـقاء عـليـهـا والنـظر في
ـديرون الـسـقف دون أن يـخـشـون مـرور ا
بهم أو تعـنيفـهم إذ يعون أهـمية الوقت

الذي تُحتضَن فيه األفكار الوليدة".
ويــــنـــصـح مالديــــنــــوف الــــراغـــبــــ في
االســتـفــادة بــهــذا الــنــمط مـن الــتــفــكــيـر
بــتــخـــصــيـص الــوقت ألحـالم الــيـــقــظــة
واحلـــــديـث إلى األغـــــراب خـــــارج دائــــرة
الــتــعــامل الــيــومي وتــدريب الــعـ عــلى
ــألــوف مـن الــفــنـون اســتــيــعــاب غــيــر ا
فـاهـيم وأفكـار مضـادة تمـاما واإلصغـاء 
ـرء قـبل الـتــفـكـيـر في مـنـطق لـقـنــاعـات ا

اخملالف ودوافعهم.
ـسـؤول الـرفيع ويـقـول أولي كـاميـنـغـز ا
بشـركة "نـيورول" لـشغل الـوظائف الـعلـيا
على اإلنترنت إن ثـمة طلبـا متزايدا على
ـــرن ويـــشـــيـــر إلى أصـــحـــاب الـــفــكـــر ا
"تــوجـهـ يــشـهــدهـمـا الــسـوق: أولــهـمـا
يتعلق بـتوظيف الشـركات عمالـة متنوعة
دارك لـضم ذوي الـفكـر اخملـتلـف جتنـبا ا
لـعقـليـة القـطـيع وثانـيهـمـا زيادة الـطلب

تمكن رقميا". على ا
وتؤكـد لوسي بـايبـر أهمـية تـلك السـمات
لـسـوق العـمل من واقـع خبـرتـهـا كـمـديرة
لالبـتـكــارات الـدولـيـة بـشـركـة "إنـتـريـبـيـد
لـلــرحالت" والـتي سـبــقـتـهـا بــالـعـمل في
مـجـاالت األفالم واإلعالن وحـقـوق الـنـشر

وغيرها.
وتقول بايـبر إن مرونة الـتفكيـر "أساسية
على كافـة األصعدة. فـمن واقع جهدي في
ـشروعات ابتـكار العالمـات التـجارية وا
ـطـلـوب هـو اخلروج ـكـننـي القـول إن ا

بتصور من العدم".
وتـقـول إنــهـا أدركت حـيـنــمـا انـتـقـلت في
الـعـشـريـنـيـات من عـمـرهـا من بـريـطـانـيـا
ألستـراليـا ضرورة تـغيـير حـياتـها وآفاق
عـمـلـهـا مـا تـطـلب مـجـازفـات مـحـسـوبة
والتـنـقل ب مـجـال وآخر وكـان حتـليـها
بـفـكـر مرن هـو مـا سـاعـدهـا عـلى الـتـأقلم

والتكيف.
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وتــضـــيف بــايــبــر أنـــهــا ال تــكف عن دفع
نفسها جملاالت جديدة مقتدية بشعار هو
"الــســعي الــدؤوب نــحــو الــتــمـيــز" وهي
العبارة التي ال يكف فـريقها عن تكرارها

بينما يقتدون بها هم أنفسهم.
وتقـول: "أسعى كـل مرة لـتحـقيق مـعدالت
عــــالـــيـــة لـإلجنـــاز وال أكف عـن جتـــربـــة
اجلديد وهو أمر نستطيع جميعا فعله".
وتــتــابع: "أحــيــانــا أنـدفـع مع أول فــكـرة
ــوســـيــقى ومـــؤخـــرا أخــذت في تـــعــلـم ا
مجـددا - أتعـلم الغيـتار وأعـزف البـيانو
وأسعى السـتخدام مـلكات لـم استخـدمها
منـذ فتـرة".كـما تـقول إنـها تـسعى إليـجاد
الــوقـت خالل الــيــوم "لــلــتــأمل الــفــراغي"
بــالـتـوقـف خالل الـيــوم لـفـعـل أشـيـاء من
قبيل الـتفكـير الذي ليـس له هدف مسبق
وتـقـصد بـالـفـراغ ما أصـطـلح الـرسـامون
ــســاحــة احملــيــطـة عــلـى تــســمـيــتـه من ا
بالـشيء الرئـيسي في الـلوحـة فقـد قرأت
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عـدة مرات الـسـيطـرة عـلى اجلبل.
وفي عام  1911أعدم العثمانيون
زعــــمـــــاء اجلــــبل بــــعــــد إحــــكــــام
سيطرتهم عليه وكان على رأسهم

ذوقان األطرش ويحيى عامر.
ثم أعــلن الـدروز والءهم لــلـشـريف
ــئـات مـنـهم إلى حــسـ وانـضم ا
اجلــيش الـــعــربي وكـــان الــزعــيم
سـلـطان بـاشـا األطرش في مـقـدمة
من رفع الــعـلم الــعـربي في اجلـبل

