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العراق  يف  الت�شريعية  ال�شلطة  ت��ك��ون  الن�ص  ل��ه��ذا  ووف��ق��ا 
مت�شكلة من جمل�شني يخت�شان بالت�شريع كل وفق اخت�شا�شه، 
ال�شلطة  اأن  اإىل  منه   48 امل��ادة  ن�ص  يف  الد�شتور  اأ���ش��ار  فقد 
الت�شريعية الحتادية تتكون من جمل�ص النواب ومن جمل�ص 

الحتاد .
جمل�ص  هو  الأول  جمل�شان،  هناك  �شيكون  الن�ص  هذا  ووفق 
اأي�شا  ،وه��ن��اك  املا�شية  ال��ف��رة  خ��ال  عرفناه  ال��ذي  ال��ن��واب 

�شيكون جمل�ص الحتاد  ، فما هو هذا املجل�ص ؟ 
و�شروط  واخت�شا�شاته  وتكوينه  تنظيمه  يتم  املجل�ص  هذا 
الع�شوية فيه وكل ما يتعلق بالعمل فيه بقانون ي�شن باأغلبية 

ثلثي اأع�شاء جمل�ص النواب .
باأحكام  العمل  اأجلت   الد�شتور  من   137 امل��ادة  ن�ص  اأن  غري 
الد�شتور،  يف  وردت  اأينما  الحت��اد  مبجل�ص  اخلا�شة  امل��واد 
جمل�ص  م��ن  ق���رار  ب�شدور  م��ق��رون  )م��وؤق��ت(  التاأجيل  وه���ذا 
النواب باأغلبية الثلثني ، وبعد انتهاء الدورة الأوىل للمجل�ص 

التي تنتهي بعد نفاذ الد�شتور . 
ووفقا لن�ص املادة 65 امل�شار اإليه اأعاه، فاإن ال�شلطة الت�شريعية 
يف العراق �شتكون مت�شكلة من جمموع اأع�شاء جمل�ص النواب 
قرار  ، يف حال �شدور  الحت��اد  اأع�شاء جمل�ص  ومن جمموع 
باإنهاء تاأجيله من جمل�ص النواب بال�شكلية التي حددها الن�ص، 

ووفقا لهذا فاإن جمل�ص النواب هو املمثل الد�شتوري لل�شعب 
حيث يتم اختيار اأع�شائه  بال�شتفتاء احلر واملبا�شر، وجمل�ص 
مل  التي  واملحافظات  لاأقاليم  الد�شتوري  املمثل  هو  الحت��اد 
تنتظم باإقليم ، وقد حدد الد�شتور عدد اأع�شاء جمل�ص النواب 
بن�شبة مقعد واحد لكل مئة األف مواطن عراقي ، ومن املمكن 
ال�شكان والأخذ بعني العتبار  لن�شبة زيادة  العدد وفقا  زيادة 
الد�شتور  يحدد  مل  بينما   ، العراقي  لل�شعب  الأخرى  املكونات 
القانون  اىل  ذلك  اأمر  وترك   ، الحت��ادي  املجل�ص  اأع�شاء  عدد 
الثلثني ح�شبما  باأغلبية  النواب  اأع�شاء جمل�ص  �شي�شنه  الذي 

اأ�شارت له املادة ) 65( من الد�شتور العراقي . 
النواب يف  اآخر مع جمل�ص  راف��دا   وجمل�ص الحت��اد �شيكون 
للمجل�ص وملا يحيله  يكون معينا  اأن  القوانني وميكن  ت�شريع 
الراأي  يف  التو�شع  تتطلب  ت�شريعية  ق�شايا  من  املجل�ص  اإليه 
الذي  الت�شريعي  القانون  �شكل  عن  متكاملة  �شورة  وتكوين 

يريد جمل�ص النواب اإ�شداره . 
الحتاد  جمل�ص  عمل  تنظيم  اأن  اىل  اأ�شار  الد�شتور  اأن  وم��ع 
بالعمل  ما يتعلق  فيه واخت�شا�شاته وكل  الع�شوية  و�شروط 
فاإن ذلك لن   ، النواب لحقا  لقانون ي�شدره جمل�ص  فيه  وفقا 
جمل�ص  لع�شو  املو�شوعية  لل�شروط  العام  الإط��ار  عن  يخرج 
للمحافظة  اأو  لإقليمه  ممثا  يكون  اأن  ينبغي  الذي   ، الإحت��اد 
لتقل  اأكادميية  �شهادة  اىل  بالإ�شافة   ، باإقليم  تنتظم  مل  التي 
عن البكالوريو�ص على الأقل ، وا�شراط �شن معني من العمر  

