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 ه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين  مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسالكاتب

  .في أوروبا، أمريكا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية
 

  .كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال، ومن ثم البديل، إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا للمجلة
  

ثقافي العربي في الواقع الراهن، محاولة منها برفده بصوت الجدل الحيوي،  إلى إثارة السؤال المجلة الكاتبتقصد 
 الفكري، بل وحتى السياسي في زمن –المفضي إلى السوية الثقافية، والمحفز إلى مزيد من التالحم بين الثقافي 

قافات والمثقفين قد أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى األخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال الث
تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف واألحزاب، وأصبح المثقف أو أشباهه، والجاهل المتثاقف في زمن الفايسبوك 

  .  يشترى ويباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجهزة والسفارات والغرف السوداء
  

جب أن ينهض، وثقافتنا ينبغي أن تتطور إنساننا اللبناني والعربي في األوطان األم، وفي المهاجر والمنافي، ي
فكل إبداع هو كوة حرية، وكل فعل هو . وتتوطد، والبد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر

  .انعتاق، وكل تالحم فكر إنساني هو زمن آت
  

 فيها سويعة، لو عانقت بمجلة الكاتتمر حيوات، بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز االبداع وتثمر الحرية، ول
  .أقالمكم واحتضانكم لها، وال وقت يمر دون بشاراته

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

  توثيق الثقافة والفن االنساني اللبناني والعربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى
افية، وترجمة دراسات عن المجتمعات الغير عربية بالوسائل االكاديمية، عبر محاضرات ثق

الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خالل تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع 
 .موسيقيين أكاديميين غربيين

 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب، أو ك أعمال الكاتبيشجع ويتبنى فريق ال
، عدة لغات التي تصدر بكاتبم في مجلة الالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاته

كما يتم التعريف بتلك األعمال واالبداعات للجمهور العربي والغربي سواء في األوطان األم 
 .أو المهاجر

 عتبرهما ركيزة أساسية لبناء ي بحرية الفكر والتعبير، وفريق مجلة الكاتبمن يؤ
 .المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل والمساواة والقانون

 مع المثقفين والمبدعين التقدميين االوروبيين والعرب في التبشير فريق الكاتبعمل ي 
تصادي مع دولة بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي واالقفي الشرق بضرورة السالم 

إسرائيل، ليس ألننا ال نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل ألنه ال يمكن أن يكون هنالك 
سالم في ظل االستمرار بسياسة االعتقاالت الجماعية، ومصادرة األراضي، واالعتداءات 

 . العسكرية التي ال تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان والدول العربية المجاورة
  يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع

إنما . االلكتروني عبر نشر بعض االعالنات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق الصدراها، وتبرعات الكتاب والمبدعين 

 .بانتاجهم الفكري
 فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعييعمل . 
 بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي 
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  ُفتحت باب الغرفة رقم ثمانية، في أحد أجنحة المستشفى الوطني، أبحث عن صديق

َمصاب بطلق ناري في إحدى المظاهرات التي عمت المدينة، فلمع في وجهي بريق  َّ ّ ٍ ٍ ُ
ًنصل سكين، يقطع تفاحة شرائح رقيقة ْجلست صاحبة التفاحة الحمراء، والبسمة ال . ّ َ ََ

سرير مريض في مقتبل العمر، يسند ظهره إلى وسادتين، فتراه تفارق ثغرها، على حافة 
 . ًالعين مرتاحا في جلسته تلك

 
ّكانت األنامل التي تمسك مقبض السكين بيضاء ظريفة القوام، األظافر مهذبة، مثقفة،  ّ ّ

ُنظيفة، والكف التي تجمع تلك األنامل رقيقة البشرة تكاد تشف من فرط حسنها وجمالها ّ ّ .
َلو تأملت  َالمشهد جيدا لرأيت تلك األنامل تدنو بلطف من فم الشاب، فيقضم بأسنان سليمة ّ ً

ٍبيضاء المعة تلك الشرائح الندية، ثم يمضغ على مهل ويضحك ُنظرت في وجه الشاب، . ّ
ًكان ساكنا، يداه مسبلتان فوق بياض ! ما أحسن خلقه بدعة من بدع الرحمن! يا هللا

ي قبضتيه كأنها ليست منه، الخنصر والبنصر والوسطى َّالشرشف، وأصابع كفيه نائمة ف
ّأطيل النظر في الشاب وأتساءل في سري. َّوالسبابة واإلبهام مشلولة في كفيه ماذا حدث : ُ

ًلهاتين اليدين الجميلتين؟ فقد شاهدت يدين لم يسبق لهما مثيل على اإلطالق، يدا يمنى  ٌ ُ
هما بياض شديد، وفي طرفيهما أظفار ًويدا يسرى، كانتا يدين نادرتي الجمال، يغمر

ًلقد سقطتا معا ميتتين فعال، ال منهكتين فقط، سقطتا بتعبير . لؤلؤية رقيقة االستدارة ً
فلم . ّواضح من االنهيار والخيبة، محطمتين وخائرتين بشكل تعجز الكلمات عن وصفه

 . يسبق لي من قبل أن رأيت يدين على تلك الدرجة من الفصاحة
 

ة ارتسمت على وجه الشاب وهو يأكل شرائح التفاحة تلك من يدين هي وهذه الفصاح
هل هو االمتنان تجاه هذا المالك الذي يمسك بيده . األخرى غاية في الفصاحة والنبل

ّالسكين؟ نادرا ما نرى الناس يظهرونه، وحتى أكثر الممتنين ال يجدون العبارة المناسبة،  ً ّ
لكن هذ الكائن . الخجل والحرج إلخفاء مشاعرهمبل يكتفون بالصمت مرتبكين، ويبدون 

ِّالذي حباه هللا بكل الحركات القادرة على تبليغ المشاعر بإحساس وجمال وليونة، كان 
كانت صاحبة التفاحة في عمر . ّتعبيره عن االمتنان يشع بشغف من كل جسده الساكن

 أتكون زوجته؟ . ًالشاب أو أصغر قليال
 

ال، ليست .  العالم يرفض أن تكون هذه المخلوقة له زوجةًال أعتقد أن أحدا في هذا
ًهذه الكياسة في التصرف أمام الناس ال تقوم بها زوجة شابة علنا في غرفة . زوجته

 فمن تكون؟. مشتركة على سرير مريض
  

نعم، كانت الغرفة التي أبحث عنها، دلفت إليها، فإذا أنا في بياض، أردية الممرضات 
ة بيضاء، النوافذ بيضاء، الشراشف بيضاء، اإلضاءة بيضاء، كوب بيضاء، جدران الغرف

ما أجمل هذا . ّالحليب أبيض، قرص المنوم أبيض، أربطة الشاش بيضاء والقطن أبيض
ًوتذكرت حينئذ أن الغرفة التي عاش فيها الشاعر المصري أمل دنقل مريضا ! البياض ٍ ّ

ً وفيها كتب بعضا من قصائد -ة يا محاسن المصادف-بالسرطان كانت تحمل رقم ثمانية
ًنظرت صوب صديقي، كان نائما  في خدر . ًديوان شعره األخير، وكانت بيضاء أيضا ُ

. جميل، بعد عملية خطرة وشاقة في معدته وأمعائه مكان الرصاصة المتفجرة القاتلة
ّفكل َّفي هذه الغرفة البيضاء تعطلت لغة الكالم، . ّولكنه عاش، فمن له عمر ال تقتله شدة

َّال يمكن المرئ أن يكون صاخبا في مكان يروض المرض . األحاديث تدور في همس ٍُ ً
ُجلست . ّفيه بهذه الرقة والحنان، لذلك كان الكالم يتدفق مثل بياض السكر في كفة ميزان

فجأة، التقت نظراتنا، . ُعلى حافة سرير صديقي أنتظر يقظته، وأهله يحيطون سريره
َأنت كاتب، مدينتنا : َّ التفاح بعد أن حدق بعينين كليلتين في وجهيفقال الشاب الذي يقضم

ُقمت . نعم، يمكنك أن تعتبر األمر كذلك: ُصغيرة ونعرف بعضنا، أليس كذلك؟ قلت
. وجلست على حافة سريره، فمضى ينسج من خيوط المساء الزاحف نحونا نسيج مأساته

َّته في حزن مقيم، وكان يخيل إلي ًكان صوته ينخفض ويعلو، وأحيانا يغيب فتغرق كلما ّ
  :ًأحيانا أن عناصر الطبيعة كلها تصمت وترهف السمع لما يقول

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
ًيا صاحبي، كنت معصوب العينين، مقيد اليدين، عاريا في مكان ما، ولكن سرعان ما   ّ ُ

ٍانتزعتني أيد ثقيلة من مكاني وساقتني ال أعرف إلى أين، إنسان قوي بسلطته أو بسالحه 
ه أو بعضالته، وبين يديه، إنسان آخر ضعيف، وقد كنت أنا هذا اإلنسان الضعيف، أو بمال

ٍثم جاءت سواعد قاسية تناولتني من كل اتجاه فرفعتني عن األرض، وتولت أيد أخرى  ّ َّ
َّوفي لحظة واحدة أفلتني الجميع، فوجدتني مشبوحا كالذبيحة في . جذب ساعدي لألعلى ً

َّسقف دكان جزار، ورجالي تخ   . وبدأت أولى حفالت التعذيب. بطان  الهواءّ
  

ُكانت عملية الشْبح وحدها كافية لتمزق أعصابي وتتلف جلدي وتفقدني الوعي بعد عشر  َ َ
ُغير أن األمر ما كان كذلك وحسب، فسرعان ما انطلقت تناوشني مجموعة من . دقائق

 الكهرباء من الكبالت والعصي تجلدني كأسياخ النار، تبعتها من حيث ال أدري لسعات
َّ انفجرت بالصياح من شدة األلم المتفجر، فكأنما ازداد الجالدون  .أطراف أصابع أطرافي

ِّكنت أسمع وسط األلم صياحهم وهياجهم من غير أن أبصر شيئا ومع كل . انتشاء بذلك ً ُ
ًضربة كانت تطرق أذني شتيمة جديدة، ولم ألبث أن وجدتني أغيب عن الوعي تماما، فقد 

ّثم أصحو، ال أدري متى، فأجدني . لم قدرتي على االحتمال وحتى على الصياحفاق األ
ِّفي زنزانة منفردة ينهش األلم أطرافي وتشتعل األوجاع نيرانا في كل ثنية من ثنيات  ً

ُلقد شل الشْبح أطرافي وفقدت القدرة على تحريك أصابعي، ال ريشة عزف وال . بدني َّ َّ
  .أوتار وال عود

  
ٍّوك، أنت مغن؟ لماذا اعتقل ُ َ  

  
َّ االعتقال يا صاحبي هو القذف اللحظي الصاعق، هو الرمي، واالنقالب من حالة إلى  َّ

َأنت معتقل، شرارة تصعقك، : ًعندما تسمع جأرة قوية تقول. أخرى في دوالب الحياة
ًصدمة تأتيك من الماضي الذي يشدك إليه أبدا، دون أن يتحرك إلى األمام مرة واحدة  ّ

ال يمكنك استيعاب األمر ال في الساعة األولى وال في .  العدل الكلي المطلقحيث زمن
. َّيجتاحك الموج الطاغي فتغرق في لجة عميقة من القهر. اليوم األول، نعم، ال يمكنك ذلك

َّستون يوما والشبح المهلك يتكرر وأنا أقاوم الحت والتعرية، إال أن هذا المشهد المألوف  ُ ّ ُ ً
هذه الرياح . ل برمته نحو لوحة سريالية من لوحات سلفادور داليراح يتغير ويمي

ّالعاصفة الهوجاء التي تهب  من كل فج عميق تفعل فعلها في التفتيت المدمر، وتزداد  ِّ ِّ ّ
َّعوامل الصمود وهنا على وهن أمام هذا القصف والعسف المسلح بكل أنواع الوحوش  ً

ت، في تلك الزنزانات، حيوان مهان، أنت ال تسونامي من الرعب الحيواني، فأن. الضارية
َّال تعرف أين أنت، وال تعرف الوقت وال اليوم، أنت المعذب في , َّشيء، أنت الرقم ثمانية َ

  .الجحيم الوطني
  

  :سأشرح لك األمر بطريقة أخرى
ًعندما تتعرض أنت للتفتيش على الحواجز األمنية، تتساءل أحيانا  َ

َ ألن أفكارك  قراءة األفكار، العما قد يحدث لو كان باإلمكان
 بل - ال سمح هللا-تدور حول العصيان والتمرد والثورة المسلحة 

َألنه تخطر ببالك أفكارا غير قانونية كلما رأيت على شاشة  ًَ
  . التلفزيون صورة الرئيس المنتخب بطريقة مشكوك في نزاهتها

  
ففي .  صاحبه شعبية واسعةواختالف الرأي، بدرجاته المتفاوتة، مثير للجدل، وال يكسب

ّانشق القمر، " يا حيف"ّتلك اللحظة التاريخية التي أطلق فيها المغني سميح شقير أغنيته 
ّوتهشمت الصورة النمطية لهذا الفنان في وسائل اإلعالم الرسمية، وتحولت صورته 

ًلتأخذ شكال آخر تماما عما كانت عليه ائن َّلقد تحول الرجل في لحظة شقيرية إلى خ. ً
ّوصارت األغنية تصادر على الحواجز األمنية كمنشور سري يقض . للسيادة الوطنية ّ ّ َ

ُماذا فعلت أنا كي أعتقل؟ ال شيء، كنت . مضجع ذلك الحصير في القصر الجمهوري ُُ ُ

ّأغني ع العود أغنية     ُمع أختي هذه التي تطعمني التفاحع البرندا، " يا حيف"ُ




  .سميح شقير، الشيخ إمام، وليم نصار، مرسيل خليفة، فيكتور جارا: إلى األحبة
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 ًيجعل المحيط بنا جوا . ّ  يساكننا المقدس، يحتل المجال معنا حيث ننام ونجلس ونعمل

ًيحيلنا هيكال يتلقى كل . يفرغ أدمغتنا من العقل وأفئدتنا من العاطفة. ًمغلقا موصد األبواب
يجعلنا نؤمن أننا متفوقون على غيرنا . نفايات وسفاالت الفكر وقذارات الحقد والكراهية

ًوأعلى منهم شرفا وأخالقا ّيسهل لنا قيادة الطوائف . يبيح لنا ما ال يبيح لآلخرين. ً
يه أرواح تقتات عل. مهمته األولى التعمية. يبعث لدينا طائفية كاذبة فاسدة. واإلثنيات

يعتلون منبر االستعالء . ّتزداد أعداد هؤالء بما يوفر لهم من مائدة لغذاء الروح. الجهلة
إذا كان (يضطر هذا الغير . يمارسون القسر والعنف على غيرهم. الروحي واألخالقي

طغيان من . استبداد أشبه بما تمارسه سلطة الطغاة. ّالى التلطي أو السكوت) ًمستنيرا
 .الطغيان الهابط من فوقتحت يقابل 

 
ّيفضل أن يكون شيئا؛ وأن يقدس البشري بعد الموت.     المقدس شيء أو إنسان ً ّ هو . ُ

ًعلى كل حال يحول اإلنسان الى شيء، الى موضوع أصابه السكوت تلذذا بذاته ًدائما . ّ
ًغالبا أو أحيانا نصادره من الغير. هو رمز عندنا أو عند غيرنا ته سواء نستفيد من خدما. ً

هذا يمنحنا قوة اإلقناع . ًلكننا نرغب دائما بأن يمتزج بخرافاتنا. كان عندنا أو عند غيرنا
 .بما اعتقدناه من دون بحث أو تمحيص؛ من دون إعمال العقل والرؤية

 
    أهم ما في المقدس رفعه على تلة عالية فوق المجتمع، فيكتسب االستعالء الخلقي، 

تتراكم . ّاألعلى في سبيل التميز عن الغير باألخالق والسلوكّويشد معه جماعته الى 
ّيصير المقدس جزءا من الحياة اليومية، يبيح ويحرم. األوهام هو إضافة للدين، وليس . ً

ًالبيئة الدينية توفر للمقدس أرضا خصبة. الدين براء منه ّ. 
 