والحقاً في دمشق.
وفي عام  ?1925كان للدروز دور
كـــبــــيـــر فـي مـــحـــاربــــة االحـــتالل
الـفـرنـسي لسـوريـا حـيث رفـضوا
تـشـكيل الـدولـة الـدرزية واشـعـلوا

نيران ثورة سوريا الكبرى.
وقـــاد الـــدروز الـــثـــورة الـــكـــبــرى
بقيادة سلـطان باشا األطرش ضد
الـفـرنـسـيـ الـذين سـيـطـروا عـلى

سوريا عام .1921
ويـبـلـغ عـددهم في سـوريـا حـوالي
 700ألف نسمة يتمركزن في

مـدن الـسـويـداء وصـلـخـد وشـهـبـا
والقـريا في جـبل الـعرب وجـرمانا
قــرب دمــشق ومـــجــدل شــمس في

اجلوالن السوري احملتل.
ومن الــــشـــخــــصـــيــــات الـــدرزيـــة
ـعـروفـة الـفـنـان فـريـد الـسـوريـة ا
ـطـربة أسـمـهان األطـرش وأخته ا

وفهد بالن.
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لــيـست هـنـاك إحـصـاءات رسـمـيـة
لــعـدد الـدروز في لـبـنـان مـنـذ عـام
 1932لكن مصادر غير رسمية
تــــرجح عــــددهم مــــا بـــ  350و
 400 ألف شخص. ويقطنون
 136قرية في حاصبيا وراشيا
والــشــوف وعــالــيه ومــرجــعــيـون
وبـيـروت. وهم يشـكّـلـون األغلـبـية
في مدن عاليه وبعقل وحاصبيا

وراشيا.
ولــلــسـاســة الــدروز دور بــارز في
احلياة السياسية في لبنان و برز
ذلك خالل الــعـــقــود األخــيــرة من
خالل كـمـال جنـبالط وجنـله ولـيد
جـنــبالط واألمـيـر مـجـيـد أرسالن.
وتدير شؤون الطـائفة الدرزية في
لـــبــنــان "مــشــيـــخــة الــعــقل" وهي
ــة جــداً ولم تــكن مــؤســســة قـد

رسمية إلى عام .1962
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كان عدد الدروز في فـلسط ليس
قـلـيالً وتـعـرضـوا لإلضـطـهـاد في
فــتــرة احلـكـم الـعــثــمــاني بــسـبب
إنضمامهم إلى دولة لـبنان الكبير
التي حـاول تأسيـسها األمـير فخر
عـني.وعـند تـأسـيس دولة الـدين ا
إســــرائـــيـل بـــقـي بـــعــــضــــهم في
إسـرائـيل وقبـل العـيش في ظـلـها
في حــــ رفض الــــبــــعض اآلخـــر
الـــــبــــــقـــــاء حتت الــــــســـــيـــــطـــــرة
اإلسـرائـيلـيـة ورجـعوا إلى لـبـنان

وسوريا.
ـصـادر أن الدروز وتـقـول بـعض ا
أبـرمـوا اتــفـاقـاً مع إســرائـيل عـام
 1948وحصلوا على امتيازات
مقـابل قبولـهم باخلدمـة اإلجبارية

في اجليش اإلسرائيلي.
وللدروز مـحاكم خاصة تـنفرد بها
كــطـائـفـة مــسـتـقــلـة فـيـمــا يـتـعـلق
بـاألحــوال الـشــخـصــيـة  وثــقـافـة

الدروز عربية كلغتهم.
وبـــــحـــــسـب وزارة اخلـــــارجـــــيــــة
اإلسرائيـلية يـقدر عدد الدروز في
إســــرائــــيل بــــحــــوالي  104آالف
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ــرحـــلــة اإلســمـــاعـــيــلـــيــة خـالل ا
الفاطـمية في القـرن العاشر. ولكن
بعض الباحث يعتبرونها عقيدة

مستقلة بحد ذاتها.
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يــرجـع تـاريـخ الــدروز في ســوريـا
إلى حـوالي ألف عـام كـان لهم في
فترة من الـفترات دور أساسي في
ـنطـقة فـقد حـاربوا الـصلـيبـي ا

في مـــعـــركــة حـــطـــ عــام 1187
وحـــازوا عـــلى ثـــقـــة األيـــوبـــيـــ
والـزنكـي الـذين عـززوا وجودهم
ـنـطقـة وتـسلـمـوا الكـثـير من في ا
ـعارك ـهـام القـيـادية. وتـابـعوا ا ا
ــمـالــيك ضــد الــتــتـار الحــقــاً مع ا
ـغـول في مـعـركـة عـ جـالوت وا
ثم وقـفـوا إلى جـانب الـعـثـمـانـي
ضـد حـمـلـة مـحـمد عـلي عـلى بالد
ـصريـ خسـائر الـشام وكـبدوا ا
كـبــيـرة فـي جـبل الــعـرب جــنـوبي
دمـــشق بـــقــيــادة الـــشــيخ يـــحــيى
احلـمـدان الـذي كـان يـحـكم اجلـبل