يوؤهله لأن يتبواأ مثل هذه الع�شوية يف جمل�ص يكون ظهريا 
ملجل�ص النواب يف تكوين ال�شلطة الت�شريعية ، بالإ�شافة اىل 
�شرورة توفر اخلربة والدراية بهذا العمل  مع توفر ال�شروط 
مر�شح  على  النواب  ملجل�ص  الر�شيح  قانون  عليها  ن�ص  التي 
جمل�ص الحتاد. حيث اأن من اأهم اخت�شا�شات املجل�ص اقراح 
م�شاريع القوانني التي تتم درا�شتها ومتحي�شها واإحالتها اإىل 
باآلية  تتعلق  القوانني  تلك  وجميع   ، لإقرارها  النواب  جمل�ص 
عمل الأقاليم واملحافظات التي مل تنتظم باإقليم ، ومن الطبيعي 
اأن تكون لتلك امل�شاريع اأهمية واهتمام يف جمل�ص النواب بعد 

درا�شتها ومناق�شتها من قبل جمل�ص الحتاد .
اإن امل�شرع العراقي اأخذ بالنظام الفيدرايل واعتمد مبداأ الف�شل 
بني ال�شلطات يف ممار�شة الخت�شا�شات واملهام بني ال�شلطات 
الثاث ، الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية ، وو�شع من جمال 
جمل�ص  يف  ويح�شرها  يق�شرها  مل  حيث  الت�شريعية  ال�شلطة 
النواب ، اإمنا اعتمد نظام جمل�ص النواب زائدا جمل�ص الحتاد 

يف تكوين ال�شلطة الت�شريعية .
ملجل�ص  الأوىل  ال���دورة  م��ن  جعل  فيه  العمل  تاأجيل  اأن  غ��ري 
الذي  الرئا�شة  جمل�ص  مثل  مثلها   ، ا�شتثنائية  حالة  النواب 
العمل  يعاد  اأن  وعلى   ) اجلمهورية  رئي�ص   ( تعبري  حمل  حل 
بالأحكام اخلا�شة برئي�ص اجلمهورية بعد دورة واحدة لحقة 
لنفاذ الد�شتور ، وهي هذه الدورة احلالية التي اأو�شكت على 

النتهاء . 

اأن جمل�ص  الد�شتور ياحظ  امل��ادة 65 من  واملتمعن يف ن�ص 
اأو  ا�شت�شاريا  جمل�شا  ولي�ص  ت�شريعي  جمل�ص  هو  الحت��اد 
جمل�ص  اىل  بالإ�شافة  املجل�ص   لأن  النواب،  مبجل�ص  ملحقا 
ال�شلطات  اإح��دى  وه��ي  الت�شريعية،  ال�شلطة  ي�شكل  ال��ن��واب 
يتمتع  انه  كما   ، الحتادية  ال�شلطة  منها  تت�شكل  التي  الثاث 
والتي    ، قانونه  يف  ترد  التي  والخت�شا�شات  بال�شاحيات 

لتقل اأهمية عن مهام جمل�ص النواب .  
الناحية  ه��ذه  اىل  التفتت  الد�شتور  تعديل  جلنة  تكون  وق��د 
على  اطلعت  اأن  وبعد   ، الد�شتورية  للن�شو�ص  قراءتها  عند 

ماحظات القانونيني واملخت�شني بالدرا�شات الد�شتورية .
تنتظم  مل  التي  واملحافظات  لاأقاليم  القوانني  م�شروعات  اأن 
لوجود  بالنظر  املجل�شني  نظر  حم��ل  �شتكون  اإق��ل��ي��م  �شمن 
م�شركات عديدة ت�شمهما، بالإ�شافة اىل مهمتهما الت�شريعية 
الوطنية يف وقت نحن اأحوج ما نكون فيه اىل اإ�شاح القوانني 

ومتابعة اخلراب القانوين الذي انت�شر طيلة الزمن ال�شابق .
جمل�ص  باإن�شاء  اخلا�شة  الد�شتورية  للن�شو�ص  ومراجعة 
الحتاد ، ندرك اأهمية املجل�ص املذكور والذي اعتربه الد�شتور 
ومن   ، الت�شريعية  مهامه  يف  النواب  جمل�ص  مل�شتوى  يرتقي 
جمل�ص   ع�شو  مب�شتوى  الرت��ق��اء  ينبغي  النقطة  ه��ذه  خ��ال 
الت�شريعي  العمل  م�شار  على  ين�شحب  الأم��ر  وه��ذا   ، الحت��اد 
يف امل�شتقبل من خال مبادئ امل�شاواة بني اأطراف الفيدرالية 

�شواء منها الأقاليم اأو املحافظات التي مل تنتظم باإقليم  . 