    في الدين يؤمن الناس بما ال يرون وال يسمعون وال 
ً إيمانا مطلقا، بمطلق يتجاوز الماديليس. ّيحسون هو إيمان . ً

ينتزع . نسبي بمادي يحتمل الخطأ والصواب، والوجود والعدم
يحيله الى شيء من أشياء الطبيعة، أو . من الدين اإليمان با

ّإذا توسع . هو أداة للتجهيل، جهل العامة. الى واحد من الموتى
  .  وكثر مالها، يفيد النخبة إذا أمسكت بالسلطةوانتشر

  
ترتعد فراضها . تخاف من العقل لدى المجتمع. تحتاج السلطة الى مجتمع يسوده الغباء

هؤالء عاد العقل إليهم . من الناس المجتمعين في الميادين، أو المتظاهرين في الشوارع
  .ّوخرجوا من قيود السلطة والدين السياسي وحطموا المقدسات

 
ّأعمال يقوم بها من يتلبس قوى خارقة . بالشعوذة) قدساالعتبار للم(    يزدهر المقدس 

يغيب النقاش في . يتلهى الناس بها عن أمورهم. غير ممكنة في الواقع والحياة اليومية
ّالمقدس يقدم لهم اكسير . ينسى الناس مطالبهم الحياتية وحقوقهم لدى حكامهم. السياسة

صار الدين بال عقل، .  الدين والعقلفصلوا بين. حياة أبدية في الدنيا واآلخرة. الحياة
في عصر . يسبقه المشعوذون. والعقل يحاول من دون فائدة أن يلحق بالدين الجديد

المقدس . يفقد المجتمع وعيه. األزمات يكثر المشعوذون المتعاملون باألرواح والمال
ًمساسا قوانين البلدان العربية مليئة بمواد تدين من يلحق . معرض لإلهانة في كل وقت

ّوتحرم كل من يمس بالمقدسات. بالروح الدينية أو القومية االستنسابية كاملة في . ّ
القضاة يحكمون لصالح أصحاب المقدسات وإال فإن هؤالء يمسكون األمور . األحكام

ًبيدهم ويحاسبون من جدف على المقدسات أو يعتبرون أفعالهم تجديفا على الدين، بل  ّ
ّنوعا من الردة  .ة حسابها القتل أو الحرمّالرد. ً

 
يزداد ) الرأس المال المالي وطغيان المال والثروات(    في زمن الليبرالية الجديدة 

تحتاجهم السلطة . ًماليين بل مليارات دون خط الفقر، وأحيانا دون خط العقل. اإلفقار
ًليس تأنفا، بل حرصا على أن تنشأ جماعات المقدس . ليقوموا بما ال تقوم به ً ّلتتحول الى ّ

. ما يشبه الدواعش، فيمارسون القمع مباشرة، ضد الخصم بل ضد العقل والسياسة
ومقدسات الدواعش االفتراضية هي من مستلزمات السلطة، خاصة إذا كانت تخوض 

المقدسات تتيح ألتباعها أدوات إضافية . ّإلتباسات خصومها تلمع صورتها. ًحربا أهلية
قمع أصحاب العقل وناشطي االحتجاج والمطالبين بما . غشللقمع وال) شعبية(مجتمعية 

 .لهم من حقوق على الدولة ومن حقوق في الدولة
 

ً    السلفية البعيدة والقريبة تحيي ماضيا سحيقا لم يوجد ً ًأو تحيي شخصا حديث الموت لم . ُ
ريخ ًتقديس األشخاص واألشياء ال يختلف كثيرا عن تقديس التا. يكن كما تصوره القداسة

إجبار التاريخ والحاضر على أن يكونا كما في رأس السلفية، سلفية الماضي . وتزويره
المقدس والقداسة . هو مصدر العنف. وسلفية الحاضر، هو نوع من القسر واإلكراه

ًمصدران للعنف قديما وحديثا هو . ال يمكن أن يكون فوق الطبيعة إال من عصى الطبيعة. ً
عة كما يريد، ومضطر ألن يعيد تشكيل المجتمع كي ينظر مضطر إلعادة تشكيل الطبي

 .ّالى الطبيعة كما يريد صاحب السلفية ومدعي القدسية عند ذاته أو عند الغير
 

ّ    مجرد االفتراض أن في الطبيعة قوى تقضي على الطبيعة وتخالف قوانينها هو نوع 
 الطبيعة؛ اإلدعاء أن هناك ما القانون الوضعي إال محاكاة أو محاولة لمحاكاة. من العنف

وهللا . من هو فوق الطبيعة، وراءها، بدايتها، نهايتها، أو شيء من هذا القبيل، متروك 
ّولم◌ا كان على صورته، أو هو على صورتنا، فالجميع . في غنى عن هذه االدعاءات ّ

ي كل اعتبار هللا ف. التوحيد المطلق  يبعده عن األحداث. بغنى عن هذه االدعاءات
شيء، ويحوي كل شيء، ويقرر كل شيء، هو إقرار من حيث ال يعلمون أنه كل هذه 

العالقة بين هللا والطبيعة ال يمكن أن . األشياء وال شيء مما يفكرون فيه في آن واحد
ًيدخل فيها المقدس وإال كان وباال على البشر الذين يضطرون الى التعامل مع هللا على 

 .ن دون العقل، ومع هللا على حدة من دون اإليمانحدة عن طريق اإليمان م
 

في مجتمع تكثر مقدساته، ويكثر االعتقاد .     العنف المعنوي يدفع الى العنف المادي
ًوالتعلق بها، ينتظر هؤالء غلطة أو زلة لسان، أو خطأ ما يكون مقصودا، وغالبا ما  ً ّ

ى من إفتأت على المقدسات ًيكون مقصودا، افتعلته السلطة، حتى يباشروا الهجوم عل
ًيوسعون المقدسات حتى يصير كل فرد مضطرا لالصطدام بها ولو . وانتهك المحرمات ّ

 .ّهي في طريقك أينما ذهبت وال بد من االصطدام بها. عن خطأ
 

ّ    من ناحية أخرى المقدسات مهمتها إفراغ العقل من سويته، لجعله دائم االستعداد 
تعايشت المقدسات مع . هام يستخدمها أصحابها في خدمة السلطةأو. والتأهب للدفاع عنها

ّاالستبداد يخشى العقل والسوية والرؤية، ويعشق . السلطات القمعية منذ آالف السنين
ّالمقدسات والتعلق بها والتعصب لها، وبناء الحقد على أساسها ال يكفيك أن تؤمن بما . ّ

ًهناك دائما من . ّيتعدى على مقدساتكعليك أن تكون كامل االستعداد لمن . تؤمن به
المقدس . ّمعنى ذلك أن يتربص بك وبطائفتك وبدينك وبجماعتك. يتربص بالمقدسات

من يحتقر المقدسات، ويعتقد . معناه حرب أهلية دائمة أو متقطعة، لكن االستعداد لها دائم
ًقالنية وصوال ًأنها خرافات، وأنها مصطنعة، وأنها ال تفيد شيئا سوى تخفيض منسوب الع

الى إلغاء العقل وطمس السياسة، ومن ينظر الى المقدسات نطرة سخرية واستخفاف 
ًيضطر أن يفعل ذلك سرا أو خوفا من أقرانه ً. 

 
يحتاج .     هو استبداد يمارسه المجتمع واهل الغوغاء على غير المعتقدين بالمقدسات

يبقى هؤالء خائفين من . ّة المجدفينيقود التحالف الى معاقب. األمر الى تحالف مع السلطة
أعين الجماعة مفتوحة . ّارتكاب خطأ القول، ولو على سبيل الخطأ، ما ال يحق أن يقال

أسلوب ضبط يريح السلطة من فضح نفسها، . قمع تشترك به السلطة مع الجماعة. عليهم
 .لكنها تستفيد من الموضوع

 
لتبسة معنية بإهانة المشاعر الدينية أو     في كل القوانين والدساتير العربية مواد م

. ّسيف يسلط فوق رؤوس العباد. الحكم فيها دائما استنسابي… القومية او النيل منها، الخ
  .ًالمهمة دائما هي القمع

  
  الفضل شلق

 لبنان
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. المقدس على أنفسهمينغلق جماعة . ّ    ال بد أن تقود كثرة المقدسات الى مجتمع مغلق
ًيصيرون أرضا خصبة . ّمقدس يعبر عن هويتهمّيزعمون الدفاع عن أنفسهم ألن ال

عندما يزول التسامح يكون . ّتقديس المقدس يتناقض مع التسامح. إلشعال الحرب األهلية
ًالمقدس مرتبط دائما بالعنف . ًالمباح مرتبط دائما بالتسامح. ًالعنف جاهزا ألخذ مكانه

 .والحرب األهلية التي يمكن أن يؤدي إليه
 

دنيا بين الحالل والحرام، واالقتصار على ثنائية الكفر واإليمان، وإلغاء     حصر أمور ال
ّالممكن، واالقتصار على إما معنا وإما ضدنا، يضيق المجال أمام العباد، ويجعل التسوية  ّ

المباح، سواء كان المستحب أو المكروه، . مستحيلة، ويلغي السياسة؛ يلغي المجال العام
بينما مع مقدسات االقتصار على . لتبادل والحوار بين الناسهو المجال العام، ومجال ا

لغة . إفعل أو ال تفعل: بل هناك سلطة تحكم باألمر. الحالل والحرام ال مكان للمجال العام
هي . ّالحالل والحرام بسيطة تقل فيها المفردات ويقتصر األمر على االستحسان والنفور

ُواألسود، وتتجاهل أن بينهما عددا ال يحصى لغة هذا العصر التي ال تعرف إال األبيض 
ّاألوامر تنفذ من دون بحث . ال مكان للمعنى في لغة المقدس. من ظالل المعاني الرمادية

 .وتمحيص وشك؛ من دون إعمال العقل وإنماء الوعي
 

أن يكون لك تجربة روحية في االتصال مع المتسامي فهذا .     حتى اإليمان يفقد معناه
ليس . ّيكفي أن تتقيد بالعقيدة وما ينبثق عنها من طقوس حتى يستقيم دينك. نأمر مستهج

لهذا الدين عالقة مع السماء بل مع زعماء أتباع العقيدة، مع تجييش األتباع الذين 
يمكن أن . الغير هو الخصم. ًيمارسون استبدادا على أتباعهم وأقرانهم وكل جماعتهم

ًلكنك ال تكترث ألرائه، أو تعتبرها كقرا . نها حربًنخوض معه حربا باردة أو ساخنة لك
 و” نحن“ًالمقدس يستدعي دائما ثنائية الحالل والحرام؛ . ألنها ال تتوافق مع المقدس

 .ًعنف معنوي يتجه دائما نحو العنف المادي ونحو الحرب األهلية. ”هم“
 

يخضع الفرد . دة الفرديةتلغى اإلرا.     عندما يمتلئ المجتمع بالمقدس، تفقد الحياة معناها
يصادر الطاعة سدنة . مهمته الطاعة وحسب. لألمر الصادر عن الجماعة أو زعيمها

ينظرون . ّالمهم أن يكونوا سوية ضد الغير القريب أو البعيد. ًيعود الناس قطعانا. الهيكل
. الجديد بدعة. يرفضون كل جديد. بعين الرهبة والتوجس الى كل مغاير وكل متجاوز

ال . ال لزوم للبحث وال لمراكز األبحاث. وال إبداع إال مع الدفق الروحي. ل اإلبداعيزو
إنتاج . ّسلطة الجهل تتحكم. الذي يصادرها هو السلطة. كلها معطاة. بحث في الحقائق

أال يحتار المرء أو يتساءل لماذا غياب مراكز . ّالجهالة يعم المجتمع الممتلئ بالمقدس
التي (المقدس في الدين هو المقدس في الحياة السياسة ). بالدناالجدية في (األبحاث 

مالك المقدس، صاحب السلطة، يعرف عنكم، . ال لزوم أن تعرفوا). تفرضها السلطة
الربط بين االستبداد السياسي وتعميم . أحال عقلكم الى فراغ يملؤه هو. بالنيابة عنكم

المجتمع في .  وتعميم الحكم باألمر.المقدس حتمي من أجل تعميم الجهل، وتعميم الحرب
ما كان ضرورة في . حالة تعبئة شاملة لم تنفك أواصرها منذ االستقالل. حالة تأهب دائمة

يعتاد الناس على . يصير هو العادي واالعتيادي) التعبئة الشاملة(حروب التحرر الوطني 
ن ويصيران يتداخل المقدسا. االنضواء في قطيع يحكمه مقدس الدين ومقدس السلطة

ال يعرف األغبياء أنهم أغبياء، يعرف ذلك أصحاب سلطة المقدس ويفترضون . واحدا
 .ذلك ويفرضونه

 
التعمية . حروب إبادة يمارسونها بعد التعمية.     جرائم كبرى يرتكبها أصحاب المقدس

هي المال . ”المدبرة لشؤون الجميع“مهمة المقدس في زمن نيوليبرالي حيث السلطة 
ال يريد أن يعرف . وأصحاب الرأسمال المالي الذي ال يريد ألحد أن يعرف الحقيقةوحده 

. ّالناس سبب فقرهم وبؤسهم، وأن من يراكم الثروة هو من يستغل ويصادر عمل الناس
يظن الناس، . النتيجة واحدة. ًالعكس أيضا صحيح. يصادر عملهم بعد أن صادر عقلهم
ً الروحية بينما حقيقة ما يجري أن الرأسمال عموما نتيجة ذلك، أنهم ينشغلون بالقضايا

ّوالمال خصوصا يمتص دمهم يتوحد المادي والروحي في هيكل الليبرالية الجديدة، . ً
ما يقال عن . ويصير الروحي أداة للكسب المادي لدى من يحكم العالم بسلطة المال

ّيقرون نتائج التبادل السوق، وحرية المنافسة في السوق، وحرية التبادل، وهم في وهم؛ 
   وهذا مؤتمر دافوس شاهد على ذلك. في غرف مغلقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My deepest condolences 
 
To vilify Trump as the monster who murdered the 176 innocent 
men, women and children; Canada (63) United Kingdom (3) 
Sweden (10) Germany (3) Ukraine (11) Afghanistan (4) Iran (82) 
would not be off base in many countries eyes. They say it's still too 
soon to partially blame the United States for the deaths of these 
innocent people, they need time to mourn. 
 
They say it was Trump's fault for the 1,000s of Kurds who died 
after Trump made that phone call to Turkey President Erdogan and 
gave the green light to move in and start the ethnic cleansing. 
 
 Where we gave the Kurds and our soldiers a 24 hour window to 
get out or be slaughtered. Turned our back on our allies who gave 
their ultimate sacrifice 10,000 dead men and women soldiers, 
24,000 injured or maimed. 
 
They say it's Trump's fault for the separation of the people and 
children at the borders where there’s still over 300,000 children 
who are not reunited with their parents that have been separated for 
more than a year, and many of the parents have been sent back 
without their children.  
 
Trump's fault that they are denied any vaccines and six children 
have died because of this.  
 
They lived in the same clothes for weeks at a time, not allowed to 
bathe but once a week, no hygiene products for the young girls or 
even simple toothbrushes. 
 
I could go on but what's the point, nobody gives a shit what has 
happened, or happening, or will happen.  
 
Many of you ("CHRISTIAN'S") who stomp your feet, clinch your 
fist, clutch that Holy Bible like it's your beating heart to your chest 
were, are, and still will be the first to ignore the innocent, believe 
the lies, blame the dead for their death, and swear to that mighty 
God you have done all you can and walk away  

 

I   
Accuse 
 Trump 

 

Catherine Lee Bean 
U.S.A. 
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  بأنهم صنيعة االمريكان كما , في بغداد2003يدرك الذين يتداولون السلطة منذ العام

داعش التي لم يكن لها وجود قبل االحتالل االمريكي للعراق بمعنى ان السلطة وداعش 
مير الممتلكات جيء بهما ألجل سلب ونهب خيرات البالد وتد,هما وجهان لعملة واحدة

العامة والقتل والتشريد على الهوية وبث الفرقة وإحداث الفتن بين مكونات الشعب الدينية 
 .ليطول بهم المقام في سدة الحكم,والعرقية

  
انهم ليسوا اهال للثقة وبناء الدولة المدنية ,اثبت حكام بغداد خالل الفترة الماضية    

بل جعل البلد مسرحا للصراعات ,م المساواةالمنشودة ليتعايش فيها الجميع على قد
ومحاولة المؤامة بين االمريكان الذين آووهم ونصروهم وفرشوا لهم الطريق الى 

وبين االيرانيين الذين انتفضوا على حكم الشاة ,بساط احمر معفر بدم العراقيين,بغداد
اد العراقيين ونهب المتفقان ضمنيا على استعب,الفريقان المختلفان ظاهريا,الموالي ألمريكا

كمن يحاول اللعب على ,كل منهما يسعى الن يبقى البلد يدور في فلكه الى حين,خيراتهم
فتدهسه الخيول ,الحبلين فيجد نفسه في اية لحظة قد سقط ارضا ولم يعد يقو على القيام

 .بسنابكها
  

الراضي لقد ساهم ترامب من حيث يدري او ال يدري بقتله سليماني والمهندس على ا    
احد (وانتصر العامل المذهبي ,العراقية في وأد انتفاضة الشعب العراقي ضد سلطة بغداد

ّعلى ما سواه وتحول الى طوفان هادر طوق السفارة )العوامل الرئيسية المحركة للتاريخ
 .تشييد قواعده للمغادرة)كلفة(وترامب يطلب ثمن ,االمريكية مطالبا برحيلها

  
لكن ,ن بطريقة مباشرة كما يتمنى االخرون على عملية االغتيالربما ال ترد ايرا    

الذين اجبروا االمريكان ,وهم كثر) لم تعد تهم التسمية بل الفعل(انصارها او قل عمالءها 
على الرحيل واإلبقاء على بعض قواتهم ضمن اتفاق تدريب الجنود العراقيين ومحاربة 

ّان يقضوا ,عوام الماضية الخبرة الكافيةبإمكان هؤالء وقد اكتسبوا على مدى اال,داعش
مضاجع االمريكان المتواجدين على الساحة العراقية ويجبرونهم على الرحيل وقد بدأت 
اولى الخطوات بطلب مجلس النواب من الحكومة المركزية بالعمل على انهاء الوجود 

  .االمريكي

فإن , عهد ترامب المتهوربفعل السياسة الرعناء غير الحكيمة ألمريكا وباألخص في    
بل اصبح كماشة تستطيع ,الهالل الشيعي لم يعد جسما هالميا يمكن التحكم في شكله

الحرب على الحوثيين وعلى مدى اربع سنوات ,بفكيها ان تؤرق امن المنطقة واستقرارها
ّوطائرات مسيرة ,يمتلكون صواريخ وصلت الى مشارف الرياض,اتت بنتائج عكسية

وأصبح العراق وسوريا اكثر ).شركة ارامكو(مع لتكرير النفط بالمنطقةاصابت اكبر مج
يشكالن سوية خط الدفاع االول عن ايران ويعتبران الحديقة الخلفية ,انسجاما من ذي قبل

فالتجارة البينية بين الدول الثالث تميل لصالح ايران ما يخفف عنها العقوبات ,لها
 .االقتصادية المفروضة عليها

  
ُلقادر على ان يصمد في وجه ,ن يقوم بصناعة السجاد يدويا وما يمتلكه من صبران م    

لم تزد االيرانيين إال ,اربعة عقود من الحصار االقتصادي والتقني,العواصف الهوجاء
تشبثا بأرضهم وعزمهم على دخول عصر تكنولوجيا الصواريخ والصناعات 

بينما العرب ,ال يمكن االستهانة بها قوة اقليمية  فأصبحوا, للدفاع عن انفسهم,الحربية
فيدفعون ,إال انهم ال يزالون يستنجدون باألجنبي, والمادي) بشريا(ورغم تفوقهم العددي

كان باإلمكان ان يعملوا سوية لما فيه خير شعوب ,جل مدخراتهم لحمايتهم من جار لهم
 . المنطقة

  
  حن ضحاياها ووقودهاالذي الشك فيه ان منطقتنا العربية ستكون ساحة صراع ن    

    المستعر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Life is about the journey, not the destination.. 
 