وقتذاك.
ثـم ثــار الــدروز عـــلى الــســـلــطــنــة
الـعــثـمـانــيـة ألن األخــيـرة حـاولت
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هـــدد تـــنـــظـــيم داعش فـي أواخــر
ـــاضي بـــإعـــدام نـــســـاء تـــمـــوز ا
خـطـفـهـن من مـحـافـظـة الـسـويداء
جـــنـــوبي ســـوريــا والـــتي تـــمــثل
وحدين العرب" (الدروز) طائفة "ا

غالبية سكانها.
ويحتـجز التـنظيم بحـسب تقارير
أكثر من  30امرأة وطفال كرهائن
من مـحـافـظـة الـسـويـداء فـمن هم

الدروز?
يُـشـيـر الـدروز إلى أنـفـسهـم باسم
ؤمنون بتوحيد وحدون " أي ا "ا
اإللـه ويـــطــــلق عــــلــــيــــهم "بــــنـــو
مـــعـــروف" ويُـــقـــال أن اسم دروز
يـعود إلى نـشـتكـ الـدرزي الذي
انــــشق عـن الـــدعــــوة وهــــرب إلى

لبنان لينشر دعوته هناك.
ويـعــتـقــد الــدروز بـأن الــله واحـد
ـــتـــحــــكم األزلي في أحـــد وهــــو ا
ـنـزه وفـوق وصف الـكــون. وأنه ا
الـــعــبــاد له ألن الــعـــقل الــبــشــري
قــــاصــــر عـن إدراك أمــــر عـــــظــــيم
كــصـفــات الـله. ويُــعــتـقــد أن هـذه
الـــــطـــــائــــفـــــة قـــــد انـــــشـــــقت عن
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الـعـمـل بـشـركـة "أاليـنس" لــلـمـطـاط أشـبه
ديـنـة هوت بـخلـيـة نـحل في مـصنـعـهـا 
سـبريـنـغـز في والية أركـنـسـو األمريـكـية.
فـمــنــذ ابــتـكــر مــؤســسـهــا ويــلــيـام إتش
طاطـية عام  1923من سبنـسر األربطـة ا
البـطانة الـداخليـة إلطارات الـسيارات من
نوع "غـوديير" مـستخـدما إيـاها في حزم
اجلـرائد أدركت الـشـركـة التي تـوارثـتـها
أسـرته بعـد ذلك األهـمـية الـتـجاريـة لـهذه
الـصـنـاعــة.من وقـتـهـا تـعـددت مـنـتـجـات
الشـركة وبـاتت تخـدم قطـاعات مـختـلفة
مــنــهـــا الــصـــحــة والـــســفن نـــاهــيك عن
االسـتـخـدامـات الـريـاضـيـة والـصـنـاعات
ـطـاطـية ـنـتـجـات ا الـعـسـكـريـة.وتـدخل ا
ي لـلــشــركــة بــكــثــافــة في الــســوق الـعــا
لــســـرطــان الـــبــحـــر الــذي يـــدر أربــاحــا
ضــخـمـة.ويــقـول جـيــسـون ريـزنــر مـديـر
الـعـمـلـيـات االستـراتـيـجـيـة لـلـشـركة: "في
الـبدايـة كـانت تُـستـخـدم مـشابـك خشـبـية
لضم مـخـالب سرطـانات الـبـحر الـتي يتم
اصطـيـادها ألغـراض اسـتهالكـيـة حتى ال
جرد تـخزيـنها في تتـعارك فيـما بـينهـا 
أحـواض الـسـفن مـا يـجـعـلـهـا تـصل إلى

ستهلك تالفة." ا
ـشــابك كــانت ويــضــيف: "غــيــر أن تـلـك ا
تـضر بـلـحم سـرطانـات الـبـحر وتـصـيبه
بـالـعـدوى وبـالـتـالي لـزم ابـتـكـار وسـيـلة
جديدة". وكـانت تلك الـوسيلـة هي الرباط
ــــطـــــاطي الــــذي بـــــات يــــحــــافـظ عــــلى ا
الــســرطــانــات ســلـيــمــة حلــ وصــولــهـا

للمستهلك".
ـــطــاطــيــة كــمــا تـــدخل تــلك احلـــلــقــات ا
الــبــســـيــطـــة في اســـتــخـــدامــات أهم من
سرطـانات الـبـحر إذ تـساهم في احلـفاظ
ـــظالت عـــلى حـــيـــاة هــــواة الـــقـــفـــز بـــا
ـظالت بــاسـتــخــدامـهــا في طي ونــشــر ا