�شواء  ان هجومه  يعرف جيدا  العريفي  ان  ومع 
الله  اآي��ة  الأع��ل��ى  مرجعهم  على  او  ال�شيعة  على 
من  لب��د  فاإنه  الكرام  م��رور  مير  لن  ال�شي�شتاين 
مناق�شة الدوافع والأ�شباب التي جعلته يلجاأ اإىل 
هذا امل�شتوى من الهجوم الذي ل يليق برجل دين 
اذا كان هو ممن ينطبق عليه مثل هذا الو�شف. 
حتى  ال�شخ�شي  واملجد  ال�شهرة  دافعه  كان  ف��اإذا 
اإثارة  على  يرتب  ان  ميكن  ما  ح�شاب  على  ولو 
العراق  يف  وبخا�شة  امل�شلمني  بني  جديدة  فتنة 
جنب  اىل  جنبًا  وال�شيعة  ال�شنة  يتعاي�ص  حيث 
مثلما يتعاي�شون داخل اململكة العربية ال�شعودية 
جنبا اىل جنب اأي�شًا فاإنه بذلك ي�شب الزيت على 
قد  كان  واإذا  والر�شد.  الإ�شرار  �شبق  مع  النار 
جلاأ اىل هذا الأ�شلوب للح�شول على ال�شهرة التي 
وراء  ترك�ص  م�شهورًا  ف��رة  بعد  منه  جتعل  قد 
و�شائل  من  وغريها  الف�شائيات  الهدامة  اأفكاره 
النار يف  انت�شار  انت�شرت  التي  الأعام ومنابره 
ل�شرخا�ص  ال�شتعداد  اأمّت  على  فاإنه  اله�شيم 

دماء الأبرياء التي ميكن ان ت�شيل ب�شبب ما ميكن 
ت�شميته برجل الدين غري املنا�شب الذي يكون يف 
كان  اإذا  اأم��ا  معا.  اخلطاأ  وال��زم��ان  اخلطاأ  املكان 
هدفه غري ذلك فاإن من غري املنا�شب كيل التهامات 
الباطلة التي ت�شل حدودا تتعدى حتى التكفري! 
وحتى لو افر�شنا جدل ان الرجل موؤمن � بو�شفه 
رجل دين لديه قناعات معينة بهذه الفئة او تلك او 
هذه الطائفة او تلك من طوائف امل�شلمني او رجل 
الدين او ذاك منهم فما احلكمة من ان يجاهر مبثل 
هذه الآراء من خال املنابر وعرب املايكروفانات 
جمانية  ح���رب  اع���ان  يعني  مب��ا  وال��ف�����ش��ائ��ي��ات 
امل�شلمتني.  الطائفتني  كا  من  البرياء  وقودها 
ام  بذلك  الكرمي  ور�شوله  الإ���ش��ام  اأو�شانا  فهل 
امل�شلمني  ب��ني  لي�ص  وامل���ودة  ب��ال��راح��م  او���ش��ى 
فالن�شان وكما  النا�ص.  بل حتى بني عموم  فقط 
يقول المام علي بن ابي طالب )ع( اإما اأخ لك يف 
الدين اأو نظري لك يف اخللق. كما ان ال�شام دين 
رحمة وت�شامح بني جميع بني الب�شر.. فاأين هذه 
املفاهيم مما بتنا الآن ن�شاهده ونقروؤه من خال 
املدونات  او  اللكرونية  املواقع  اأو  الف�شائيات 
العقد  رمب��ا  اأو  الخ��ريي��ن  العقدين  غ�شون  يف 
الخري الذي حتولت فيه الف�شائيات والنرنيت 
واقت�شادية  �شيا�شية  مفتوحة  حرب  �شاحة  اإىل 

ودينية واجتماعية ب�شكل غري م�شبوق من قبل. 
م��وارب��ة ان ع�شرات  ادن���ى  ب��ا  ال��ق��ول  ب��ل ميكن 
ال�شحف  النت وحتى  الف�شائيات ومئات مواقع 
واملجات فتحت ل ل�شيء اإل لن�شر اأفكار ومفاهيم 
او  فكر  انت�شار  دون  للحيلولة  اوحماولة  معينة 
ولكن  معينة.  اه���داف  او  ايدولوجيات  او  قيم 
التي هي مو�شع  الرئي�شية  الق�شية  لو عدنا اىل 
لل�شيد  العريفي  اإ�شاءة  بها  ونق�شد  الآن  نقا�شنا 
ان  ال�شدد  بهذا  قوله  نريد  وم��ا   . ال�شي�شتاين 
العراق  داخ��ل  �شواء  �شدرت  التي  الفعل  ردود 
املزيد  و�شع  جهة  من  منا�شبة  كانت  خارجه  او 
من النقاط على احل��روف، وهو ما يتوجب على 

الر�شمية  املوؤ�ش�شات  يف  ل�شيما  ال��دي��ن  رج��ال 
املجتمع  موؤ�ش�شات  عليها  ينطبق  التي  اوت��ل��ك 
دورها  تلعب  ان  ال�شامية  ال�شبغة  ذات  املدين 
الوا�شح وال�شريح يف هذا املجال. فاذا و�شعنا 
تو�شيفا لردود الفعل فان ما �شدر من ردود فعل 
خ�شو�شا  منها  الر�شمية  ل�شيما  العراق  داخ��ل 
طالباين  ج��ال  الرئي�ص  بعثها  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ائ��ل 
الله  عبد  للملك  املهدي  عادل عبد  الدكتور  ونائبه 
نائب  ت�شريحات  اىل  بالإ�شافة  العزيز  عبد  بن 
رئي�ص  وت�شريحات  الها�شمي  ط��ارق  الرئي�ص 
الوزراء نوري املالكي ميكن القول انها جاءت يف 
وقتها املنا�شب من ناحية انها اكدت وحدة املوقف 