It is not about chasing the next high, it is about being fully 
confident with who you are and where you are at right now in this 
very moment. 
 
Setting goals is great, but staying present is the key to a life well 
lived. 
. 
Here‘s how you can enjoy the journey of life whenever you are 
struggling´-or-feeling stuck: 
* Realize that it‘s not the end of the world, everything is only 
temporary & that there is a solution to every problem 
* Take a couple of reeeally deep breaths and remind yourself of 
what life really is about 
* Treat & reward yourself for pushing through those hard times 
 
To really connect with yourself and your goals, you want to unlearn 
a lot of things that you’ve been taught from a young age that no 
longer serve you. 
 
When we are young, we are getting told how we should look, what 
we should act like in public, what’s right and what’s wrong, what’s 
normal and abnormal. 
 
We are conditioned by society, let‘s free ourselves from all labels 
and old beliefs in order to create a new reality and shine our inner 
light  







 

  ميالد عمر املزوغي

 ليبيا

Free Your MIND 
 

 

Midia Habash  
Palestine 
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  عندما تصاعدت الدعوات منذ قرون بإقصاء رجال الدين عن السلطة السياسية كان   
لكثيرين ًومن المعروف أيضا أن ا. َّمن أجل أن ال يكتسب العمل السياسي صفة المقدس

ًمن أولئك الدعاة دفعوا حياتهم وحريتهم ثمنا لمواقفهم، ومن نجا منهم لم تسلم كتبه من 
 .الحرق، وحريته من المنفى

 
َّ    مع مرور الزمن، ظل رجال الدين يمثلون دور المتسلقين على ساللم رجال السياسية، 

ًويضعون فتاواهم في خدمتهم لقاء ثمن يدر عليهم ماال وسلطانا،  األمر الذي أغراهم ً
ودفعهم إلى تحويل مهمة رجل الدين إلى مؤسسة يتآزرون ويتساعدون من أجل 
َّالمحافظة على مصالحهم، فحولوها إلى مؤسسات يجتمع تحت خيمتها مئات اآلالف، ال 

واكتسبت تلك المؤسسات شرعيتها التي أخذت تكتسب صفة . بل الماليين من الموظفين
 بأنها تبشر بمبادئ إلهية، وبمثل هذا التحول أصبح رجل الدين قدسية، نتيجة مزاعمها

ِّيكتسب أهمية أكبر من أهمية السياسي، ألنه إذا كان بمقدور السياسي أن يوفر رغيف 
الخبز، فإن أهمية رجل الدين، كما تزعم المؤسسات التي تقودهم، أنه يضمن لإلنسان 

 .زة في مرابعهاًقصرا في الجنة، أو على األقل يضمن له مرقد عن
 

    قصة المؤسسات الدينية، هي قصة كل عصر، بحيث تأخذ بعضها، وهي قلة، مظهر 
ُوالبعض اآلخر يغير الشكل من دون تغيير يذكر في الجوهر. العصر كل منهم يبيع . ِّ

وإن أبرز من يدفعها هم رجال السياسة ألنهم سيحصلون . قانون الغفران لمن يدفع الثمن
م بخيرات هللا على األرض تاركين وراءهم قصور الجنة للفقراء مقابلها نجاته

ولكي ال نظهر بلبوس الناقد من دون حجة، فسوف نأتي بحجج ووقائع من . والمحتاجين
 .اللحظة الراهنة في العراق، وكذلك في لبنان

 
    إن منهج المؤسسات الدينية الخاطئ في الهيمنة على قناعات معظم إبناء البشرية، 

ومن أجل .  من ابتكار الحاضر، بل تعود إلى الماضي السحيق كما ذكرنا أعالهليس
ِّالبرهان على خطئه، لن نستطرد بنبش صفحات التاريخ، وهي كثيرة، فألنها لن تغير 
ًبسهولة قناعة اإلنسان الذي أوكل أمره للمؤسسات الدينية، ظنا منه أنها الطريق الوحيد 

ولكننا سنبرهن على خطأ المنهج بوقائع معيوشة .  الموتِّالذي يوفر له نجاة نفسه بعد
 .يعاني منها عشرات الماليين من البشر، إذا لم يكن العدد بمئاتها أو بملياراتها

 
    ففي العراق، وألنه محكوم بواسطة رجال الدين، أو ممن يزعمون أنهم يمثلون 

، )ين سرقونا الحراميةباسم الد(مرجعيات دينية، أعلن الثوار غضبهم عليهم وهتفوا 
 .ورفض ماليين الثوار رؤية رجال الدين في الشوارع

 
 :    لم يأت الهتاف واإلعالن من فراغ، بل له أسباب من أهمها التالية

ًاتهامهم بالتواطؤ على نهب حقوق الفقراء والجياع والمرضى؛ وامتالكهم أمواال -    
َّالعتبات المقدسة، واالستيالء على طائلة من السرقات والرشاوى، وسرقة النذور من 

وهذا جزء يسير من أهم البراهين على ما ترتكبه تلك . أموال األوقاف وعقاراتها
وسرقة المال . وشراء ذمم العاطلين عن العمل. المؤسسات من جرائم النهب والسرقة
 .العام بشكل ال يتصوره عقل أو ضمير

 
َّعاني منه العراقيون الفقر والحرمان والمذلة، غرقوا بتلك الجرائم وارتكبوها بشكل ي-    

ورفل فيه رجال الدين، ومن يسير بركابهم من االنتهازيين والمجرمين، بكل النعم 
وإذا لم تتيسر معرفة أحجام ثرواتهم المنقولة أو غير المنقولة، فإنه . والعيش ببذخ فاقع

 العراق، منذ االحتالل إذا كانت عائدات ثروات: يكفي أن نتساءل على الشكل التالي
 اإليراني حتى اآلن، تعد بمئات المليارات من الدوالرات، وهي كافية ألن –األميركي 

وإذا كان الشعب . تنقذ عشرات الدول من الفقر، وتعزز البنى التحتية كلها لتلك الدول
العراقي يئن من كثرة المصائب والعلل وعلى رأسها الجوع، وإهمال شديد في توفير 

إين تذهب ثروات العراق إذن في ظل : نى التحتية، وغيرها الكثير، يمكننا التساؤلالب
 حكم رجال الدين؟

 
إذا .     وبعملية حسابية بسيطة يمكننا الكشف عن الجريمة
بينما . كانت إيرادات الدولة تعد بمئات المليارات من الدوالرات
ون في شعبها جائع ويقتات من براميل القمامة، وأطفاله يتعلم

ومرضاه قلما . مدارس تعود إلى ما قبل العصر الصناعي
ًوشبابه قلما يجدون لهم عمال . يجدون لهم مستشفى يستقبلهم َّ

باستثناء توظيفهم عناصر في ميليشيات السياسيين ورجال 
ًوبنى الدولة أصبحت متخلفة جدا عما . الدين ليحموا مصالحهم

يصبح . الحتاللكانت عليه في مرحلة الحكم الوطني قبل ا
 أين تذهب العائدات الطائلة؟: ًالسؤال مشروعا

 
ِّفتش عن الهدر في خزائن السياسيين المحميين من قبل : ً    وأما الجواب فسهل جدا

  ران، الذين يضفون علىـــكما يمكن التفتيش عنه في خزائن الماللي في طه. رجال الدين

 

 
  حسن خليل غريب

 نلبنا
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 العراق، ويعتبرون أنفسهم أولياء أمر  أنفسهم هاالت القداسة الدينية، وهم الحاكمون في
فهم مأمورون من قبل المرشد األعلى في . فيه) العملية السياسية(كل من يشارك بـ

وهذا دليل ساطع على دور رجال الدين في السطو على لقمة عيش المواطن . طهران
. فهم يعيشون ببذخ وترف وإسراف، والشعب يعيش في تقتير وفقر وإفالس. العراقي

ثل هذا الواقع كان مبدأ العدالة والمساوة هو أكثر ضحايا رجال الدين الذين من وبم
 .واجبهم أن يدافعوا عنه

 
    وألن الحاكم في العراق يتشكل من تحالف المؤسسات الدينية، اآلمرة الناهية، مع 

 وألن الخلل في توزيع الثروة كبير. المؤسسات السياسية المستفيدة من فتاوى رجال الدين
ًوكبير جدا، يعني أن كل ما ينقص من حقوق المواطن يتراكم في ذمة المرجعيات الدينية 

 .وكل من يأتمرون بأوامرها
 

    وألن رجال السياسة يستمدون شرعية سلطتهم من فتاوى المؤسسات الدينية كونها 
 المؤسسة ًمصدر السلطات األكثر تأثيرا عند الكثير من العراقيين، يقود إلى االستنتاج بأن

الدينية تشكل الداء الرئيسي الذي ينخر في جسد الدولة العراقية، ويستنزف ثرواتها 
  .بالنهب والسرقة والفساد

 
إذا كان للمؤسسات الدينية قدسية فإنما تعود، كما تزعم، :     وهنا، نرفع السؤال التالي

دسة فألن القدسية، كما وإذا كانت مق. َّإلى أنها تعمل على تطبيق الشرائع اإللهية المقدسة
وألن العدالة المساواة . نفهمها نحن، يجب أن تحث على العدالة والمساواة بين أبناء البشر

وألن المراجع الدينية في العراق هم الحاكمون، فهذا يعني أنها ال . غائبة في العراق
م على من قدسية لها، وإن ما تنسبه إلى نفسها، باطل وزائف، ويجب أن ال تنطلي أكاذيبه

 .يقلدونهم أو يصدقونهم عن حسن نية أو عن سوئها
 

    وأما في لبنان، الشبيه اآلخر للعراق فتتحالف المؤسسات الدينية مع المؤسسات 
بحيث يحمي كل . ُالسياسية الطائفية، وهذا يعتبر من أساسيات النظام الطائفي السياسي

اق فإن أمراء الطوائف السياسيين في وعلى العكس من العر. ِّمنهما اآلخر، ويعزز موقعه
لبنان هم اآلمرون لرجال الدين؛ باستثناء واحد يتمثل بحزب هللا الذي، ألسباب 

  . أيدديولوجية، يحتل فيه رجل الدين رأس الهرم اآلمر للسياسيين
  

وبهذا الواقع التحالفي تلعب المؤسسات الدينية دور الداعم ألمراء الطوائف، ترخي 
إلى الحد الذي تسكت فيه عما يرتكبونه من تجاوزات على حقوق عباءتها عليهم 

ولذلك، وتحت مبدأ . المواطنين، وتحميهم ولو كانوا غارقين بالفساد والنهب المالي
ًتعمل على مسخهم إلى أتقياء، وتقف إلى جانبهم وتدافع عنهم، بدال من ) حماية الطائفة(

وإذا كان من تفسير . ما أمر هللا بذلكالوقوف إلى جانب الفقراء والدفاع عن حقوقهم ك
ًومثاال على ذلك . لمواقفهم، فإنهم استغلوا بعض النصوص الدينية غير القاطعة بوضوحها

حث الشعوب المحكومة على طاعة أولياء األمور، ودعوتها إلى الصبر حتى ولو 
 ،..جاعوا، واعتبار الفقر والغنى أمر من هللا يرزق من يشاء بغير حساب، و 

 
ِ    وإنهم بدال من حث أولياء األمور على حل مشاكل الفقراء، بتطبيق الشرائع اإللهية  ّ ً
التي تقضي بالتوزيع العادل للحقوق بين البشر، فإنهم يبرعون بوسائل إرشاد الفقراء عن 
أفضل الطرق لدخول الجنة، بينما هم ساكتون عمن يأكل أرغفة خبزهم من دون أن ترف 

 .ه ضميرله جفن، أو يهتز ل
 

ً    وهنا يبدو العجب عجيبا، ألن من ال يحمي حقوق الفقراء بتوفير رغيف من الخبز لهم 
ًوهم أحياء، سوف يكون أعجز من أن يوفر لهم كوخا متواضعا في الجنة بعد الموت ً .

ومن ال يطالب بحق محتاج لبناء أسرة في الحياة الدنيا، سيكون أعجز من أن يضمن له 
 . حورية في الجنةالحصول على ظفر

 
 ً    وأخيرا،

    من ال يستطيع أن يحمي رغيف الخبز للفقراء في الحياة الدنيا، فإنه يرقى إلى مستوى 
َّوال تعجبن إذا قال . الوعود السرابية عندما يزعم أنه قادر على توفير قصر لهم في الجنة

نهار الخمر خذ حصتي في الجنة من قصور وحوريات ومن أ: جائع وفقير لرجل دين
واعمل بما هو منظور ومعيوش . ًوالعسل، واعطني رغيفا من الخبز في الحياة الدنيا

 .وملموس في حياة المعوزين، واترك للعزة اإللهية أمر تدبير شؤونهم بعد مماتهم
 

    إن كل ذلك يقضي بأن تصحح المؤسسات الدينية مسار مهماتها ووظائفها، واالنتقال 
   تدبير شؤونهم في العالم المنظورن البشر في عالم الغيب، إلىمن موقع تدبير شؤو

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ذب، فيما بيننا، أطراف الحديث حول مواقع التواصل ل ونحن نتجاقال من بين ما قا

  : االجتماعي
  ".يا له من عصر مجيد للمؤثرين فايسبوكيا .... " -    

  
  : تساءلت    

  " ما معنى مؤثر فايسبوكي ؟ " -    
   

لي وهل هناك ، في هذا العالم ، من ال يعرفهم ، ثم نظر إلي باستغراب، كأنه يقول    
  : أجابني على سؤالي قائال

، لهذا  لديه ما يفعله في حياته اللعينةالمؤثر فايسبوكيا ، ببساطة هو كائن لعين ليس -"
يقضي وقته في مواقع ومنصات التواصل االجتماعي ، يبحث وينقب عن أي شيء 

 البوز ليكون أول شخص يتحدث عنه ، ذلك هو عمله الفت لالنتباه ، أي حدث يخلق
المقدس ، الجبار ، السامي ، الممجد ، الذي يجعله يحس أنه ذو قيمة ومكانة تفوق 

وما أكثر ما يلفت االنباه في عصرنا المجلل بالخزي والعار  –قيمة ومكانة الجميع 
شخص يحب أن أي أنه  -لهذا فهو دائم االنشغال ، ال يجد حتى الوقت لحك رأسه 

   .يحشر أنفه في أي شيء وفي كل شيء
 

اللعين تجده يفهم في الكرة والسياسة والدين والحريات الفردية والقانون والسينما والفن 
بينما تنهال عليه الاليكات من طرف جيوش من الفايسبوكيين ، أقصد . والمسرح واألدب 

عة من األرقام ، عفوا أقصد مجموعة العبيد ، أقصد مجموعة من المريدين ، أقصد مجمو
أناس ال يملكون أي شيء من التفكير النقدي فهم نتاج المدرسة المغربية التي جعلتهم 

  " .بلهاء ، أقصد ضباع ، أقصد مسطحين، أقصد فاشلين ، أقصد سذج ، أقصد تافهين
  

  : بعد أن أنهى كالمه ، بادرته قائال    
ه ميالن كونديرا  ، بالراقص الذي تحدث عنيذكرني كالمك عن المؤثر فايسبوكيا " -    

الراقص الذي يحب . الراقص الذي يحتل المسرح كي يجعل أناه تتـألق . في روايته البطء
، وإن تعراضي الذي يمكن أن يفعل أي شيءويعشق أن يبقى دائما تحت األضواء ، االس