وتـــوالــد األفـــكــار واخلـــروج عن الـــفــكــر
ألوف. ا

لكية للفنون بلندن وفي لقاء باجلمعية ا
ـطـاطي بأنه وصف مالديـنوف الـتـفكـير ا
لـيس حـكـرا عـلى الـفـنـانـ والـكـتـاب بل
ثابة رصيد لدى هن وأنه  صالح لكل ا

كن تطويره. رء  ا
وأضـاف: "نـعـمل جــمـيـعـنـا عـلى اخلـروج
ـشـكالت اخلـطـيرة أو ـواجـهـة ا بـحـلـول 
تغير. نا ا زيد في عـا رغبة في حتقيق ا

والدماغ البشري لديه تلك القدرة".
ويـقـول مالديــنـوف إن الـفـكـر يـتـدرج بـ
نطقي التحلـيلي واالبتكاري "فـالتفكـير ا
التحليـلي مفيد جدا في حل مـشكلة سبق
ـكن ـثــلــهـا عــنــدهــا  ــرء  أن تــعــرض ا
الــلــجـــوء لــوســـائل وأســالـــيب مـــجــربــة
ـســتـجـدات ــوقف. أمــا ا لــلـتــعـامل مع ا
فـتسـتـدعي فـكرا مـطـاطـيا ولـيس اتـبـاعا

للقواعد".
ويصف مالديـنـوف شركـتي أوبـر وغوغل
كنموذج بارزين عـلى االبتكار ومواكبة
ـطـاطي" كان الـتطـور ويـقول إن "الـفـكر ا
قاسـما مـشتـركا بـ فنـان عصـر النـهضة
لـيــونــاردو دافــيـنــشي ومــبــتـكــرو لــعــبـة
"بوكيمـون غو"; إذ كانوا جـميعا يـتحلون
بالـقدرة على اسـتحـداث اجلديد والـسير
ـطروقـة سابـقا دون أن في الطـرق غـير ا

يهابوا الفشل.
وكـان لـيـوناردو دافـيـنـشي الـذي اشـتـهر
بتعدد مواهبه يتوقف كثيرا خالل رسمه
للوحـته الشهـيرة "العـشاء األخيـر" ليمنح
قـريـحـته فـرصـة لالبـتـكـار مـا أثار ضـيق

معاصريه.
ويـقول مالديـنـوف في كـتابـه إن مبـتـكري
عـتقد الـسائد لعـبة بوكـيمـون جتاهلـوا ا
بـــأن األلـــعـــاب يــــجب أن تُـــلــــعب ونـــحن
جلـوس وبدال من ذلك "طـوَّعوا الـتقـنيات

عن فـائـدة الفـراغ في الـعـمل كـأن تـتوقف
لتسرح بخيالها ب الفينة واألخرى.
ستمر ب لكن أال يؤدي التوقف للـربط ا
األشياء جلعل احلياة أكثر صعوبة وعدم

القدرة على اتخاذ قرارات?
ـة األعـصاب تـقـول ستـايـسي بـدويل عـا
بجامعـة برمنـغهام سيـتي: "على العكس
قـد يـتـمــكن هـؤالء األشـخـاص من اتـخـاذ
قرارات بـشكل أيـسـر من غيـرهم فالـقدرة
على اخلـروج بتـصورات عـديدة لـلنـتائج
دون خبرة سالفة أو مؤثر راهن قد ييسر
مـن بــعـض الــقـــرارات احلـــيـــاتــيـــة ومن
ــكن تــصـور اإلقــدام عــلى اخملــاطــر إذ 

النهاية احملتملة".
ــرن سـاعــدهـا في وتــقـول إن الــتـفــكـيـر ا
هنية وتضيف: "العمل كباحثة حياتها ا
يــتــطــلب الــقـدرة عــلى الــتــفـكــيــر اجملـرد
وتــعـديل الــتــصـورات. ولــكي أتــمـكن من
اخلـــروج بــأفـــكـــار ونـــظـــريـــات جـــديــدة
وتــفـسـيـرات لــظـواهـر مــبـهـمـة يــلـزمـني
الـقـدرة عـلـى جتـاوز احلـاضـر والـتـفـكـيـر

ألوفة". خارج البيئة ا
dOOG² « l  nOJ² «

ومع ذلك يــحــذر لـيــنــارد مالديــنـوف من
االعتـماد الـكلي عـلى ما يـصفه بـالتـفكـير
ــطــاطي" ويــقـول إن الــبــشـر بــحــاجـة "ا
لكات التفكـير اخملتلفة; التـحليلي منها

رن بحسب الظروف. وا
ويضيف مالدينوف: "لو كان دماغك يفكر
ئة بشكل مطاطي دون القدرة  100في ا
عــــلى وضع األفــــكـــار في إطــــار مـــحـــدد
النتهى بك األمر لعدم إجناز أي شيء إذ
ســتـتالحق عــلـيك األفــكـار الـواحــدة تـلـو
األخـرى دون عالقـات مـنـطـقـيـة تـربـطـهـا