يف  لي�ص  متاما  مرفو�ص  ت�شرف  ازاء  الوطني 
حيث  ال�شعودية  داخ��ل  حتى  بل  فح�شب  العراق 
اعترب احد امل�شوؤولني الر�شميني يف اململكة ان ما 
قاله العريفي ل ميثل راأي اململكة وهو مرفو�ص 
وهي  الأهمية  غاية  يف  م�شالة  تبقى  لكن  متاما. 
كيف ميكن دوام الت�شرف مع افعال وت�شريحات 
او هناك؟  تتكرر هنا  قد  النوع  ومواقف من هذا 
رجال  ���ش��ف��وف  ب��ني  م��ن  ن��ك��رة  اأراد  كلما  وه���ل 
الدين ان يحوز �شهرة عري�شة ويبداأ با�شتخدام 
اجلمعة  �شاة  منرب  ك��ان  �شواء  له  املتاح  املنرب 
بدون  والتهجم  للهجوم  ف�شائية  يف  برناجما  ام 
وجه حق تبداأ ردود الفعل املختلفة �شده مبا قد 

يحقق له هدفني يف اآن واحد: الهدف الأول هو ان 
يتحول اىل جنم بني ليلة و�شحاها وهو ما يريده 
متاما وي�شعى اليه. والهدف الثاين هو ان ينقل 
الباب ال�شيق او منرب واحد اىل  ما قاله هو من 
اأبواب خمتلفة ومنابر �شتى وهو ما قد يوؤدي اإما 
اىل اإثارة فتنة مقيتة او فتح الباب ملناق�شة ق�شية 
ل �شبيل لإيجاد توافق ب�شاأنها مهما طال النقا�ص 
خ�شو�شا عندما ل يكون الوقت منا�شبا لذلك. من 
ل�شيما  الدينية  املوؤ�ش�شات  واجب  ان  اقول  هنا 
ان  اعتبارية  اأم  ر�شمية  كانت  �شواء  املرجعيات 
كانت  ���ش��واء  املنابر  ي�شتخدم  مب��ن  النظر  تعيد 
ت��ق��ع على  ف�����ش��ائ��ي��ات. وه��ن��ا  اأم  م��ن��اب��ر ج��م��ع��ة 
الدول  وبع�ص  الإ�شامي  املوؤمتر  منظمة  عاتق 
الإ�شامية الكبرية م�شوؤولية مهمة وم�شاعفة يف 
الأديان  بني  التقارب  عن  يبحث  فمن  الأم��ر.  هذا 
من خال طروحات حوار الأديان او احل�شارات 
يتوجب عليه الرتفاع اىل م�شتوى هذا احلوار، 
بني  ل�شيما  املذاهب  بني  تقارب  عن  يبحث  ومن 
ال�شنة وال�شيعة يتوجب عليه اأّل ي�شجع الركيز 
والتي  الكتب  بطون  يف  املبثوثة  الروايات  على 
من  اجتزائها  اىل  ام��ا  الدين  رج��ال  بع�ص  يعمد 
�شياقها او الركيز عليها كما لو كانت هي الدين 
كل  اأق��ول  وعندما  �شواها.  اآخر  �شيئا  ولي�ص  كله 
اإن  وهي  نتيجة  اىل  اخل�ص  ان  اري��د  فاين  ذلك 
الفعل  اأ�شحاب ردود  ان  الذي جرى  حم�شلة كل 
منها  انطلقوا  التي  الدوافع  عن  النظر  وب�شرف 
و�شعوا دون ان يق�شدوا رجل دين مبتدئًا حتى 
يف باده ول وزن له كما قالوا يف اململكة العربية 
ال�شعودية نف�شها امام ال�شيد ال�شي�شتاين وهوما 
بالتاأكيد. لكن هل كان  العريفي و�شواه  به  يحلم 
احلل هو ال�شمت مبا يعني جتاهل ما قال؟ اعتقد 
ان العملية برمتها كانت تقت�شي اإتباع ردود فعل 
قد تكون قوية جدا وعنيفة ولكن من قبل رجال 
ي�شل  الف�شائية  عرب  يقال  فما   .. ثانويني  دي��ن 
امل�شتوى،  ع��ن  النظر  ب�شرف  للنا�ص  بالنهاية 
لها من اي منظور  العريفي لأوزن  اآراء  ان  ومبا 
ول تاأثري لها على قامة عامل دين من طراز ال�شيد 
م�شتويات  عرب  عليه  الهجوم  ف��اإن  ال�شي�شتاين 
وتوؤدي  ي�شتحقه  الذي  مكانه  يف  ت�شعه  ثانوية 