عى إلى أن يوجه ُكان ال يؤمن به ، كي تبقى األضواء مسلطة عليه ، الراقص الذي يس
  " اهتمام الجميع ، العالم بأسره ، نحوه

  
  : هنا قاطعني بالقول    

  " نعم ذلك هو " -    
  : ثم أضاف    

الراقص ، يا له من تشبيه ووصف ، كأن كونديرا يتحدث عنهم ، من اليوم  " -    
  " فصاعدا ، سأستعير مفهوم الراقصون ألطلقه عليهم

 

الراقصون الراقصون 

على مسرحعلى مسرح

الفايسبوكالفايسبوك
 

 

  محزة الذهيب
 العراق
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  حداثة غربية "فسماهما " ية المعتدلة واإلصالحالوسط"فرفرة مذبوح خاف
  . "علمانية هدم الدين"أحقاق الحق فسماها و" دولة القانون"، خاف "فسوقو

  .سم الدينالزندقة و التكفير وإستمرارية المتاجرة السياسية بإلردة وحد ا    
  

يعاني مشاكل  pays en voie de développement السودان كغيره من البالد    
ني من أمراض سرطانية لكن ما يميز السودان عن بقية بلدان العالم الثالث أنه يعا ،عدة

آخر في جانب ، و"المتاجرة بالدين"العنصرية، إشكالية الهوية، و أخطرها : متجذرة منها
  .الخلط بين تعاليم اإلسالم والموروث التقليديئة الموروثة والمفاهيم الخاط

رة بالدين من أجل غرض في النفس والغرض هو المتاجنتوقف عند الجانب األهم و    
قد عانى السودان على مر السنين من أصحاب الرأي والفكر الضعيف والذين مرض، و

ين لتحقيق أهدافهم ومصالحهم ال يجدون قبول والتفاف شعبي فليجأون للمتاجرة بإسم الد
الشخصية، وتارة أخرى لغسل امخاخ الشباب بأفكار مضللة واإلسالم دين السالم 

  .والتسامح برئ منها
  

أعدمت فيها تاريخية اإلنسانية التي زهقت ووتاريخ السودان شهد العديد من القضايا ال    
 من بيده ميزان العدالة،  هوأرواح شخصيات أصحاب فكر اختلفنا أو أتفقنا معهم، وهللا

ًهو وحده من له أحقية محاسبة عباده، وليس كل من توهم أنه عالم دين أو شيخ، وبدال و
من أن يعملوا على تعليم األجيال تعاليم اإلسالم السمحة، ونشر السالم وثقافة التسامح 

اعش والحوار، عملوا على بث روح الفتنة والكراهية واإلرهاب، ودعوا لتكوين دولة د
وزهق األرواح والنفوس، ورفعوا رايات الجهاد الهجومي وليس الدفاعي، فكان جهادا 
على كل من يحمل فكر مختلف عنهم، أو عنده فلسفة و رؤية مختلفة للحياة عنهم ، 

  .أو ترق منهم دماء أو ترق منا دماء او ترق كل الدماء"فرفعوا شعارات 
  

د الدولة في الوقت الذي عم فيه الفقر والجوع و علماء السلطان الذين شاركوا في فسا    
تفشت فيه األمراض وظلم فيه المواطن شر ظلم، وسلب أقل حقوقه بينما هم كانوا 
يمارسون دعارة دق الطبول وحرق البخور للسلطان الظالم، واليوم عندما ضاقت بهم 

اشها الشعب سنين لقمة العيش، وخافوا أن تدور بهم الدوائر  يعيشوا نفس المأساة التي ع
 .عدة رجعوا لتجارتهم الفاسدة المتاجرة بإسم الدين

  
يرفع هللا الذين آمنوا "علماء السلطان هؤالء هم بعيدين كل البعد عن العلم والمعرفة     

إن هللا ومالئكته وأهل السموات واألرضين حتى  "،"منكم والذين أوتوا العلم درجات
، قيل معلم "لبحر يصلون على معلم الناس الخيرالنملة في جحرها وحتي الحوت في ا

الناس الخير وليس معلم الناس الكره، والداعي لقتل النفس بغير حق، والداعي لبث ثقافة 
الكراهية، ونشر الفتن بين الناس، والدعوة لإلرهاب وتفجير النفس في سوريا والعراق، 

ن هذا اإلرهاب والمتاجرة فاإلسالم برئ م وبناء دولة اإلرهاب و ليس دولة اإلسالم،
  .السياسية الرخيصة بإسم الدين

  
ويسميها " الوسطية المعتدلة واإلصالح "ما يفعله هؤالء تسمى فرفرة مذبوح يخاف     

علمانية هدم "وأحقاق الحق و يقول أنها " دولة القانون"، يخاف " حداثة غربية وفسوق "
  ." الدين

  
  هم من علماء الوسطية الصالحين؟؟؟م الدين أين علماء السلطان تجار السياسة بإس    

علماء اإلسالم اإلصالحيون الوسطيون تبرأوا من أمثال هؤالء وأسموهم علماء السلطان 
ليت الفقهاء  :فقلت في نفسي"( :التين فقال المنفلوطي فيهمالذين ال يفرقون بين الدين و

لودي، والحدث األصغر الذين ينفقون أعمارهم في الحيض واإلستحاضة، و المذي وا
والحدث األكبر، يعرفون من سر الدين وحكمته والغرض الذي قام له، ما يعرف هؤالء 

  . )الذين ال يفهمون معني الجنة والنار، وال يميزون بين الدين و التين
  

مصطفى المنفلوطي أحد تالمزة الشيخ عبده، وهو أديب     
قي بالشيخ ومناضل فكري وطني وسياسي، الت مصري عالمي،

صار من تالميذه المعجبين به، عبده في األزهر الشريف و
المتأثرين بفكره وفلسفته،ثم انصرف عن تعاليم األزهر و

الشريف وركز على دراسة تعاليم دمحم عبده، وكان شديد 
  اإلهتمام واإلطالع على األدب األوربي والفرنسي بصورة

ًة واسعة وأسلوبا أدبيا مختلف عن  خاصه، مما ساعده في تكوين ثقافة أوربية عالمي ً
  .غيره، حتي أصبح أحد رواد النثر العربي الحديث

  
التي هي عبارة عن نقد اجتماعي وسياسي ) مدينة السعادة(روايته الشهيرة  وفى نهاية    

عجبت أن يكون مثل هذا اإليمان الخالص راسخا في ( :ًيصف تلك المدينة وسكانها قائال
، وأهلها ال يعرفون )نة، ولم يرسل إليها رسول ولم ينزل عليها كتابنفوس أهل هذه المدي

الجنة والنار ولكنهم بلغوا مرحلة الموحدين الصادقين الذين يعبدون هللا مخلصين له الدين 
   .ًال يرجون ثوابا وال يخافون عقابا

  
رة فبدل من أن يقضي علماء السلطان وقتهم في تكفير االخرين ومراقبة فريق الك    

النسائية لماذا ال يعملوا على محاربة التطرف واإلرهاب والعنف بنشر تعاليم التسامح 
، وهكذا يساهموا في رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، السالمو

وتحسين معيشة  ،النهضة باقتصاد السودانوبالتالي تطبيع العالقات وإعفاء الديون، و
معهم يتحدثون في منبارهم عن المواطن والضائقة المعيشية فنحن ال نس .المواطن

وتحسين عيشه، ولكن الحديث كله يدور حول المرأة عورة، والتكفير، والزندقة، 
   والمتاجرة الرخيصة بإسم اإلسالم

علماء السلطان علماء السلطان 

التوجه من التوجه من وو

  دعارة دعارة 

  دق الطبولدق الطبول

حرق البخور حرق البخور وو

 

  
  سويكتعبري 

 السودان
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     وفي صيف ساخن بأحداثه 1987 في عام 
السياسية والعسكرية حدث تململ جماهيري وفعاليات 
ًعسكرية واسعة في مدن كردستان، تواكبا مع تطورات 

في قاطع ( نوجول) األحداث التي أدت إلى سقوط ناحيتي 
ب الشيوعي العراقي وقرادغ في كرميان بيد أنصار الحز

في خضم . محافظة سليمانية بيد قوات البشمركة المشتركة
هذه التطورات واألحداث المتسارعة والتي سبقت 
التقييمات والتقديرات والخطط الموضوعة بسرعة 

كنت وقتها في الطريق مع مفرزة . حدوثها ونتائجها
أن ًأنصارية متوجها إلى قاطع سليمانية وكركوك بعد 

ّ إلى قاطع بهدينان بعد أن ُسدت 1985تركته في نهاية 
منافذ العبور وأصبح من الصعب التحرك والتوجه 
بالنزول إلى بغداد الحبيبة نتيجة سياسة االحتراب مع 

أدت بنا هذه (. أوك)قوات االتحاد الوطني الكردستاني 
النزاعات المسلحة إلى حصرنا في الشريط الحدودي مع 

طق سليمانية في جبالها ووديانها محتمين إيران في منا
بصخورها وتضاريسها وشكوتاتها، مستعينين بمفارز 

كري )ّصغيرة تعمل بالسر والخفاء وهم من أبناء المنطقة 
ّوقد أخرت مشروعنا النضالي لسنوات، وحملتنا (. منطقة ّ

ًخسائر مادية وبشرية ومعنوية لم تنفك عنا دهرا ّ. 
 

نان الفصيل المستقل الذي ُيعنى     وصلت إلى قاطع بهدي
بتنظيمات الداخل وإعداد كوادر متدربة على العمل 

ٌ    فيه عشرات من  والذي يوجد( السري)السياسي 
ّلكن عدد الرفاق الذين توجهوا إلى . الكوادر الحزبية

ًالداخل من مجموع عدد الفصيل اليتناسب ال طردا وال 
 .ًعكسا مع العدد الموجود

 
ً   في قاطع بهدينان كانت كل الطرق سالكة تقريبا بما  

ًفيها النزول إلى بغداد طبعا على الرغم من وجود بعض 
ّكان رفاق محلية الموصل متمكنين ... المخاطر الجدية  ُ

ّمن مد الخيوط واالتصاالت بالمدن والقصبات المحيطة 
بمدينة الموصل وحتى داخل المدينة وكان للرفاق أبو 

خديد اختاري، وصباح كنجي وعامل، تأثيراتهم داوود، 
من خالل هذه . الواضحة في التحريك في دشت الموصل

العالقات والتحركات تمكنت من النزول إلى بغداد مرتين 
  .  من خالل المحطات الحزبية1986في عام 

  
وسبقني في النزول إلى بغداد مجموعتان كانت األولى 

 أبو سرمد، أبو مكونة من الرفاق الشهداء أبو أحمد،
ًأما التحرك الثاني فكان ممثال . بشرى، أبو ساالر

) وأبو عبير ( علي الجبوري )بالرفاق، الشهيد أبو أثير 
أود أن أذكر هنا أن صعودي الثاني إلى (. عبد فيصل

كردستان أخذته على عاتقي الشخصي ربما في حينها 
ًكنت مضطرا لظروف طارئة وتطورات ميدانية لم تكن 

ركبت وصلت من بغداد إلى الموصل، و. لحسبان في ا
سيارة أجرة إلى قضاء شيخان وفي وسط الطريق نزلت 
ًمتوجها إلى إحدى القرى الصغيرة حيث توجد لنا فيها 

بقيت ليلتان . ّعائلة آشورية شيوعية رب البيت مقاتل معنا 
في البيت وكان يوجد في البيت ضيوف من بغداد، جرى 

يل ودارت نقاشات بيننا طويلة الحديث معهم في الل
وتساؤالت محرجة عن تطورات الوضع السياسي 
ّومستقبل وجدوى تجربتنا في تغيرات الوضع السائد، 
وكنا جالسين على أضواء الشموع ألن القرية كانت 

عن  مشمولة ضمن خطة السلطة في قطع التيار الكهربائي
من محيط الغرفة أما في النهار كنت ال أخرج . القرى

وكانت ربة البيت . ًتحسبا أن يراني أحد من أهالي القرية
تقوم برش الغرفة بالماء البارد كل ساعة ليمتص حرارة 
الغرفة الساخنة المغلقة بحيطان الطين إال فتحة الباب 

ًوالمغلقة أيضا تحسبا ألي طارئ ً .  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ًفي اليوم التالي تسللوا من الجبل ليال بعد وصول خبر 
ي، جاء رب البيت مع الرفيق عامل، لكن عويل وصول

الكالب في القرية دفع الربايا والمواقع العسكرية المحيطة 
لتشغيل التنوير على القرية مما اضطرنا إلى التخفي داخل 
ًأشجار القرية تحسبا من تقدم الجيش ومفارز المخابرات 
باتجاهنا، ألن إمكانية العودة إلى سلسلة جبار القوش 

ٌ في نفس الليلة ضرب من المستحيل وانتحار وشيخان
  . وسبب آخر تعب الرفيقين وقرب بزوغ الفجر

  
لضرورة الخبر وأهميته ومعلوماته اضطررت العودة 
ثانية بسبب االرتباك الحاصل والذي من الممكن أن 

حيث تمكنت من إيجاد عمل مناسب . يعرضني إلى الموت
. صمة بغدادًومكان آمن بعيدا عن أعين الرقيب في العا

وبدأت التحرك بهدوء ودقة بعد أن توفرت مستلزمات 
التحرك للعمل الحزبي من مكان بعيد عن أعين السلطة 
ّإلى عالقات بنيت لهدف توسيع التنظيم بمد الخطوط 
ّواالتصال بالناس وسط صعوبات جمة وعالقات متشابكة 

ًالتي تركتها مضطرا ( التنظيمي)في ساحة العمل الحزبي 
 ثالث سنوات كانت كافية وكفيلة في ظل 1983عام 

اإلرهاب والقمع بضياع الجهود السابقة التي بنيت بالدم 
ّوذهب ضحية هذا العمل رفاق أخص بالذكر منهم كريم  ٌ
خروع من أهالي السماوة البطلة، حيث اعتقل أثناء عمله 

وأثناء تلقي . في صيدلية خاله بشارع الجمهورية ببغداد
ًبتعاد عن اللقاءات تحسبا أن يدلي الخبر حاولت اال

    كارثة، لكنه كما اتضح وعرفناه  باعترافات تسبب لنا
ًفيما بعد فقد استشهد تحت التعذيب ولم يعترف مدافعا 
وببسالة عن الشيوعية وهذا يعد واحد من جنود الحزب 

 .المجهولين والمنسيين
 

ق درب  عام حزن وضياع رفا1986    كان عام 
عام بداية تحطيم تنظيم المنطقة الوسطى . ومناضلين

محافظة ديالى حيث ( جديدة الشط)ًوتحديدا في بساتين 
تمكنت مجموعة بطلة من الشيوعيين العراقيين من التسلل 

. من جبال كردستان وبناء قواعد حزبية في ريف ديالى
تعرضوا إلى . منطلقين من إحدى بساتينها للعمل الحزبي

 1980. ـ 1 ـ 1شرسة في ساعة صفر واحدة يوم هجمة 
وكان مسؤول التنظيم أبو ناصر وقيادة الحزب في 
كردستان بعيدين عما حدث من تطورات وتفاصيل في 

يجهلون المعلومات عن أسباب وخطوط . غاية السرية
  . الضربة بكل تفاصيلها ودقائقها

  
ًكان الموعد الحزبي المهم والمحدد لي مسبقا مع الرفيق 

ً المقيم حاليا في مدينة )أبو الجاسم( والصديق سالم العكيلي
تكرر الموعد مرتين حسب االتفاق في بغداد . استوكهولم

ًوتحديدا في موقف الباص مقابل السينما الواقعة في حي 
ولكني لم . التي تحولت اآلن إلى مسرح السالم. األعظمية

ن ألتقيه في كال المرتين وشعرت بالقلق ورحت أبحث ع
كنت أعيش في . أسباب عدم حضوره في الموعد المحدد

ظروف صعبة للغاية من ناحية السكن والتحرك والعالقات 
 .اآلمنة

 
    بدأت الشكوك تطاردني في تحركاتي واتصاالتي 
وكذلك االحتماالت السيئة التي ربما كانت أكثر من 

ًلكن عمال بهذا المستوى وفي مثل هذه الظروف . الواقع ّ
ّومما زاد تخويفي هو تلقفي ألطراف حديث .  ذلكتستدعي

. من بعض األصدقاء القريبين لنا والذين التقيتهم في بغداد
ّوكرا للشيوعيين تعرض للمداهمة في مدينة  ًكالما يفيد بأن ً

وحسب معلوماتي فإن أبو الجاسم متواجد في ... الراشدية
تهم أو ربما اآلن ًإذا سأكون أنا تحت مراقب. هذا المكان

 .ّتحت سيطرتهم، وما علي إال مواجهة أسوء االحتماالت
 

 1986    تحركنا أنا والرفيق أبو الجاسم في نهاية شباط 
مع مفرزة ( زيوة)من موقع الفصيل المستقل في منطقة 

. أنصار من الشيوعيين باتجاه مناطق دشت الموصل
طة التقاء وكان موقع الفوج األول وإقليم كردستان آخر نق

لنا، ووضع لمسات أخيرة أألسلوب عملنا وطرق التحرك 
ّودعنا بعضنا أنا وأبو جاسم . واالتصاالت في الداخل

بعناق بكبر العراق وتعهدنا بروح الشهداء أن نحافظ على 
مبادئنا، وسبقته في النزول إلى بغداد باتفاق على أنني بعد 