وبالتالي لن حترز شيئا".
ويـــــعــــزي جــــيـــــســــون ريــــزنـــــر مــــديــــر
استراتيـجيات بـشركة "أالينس" لـلمطاط
ـــرن في الـــفـــضـل ألصـــحــــاب الـــفـــكــــر ا
االبتكارات الـتي أحرزتها الـشركة قائال:
"الـتـفـكـيـر اخلالق يـدفع شـركـتـنا لـألمام
فقـد تـمكـنـا من حتقـيق أشـياء ال تـصدق
ـــكـــنـــا دون الـــفـــنـــيــ ولم يـــكن هـــذا 

هندس ذوي اخلبرة". وا
ويـدلـل عـلى قــدرة شـركـتـه عـلى الــتـكـيف
واالبــتـــكــار بــالـــقــول: "نـــصــمـم مــعــدات
ـستهدف نتج ا التصـنيع على أسـاس ا
فقـد قمنـا مثال بتـطويع مـاكينـات لتعـبئة
رقائق البطاطس الستـخدامها في إنتاج

طاط". ا
ويقول ريزنر إن تصور اجلديد ال يتوقف
أكوالت في شركـته فيمـا يتـعلق بسـوق ا

البحرية.
ويــوضح قـائال: "يــقـوم الــعـمــال سـنــويـا
بــربط مـلــيـارات الــسـرطــانـات الــبـحــريـة
يـدويـا ما يـلـحق بـهم إصـابـات بـالرسغ
ويــكـلف الــشـركــات الـكــثـيــر عـلى ســبـيل
التعـويضات ويؤدي السـتبدال الـعامل

بآخرين جدد باستمرار".
ويـضـيف: "رأيـنــا الـشـركـات تـفـشل عـامـا
بـعد آخـر في ابـتكـار مـاكـينـات تـغني عن
عــمـلــيـة ربـط الـســرطـان يــدويـا. والــيـوم
ـطاطـية نسـعى ال لتـزويـدهم باألحـزمة ا
فـحـسب بل الخــتـراع مـاكـيـنـة لـربط تـلك

األحزمة بالسرطان آليا".

وتيـسيـر انبـساطـها في الـهواء. وال تـكاد
ــطــاطــيــة تــخــتــلف عن تــلـك احلــلــقـات ا
ــألــوفـة ــطــاطـيــة ا ــكــتــبـيــة ا األدوات ا

وأربطة الشعر.
ــواصـــلــة وال ســبـــيل لـــشــركـــة أاليــنـس 
الـنــجـاح إال بـاالبـتـكــار الـدائم ومـواجـهـة
نـتـجات ـنافـسـة التي بـدأت تـفرضـهـا ا ا
الـتايالنـديـة والصـيـنـية وبـالـتالي تـعـمد
الــشـركـة لــتـوظــيف أشـخــاص مـبــتـكـرين
يـعـكــفـون عـلى الـتــجـارب في هـذا اجملـال
واخلروج باستمرار بأفكار غير مسبوقة.
وال تــتــوقف احلــركـة الــذهــنـيــة الــدؤوبـة
داخل مــقــر الــشــركــة وجتــاذب األفــكــار
ويــعـد تــبـني الــعـامــلـ لــلـمــرونـة إطـارا

أساسيا لتفكيرهم.
والـتـفـكـيـر نوعـان نـوع حتـلـيـلي يـعـتـمد
ـنـطـقي وآخر عـلى الـتسـلـسل والـتتـبع ا
ــواقف الـتـي تـتــجـاوز يــجـد غــايــته في ا

األطر وتبادر إلى اجلديد.
ـرن لـيس أمــرا مـبـتـدعـا بل والـتـفــكـيـر ا
عرفه اإلنـسان مـنذ أحقـاب عدة ومع ذلك
ـــؤلف والـــفـــيـــزيــائـي لـــيـــنــارد يـــقـــول ا
مـالديـــنــــوف إنـه آن األوان كي يــــتـــبــــنى
واجـهة ـطاطـي"  الـكثـيـرون هذا الـفكـر "ا

عالم دائم التغير.
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رن يركـز مالدينـوف في كتـابه "التـفكـير ا
في عــالـم دائم الــتــغـيــر" عــلى الــوســائل
طلـوبة لهذا الـتفكـير والتي يـقول إنها ا

تناولنا جميعا.
رن يعمل ويقول مالديـنوف إن التـفكيـر ا
ـدارك وانـتـهـاج آلـيـة "من عـلى تـوسـيـع ا
أسـفل ألعـلى" في الـتـفـكـيـر بـدال من الـبدء
من القمـة وصوال إلى الـتفاصـيل كما في