الغر�ص املطلوب يف الوقت نف�شه.
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يرد  ما  ن��ادرا  التي  �شيبرييا  حتولت  موؤخرًا 
للجدل،  مادة  اإىل  الإع��ام  ا�شمها يف و�شائل 
اأعقاب حتذير مفتي و�شط رو�شيا  وذلك يف 
�شيخ الإ�شام "طالقات تاج الدين" من زحف 
التي  املنطقة  تلك  باجتاه  تدريجيا  ال�شني 
ت�شكل 10 باملئة من م�شاحة كوكب الأر�ص، 
لرو�شيا  الإجمالية  امل�شاحة  من  باملئة   77 و 
كيلومر  مليون   13.1 والبالغة  الحتادية 
باملئة   25 فقط  حتت�شن  اأن��ه��ا  رغ��م  م��رب��ع، 
مليون   36 تعدادهم  البالغ  الباد  �شكان  من 

ن�شمة.
ذات����ه مل  ال��ت��ح��ذي��ر يف ح���د  اأن  واحل��ق��ي��ق��ة 
والده�شة،  اجل���دل  ع��ل��ى  ال��ب��اع��ث  ه��و  ي��ك��ن 
لأن ت��ق��اري��ر ودرا����ش���ات ك��ث��رية حت��دث��ت يف 
ال�شنوات الأخرية عن وجود خمططات لدى 
العاملة  الأي���دي  م��ن  امل��اي��ني  لتهجري  بكني 
ال�شا�شعة  �شيبرييا  اأرا���ش��ي  اإىل  ال�شينية 
لكل  اأ���ش��خ��ا���ص   3( �شكانيا  ال��ك��ث��اف��ة  قليلة 
خمططات  م��ع  بالتزامن  م��رب��ع(،   كيلومر 
اأخرى ل�شتغال ثرواتها الطبيعية الكبرية، 
وغري  تقليدية  و�شائل  ا�شتخدام  عرب  وذل��ك 
واأثار  ت�شبب يف اجلدل  الذي  اإمنا  تقليدية. 
حفيظة الكثريين هو ما اقرحه املفتي كحل 
امل�شلمني  دعوته  عنه  نقل  حيث  للمع�شلة، 

تتار�شتان  جمهوريات  �شكان  من   ( الرو�ص 
وب�شكرييا وداغ�شتان وال�شي�شان واأنغو�شيا 
موردوفيا  و  بلغاريا  قربدين  و  و�شركي�شيا 
ال�شمالية  اأو�شيتيا  و  اأديغيا  و  اأودم��ورت  و 
ممن  وخ��اف��ه��م  اإل  م����اري  و  ت�����ش��وف��ا���ص  و 
قلب  يف  الفولغا  منطقة  يف  حاليا  يركزون 
رو�شيا ومنطقة القوقاز ال�شمايل يف جنوب 
مليون   28 ت��ع��داده��م  ويبلغ  رو���ش��ي��ا،  غ��رب 
ن�شمة اأو 20 باملئة من اإجمايل �شكان رو�شيا 
اأي اأنهم ميثلون اأكرب اأقلية دينية يف الباد( 
اأن يتولوا هم عملية مواجهة الغزو ال�شيني 
و تداعياته الدميوغرافية اخلطرية، عرب ترك 
مناطق  يف  والإ�شتيطان  الأ�شلية  اأوطانهم 
اأقا�شي  يف  الأخ��رية  عن  الأميال  اآلف  تبعد 
مناخها  وق�شوة  بعزلتها  املعروفة  �شيبرييا 
وتنوع اأعراقها )رو�ص ومغول وترك وتتار 
وبوريات وياقوتيون وطوفانيون( و تباين 
وم�شيحية  وبوذية  )ا�شام  اأهلها  معتقدات 

ارثوذك�شية ويهودية(. 
املفتي  لقراح  ال�شتهجان  م�شدر  كان  واإذا 
هو ما اأعاده اإىل الأذهان من ذكريات احلقبة 
اأرا�شي  باختيار  متيزت  التي  ال�شوفيتية 
ال�شاقة  ل��اأع��م��ال  ك��م��ع�����ش��ك��رات  ���ش��ي��ب��ريي��ا 
املايني  ونفي  لعتقال  كمكان  اأو  الإجبارية 
املحتلة  الأرا����ش���ي  ال���رو����ص و���ش��ع��وب  م��ن 
القي�شرية  رو���ش��ي��ا  )اأدارت  كالبولنديني 
من  �شل�شلة  ال�شوفيتي  الحت��اد  بعدها  ومن 
با�شم  امل��ع��روف��ة  ال�شاقة  العمل  مع�شكرات 
غولغ والذي �شار مرادفا للنفي والعتقال. 
ويف ظل النظام ال�شوفيتي، وحتديدا ما بني 
عامي 1929 و 1953 مت ترحيل 24 مليون 