 .أيام معدودة سألتقيه في بغداد

  مدن كردستان تنتفضمدن كردستان تنتفض
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ديراتي وضمن تجربتي البسيطة والمتواضعة، ّ    إن تق
وهذا ما خرجت به من عملي في هذا المجال، أن الرفيق 
في لحظة تركه الموقع يفقد االتصال بالمركز فتصبح 

حيث لم يعد التنظيم وال حتى يحاول . أخباره في خبر كان
ّالمتابعة عن حياة الرفيق ولهذا تبقى الشكوك هي الكفة 

نوع من العمل، فثمة رفاق وقعوا بيد الغالبة في هذا ال
السلطة وتعاونوا معها وأخفوها عن الحزب وكانوا 
ّيقدمون تقارير كاذبة عن حياتهم الحزبية والتنظيمية في 

ًوالتجربة والصدفة أحيانا كشفت بمختلف . داخل العراق
ّالطرق عددا من الحاالت تورطوا بهذا العمل المندس  ً

ًن مجبورا عليه ويتحين أقرب ّلكن جلهم كا. داخل صفوفنا
. فرصة مواتية ليتوارى عن أنظارهم ويلتحق بالحزب

لكن إجراءات الحزب في مواجهة مثل هذه الحاالت 
ّمتخلفة وثأرية مما منع البعض عن الصمت وتمشية 

ّاألمور، خوفا من روحية التشهير المنحطة والذين . ً
     يتربعون على عرش هذا النوع من العمل الخطر

والمهم لم تسعفهم مؤهالتهم على مواكبة حقيقة ما يجري 
ًوأصبحت قيادة هذا النوع من العمل أسلوبا . في الداخل

. أكثر مما هو نضالي ومقدس... للتظاهر واالستعراض
وزد على ذلك أن هذا النوع من العمل خضع إلى أسلوب 

كبر أيهما قادر أن يزج أ. المنافسة غير االلئقة والمجدية
عدد من الرفاق إلى الداخل دون تمحيص وتدقيق ولهذا 
ّظلت منظمات الداخل مجهولة وملغومة من الداخل 

وهذا ما . وسهولة وسرعة اختراقها من األجهزة المعادية
أثر بدوره على سمعة الحزب والتنظيم بين الجماهير 

أحد مندوبي المؤتمر الرابع للحزب . ّوضعف مواقعه
للحضور من الداخل، لكن أثناء وقائع  الشيوعي ُدعي

جلسات المؤتمر ُحجر وعزل في مكان معزول لكثرة 
الشبهات حوله غير أن األصطفافات بعد المؤتمر والتي لم 
تخلو من الكولسة وإألقليميات واالرتجاليات أعادته مرة 
ّثانية إلى الداخل رغم االعتراضات الشديدة، وقد أد ت 

 إلحاق أفدح األضرار فيما بعد بالتنظيم تلك السياسات إلى
ّودعت أبو جاسم مع رفاق . واستشهاد عدد من الرفاق

وصباح كنجي ( أبو داوود)ّمحلية الموصل خديد اختاري 
ّوعامل من موقع مقر اإلقليم تحت قيادة الرفاق سليم 

بعد . إسماعيل ولبيد عباوي وأبو جنان وسبهان مال جياد
ل متين وعلى تالل وأطراف يومين من المسير على جب

 .مدينة الموصل
 

    رافقت مسيرتنا تحركات مكثفة وواسعة أشبه باستنفار 
مما دفعنا أن . عسكري من أجهزة السلطة في المنطقة

لمدة ثالثة أيام في سفح ( كهف صغير)نختفي في شكوت 
ّجبل متين مطل على الشارع بين أقضية وقرى القوش 

مي في كل الوجبات زيتون وكان غذاءنا اليو. وشيخان
ّولم يكن قد ُجهز . ّمعد قبل فترة وجيزة ومخبأ في الكهف

جوعنا جعلنا . وتحمله للطعام لكن اضطررنا على أكله
ًنقضي عليه، منذ تلك األيام والزيتون يشكل عندي ركنا  ّ

ّبعد أن خفت التحركات من خالل . ًمهما على المائدة
. ت لنا من خالل شبكات التنظيمالمعلومات التي وصل

ًتحركنا ليال باتجاه دشت الموصل وكانت األراضي 
ٌمحروثة حديثا ومعدة للزراعة ونزل عليها مطر كثيف  ّ ً
ّمما أعاق تحركنا وأخرنا في الوصول على الموعد 

  . )دوغات(المحدد بعد أن ضللنا الطريق إلى قرية 
  

ين داهمنا الصباح وبدأت حركة السيارات المارة ب
لكن . الموصل ونواحيها فضاق الوقت بنا والخطر يداهمنا

ما أسعفنا هو وجود حفرة صغيرة ومعدة لهذه األيام من 
كانت على شكل بيت صغير . ّالطوارئ ومهيئة بشكل جيد

داخل حفرة في األرض من داخلها مغلفة بالخشب 
ومدخلها عبارة عن صخرة بمستوى انبساط االرض ال 

وحشرنا بها ثالثة رفاق أنا . لمارين والرعاةّتثير أي انتباه ل
.  رغم أنها ال تتسع إال لشخص واحد وصباح وأبو داوود

ًمن الساعة الخامسة صباحا حتى السادسة مساء كنا . ً
نسمع ضجيج أصوات السيارات وحديث الرعاة وأصوات 

تحت . الماشية حسستنا بألفة المدينة رغم مخاطرها الجدية
اتجاه قرية دوغات إلى بيت أحد جنح الظالم تحركنا ب

وتوزعنا على أكثر من . واستقبلنا بحفاوة كبيرة. رفاقنا
ًبيت تحسبا لمداهمتنا في الصباح، لكن في الصباح الباكر 
ّتوجهت مع أحد الرفاق من التنظيم المدني بسيارته 

ٍولدواع أمنية بقيت في .  إلى مدينة الموصلالتاكسي
في الليل . من عدم مراقبتيالموصل أتجول وحدي للتأكد 

ذهبت إلى المحطة وركبت مع عدد من الناس في سيارة 
مع طلوع الفجر كنت . متوجهة إلى العاصمة الحبيبة بغداد
ذهبت إلى من كنت . في بغداد في منطقة عالوي الحلة

أحس بحسن استقبالهم لي، هدى، عالية، سعد، علي، 
     ورغم كل ظروفهم الصعبة والرعب الذي يسكن

ًنفوسهم، فتحوا لي أبوابهم بعد قلوبهم وفاءا لمعروف قديم 
بدأت أعيد اتصاالتي من خالل خرم . سبق لي أن قمت به

اإلبرة إن صح الوصف، بعدما فقدت األمل في اللقاء 
أبحث عن أدوات األمان بحدود . بالرفيق أبو الجاسم

والمكان ّالسكن اآلمن، مع هذا بقيت أمر على نفس الموعد 
ّوأنا جالس في الباص عسى ولعل أعثر على رفيقي أبو 

 .جاسم
 

.     قضيت األيام األولى بصعوبة بالغة وخاصة في الليل
ًكانت ساحة النهضة في بغداد ولمرات عديدة مناما آمنا  ً
ًلي مفترشا أرضها الصخبة لقضاء ليلة أخرى مع الجنود 

لكن كنت . إيرانالقادمين والذاهبين إلى جبهات القتال مع 
ّفي األغلب أقضي ليالي التعيسة في القطار الواصل بين 
ًبغداد والموصل جيئة وذهابا، ّاتصلت أوال بالدكتور  ً

ًوحددت موعدا ّللقاء به ( يعيش اآلن في اليمن)كريم دبش 
ًجرنا الحديث إلى كورنيش األعظمية مشيا . في الكاظمية ّ

ًباه باعتباره ملجأ آمنا على األقدام فهو مكان ال يثير أي انت
عادت بي الذاكرة سنين إلى الوراء . لتسامر ولقاء العشاق

ًعندما كنت طالبا في الجامعة، كنا نذهب مجموعة من 
الطلبة إلى مكتبة األعظمية للقراءة ومتابعة الدراسة 
وبعدها نذهب إلى أماكن الهدوء هذه لنتمتع بشواطئ ومياه 

 .دجلة العذب
 

معتهم ظروف الدراسة والزمالة والرفقة ّ    ثمة طلبة ج
ًوضربا من التجاذب الروحي رغم التباعد الجغرافي 
واالنتماء السياسي وذات مرة أنا وزميلتي إنعام هنيدي 
وهي من أصول هندية بالرغم من وشائج الصلة في عالقة 
متنامية من خالل االهتمام المتبادل والذي لم يدم طويال 

ة آنذاك دار نقاش بيننا إثر ظهور لصعوبة األجواء السائد
، وامتد 1982 في اجتماع مجلس الوزراء في )القائد(

رياض  النقاش حتى قرار إعدام وزير الصحة العراقي
ّاستيراد أدوية سامة لمعالجة جرحى (حسين لمحاولته 

كانت إنعام تناقشني بقناعة مؤكدة ادعاءات . )الحرب
ًقت الذي لم تسألني يوما لماذا لم أكن  في الو)السيد القائد(

 ...أما أنا كانت قراءاتي مغايرة. ًبعثيا
 

    عندما استولى صدام على السلطة وعزل األب القائد 
بالطريقة البعثية المعروفة، فماذا تعني ادعاءاتهم حول 
وزيرهم الصحي؟ كنا أنا والدكتور كريم في كورنيش 

ت ظالل األشجار األعظمية نرى العشاق يتهامسون تح
ونحن مشغولون في استقراء الوضع السياسي وإمكانية 

في هذا الوقت لم تنقطع . العمل الحزبي في الداخل
محاوالتي رغم كل الظروف الصعبة التي واجهتني من 
تفسير غياب أبو جاسم عن الموعد واألحاديث المتناقلة 
ّعلى ألسنة الشارع من أن هناك كبسة تمت لوكر شيوعي 

قرية جديدة الشط، الذي يعد المرجع الحزبي لي، في 
تكللت محاوالتي بالنجاح للوصول إلى الموقع من خالل 

بعد أن . امرأة مسنة وما زالت حية ترزق في العراق

تمكنت من الوصول إلى الموقع، تعرضت إلى التهديد 
بالتسليم إلى السلطات من قبل الشيخ صفوك والد أبو 

مرسلة من النظام ألن هذه ًناصر خوفا من أن تكون 
األساليب كانت مألوفة وزد على ذلك كان أغلب أفراد 
عائلة هذا الشيخ معتقلين وضمنهم النساء أم ستاروسفانة، 
لكن استطاعت أن تقنع العائلة بشرف مهمتها من خالل 

وحصلت . تقديم بعض التضمينات وبشجاعة نادرة آنذاك
ا وأبعادها على رسالة تفصيلية حول الضربة وأضراره

سلمت الرسالة لي في بغداد في منتصف . النفسية والمادية
 هنا توجب صعودي إلى كردستان ألن قيادة 1986.عام 

التنظيم كانت تجهل تفاصيل الهجمة على الموقع الحزبي 
ًلصحافة الحزب وخصوصا طريق الشعب حيث يتم 
تزويدها باألخبار اليومية والدقيقة وممكن مراجعة 

 وبمعاونة رفاق وأصدقاء لي، واحدة 1986  عامأرشيفها ل
من األخبار التي نشرت في طريق الشعب هو طرد 
أقربائي من المواقع الحساسة في الدولة واعتبارهم 
ّمعادين للسلطة، حيث يتم استدعاءهم إلى دائرة 
االستخبارات العسكرية كونهم أخفوا معلومات عني 

 2003بعد سقوط النظام . عاديةوكونهم من ساللة عائلة م
عثر أقربائي على وثيقة في المخابرات العامة معنونة إلى 
كافة المؤسسات األمنية والحزبية في البحث عني، 
ّومذكور أيضا بعض األسماء وموقعة من قبل علي حسن  ً

  .ومنشور في نهاية الكتاب. المجيد
 

ًا     بعد فترة من وصولي إلى قاطع بهدينان ُّبلغت حزبي
ّبتغير مجرى عملنا الحزبي والعودة ثانية إلى قاطع 
سليمانية وكركوك وكانت هناك مستجدات أملتها علينا 
ظروف العمل الالحق وهي األندساسات واألختراقات 
التي ُكشف عنها من خالل اعترافات البعض وتقديمها 
ألجهزة السلطة خطوط العمل والمحطات في التحرك نحو 

ء ؤالً واحدا من ه)أبو بهاء(حسن كان فالح . الداخل
ًالمندسين وتمت تصفيته جسديا بعد أن أدلى باعترافاته 

ولطبيعة . الكاملة ولجسامة األضرار التي ألحقها بالتنظيم
ّالمخاطر وجديتها على صعيد الوضع األمني في العراق 
طلبت وبإلحاح من أبو ناصر أن أعود إلى الداخل وبنفس 

ود سألتحق من قاطع سليمانية الطريق، وفي حالة الصع
 التي أعتز )الصدى(ًوتحديدا عبر منظمتي السابقة 

بأسلوب عملها وطريقة تحركها ودورها الكبير في لملمة 
الناس المقطوعة من الحزب أو باألحرى التي تركت دون 
توجيهات عملية للمرحلة المقبلة وعلى أسس تنظيمية 

ا واكبت كل جديدة أملتها ظروف البلد آنذاك حيث إنه
أبدى أبو ناصر تحفظاته . تطورات البلد من المتغيرات

 .ٍعلى منظمة الصدى والتنسيق معها لدواع أمنية
 

   أما أنا فكان ترددي وخوفي من خالل بعض الحجج 
َالمقنعة لكن لم تراع ولم يعتد بها وحدث ما توقعته 

ّوأخيرا التزمت الصمت مما فرض علي من . وطرحته ً
توجيهات وقرارات بعدها شعرت أن حججي لم تلق 

 .ًترحابا فالنتيجة كانت مأساوية وغير مرضية للجميع
 

    تحركنا مع مفرزة أنصارية صغيرة من منطقة بهدينان 
 باتجاه منطقة لوالن )زيوة(ًوتحديدا من مقراتنا في منطقة 

ًعبورا إلى قاطع سليمانية ومرورا بالمدن اإليرانية وفي . ً
لن تأخرنا عدة شهور بسبب رداءة الجو حيث الثلوج لوا

استقريت في منطقة . غطت قمم الجبال فعرقلت عبورنا
بوربيان مع أبو ناصر وعلي الشرطي الطارئ علينا 

ًأصال ووجوده كان خطأ عقدت اللجنة المركزية . ً
اجتماعها االعتيادي وهذا أول اجتماع يعقد بعد المؤتمر 

ًناصر االجتماع وكان واضحا حضر أبو . الرابع للحزب
ُّعليه أنه قدبلغ من قيادة الحزب بأنه من العشرة المبشرة 

ًخارجا ببركان من الهمم . باحتالل مواقع قيادية مرموقة
ًباألمس فقط كان مترددا ويشكو كثيرا . والمعنويات العالية ً
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ًويطالب بالسفر إلى الخارج للراحة، علما أن الرفيق أبو 
ّناس المناضلين ويتمتع بنكران ذات قل ناصر كان من ال

في بهدينان عندما تعرضت غرفة . نظيره في الحزب
 إلى قصف مدفعي من )أبو حسان(الرفيق ثابت حبيب 

السلطة وهدمت على إثره، قام أبو ناصر وبمساعدتي 
ًببناء غرفته مجددا في الوقت الذي لم يجرؤ العديد من 

 لخالفاته مع الرفاق على التقرب من غرفة أبو حسان
بعد المؤتمر الرابع تم تعيين . الحزب حول الوضع األمني

أعضاء اللجنة المركزية من قبل سكرتير الحزب عزيز 
ًدمحم، فبقي لغزا محيرا  في (. واحد داخل واآلخر خارج)ً

ًلوالن أيضا ودعنا الرفيق مهدي عبد الكريم إثر سكتة 
اليوم التالي تم  وفي. ّقلبية ألمت به ولم تمهله طويال

تشييعه ودفنه في مقبرة لوالن رغم كثافة الثلوج، وابنه 
 .رحيم عجينة في تشييع مهيب وحزين ومؤثر

 
    في منطقة لوالن التقيت بالشهيد البطل علي الجبوري 

ً كان توا عائدا من بغداد، وجدته هذه المرة )أبو أحمد( ً
. مي والسياسيًمحبطا من خالل استعراضه للوضع التنظي

تحدثنا أليام عن مجمل قضايا تخص األوضاع والعمل في 
داخل العراق، تربطني بهذا المناضل وشائج رفاقية عميقة 
ّفعندما حاولت من سوريا الخروج إلى براغ تطلب 

الموقف كتاب تأييد للحصول على فيزا للجواز اليمني 
ّالذي أحمله وممكن الحصول عليها من مقر الحزب في 

ًق، هم الرفيق أبو أحمد الذهاب إلى المقر حامال دمش ّ
جوازي للحصول عليها، التقى في المقر لبيد عباوي حيث 
امتنع األخير عن إعطائي كتاب تأييد للسفارة التشيكية 
ّبسبب عالقتي بباقر إبراهيم وعامر عبد  فهم 
يستطيعون حسب رأيه الحصول على الفيزا فواجهه 

ًف مسمعا إياه كلمات ربما لم يسمعها الرفيق أبو أحمد بعن
  . طيلة حياته الحزبية والحياتية