التفكير التحليلي.
ــرن يـــتــسم ويـــضــيف أن هـــذا الــنـــمط ا
بــالـرغــبـة في اإلبــداع وجـمــوح اخلـيـال

أثـار تصـريح رئيس الـوزراء الـعراقي حـيـدر العـبادي بـشـأن موقف الـعراق
تحـدة على إيران مـوجة واسعة من من العـقوبات الـتي فرضتـها الواليـات ا
ردود الــفــعل اإليـرانــيـة احلــادة. وعــلى الـرغم مـن أن الـعــبـادي كــان حـذراً
بدأ نحن ضد العقوبات في ومُحـترساً إلى درجة كبيرة بقوله:" من حـيث ا
)... لكننا سنلتزم بها نـطقة (ويُفهم من كالمه أن األمر يشمل تركيا أيـضاً ا
حلمـاية مـصالح شـعبنـا". ومع أن تصـريح العـبادي ينـدرج في خانـة "النأي
بالنفس" لكن هناك من استخدمه ذريعة ليطالب العراق بدفع تعويضات عن
األضــرار الـتي حلـقت بـإيــران بـسـبب احلـرب الـعـراقــيـة- اإليـرانـيـة وحـرب
ليـارات الدوالرات كما ذهبت اخللـيج الثانيـة بعد غزو الكـويت وهي تقدر 
إلى ذلك مـعصـومة ابـتكـار نائـبـة الرئـيس اإليراني. أمـا مـجبـتى احلسـيني

رشد اإليراني علي خامنئي الـذي يقيم في النجف منذ العام 2015 ـثل ا
ـوقف الــعـبـادي واصـفــاً تـصـريــحـاته بـأنـهــا "ال مـسـؤولـة" "وال فـقــد نـدّد 
ـشـرفة لـلجـمهـوريـة اإلسالميـة اإليرانـية" بل تنـسـجم مع الوفـاء للـمواقف ا
اعتـبر مـوقفه تـعبـيراً عن انـهزامه النـفسي جتـاه أمريـكا الـتي ينـخرط مـعها
ويـخـضع لـهـا في مـؤامـراتـهـا عـلى جـارة الـعـراق إيـران... وقـد درج بـعض
قـيـمـ في الـعراق وهم " أجـانب" بـالـطـبع حسب رجـال الدين اإليـرانـيـ ا
الـقــانـون الـدولي الـتـدخّـل عـلى هـذا الـنـحــو الـسـافـر  بـالــشـأن الـسـيـاسي
الــعـراقي الــداخـلي مـنــذ االحـتالل األمـريــكي لـلــعـراق الـعـام  .2003كل ذلك
يـحصل دون ردود فعل رسمـية من جانب بغـداد سواء إزاء هذه التدخّالت
ـشـروعة ـطـالـبـات غـيـر ا التـي تخـصّ صمـيـم السـلـطـان الـداخـلي أم إزاء ا
. وإذا كـانت الـعقـوبات ضد أي بالـتعـويضـات من جانـب مسـؤول إيـراني
شعب مـسـألـة ال إنسـانـيـة بغض الـنـظـر عن تصـرّفـات حـكامـه فلـمـاذا كان
ـفروض عـلى الـشعب الـعـراقي "محـمـوداً" في ح أن احلـصار احلـصار ا
"? ونـستـطـيع الـقول بـثـقـة أيًّا كـانت أسـباب على الـشـعب اإليـراني "مـذمومـاً
احلصـار والعقوبات علـى الشعوب فإنهـا ال تلحق الضرر باألنـظمة بقدر ما
ـمـيت في الـشـعوب ولـم يحـدّثـنـا الـتـاريخ أن حـاكـمـاً زهقت تـفـعل فـعـلـهـا ا
روحه بـسبب اجلـوع لكن احلـصار بـال أدنى شك عرّض شـعوبـاً للـمجـاعة
دنـيـ األبريـاء وحدث خالل اليـ من السـكـان ا وأودى بـحيـاة اآلالف وا
فروض على الـعراق وفاة مليون و650 ألف من الـعراقي ولهذا احلـصار ا
وقف ذات الـطبـيعة ـكيـال أو ا بـدئي وخارج سـياسات الـكيل  ـوقف ا فا
االزدواجـيـة كـان وال يـزال وسـيبـقـى هـو ضد فـرض الـعـقـوبـات عـلى شـعب
بـكــامـله بـســبب سـيـاسـات حــكّـامه. ونالحظ حــتى الـيـوم الـتــشـوّهـات الـتي
خـلــقــتـهــا إجــراءات احلـصــار والــعـقــوبــات عـلـى اجملـتــمع الــعـراقـي وعـلى
يل إلى العنف باسـتخداماته اخملتلفة حتت ـا فيها ا الشـخصية العراقية 
مبـررات ومـزاعم شتى تـارة طـائفـية أو مـذهبـيـة وأخرى إثـنيـة وثـالثـة بزعم
فروضة الدفـاع عن الهويّـة والدين وغير ذلك. لـقد بلغت الـقرارات الدوليـة ا
عـلى العـراق بعد غـزو الكويت في  2 أغـسطس/آب/ 1990وبـعد حرب قوات
الـتـحالف الـدولي ضده في  17يـنايـر /كـانون الـثاني/ 1991 نـحو 75 قـراراً
ـا فيها القرارات الـتي صدرت بعد االحتالل العام 2003 وما يزال العراق
ا فـيها دفع الـتعـويضات ولـذلك فإن موقف الـعبادي حتى اآلن يـئن منـها 
وغـيــره من األطـراف الـسـيـاسـيـة الـتي تـتـحــفّظ عـلى الـعـقـوبـات عـلى إيـران
كن وتركـيا حتى وإنْ كـانت قراءاتهـا السابـقة مخـطوءة ومتـأخّرة إلّا أنه 
: األولى - لسـبب مبدأي أساسه إن احلصار الـنظر إليها الـيوم من زاويت
ا ال ضـد الشـعـوب ولـيس ضـد احلـكـام  والـثـانـيـة- عـدم تـوريط الـعـراق 
طـاقة له علـى حتمّله  أعـباء جـديدة فـوق ما عـليه من أعبـاء فضالً عن ذلك
تحدة فالـعراق ال يزال مكبّالً بـاتفاقية "اإلطـار االستراتيجي" مـع الواليات ا
التي تـفرض عليه التـزامات سياسيـة واقتصادية وعـسكرية وأمنـية وغيرها
فقـد حاول العبادي مراعاة ذلك وعدم  الدخول في مجابهة غير متكافئة مع
واشنـطن دون أن يعني االنخراط في مشروعها بشأن فرض العقوبات على
واقف اإليرانية ضد تصريحات العبادي فحسب بل إن نـطقة. ولم تكن ا ا
صـالح ـهـاجـمـة ا  بـعض الـقـوى الـعـراقـيـة ال تـقل نـقـداً لـهـا حـيث هـدّدت 
األمـريكـيـة إذا ما تـمـادت واشنـطن في تـطبـيق احلـصار عـلى إيـران. ولعلّ
ذلك يثـيـر تسـاؤالت جديـدة حـول مسـتقـبل الـدولة الـعراقـيـة وما وصـلته من