اإىل  اأخ��رى  قوميات  الرو�ص ومن  من  ن�شمة 
اأخرى  ومناطق  و�شيبرييا  الو�شطى  اآ�شيا 
القرم  بينهم م�شلمو  نائية كمنفيني، كان من 
اإىل  �شتالني"  "جوزيف  ه��ج��ره��م  ال���ذي���ن 
هجرهم  ال��ذي��ن  القوقاز  و�شكان  �شيبرييا، 
ما  ف��اإن  الو�شطى(،  اآ�شيا  اإىل  اأي�شا  الأخ��ري 
اأعطى وقودا للجدل والتحفظ و ال�شتهجان 
من قبل الكثريين، ول �شيما من قبل الأغلبية 
ملواطنيه  املفتي  دع��وة  ه��و  الأرث��وذك�����ش��ي��ة، 
�شيبرييا  اإىل  هجرتهم  اإق��ران  اإىل  امل�شلمني 
بالزواج مثنى وثاث ورباع هناك من فتيات 
الدعوة،  تلك  على  واإ���ش��راره  بل  �شينيات، 
علما باأن مو�شوع تعدد الزوجات يف رو�شيا 
حوله  وي��دور  ح�شا�ص  مو�شوع  الحت��ادي��ة 

جدل �شاخب.
الغزو  م�����ش��األ��ة  يف  ون��ق��ب��ن��ا  ع��دن��ا  م��ا  واإذا 
اأحدثت  والتي  �شيبرييا  لأرا���ش��ي  ال�شيني 
ال���زوب���ع���ة، ف���اإن���ن���ا جن���د اأن���ه���ا ط��ف��ت على 
ال�����ش��ط��ح م��ن��ذ ع����دة ���ش��ن��وات ح��ي��ن��م��ا كتب 
مركز  من  كات�شانوف�شكي"،   " الربوف�شور 
اأب���ح���اث رو���ش��ي��ا ال�����ش��رق اآ���ش��ي��وي��ة وال���ذي 

رئي�ص  ال�شابق/  الرو�شي  الرئي�ص  اأ�ش�شه 
يف  بوتني"  "فيادميري  احل���ايل  احل��ك��وم��ة 
احلدود  من  القريبة  "خاباروفي�شك"  مدينة 
" �شوفيت�شكايا  �شحيفة  يف  مقال  ال�شينية، 
�شريان  عن  فيها  يتحدث  الي�شارية  رو�شيا" 
باأكملها  رو�شيا  اأو���ش��ال  يف  الف�شاد  دم���اء 
وخ�شو�شا يف اأو�شالها ال�شرقية، م�شيفا اأن 
اإحدى �شور الف�شاد تلك هي حرائق الغابات 
اأجل  م��ن  املناطق  تلك  �شكان  ي�شعلها  التي 
اخلام  اخل�شب  تهريب  يف  جرائمهم  اإخفاء 
وبيعه لل�شينيني مقابل ثمن بخ�ص )حوايل 
مقابل  اأو  مكعب(،  لكل مر  دولرًا   20- 10
نوعية رديئة من امل�شروبات الكحولية. وهو 
الأمر الذي رمبا دفع ال�شني اإىل ت�شجيع تلك 

اجلرائم واحلث عليها.
الرو�شية  ال�����ش��ل��ط��ات  تتخذ  اأن  م��ن  وب���دل 
الغابات  ح��رق  ملحاربة  حا�شمة  اإج����راءات 
مقابلة  يف  بوتني  اق��رح  اخل�شب،  وتهريب 
متلفزة اأن يتم حترير جتارة اخل�شب، زاعما 

باأن ذلك وحده كفيل بحل امل�شكلة.
جهة،  من  مو�شكو  تراخي  ظل  ففي  وهكذا، 

الأولية  املواد  اإىل  ال�شينيني  حاجة  وتزايد 
مب�شتلزمات  للوفاء  اخل�شب  راأ�شها  وعلى 
ن�شطت  اأخرى،  جهة  من  القت�شادي  منوهم 
�شيبرييا،  اأرج��اء  كل  يف  ال�شينية  ال�شركات 
بل متددت حتى حدود الأخرية على �شواطئ 
 1500 بعد  على  اأي  البا�شفيكي،  املحيط 
كيلومر من احلدود ال�شينية، وراحت تنقل 

الأخ�شاب من هناك اإىل بادها بحرا.
ي�شتح�شن  اأك��ر،  املو�شوع  بهذا  ولاإحاطة 
الطاع على الإح�شائيات ال�شينية الر�شمية 
الن�شف  يف  ا�شتوردت  الباد  اأن  قالت  التي 
 13 نحو  مثا   2003 ع��ام  م��ن  فقط  الأول 
 3 ون��ح��و  اخل�����ش��ب،  م��ن  مكعب  م��ر  مليون 
يف  امل�شتخدم  اخل�شب  ل��ب  م��ن  ط��ن  مايني 
اأن الأرقام  �شناعة الورق. وي�شك الكثريون 
الأمتار  من  الآلف  مئات  تت�شمن  املذكورة 

املكعبة من اخل�شب ال�شيبريي املهرب.
ل  ال�شينيني  اأع���ني  ف���اإن  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
تتطلع اإىل اأخ�شاب �شيبرييا فقط واإمنا اأي�شا 
اإىل ثرواتها الطبيعية الأخرى الكثرية وعلى 
اتفاق  الرغم من  النفط والغاز. فعلى  راأ�شها 