  
ًفي المساء التقى أبو أحمد بالرفيق أبو داوود طالبا منه أن 
ًيبلغني بالذهاب إلى المقر وسيجد الكتاب جاهزا وهذا ما 

في لوالن كشفت ما يجول في داخلي من تردد . ًتم فعال
توجهات الجديدة وخوف حول طرق وأساليب العمل في ال

لكنه حاول . والمرتبطة بتغير أمكنة عملنا وتحركنا الجديد
أن يخفف عني عبء التردد بحديثه المسؤول والعقالني، 

في خضم هذا . إال أنه لم يهمل أفكاري ورؤيتي للمستقبل
النقاش والحلول ُسئلنا في لوالن من قبل العاملين في موقع 

غداد عن مانشيت العالم باعتبارنا واصلين جدد من ب
عريض وجذاب في صدر جريدة الحزب طريق الشعب 
ًيشير إلى أن هناك في بغداد، وتحديدا في كلية التربية 

وأكاديمية الفنون الجميلة المغلقة لعناصر حزب  الرياضية
البعث، اندالع موجة من االحتجاجات والمظاهرات أدت 

غداد، وفي هذا إلى االصطدام مع أجهزة السلطة في ب
التاريخ المحدد كنا أنا وأبو أحمد في بغداد ونفينا الخبر 
ّوبدل بمانشيت آخر، وكانت السلطة العراقية لمرات 
عديدة تقوم بتضليلنا من خالل تسريب أخبار كاذبة لنا عن 
طريق وكالئها في ألمنطقة فكيف الخبر سيجد مصداقيته 

دث يشير في في تسريب وكالء السلطة لنا وأن وقوع الح
حدث ذات !. ذلك إلى كليات مغلقة مثل التربية واألكاديمية

مرة عندما كنت في قاطع سليمانية في منطقة مصيف 
 أن تم الحديث عن مظاهرات في 1984أحمداوة عام 

ًبغداد بمنطقة السنك، وكان خبرا منشور في جريدة 
. ٍمركزية ومعارضة وبالنتيجة فهو عار عن الصحة

التأكد من صحة األخبار لما له من أضرار ًينبغي أوال 
بليغة على سمعة الحزب وعلى مصداقية خطابه السياسي 

 .بين الجماهير
 

    في الربيع ذابت الثلوج من قمم الجبال فتوجهنا إلى 
إيران قاصدين مناطق زيوة التابعة لمحافظة الرضائية 
اإليرانية حاملين أوراق الحزب الديمقراطي الكردستاني 

ًبا وتمويها على المخابرات اإليرانية وكان معنا عمر تحس
بعد يوم واحد وصلنا إلى مناطق زيوة . الشيخ أبو فاروق

بعد يومين . ّمقر حزبنا بقيادة الرفاق أبو هيوا وأبو حكمت
من وجودي طلبت من أبو ناصر أن أسبقهم إلى مناطق 

حيث مقرات الحزب الجديدة رغم أجواء المدينة ( بشدر)
ادئة والبعيدة عن الصعوبات، وحاجة الرفاق الملحة اله

للراحة واالستجمام اللبتعاد عن أجواء حرب األنصار 
بعد إلحاح وإصرار مني سافرت . ًواليوميات المملة أحيانا

إلى مناطق بشدر مع أحد الرفاق األكراد وبقيت في الموقع 
ناصر   بانتظار تحرك المفرزة ووصول أبو)دوال كوكه(

  . من إيران
  

في معمعة هذا التأخير التحقت في مواقع الريبة للكمائن 
 لمراقبة )قلعة دزة(المتقدمة والمطلة على سهول مناطق 

تحركات أجهزة السلطة وجحوشها، وإذ نتفاجأ بأفواج من 
الجحوش تسلم نفسها بقادتها وأسلحتها من خالل العبور 

 الكردستاني من موقعنا إلى مقرات الحزب الديمقراطي
وفي وقتها طلبت من مسؤول . في األراضي اإليرانية

تحجج . المفرزة بالتحقيق معهم وتجريدهم من السالح
المسؤول بأمر قيادة القاطع السماح لهم بالعبور عبر 

 .موقعنا
 

ّ    تخلف عنا الرفيق أبو جاسم في موقع بهدينان بسبب 

مانية وفي ًآالم في رجله والتحق بنا الحقا في قاطع سلي
منطقة زيوة اإليرانية، قبل السفر التقينا أنا والشهيد علي 
ًالجبوري أبو أحمد بالرفيق سامي حركات بناء على 
موعد مسبق مع أبو أحمد وكانت بالنسبة لي المرة األولى 
التي ألتقي به وقد أصبح فيما بعد ومن خالل هذا اللقاء 

ل عنه من وجدته عكس ما قي. تقارب فكري وسياسي بيننا
ٌسخافات وتفاهمات بحق رفيق األمس فهو شاب دمث 
األخالق ومعشره طيب ودافئ ويحمل مؤهالت سياسية 
وفكرية ومشاريع ثورية مؤجلة، طموح تتلمس من خا 
رؤياه السياسية وإصراره على التحدي وروح المواصلة، 
ًوقد تم اللقاء خلسة وبعيدا عن أعين الرقيب أي  ّ

ً النفوس، وكان ضيفا على مقرات المتربصين وضعاف
وقد . الحزب الديمقراطي الكردستاني في زيوة اإليرانية

شكا لنا سوء المعاملة ولغة التخوين والتهميش بحقه وما 
تعرض له من قساوة وتعذيب هو ورفاقه في الزنزانات 

واستشهاد الرفيق منتصر ( بارزان)الفردية في منطقة 
النصير سياميد وهو من تحت التعذيب الذي كان يمارسه 

ّأهالي أربيل والذي سلم نفسه إلى السلطات العراقية فيما 

الدكتور مهند البراك  بعد وكانت اللجنة التحقيقية برئاسة
ّ مارسوا ضدهم أشد وأحط أنواع التعذيب )صادق( ّ

  . األمسّواإلذالل بحق رفاق نضال 
  

ًوبعد أن أخذت األمور منحا خطيرا دفع ب الرفيق أبو جاسم ً
ً إلى مخاطبة عزيز دمحم جالبا معه )قاسم داوود سلمان(

ًبعض أدوات التعذيب وقميص الشهيد منتصر مضرجا 
وما كان من األخير إال أن أمر بإطالق سراحهم . بالدماء

وتركهم على الحدود اإليرانية باعتبارهم عمالء للسلطات 
كان . يرانيةالعراقية فوقعوا بقبضة ورحمة المخابرات اإل

سامي حركات يتحدث لنا بألم عما تعرضوا له من 
فالرفيق أبو أحمد استنكر هذه األساليب . ممارسات دنيئة

في التعامل مع الرفاق الذين يختلفون مع سياسة الحزب، 
ّمحاوال تهدئة الموقف بحديث استطاع أن يمتص به 

 90غضب سامي وهو يتحدث بعصبية، وبعد أحداث عام 
فت بالعراق وأهله تسلل سامي حركات من والتي عص

ًجبال كردستان إلى بغداد مختفيا بين أزقتها الضيقة إلعادة 
ًما دمرته الدكتاتورية والحروب لكنه مات واقفا في الدفاع 
عن شيوعيته في أقبية النظام السرية مثلما دافع عنها في 

سجون الحزب الشيوعي المدافع عن ... مراحيض برزان
. قيين في كسب الديمقراطية وحقوق اإلنسانحقوق العرا

ًواعتقل الشهيد سامي في منطقة جميلة بعدما فتح جنبرا 
ّلبيع الخضروات، وفي أغلب الظن تم االعتقال عن 
طريق الوشاية، وكانت لي آخر رسالة منه قبل اعتقاله 

إن . بأيام مرسلة من إيران يستقرئ الوضع السياسي بها
سخت في العقد األخير وربما ظاهرة اتهام اآلخرين تر

ّواحدة من أسبابها، الظروف االستثنائية التي مر بها 
الحزب في االبتعاد عن الجماهير، لكن هذه الظاهرة 
ًزادتهم انعزاال وابتعادا، ربما يكون األسلوب األضعف 

وهذا أحد النتائج . هو مهاجمة مخالفيهم في الرأي والفكر
 .ية في الحياة الحزبيةالسلبية جراء انعدام الديمقراط

 
في السنوات األخيرة أخذ هذا األسلوب يضعف بل يفقد 
مصداقيتهم بل واألكثر من ذلك برزت انعكاساته السلبية 
بفرز نتائج وخيمة على سمعة الحزب وجماهيريته ونفور 
أعداد متزايدة من التنظيم واختلت مواقعنا الطبيعية وسط 

على ... ل األديبة والفنانة حياة شرارةتقو. الناس والمجتمع
 :لسان أختها بلقيس شرارة

 
 حيث وجد أن 1961بعد تردي الوضع العام عام (    

عراق نوري السعيد وعراق الثورة ال يختلفان، فقررت 
حياة الذهاب إلى موسكو للدراسة ألنها كانت مصممة على 
ترك الحزب الشيوعي بعدما خاب ظنها في العمل 

، وكانت على اختالف مع الشيوعيين ولم يكن السياسي
بوسعها ترك الحزب والبقاء في الداخل حيث سيتحول 

. بعض أعضائه إلى مهاجمتها ونعتها بالخيانة والجبن
ّاألمر الذي كانت تتجنبه، كانت في صراع نفسي 
متواصل، فكان تقديمها طلب االلتحاق بالبعثة إلتمام 

ّهذا الجو واالبتعاد دراستها فرصة مناسبة للتخلص من 
ّوقد صو رت تلك الخيبة على لسان أحد أبطال . عنه

  . )وميض بريق بعيد... روايتها
  

ّهنا تعود بي الذاكرة لسنوات مضت كانت حياة تدرسني 
لمدة ثالثة سنوات األدب الروسي في جامعة بغداد من 
خالل تسطير فطاحل األدب الروسي الذي تميز بالجرأة 

بعد وصول أبو ناصر إلى .  الظلموالواقعية ومقارعة
ًمواقع بشدر كنت حينها مرابطا في الربية نستقبل أفواج 
ّالجحوش المسلحة المنهارة بتركها مواقع السلطة، ووضع 

خدماتها تحت تصرفات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ًوهذا تقليد موروث قديما في الساحة الكردستانية فعندما 

المتنازعين يصطفون مع الجهة ّيختل موقع أحد الطرفين 
دوال )بعدها نزلت إلى وادي . األقوى والغالبة في النزاع

معدودات  بعد أيام. حيث مقرات حزبنا الجديدة( كوكا
لملمنا صفوفنا بالتحرك باتجاه العمق من مفرزة أنصارية 

ً رفيقا باتجاه مدن قرداغ، كفري، كاالر، 11ّمكونة من 
المرور بأربيل والعودة ثانية إلى سليمانية وهذا يتطلب 

. والمفرزة لم تكن مؤهلة للقتال بحكم مهامها. وكركوك
كانت تضم الرفيق الشهيد أبو أحمد، الذي كانت مهمته 

رافقت . العودة إلى الداخل، والرفاق أبو لينا وأبو ناصر
مسيرة المفرزة صعوبات جدية لسببين األول عدم وجود 

 من خالل معرفته بطبوغرافية المنطقة، دليل يعتمد عليه
 ملما بمواقع )كري منطقة(أي أن يكون ابن المنطقة 

الثاني االضطرابات . الربايا ومنافذ تحركات السلطة
السياسية في مدن كردستان مما أدى إلى المزيد من 

  . التحشدات األمنية واألستنفار العسكري
  

 دورات كانت المفرزة بقيادة مالزم فاضل، وهو خريج
ٌّاليمن الديمقراطية وهو شاب حيوي وجريء، قاد المفرزة  ٌ
بحرص وأمان، وبعد يوم من المسير المتواصل وصلنا 
إلى منطقة بشتاشان وتسلقنا جبل قنديل وتمتعنا بمناظره 
الخالبة وذوبان الثلوج رغم معاناتنا من كثافتها في قمة 

جليد وبعضنا وكنت أحدهم تجرأنا التزلج على ال. الجبل
والتقينا في الوادي بقوات . من قمة الجبل إلى قعر الوادي
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كانوا محصورين لكثافة . األحزاب األخرىمن أنصار 
ًالتحشدات األمنية والعسكرية في المنطقة وتحديدا الطريق 

 .الذي يربط أربيل براوندوز
 

    كانت نوايا السلطة الهجوم على الوادي وعلى القوة 
ّرع تحركنا باتجاه قرية ورته، من مما س. المتجمعة فيه

الجانب اآلخر الذي يؤدي إلى وادي بليسان حيث كان وما 
زال يعاني أهله وحيواناته وأشجاره من آثار القصف 

ولصعوبة . ّالكيمياوي المدمر الذي حول القرية إلى أشباح
ٌالطريق في الوصول إلى الصوب اآلخر، كان هنالك منفذ 

 الولو .إلى قرية ورتهٌصغير عبر جسر ضيق يؤدي 
إرادة الخالق لتحول هذا الجسر إلى مقبرة لمفرزة 
شيوعية، بعد يوم من االنتظار في الوادي ولزحمة 
المعلومات بوجود هجوم كبير من السلطة عليه ولتبخر 
بعض قوات األحزاب، دفعنا إلى اتخاذ قرار بالعبور 

رتبك ًخصوصا بعد وصول دليلنا المهلهل والم
بعد مسير ساعات . ًوالمرعوب أصال من تطور األحداث

من الليل مشوبة بالحذر والتوتر وفي منتصف الليل 
أصبحنا على مشارف الطريق العام الذي يربط أربيل 

الحظنا اإلشارات بين الربايا من خالل . براونديز
األطالقات النارية وتحرك السيارات في الشارع ونحن 

حيث لم نتوقف رغم .  وضع المفرزةغير مباليين لصعوبة
فالموت لنا أهون ... خطر الموت، ألنه ال بديل آخر ينقذنا

نزلنا إلى . من اإلقدام على االنتحار في حالة عودتنا
الشارع العام وكنت مع المالزم فاضل نحتل مقدمة 
المفرزة في الوصول إلى الجسر الوحيد الذي يؤدي بنا 

ن االستخبارات العراقية كانت مفرزة م. إلى قرية ورته
. بانتظارنا فوق الجسر مختبئين خلف بناية قديمة

ومنذ اللحظة األولى حين وضعنا قدمنا . ّكان ُدكان القرية
أنا وفاضل على الجسر صرخوا بنا باالستسالم مع سيل 
من الطلقات النارية ولم يكن أمامنا إال العبور إلى الجهة 

نيران وإلى اآلن لم الثانية من الجسر تحت وابل من ال
أصدق كيف نجونا وبأعجوبة، تحت هذا الوابل من 

أما رفاقنا فقد تسلقوا القطوع وعبروا . إطالقات النار
في دشت . النهر سباحة قبل وصولهم إلى نقطة العبور

ًأربيل ودعنا الشهيد أبو أحمد متوجها إلى الداخل بعد  ّ
ت معاناة دامية من أورام في القدمين وبروز فقاعا

. ّوأكياس مائية في رجلي بسبب ضيق الحذاء الذي أترديه
أما الشهيد أبو أحمد فهناك كانت تركة قديمة لكن لم يكن 

نحن واصلنا . ًأكثر مني حظا في النزول إلى الداخل
بأول موقع للحزب  المسير إلى مناطق قرداغ واستقرينا

جدت في لترتيب تحركنا الجديد إلى مناطق كرميان فو
القاعدة أجزاء من رواية مدن الملح لعبد الرحمن منيف 

كنت أنا . بأجزائها، واستغليت الوقت في قراءتها بنهم
وأبو ناصر وعلي الشرطي الذي تم سحبه من قلة الرجال 
ًفي مالكات التنظيم، اعتقادا من أنه سوف يسد الفراغ أثر 

ضربة الخسائر التي أصابت تنظيم المنطقة الوسطى بعد ال
 في محافظة 1986التي وجهت إلى التنظيم في بدايات 

  . )جديدة الشط(ديالى قرية 
  
ّ بد من اإلشارة هنا أن البعض من الرفاق كان يعتقد أن ال

ًوجوده داخل التنظيم المدني يضيف له موقعا مهما  ً
ًوالبعض اآلخر كان يدرك جيدا بعدم قدرته على النزول 

ًم الرئيسية لكن كان متشبثا إلى الداخل، وهذه مهمة التنظي
في البقاء أو سحبه إلى التنظيم ألسباب عديدة منها االبتعاد 
عن أجواء األنصار والبعض من أجل مكاسب شخصية 
ًحتى البعض ألح في العودة إلى الداخل هروبا من حياة  ّ
ًاألنصار ولهذا كان الوقوع في يد السلطات سهال 

د اإلحتالل وبع. ًواالنهيارات كانت تحدث سريعا
جاء له العديد ... األمريكي وعودة الحزب بمقراته العلنية

من الرفاق، والذين تسللوا في سنوات سابقة من الجبال 
إلى بغداد والمحافظات، وكانوا معدودين ضمن قائمة 

الشهداء، لكنهم في الواقع كانوا يمارسون حياتهم الطبيعية 
 .بعد أن وقعوا في قبضة السلطات