حالة انشطار وتمزّق وتشظي. 
وقف اإليـراني برفض احلـصار وهـو موقف ال يـقوى فـروض تبـنّي ا فـهل ا
وقف األمـريـكي في تنـفـيذ فـرض الـعقـوبـات على علـيه الـعـراق أم اعتـمـاد ا
ضي فيه طهـران وهو موقف ال إنـساني قد ال يـستطيع الـعبادي أو غـيره ا
دون دفع ثـمن باهظ?  ولعلّ هذا األمـر يعيـدنا إلى أطروحة "الـقرار العراقي
سـتقل" الـتي يكـثر احلـديث عنـها  دون الـقدرة عـلى حتقـيقـها خـصوصاً ا
والـبــلـد مــجـروح الــسـيــادة ومـنــقـسم ويــعـاني مـن إرهـاب وعـنـف وطـائــفـيـة

ا فيه ومـحاصصة وفساد مالي وإداري وال يـزال مرتهناً 
تـشكيل احلكومة اجلـديدة إلشارة من بريت ماكفورك
الـدبلوماسي األمـريكي وإيعاز من قـاسم سليماني
قـائد فيـلق القدس عـرابيّ الطبـخة اجلديـدة. فمتى

غطس? سيخرج العراق من ا

#الصورةُ التي أزعجتْ العمالء كثيراً!  .
جـدّ و أجتهـدَّ بها الـدخالء و العمالء بـتنفـيذ أجندات و خمـسة عشـر عاماً 
الـراميـة لزرع الـفرقـة و الطـائفـية بـ أبناء مخـططـات اسيـادهم اخلارجـية 
تلك ـرتزقة  لقد حطَـمتْ كل ما فعـلتمـوهُ و سعيتم إلـيه أيها ا بلـدنا الواحـد 
بشـاحـنات أهل االنـبار (الـغـربيـة) التي الصـورة الـوطنـية لـعـراقُنـا العـظـيم 
انطـلـقت حتـمل  أكثـر من مـلـيون قـنـيـنة مـاء  عـذب نحـو اجلـنـوب  للـبـصرة
. (شـكـراً لألنبـار و تـعسـاً لكل و صـور أخـرى سبـقتـهـا للـنـازح نـكـوبة  ا

أجورين) . للعمالء ا
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بعـد إن أعلن مدير أعمال الفنان العـراقي و العربي  الشهير كاظم الساهر
وعـلى نـفـقـته  اخلاصـة بـالـتـبـرع إلنـشاء مـحـطـات حتـلـية عـن تكـفل االخـيـر
عـبر الـتنـسيق مع شـركات أجـنبـية و حتت ضخـمة في  مـحـافظـة البـصرة 
شـروع بأسرع وقت إشراف جلـنة مـختـصة  اخـتيـارها سـتتـولى قيـام ا