بكني ومو�شكو اأكر من مرة على مد اأنابيب 
الأرا�شي  اإىل  �شيبرييا  م��ن  وال��غ��از  النفط 
ال�شينية، فاإن اأيا من تلك التفاقيات مل تنفذ، 
اأو اأنها تنفذ لكن مع تلكوؤ رو�شي ب�شبب رغبة 
وغازها  نفطها  خطوط  اإي�شال  يف  مو�شكو 
يف  وال��ي��اب��ان  ال�شني  اإىل  ب�شيبرييا  امل���ارة 
ال�شينيون  فيه  يرغب  ل  ما  واح��د، وهو  اآن 
مع  امل��ت��اأزم��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ع��اق��ات��ه��م  ب�شبب 
التلكوؤ  ه��ذا  ب�شبب  اأن��ه  ويعتقد  اليابانيني. 
ا�شتخدام  اإىل  ال�شينيون  يعمد  ال��رو���ش��ي 
و�شائل واأدوات غري م�شروعه للح�شول على 
اإمدادات النفط والبروكيماويات الرو�شية.

�شيبرييا   �شكان  �شجع  ما  اأن  القول  وميكن 
الف�شاد  على  املن�شرم  العقد  �شنوات  خ��ال 
الربوف�شور  عنهما  حتدث  اللذين  والتهريب 
"كات�شانوف�شكي"، واللذين بدورهما �شاهما 
ودميوغرافيا  اقت�شاديا  ال�شينيني  متدد  يف 
ح�شورهم  وت��اأك��ي��د  �شيبرييا  اأرا���ش��ي  يف 
الرو�ص  اإهمال  هو  هناك،  اجليوبوليتيكي 
الآتي  الغزو  �شد  حت�شينها  وع��دم  للمنطقة 
كوريا،  م��ث��ل  اأخ����رى  دول  اأو  ال�����ش��ني  م��ن 
مناطق  ل�شالح  خرياتها  �شفط  ع��ن  ناهيك 
ولد  ال��ذي  العامل  الأوروب��ي��ة، وه��و  رو�شيا 
لدى ال�شيبرييني �شعورا بالغنب والظلم، بل 
" اإن  بالقول  الذي جعلهم يجاهرون  العامل 
الآن، ورمبا تبيعنا  مو�شكو ت�شفط خرياتنا 

غدا لل�شينيني".
تقارير  م���ن  ن�شتقيه  ه���ذا  ع��ل��ى  دل��ي��ل��ن��ا  و 
ال�شحافة الرو�شية املن�شورة والتي حتدثت 
مثا عن معاناة �شكان مدينة "فاديف�شتوك" 
ال�شيبريية و�شواحيها البالغ تعدادهم نحو 
املياه  ام��دادات  اإنعدام  من  ن�شمة  األ��ف   800
هذا  ���ش��واء،  ح��د  ع��ل��ى  وال���ب���اردة  ال�شاخنة 
والنظام  القانون  �شلطة  انعدام  عن  ناهيك 
وازدادت  ال�����ش��اح  انت�شر  ب�شببه  وال����ذي 
واأعمال  وال�����ش��رق��ات  الغ��ت��ي��الت  ح����وادث 

ال�شطو امل�شلحة.
تلك  عليه  ان��ط��وت  م��ا  ف��اإن  احل��ال  وبطبيعة 
ال�شتغراب  ي��ث��ري  ل  ال�شحافية  ال��ت��ق��اري��ر 
والده�شة اإذا ما علمنا اأن املوازنة الفيدرالية 
الربملان  يقررها  وال��ت��ي  ال��رو���ش��ي  ل��احت��اد 
من  اأيلول  �شبتمرب/  منت�شف  يف  )ال��دوم��ا( 
الإنفاق  جل��ه��ة  الأف�����ش��ل��ي��ة  تعطي  ع���ام،  ك��ل 

البنى  وجت���دي���د  امل�����ش��اري��ع  وت��خ�����ش��ي�����ص 
وبطر�شبورغ  مو�شكو  ملدينتي  التحتية 
الكبرية  امل��دن  من  وع��دد  �شابقا(  )لينينغراد 
الأوروب���ي���ة و منطقة  الأخ����رى يف رو���ش��ي��ا 
حقول  تقع  )حيث  �شيبرييا  وغ��رب  الأورال 
تام  اإه��م��ال  م��ع  الرئي�شية(،  وال��غ��از  النفط 
النائية،  �شيبرييا  �شرق  ملناطق  تام  �شبه  اأو 
وكاأمنا الأخرية لي�شت جزءا من الباد اأو ل 

ت�شتحق اهتماما.
العوامل  ب��ني  م��ن  اأن  اأي�شا  ال��ق��ول  ومي��ك��ن 
اإىل  ال�شينيني  ت�شرب  �شهلت  التي  الأخ��رى 
�شيبرييا وبقائهم فيها، هو حاجة ال�شيبرييني 
املتزايدة اإىل ال�شلع الغذائية وال�شتهاكية، 
وعملت  مبكرا  بكني  اأدرك��ت��ه��ا  ح��اج��ة  وه��ي 
اأن  قبل  بالدولر،  الدفع  مقابل  تلبيتها  على 
من  الأولية  باملواد  املقاي�شة  لحقا  ت�شرط 