 
 الكادر الفالحي، مام علي، على هذا النوع من ّ    علق

التنظيم الذي أصبح مدعاة للتفاخر والتباهي أكثر من أن 
ًيكون عمال نضاليا مقدسا وخطيرا ً ً إن ... ًعلق ساخرا. ً

 .الرفاق يقودون التنظيم في بغداد عن طريق الناظور
 

ّ    في كرميان تحدثت مع أبو ناصر لترشيح كريم عرب 
 وكان لهذا الترشيح صلة في الحديث منذ فترة إلى التنظيم

ًوتم سحبه إلى التنظيم وفعال  .زمنية عندما كنا في بهدينان ّ
توجه إلى الداخل استطالع األوضاع هناك وإمكانية بقائه 
والعمل، لكنه عاد بعد أيام لهلع الناس وخوفهم من استقبال 

 الكرادي، وبعد كريم عرب، هو عبد العظيم... السياسيين
أيام من التحاقه في صفوف األنصار، أصيب بشظية مدفع 
برأسه إثر قصف مقرات الحزب في منطقة كرجال، كنت 

وقد . حينها في قاعدة التنظيم المدني في منطقة هزارستون
ًعدت توا منها إلى مقر القاطع فوجدت عبد العظيم يتلوى 

لزمن ًألما إلى حد أنه دخل في غيبوبة لبرهة من ا
ًفتحركت سريعا واتصلت بقيادة القاطع لترتيب سفره إلى 

وبسرعة . إيران للعالج منفذنا الوحيد في قاطع سليمانية
رتبت سفره ورافقته إلى الحدود اإليرانية باتجاه مدينة 

ًوضعت مبلغا من النقود العراقية في . مريوان الحدودية
بعد روى لي . جيبه وكانت هذه النقود شخصية وتعود لي

ًعودته من العالج عندما كان نائما في مستشفى مريوان 
وشعر بتحسن حالته الصحية حيث تلمس جيوبه فوجد 
النقود فتساءل باستغراب من أين أتت هذه النقود؟ وهذا 
يعني أن صحته كانت متدهورة ولم يعد يعي ما حدث له 

 .طوال الطريق الذي استغرق قرابة الساعتين
 

 مناطق كرميان والتي حرمنا فيها من     بعد الوصول إلى
ممارسة أي نشاط سياسي وعسكري لسنوات خلت نتيجة 

 أي تنظيمات االتحاد الوطني )أوك(حتراب مع قوات اال
الكردستاني بقيادة جالل الطلباني، ونتيجة االحتراب 
المشار إليه فقد كان من الصعوبة بمكان االتصال 

توغل والمنافذ إلى ّبالجماهير بعد أن سدوا كل أشكال ال
بغداد فبقينا وبمفرزة صغيرة من أبناء المنطقة متخفين 

 .عن عيون السلطة وقوات أوك على ٍّحد سواء
 

مناطق واسعة ومحاذية لمدن كثيرة مثل ...     كرميان
كاالر، طوزخورماتو، قرة تبة، قادر  كركوك، كفري،

ّكرم وقرى وقصبات أخرى تمد عالقتك بالجماهير، 
وتستمد قوتك من ناسها الطيبين وأهالي القرى الذين 
ّتحملوا معاناة وكيماوي بسبينا ولم يحسوا بالضجر بل 

 .ّساهموا في مساندتنا في أشد الصعاب والبرد والموت
 

 كنت 1983ستان عام     في صعودي األخير إلى كرد
ًحينها طالبا مواظبا على الدراسة في المرحلة الثالثة من  ً

في تلك الفترة حصلت حاالت . كلية اآلداب، جامعة بغداد
اندساس عديدة داخل التنظيمات المدنية اللتحاد الوطني 
الكردستاني ولحساب األجهزة األمنية التابعة للسلطة ومن 

و من أهالي كفري، فأثناء بينهم المدعو أنور المزوري وه
 في مناطق كردستان لمهام مستعجلة 1982وجودي عام 

تم تشخيصي من قبل أنور، كنت حينها أتجول في القرى 
مع المفارز وكان معي النصيرين خضر عبد الرزاق 
وعبد الزهرة عباس حيث كانا ملتحقين قبل شهور قليلة، 

 لي من وأنا الذي رتبت طريقة التحاقهم بكردستان، شكوا
ملل الحياة وطرق النضال في كردستان وجدوى فاعليتها 
على المدى القريب، وقد دفعتهم روتينية النضال إلى 
التخلي عن مواقع المواجهة مع العدو، وبعد فترة تركوا 
ًسالحهم وسلموا إلى القوات اإليرانية باعتبارهم جنودا  ّ

في ّلكن في اللقاء الذي تم . هاربين من الجيش العراقي

كردستان طلب مني خضر أن أحصل له على مبلغ من 
المال من أهله ألنهم ما زالوا يستلمون رواتبه لكونه جندي 

بعد أيام من عودتي . في جبهات القتال طيلة فترة غيابه
ًإلى القرية سررت للدكتور عزيز إسماعيل باعتباره قريبا 

وأللمانه لم أكن . من نشاطي وعلى اطالع ببعض تحركاتنا
أعرف أن خضر بعد استالمه المبلغ سيسلم نفسه إلى 
القوات اإليرانية ألنه يتنافى مع توجيهات منظمتنا 

الطبيب فالح حافظ من أهالي   ففاتحنا صديقنا)الصدى(
الزعفرانية ووجهنا له دعوة لزيارة قريتنا الهويدر، وبعد 
أن اتفقنا على طريقة التحرك وفي الليل وبعد أن 
ًاستطلعت المكان شخصيا وتأكدت من وجود أخيه فاضل 
ًفي البيت، سلكنا طرق البساتين ونادرا ما يسلك في الليل 

. بعد أن أعطيت له كلمة السر بين األخوين. من المارة
وصلنا إلى عتبة باب بيتهم وأشرت إلى صديقي الطبيب 
وانسحبت إلى طريق فرعي آمن في انتظاره وكنت حامال 

وعندما طرق الدكتور الباب خرج له . طوارئًمسدسا لل
وانسحب . فاضل وبدقائق معدودة تمكن من إنجاز المهمة

ًالدكتور سالكا طريقا آخرا باالتفاق معه ً وكنت أنا أسير . ً
وبعد أيام . خلفه ووصلنا إلى بيت الدكتور عزيز بأمان

تمكنت من إيصال المبلغ عن طريق التنظيم إلى الشخص 
... تان وبعد استالمه توجهوا إلى إيرانالمعني في كردس

ْوهذا ما لم يرح اآلخرين وال التنظيم التابع إلى المنطقة  ُ
ًلكنه ما حدث، وهذا ليس مفاجئا ألحد ممن يتابع . الوسطى

ًالوضع السياسي في إيران وتحديدا العراقيين بسبب ضنك 
العيش وصعوبة السفر من إيران، عادوا إلى مواقع 

قة كرجال موقع قيادة قاطع سليمانية األنصار في منط
وكركوك، حيث لم يستقبلوهم وال حتى سمحوا لهم في 
المبيت ولو لليلة واحدة وال حتى من أجل االنتظار في 
ًالوقت الذي كان مقرنا مفتوحا للمشبوهين والمدسوسين  ّ

أنهم ( خضر وعبد الزهرة)من قبل السلطة ورغم طلبهم 
نت في حينها في موقع ك. جاؤوا للقاء بي ومساعدتهم

( سورين)التنظيم المدني في منطقة هزارستون جبل 
فتوجهوا لي لكن لألسف الشديد فإن برقية قيادة القاطع 

. سبقتهم طالبت بعدم استقبالهم بل وحتى طردهم من المقر
لكن بعد وصولهم وقفت بشدة ضد هذه التوجهات غير 

 ي المقرفتمسكت ببقائهم ف. اإلنسانية تجاه رفاق األمس
وحتى مبيتهم وهذا ينسجم مع رؤيتي للحياة والمبادئ التي 
ًأحملها بعيدا عن الثأر واالنتقام رغم الرفض الجماعي 
ًداخل المقر، في الصباح الباكر جدا توجهوا إلى 

 .األراضي اإليرانية بأسماء أخرى
 

 التحق بقاطع بهدينان رجل مخابرات 1987    في عام 
من عائلة لها امتدادات شيوعية، كانت مهمته لكنه 

ًتصفيتي جسديا حسب اعترافاته التي قدمها إلى اللجنة 
ًكنت من حيث المبدأ واقفا ضد تصفيته وسبق . التحقيقية

ًلي أن نشرت خبرا عنه حين كنت في الداخل نهاية عام 
  . )طريق الشعب( في جريدة الحزب 1986

  
ية داهمت بيتهم للبحث الجدير بالذكر أن السلطات الحكوم

عنه للتمويه على عمله االلحق وإعطائه دفعة إلنجاز 
مهامه األمنية وللتزكية لغرض االلتحاق بصفوف الحزب 
ّالشيوعي العراقي وهذا ما تم فعال، وقد ُشخص بالصدفة  ً ّ

رغم . وتعرض للتعذيب وأدلى بمعلومات خطيرة ومهمة
 تحت ًأن اسمه كان منشورا في جريدة طريق الشعب

 .عنوان، احذر هؤالء
 

 ويا للمفارقة العجيبة 1987    في منطقة كفري صيف 
فلقد جمعتني الصدفة في بيت حزبي بالمدعو أنور 
المزوري وعرفته بنفسي وبحضور كادر التنظيم المدني 
ًكريم كومنست وكان مندهشا وبدأ يسرد لي القصة ّإياها 

ض له في محاوال تبرئة نفسه وبسبب التعذيب الذي تعر
مديرية استخبارات كاالر، حصل على المعلومات 
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الشخصية عني من قبل النصيرين، سليم وأكرم لغرض 
االتصال بي والحصول على مبلغ، فوقع بيد االستخبارات 

وبعد ضغط شديد حسب . مع رسالة شخصية موجهة لي
ما روى لي قاد مفرزة من االستخبارات إلى بيتنا في قرية 

بأعجوبة بعد أن طوقت مداخل القرية ونجوت . الهويدر
    ومخارجها واحتلوا بيتنا أليام وبعثروا كل أشيائي

الجميلة واستطاع ابن جيراننا أموري نقل مكتبتي إلى 
  .بساتينهم ودفنها وتلفت بتراكم السنين والرطوبة عليها

  
 وتمكنت بنفس اليوم الوصول إلى أقرب قاعدة حزبية 

وصلت . ي المالبس المعتادة في القريةمدنية وكنت أرتد
ًسالما إلى بيت مدير بلدية كفري الشيخ عطا الطالباني 

ً يوما ودارت سجاالت ونقاشات عديدة 17ومكثت هناك 
حول الوضع السياسي وتطوراته واختلفنا حول رؤاه 
وواقعيته واحتماالته المرتقبة، والتكيف مع اشتداد الحملة 

كان يعتبر الحوار المتصاص . والتجاوب مع المنعطفات
األزمة والمصالحة الوطنية مع السلطة من أنسب الحلول 
ًألزمة الحزب تمهيدا للعودة إلى أحضان الجماهير 

 سيء الصيت 200كان يعتبر التوقيع على قرار . وقيادتها
أبلغ األساليب النضالية لمواجهة القمع واإلرهاب 

وكان . حداثًالحكومي، منطلقا من تجربته وقراءته لأل
ًيكرر دائما السياسة فن الممكنات وهذا كان بتقديري 

لكن بعد مرور . ينسجم مع ضرورات المرحلة الراهنة
عشرين سنة من التجربة أدركت فحوى استنتاجاته 

ًرغم أني كنت في البداية معارضا لها ومجادال . وأهميتها
له باعتبارها تنصال عن االنتماء والمبدأ، فبحكم تجربتي 

نذاك اعتبرتها مساومة على األفكار والمبادئ ووقفت آ
. ضدها جملة وتفصيال واعتبرتها آراء غريبة ومتطرفة

علق الرفيق فهد حول التعهدات والتواقيع، عندما يجبر 
ّالرفيق على ذلك أن هذا التعهد ال قيمة له ألنه غير 
ّدستوري، وأن الرفيق زكي بسيم مر بمثل هذا الظرف 

حقيق واعترف لكن بقيت مكانته في الحزب وانهار في الت
وهذا ينبع من حصيلة مرارة الرفيقين في السجون وقربهم 
من نبض الجماهير وحرصهم على مصلحة الحزب 

 عندما تمكنت 1983وهذه السجاالت حدثت . والشعب
المرحوم مهدي حميد  اإلفاالت من قبضتهم بمساعدة

تمكنت . من قبل رجال األمنّالسعدي بعد أنُ طوق بيتنا 
ّإذ تم تهريبي . من الوصول إلى بيتهم بمساعدة اآلخرين

في باص خشبي مع أقفاص الرمان الهويدراوي إلى 
منطقة السعدية وأخذت تاكسي إلى مدينة كفري وعندما 
سألني سائق التاكسي ّادعيت أن أختي تعيش في كفري 

وصلت . وجئت أبلغها باستشهاد أخي في جبهات القتال
إلى بيت شيخ عطا أو باألحرى الرفيق والمناضل ومدير 

إن كلمة الرفيق كان يستحقها بجدارة، بعد أن . بلدية كفري
ً يوما 17بقيت عندهم . نسبت إلى كل الجحوش والجبناء

حيث حاول إقناعي بعدم االلتحاق بالجبل لحاجتهم لي في 
 ًلكن دون جدوى كنت أدرك جيدا طبيعة النظام. الداخل

أسمعني بألم ما كتبه عن كوكب الشرق الراحلة . ودمويته
 .أم كلثوم من خواطر وتأمل

 
 
 

    قرية قديمة وعريقة ومهمة تقع شمال مدينة بعقوبة 
مركز محافظة ديالى بمسافة خمسة كيلو مترات بطريق 

 م 1910 ه، 929وقد أنشأت هذه القرية سنة . مبلط
أي مجمع الهواء ( هودار)سي مأخوذ من واسمها فار

وهذه القرية . وقيل أن اسمها تركي جاء من الهواء العذب
كانت قد تكونت بسبب عوامل الطمي التي حصلت لنهر 

وهي عامرة بالبساتين وخاصة . ديالى بعد أن تغير مجراه
. مزارع البرتقال والرمان والتمور بأنواعه المختلفة

طلع علينا أخضر اللون وبعد ولسحر عثق التمور فإنه ي
تحتوي القرية . أيام يتحول إلى األصفر كعناقيد الذهب

 دار ويبلغ عدد سكانها نحو ثمانية آالف 1200على قرابة 
ّنسمة جلهم من العرب، لهم تقاليدهم العشائرية وعاداتهم 

االجتماعية وخاصة في الشعائر الدينية أيام محرم 
رة حصرها نهر ديالى الهويدر تعد قرية صغي. عاشوراء

بمنفذ وحيد يربط بمركز المدينة وقد تبدو للمشاهد 
تعرضت . كجزيرة وسط المياه ومحاطة بكثافة البساتين

لكن . مرتين إلى تدمير طبيعي إثر فيضانات نهر ديالى
بقيت مالمحها طاغية ومعالمها واضحة وحافظت على 
تكوينها القروي رغم الخراب الذي أصابها من أثر 

تمسكت هذه القرية بطابعها الشيعي الحاد . يضاناتالف
ًوالذي يصل أحيانا إلى مستوى التقوقع رغم قربها من 

امتازت قرية الهويدر بالزراعة . مركز المدينة بعقوبة
 ونخيلها المتميز وجمال طبيعتها وصفاء نهرها وطيبة

وخرجت رموز سياسية وأدبية تركوا بصماتهم . أهلها
أمثال طلعت الشيباني وزير اقتصاد .  مكانة القريةعلى

.  أول حكومة وطنية في العراق1958حكومة قاسم 
وأيضا خزعل السعدي القائد العسكري والسياسي، 
وسعدون شاكر وزير داخلية حكومة البعث وشخصيات 

وما زال . ًتكاد تكون نسبة األمية ضئيلة جدا. أدبية وفكرية
ت وسجاالت وهناك رواية اسم القرية عليه افتراضا

ّ مر بجيشه في )رض( علي االمامإن ... أخرى تقول
القرية في إحدى حروبه وطلب من جيشه أن يهودروا 

وهناك رواية . للراحة واألمان ومن هنا جاءت التسمية
األصل كلمة إيرانية بمعنى نسيم الهوى العليل ... تقول

يبة والكرم إضافة إلى امتيازهم بالط. حيث تمتاز به القرية
 .من خالل تعاملهم مع األشياء وتفاصيل الحياة اليومية

 
...     كان القادم لها من مكان آخر خارج نطاق حدودها

ّيتفاجأ كباقي مناطق العراق عندما يهم بالخروج من مقهى 
ًلدفع حسابه ويكون مدفوعا من أحد أبناء القرية وما 

 .)ور(يسمى 
 

راقي على جريمة كبيرة،  أقدم النظام الع1980    عام 
ّففي جو . سادتها أجواء الرعب والحيف الذي لحق بالناس

ً مواطنا بحجة 500إرهابي أقدم على تهجير ما يقارب 
التبعية اإليرانية من أجل تصفية حساباته وخالفاته 

فكان العدد األكبر منهم ينتمون إلى العراق . السياسية
م ليس قليال من وحاملي الجنسية العراقية القديمة ومنه

ًهجروهم قسرا بعد أن اختطفوا . أعمدة النظام في القرية
ٌشبابهم من ذويهم، وإلى اآلن لم يذكر لهم ذكر وربما 