ستشري و التلكؤ في العمل . جتنبا للفساد ا
تصفح  قـبل يوم لرجل  دين (معمم) و معروف أثـارني  سؤال  احد ا
عـلى مـا اضن بـاسـتـهزاء سـائالً إيـاه  في  مـواقع الـتـواصل  االجـتمـاعي 
الـتي سـيـشـربـها  أهـالي يـاه الـصـاحلـة  لـلـشـرب  عن حـرمـة  ا صريـح ! 
بعد  مبادرة  القيصر  إلنقاذ  احملافظة  التي  تعاني  من عطش البصرة  

شديد  .
ــيــاه حالل  ام حـرام  قــائالً له : ســمــاحـة الــشــيخ  (س) هل شــرب تـلك ا
كـون مـصـدر أمـوال  مـحطـات الـتـحـليـة الـتي سـيـتـبرع  بـهـا الـفـنـان كاظم

الساهر معروف من حفالت الغناء احملرمة في  الشريعة االسالمية !.
الـغريب  ان الشيخ  أجـابه بجديـة  عاليـة قائالً : ال يتـرتب على ذلك  حرمةً
خــصـوصـا اذا  كـان اهــالي  الـبـصــرة  مـحـتـاجـون فـي الـوقت  احلـاضـر 

و العكس  صحيح !. ياه الصاحلة  للشرب  بشدة  لتلك احملطات  و ا
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ائية الدكتور  ظافر  عبد  الله  حس وارد  ا استـغرب مستشار  وزارة ا
ــواطــنــ في  من  تـــنــــاول  وســـائل اإلعالم لـ ( 1500) إصــابــة  بــ  ا
ــاحلـة الــغــيـر  صــاحلـة جـراء شــربـهـم  لـلــمـيــاه  ا الـبــصــرة  بـاإلســهــال 
ان العـدد  الذي تناولته قـائالً في  تصريح  اعالمي  السـتهاللك  البشري 
و مؤكـداً تسـجيل  وزارة  الـصحة  لـ وسـائل  اإلعالم  غيـر  دقيق مطـلقـاً 

 1482 حالة  اصابة باالسهال و ليس  . 1500
W×

وزيرة الـصحـة الدكـتور عـديلة حـمود  الـتي هرعت  الى  مـحافـظة الـبصرة
غص بـعـد  تـسـجـيل  وزارتـها لـ ( 1482) حـالـة  إصـابة  بـاإلسـهـال  و ا
لـتقـف على األزمـة و تـتداركـها عـوي بـسبب مـلـوحة مـيـاه  الشـرب هـناك  ا

صاب طـمأنت في مؤتمر صحفي  الـبصري  واهالي  ا
ـسـجلـة بـاإلسـهال و غـيـرها عن ان جـميـع احلاالت  ا
ـوت!  ألي  مــصــاب حـتى بـســيــطـة  و لم  تــســبب ا
صاب خالل غـير مستبعـدة  ارتفاع اعداد  ا االن 

قبلة !  االيام  ا
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هاشتاكات سياسية

بـــيــــنــــهم  18ألف فـي هــــضــــبـــة
اجلـوالن الـتي احـتلـتـهـا إسـرائيل
من ســــوريــــا عـــام  1967أي مـــا
ــئــة من نـســبـة يـعـادل  1.6 في ا

سكان إسرائيل.
ويـــــتــــــواجـــــد مــــــعـــــظـم الـــــدروز
اإلسـرائـيـلـيـ في مـديـنـة اجلـلـيل
وجــبل الـكـرمل وهـم عـلى تـواصل
مـســتـمــر مع أبـنــاء طـائـفــتـهم في

سوريا ولبنان.
و طـبـقـة رجـال الـدين لـدى الـدروز
يــعــرفــون بــاسم الــعــقــال ويــدعى
رئــيـسـهم شـيخ الـعـقل. وال يـحـبـذ
الـدروز الزواج من غـيـر طائـفـتهم
ويــجب أن يـتم بـالــقـبـول والـرضـا

 . ب الطرف
مـع حـــــفظ حـــــقــــوق الـــــطـــــرفــــ
ــســـــــــاواة بــيــنــــهــمــا لــذا ال وا
يــجــوز تـــعــدد الــزوجــات عــنــدهم
والـــزواج مــبـــني عــلـى الــوضــوح
والـصراحـة فوجب عـلى الطـرف
اإلفـصــاح عن حـالـتــهم الـصــحـيـة
والــعــقــلــيــة والــروحــيــة كــمــا أن
عـــصـــمـــة الـــطالق بـــيـــد اإلثـــنــ

وليست الرجل فقط.
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