خريات رو�شيا الآ�شيوية.
يف  الأو���ش��اع  ف��اإن  املراقبني،  لبع�ص  وطبقا 
�شيبرييا مت�شي قدما ل�شالح ال�شينيني، بل 
�شيبرييا  تتحول  اأن  يتوقع  من  بينهم  هناك 
م�شمونه  لكن  الرو�ص  يرتديه  "معطف  اإىل 
وحمتواه �شيني مئة باملئة"، بح�شب و�شف 

اأحد املحللني.
الأن�شطة  ت���راق���ب  ال��ت��ي  ال�����دول  ب���ني  وم���ن 
بقلق  �شيبرييا  يف  ال�شينية  وال��ت��ح��رك��ات 
التي  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  �شديد، 
العماقة  النفطية  ���ش��رك��ات��ه��ا  جن��ح��ت  ل��ئ��ن 
حتى الآن يف احليلولة دون تنفيذ اتفاقيات 
رو�شية – �شينية كبرية حول النفط والغاز 
ال�شيبريية،  احل���ق���ول  م���ن  امل�����ش��ت��خ��رج��ني 
خائفة  ت���زال  ل   – وا�شنطون  اأي   – فاإنها 
رو�شيا  يف  بكني  نفوذ  تزايد  اإحتمالت  من 
م���وارد  يف  حتكمها  وب��ال��ت��ايل  الآ���ش��ي��وي��ة 
اإىل  اإ�شافة   ، ت�شمل  التي  الطبيعية  الأخرية 
والذهب  وال��غ��از،امل��ا���ص  وال��ن��ف��ط  اخل�����ش��ب 
والنيكل،  وال��زن��ك  واملغنيزيوم  واحل��دي��د 
وكلها موجودة بكميات �شخمة ومل ت�شتغل 
حتى الآن جتاريا ب�شبب ما يقال عن التكلفة 

العالية ل�شتخراجها.

*باحث	وحما�صر	اأكادميي	يف	
ال�صوؤون	الآ�صيوية	من	البحرين

عبداهلل	املدين

زهري	كاظم	عبود	

ً عبقريًا" مل�سكلة �سيبرييا �لدميوغر�فية مفتي رو�سيا يطرح "حلاّ

�خلطاأ �ملكان  يف  �ملنا�سب  غري  �لدين  رجل  يكون  عندما 
مل	يكن	اأحد	يعرف	رجل	الدين	ال�صعودي	حممد	العريفي	قبل	تهّجمه	على	
املرجع	العلى	اآية	اهلل	علي	ال�صي�صتاين.	لكن	ل	يوجد	اأحد	ل	يعرف	مكانة	
ال�صي�صتاين	الدينية	والوطنية	لي�س	على	م�صتوى	اأتباعه	اأو	مقلديه	فقط،	
بل	على	كل	امل�صتويات	ما	هو	فقهي	منها	او	�صيا�صي	داخليا	وعربيًا	وعامليًا.	

ولأن	النت�صار	واكت�صاب	ال�صهرة	مل	يعد	امرا	�صعبا	بوجود	مئات	الف�صائيات	
واآلف	املواقع	اللكرتونية	واملدونات	وحتى	الت�صجيالت	ال�صوتية	وغريها	

من	و�صائل	النت�صار	ال�صريع	فان	مبقدور	الكثريين	�صنع	اأما	بطولت	وهمية	
لأجل	ال�صهرة	اأو	افتعال	معارك	جانبية	ل	تخدم	�صوى	اأغرا�صهم	اخلا�صة	او	
البحث	عمن	ي�صرتي	ب�صاعة	مغ�صو�صة	او	بائرة	لهم.	وهذا	ما	ح�صل	بالفعل	
مع	العريفي	الذي	وجد	اأن	اأ�صهل	طريق	لنت�صاره	ال�صريع	هو	ان	يكيل	التهم	
والتهامات	الباطلة	بتكفري	هذا	ومهاجمة	ذاك	�صواء	من	طوائف	امل�صلمني	

وعلمائهم	اأو	اأعالمهم	ل�صيما	عندما	يكون	هوؤلء	العلماء	والأعالم	من	طراز	
رفيع	وراق	اأي�صًا	مثل	ال�صيد	ال�صي�صتاين.

جم���ل�������س �الحت���������اد �مل���رت���ق���ب 

مبوجب	اأحكام	الد�صتور	
العراقي	ووفقا	لأحكام	املادة	
)65(	منه	يتم	اإن�صاء	جمل�س	
ت�صريعي	حتت	ا�صم	)جمل�س	

الحتاد	(	ي�صم	ممثلني	عن	كل	
من	:	

حممد العريفيال�سيد علي ال�سي�ستاين