ّفقد هجروهم بعد أن جردوهم . غيبوا في غياهب السجون
من كل ممتلكاتهم الشخصية، البعض ماتوا على الحدود 

الي القرية ّفي هذه األجواء هب أه. ًحنينا للعراق وأهله
 الجميع لتكون لشراء ما تركوه من بيوت وبساتين وباتفاق

ًوفعال عادت بعد عودتهم مع رحيل ... أمانة عند عودتهم
سبق هذا العمل الهمجي حمالت اعتقال . الدكتاتورية

واسعة في العراق شملت تنظيمات الحزب الشيوعي 
أخرى وحزب الدعوة في حملة تستهدف وجود أحزاب 

تعمل في البلد وللتفرد في الساحة السياسية العراقية 
شملت األعتقاالت عشرات . ًوتكريسا لعقدة الحزب الواحد

والبعض اآلخر . من الشباب وبعضهم غيبوا في السجون
 سيء 200أطلق سراحه بعد أن وقعوا على القرار 

الذي يحمل موقعه التبرئة من العمل السياسي، (الصيت 
راد العودة للسياسة بالعمل داخل حزب ويلزمه إن أ

 .)البعث
 

    وكنت أنا في عمر وبمستوى من الوعي لم يؤهالني 
لكن مع مرور . تقييم وتحليل األوضاع بدقة كافية وواقعية

.  في بغداد)الصدى(السنين تعمقت معرفتي مع تنظيم 
وكنت أتردد بشكل دائم على بيت شيخ الشيوعيين الشيخ 

حكم عملي الحزبي مع اشتي، والتي عطا الطالباني ب
ًامتدت لسنوات كانت صعبة جدا في الحياة السياسية 

العراقية وتفاصيلها، ال يفصل بينها إال مشاهد الدم والقتل 
 فالظروف وتطورات البلد 1983. إلى 1980من 

السياسية وقربي من هؤالء الرفاق دعتني أن أنظر إلى 
ًر انفتاحا التطورات التي تحدث برؤية أخرى أكث
واعتماد . ًوموضوعية وتجاوبا مع التغيرات الحاصلة

المرونة والعقالنية في التعامل مع المنعطفات السياسية 
وعلى ضوء الواقع المفروض في البلد خدمة للشعب 

 .والحزب والوطن
 

    ما زالت وأللسف الشديد طروحاتنا في معالجة 
لجانب قضايانا وعملنا الحزبي والسياسي نهمل هذا ا

لو نالحظ خطابنا السياسي في الفترات األخيرة . الحيوي
جعلنا  من عملنا تنقصه الحنكة والسياسة في التعامل، مما

نخسر العديد من الرفاق الذين يئسوا من النضال والميل 
إلى العوز، وأبعدنا مسافات عن مزاج الجماهير ونبض 

لمعنوي والمادي الشارع الذي هو روح الحزب ورصيده ا
والفكري، إن واحدة من إنجازات وثمرات الجبهة الوطنية 

 هي اتساع رقعة تنظيمات الحزب 1973مع البعثيين عام 
في عموم العراق فكان لقريتنا نصيبها الواضح باتساع 
تنظيمات الحزب من خالل التحاق طاقات شابة وواعدة 

نظر إلى بركب التنظيم مما أدى إلى استفزاز القوى التي ت
أما اآلن فلقد . هذه الممارسة المحدودة األفق بريبة وحذر

تبخر العديد ويتحمل حزب البعث المسؤولية األولى لما 
تفرد به من قسوة واستبداد من حل للخالفات بطرق 
ًاإلرهاب والقمع بدال من أسلوب مواصلة الحوار والتفاهم 

 وبهذا يكون قد قضى على. والشراكة في بناء العراق
كما ال . بوادر طيبة في العمل السياسي لمستقبل العراق

نعفي أنفسنا كشيوعيين من المسؤولية بسبب سياستنا 
. الخاطئة وخطابنا السياسي الذي ال يمت إلى الواقع بصلة

ً وفي دمشق كنت عائدا من تجربة مرة 1988في صيف 
من داخل الوطن حيث جمعتني الصدفة بأحد الرفاق من 

ة المعروف بأبي حازم، ومن خالل استقراء أهالي السماو
ّمحمل الوضع أكثر من (اللوحة السياسية العراقية كان 

ّ، حاولت أن أقرب له صورة الناس في الداخل )الواقع
ورؤيتهم للعمل السياسي والموقف وانعكاساته السلبية من 

وكانت األيام .  خارج العراق)الهروب(الخروج الجماعي 
تعود بي . لى تصورات اآلخرينهي الكفيلة بالرد ع

 1979تجربة العمل السياسي في العراق إلى عام 
والهجمة الشرسة في القضاء علينا كتنظيم ووجود وبشر، 
ًوردا على هذه الهجمة وتنظيم صفوفنا، صدرت وثيقة 

من قبل الرفيق باقر إبراهيم في ( مناضل الحزب)حزبية 
خولة أن الرفاق الشهداء  الداخل وفيما بعد عرفت من أبو

صفاء الحافظ وصباح الدرة مساهمين فيها وكان الهدف 
من إصدارها هو لرأب الصدع في العالقة مع الحزب 
الحاكم من خالل رؤية سياسية واقعية أعطت حلوال ألزمة 
ًمشتعلة وكنا نحن وقودها وأشعلتنا بنارها جميعا وأصبحنا 

ارب العمل ًرمادا حتى دون ومضة شرارة في تج
السياسي وما يحرك أجندته كان من الممكن كسب الوقت 
من خالل المناورة في ظروف قد تكون أكثر نجاعة من 

 .المواجهة نفسها
 

 وفي مهمة خاصة إلى األراضي 1982    في عام 
وجدت  )ًوفي وقتها انقطعت أياما عن الجامعة(المحررة 

ية في رفاقنا بتصورات بعيدة عن واقع الحياة السياس
كانوا يناقشوني بأن النظام على حافة الهاوية . العراق

ًفتعجبت لهذا الطرح وهم أيضا تعجبوا من طرحي بأن 
النظام قوي ويحتاج إلى سنين من التضحيات والنضال 

 .حتى نستطيع أن ننال منه
 

    تعود قوة التنظيمات السياسية المعارضة في القرية 
بع االجتماعي والديني بكل أطيافها وألوانها إلى الطا

لسكان أهالي القرية الهويدر، فتنظيمات القوى الدينية 

 اهلويدر
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كانت األبرز من خالل احتدام المواجهة مع السلطة، وهذا 
مرتبط بالتركيبة االجتماعية والتي ال تخلو من العشائرية 

كانت لقوة الحدث التراجيدي في . والمذهبية ألهالي القرية
واضحة على تفكير الناس يوم عاشوراء انعكاساته ال

تنفرد القرية في تجسيد هذا الحدث بكل مآسيه . ومعتقداتهم
وصوره المحزنة على أرض الواقع من خالل التقاليد 
والتشابيه المحزنة والتي فاقت كل التصورات والوقائع 

يبرز . مما أثار حفيظة كل األنظمة المتعاقبة على العراق
يغطي الجدران اللون األسود ويحتل نفوس الناس و

والسواد هو الذي ال يميز الناس بين . واألعمدة والشوارع
بعضهم، حزن شديد وبكاء في كل زاوية وركن من 

  . جميعها ًالقرية مكتسحا الوجوه
  

السواد يعم كل أهالي القرية من طفل عمره سنة إلى أكبر 
شيخ فيها الفتات تنادي بالثأر لقتلة الحسين وتغلق 

ّاالت وتغص القرية بالزوار من خارجها وتفتح المح
أمامهم بيوت القرية لتناول وجبات طعام دسمة ومتنوعة 

ّأماكن تصرخ . ًألجل الحسين وصحبه وانتقاما من قتلته
تشابيه تقلد . وعزاء ونواح ولطم في زوايا القرية وبيوتها

ّوتمثل مقتل القاسم وعطش العباس ومأساة عبد  
كنت ... تل في واقعة الطف مع أهله وناسهالصغير الذي ق

  . د مسلم ابن عقيلالمرة أمثل العباس ومرة أو
  
الحسين كان صاحب رسالة إنسانية بثورته ضد  الماما

الطغيان والظلم وحري بنا نحن اليساريون أن نستشهد بها 
يبقى الناس ملتزمين بلباسهم األسود . في الدروس والبالغة

يث تغلق المدارس وتعطل حتى حلول يوم األربعين ح
 كربالء مرافق الحياة وتبدأ السيارات بنقل الناس إلى

وعرفت القرية . ليسطروا مشاهد قتل الحسين وصحبه
ّويعد عزاء . بسبب من تمثيلها لهذا الحدث المأساوي

ًالهويدر متميزا ومشهودا له ً .  
  

ّيمه (ًقال لي الصديق محي األشيقر نقال عن والدته 
  . )لطمون من كل قلوبهم وموجوعونالهويدراويون ي

  
 السنة األولى في الجامعة كان األستاذ جليل 1980عام 

كمال الدين أستاذ األدب المقارن يسأل الطلبة عن 
. ًسكناهم، قال لي معلقا إن عزاء الهويدر مؤلم في كربالء

ّوالهويدر تعد آخر معقل تم القضاء فيه على هذه 
 القرار من السلطة حين صدر... األحتفاالت والمراسيم

ّكانت أيام عاشوراء تجسد . العراقية بإلغاء هذه المظاهر
وتمثل من قبل الشيوعيين والقوى األخرى، وكيف كان 
رجال األمن يحاصروننا داخل المسجد واللطم فوق 

 .المالبس، كانت مشاهد تاريخية وتحديات
 

    أعود إلى القرية وتاريخها حيث فتحت فيها أول 
، كانت هناك قبلها مدرسة 1920 دائية سنةمدرسة ابت

ّأهلية ويدر س فيها على طريقة المال تسمى اليوم مدرسة  ّ
الهويدر األولى للبنين وما زالت وكنت أحد خريجيها ولها 
الفخر والمكانة في بث روح العلم والمعرفة وفي تخريج 

لهويدر أهم ما تشتهر به ا. نخبة من المتعلمين والمثقفين
هو البرتقال وبودنا أن نذكر أن هناك أنواع جديدة من 
البرتقال دخلت زراعتها في الهويدر نذكر منها برتقال 
دموي، اللنكي هرفي، واستضاف األستاذ كامل الدباغ في 
برنامجه العلم للجميع المالك عبد الحسين ليحدث الناس 

ومن . عن أنواع الحمضيات وأسمائها في قرية الهويدر
هنا جاء يوم المحافظة ليتوج بملكة جمال الحمضيات 

  .بأسماء السامرائي ولحقتها أخت األستاذ رشيد الشيباني
  

 ويوجد في القرية مستوصف صحي، وهي مضاءة 
بالكهرباء ومشمولة بمشروع ماء بعقوبة الموحد وفيها 
سوق يحتوي على دكاكين كبيرة وتوجد فيها مقاهي جميلة 

لحاج إبراهيم جوالغ ومقهى أبو وواسعة أشهرها مقهى ا
 .ستار وكامل

 
ً    نحن الشيوعيون فهمنا للتراث والواقع كان مغلوطا 
وهذا متعلق بدوافع االنتماء للحزب فكان في األغلب لم ينم 
عن وعي ودراية بل كان عبارة عن دوافع والئية وال 

وبعد حفنة من السنين . تخلوا من دوافع عشائرية
اقعة للداللة، حول االنتخابات والتجارب تحضرني و

ًالسويدية، حيث ذهبوا جميعا إلى صناديق االقتراع حتى 
ممن ال يعرف أن يقرأ النتخاب حزب اليسار حتى دون 
ٌمراجعة بسيطة لبرنامجه االنتخابي فضال عن أنه مرتع  ً

 .للعناصر االنتهازية
 

ً    تفرد الشيوعيون بميزتين تجلتا أكثر سطوعا في  ّ

مس يجلدونهم األهما عدم الوفاء لرفاقهم، رفاق المهجر و
إنهم غير معنيين  ًإذا اختلفوا في الرأي معهم وثانيا

 مبالين به، لم يكترثوا بتقليب ونبش صفحات البتاريخهم و
ذلك اإلرث النضالي واإلنساني الذي لفه النسيان المتعمد 

ّ عاما، ومن تجرأ وكتب، تم 70والغموض لمدة  تسفيهه ً
 يتفق مع السياسة العامة لذلك النهج  الألنهوحوصر 

  السياسي الذي أجبرنا على اإلدمان عليه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      فتح كتابا للقصص المصورة وأشار بأنامله
الصغيرة إلى أمير صغير يعتلي شجرة ويجلس بين 

وقال بلغته ...  لتناول الديدان من أمها تهيصغار طير ت
 : األلمانية الممزوجة بالعربية المكسرة الغير واضحة

    ماما ماما  مشيرا لألمير الصغير داس بن إش فارتت 
  ..ماما 

 
، وأشار إلى العصفورة التي " .. هذا أنا أنتظر ماما     "

  ".هذه ماما.. "داس إست ماما ... تحمل الدودة 
 

 أطعمت العصفورة عصفورها الصغير وطارت محلقة    
حلقت ... تبحث عن دودة أخرى لتطعم باقي الصغار 

وحلقت فوق هذا العالم المرعب هناك في الزاوية البعيدة 
نار و حرائق تمتد لباقي األفق سمعت .. من األفق دخان 

حتى وطئها .. من باقي الطيور أنها كانت غابة جميلة 
  .يما بينهم وأحرقوها في خضم صراعاتهم فاالبشر فتقاتلو

  
أشاحت نظرها باحثة عن أفق جديد واقتربت من   .... 

... الناس تركض مهرولة مرعوبة .. الزاوية األخرى 
يفتحون .. حاقدون على بعضهم .. إنهم البشر مرة أخرى 

وهناك في .. فوهات البنادق بعشوائية لينتقموا من بعضهم 
أحرقوا قمح ... أهلهم يقطنون  انالزاوية البعيدة حيث ك

لم يبقوا طعاما ال لبشر .. احرقوا كل الحقول .. بعضهم 
  ..وال لطير 

 
    حارت بحالها أين تذهب والعصافير الصغيرة تتضور 

 العصفورة تاختب.. أمطرت على حين غرة .. ًجوعا 
  ...تحت ظل شجرة وبعد حين توقف المطر الكثيف 

 
انه الزاهية من الزاوية البعيدة     قوس قزح كبير نشر ألو

لملم األرض الدخان .... الى الزاوية البعيدة االخرى 
  ...والنار

 
وبفرح طارت  ..     حلقت مرة اخرى بأجنحتها الكبيرة 

أحضرت  الكثير من الطعام لعصافيرها ... الى أفق جديد 
في العش أحد عصافيرها كان ... الصغيرة وحلقت عائدة 

أطعمته بحنان مع باقي العصافير متناسية . ..ًطفال بشريا 
 هأطعتم.. أطعتمه .....  أنه ال ينتمي الى فصيلة الطيور 

  ..حتى كبر و فرد اجنحته محلقا 
 

وبيديه الصغيرتين ..      أغلق الصغير كتابه المصور 
    الدموع التي غزت وجه أمه وابتسممسح

  
  
  
  
  
  
  

 هذا الوطن الممتد على قارعة الطريق،  
  ،يؤدن للرحيل فرصة

  ،يكتب لآلهات انتظارات
  ،يمجد الغريبو يذبح األطفال

  ،هذا الوطن مريض الى حد القتال الدائم
  ،تتفجر هتافات كل ليلة

تضرب رصاصا ت على صفوف الرفض 
  ،المتحدية

  ،و يستمر الطحين على ما هو
  هذا الوطن العربي الممتد على أتربة

  ،يقتلها التصحر الذابل
  ،حتى النخيل يستدل بعدم نضج البلح
حتى السماء تشعل حرارة كالقنابل 

  ،العنقودية
  ،فال فروا الى المالجئحتى األط

  ،الكبار يئنون بثقل األسلحة
  ،حتى الغزاة استوطنوا الممرات

  ،رسبوا القواعدو
  ،الجند أبناء الوطن

  ،و الموتى مواطنون من الوطن
  ،المنفيون مخلفات الوطنالجرحى وو

  ،هذا الوطن ينتظر وقت البكاء
  ،شح االبتسامةو

  ،يحاول أن يعلمنا قليل من القيم
  ،ألصدقائنا ،ألهلنا ،لنقول لبعضنا
   اجرحانو ،و موتانا

الوطنهذا

 

  حممد هايل
  قالعرا
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 “ إنني لم ألتحق بجامعة أوكسفورد وال بجامعة كمبردج ولكنني التحقت بمقهى أثينا

الجديدة فمن أراد أن يعرف شيئا عن حياتي ينبغي أن يعرف شيئا عن أكاديمية الفنون 
 ” الصحفالرفيعة هذه ال تلك األكاديمية الرسمية الغبية التي تقرأ عنها في

  جورج مور الكاتب اإليرلندي
 

إذا كان هذا رأي كاتب كبير في جامعات الغرب ،تلك الجامعات  التي صنعت بمعية 
الكتاب واألكاديميين والطلبة مجد الغرب الصناعي والعلمي والثقافي والفني فكيف تكون 

بخس الناس أشياءهم الحال مع جامعاتنا وأكاديميينا وطلبتنا ومثقفينا؟ وال يعني هذا البتة 
وإنما اإلشارة إلى تفشي ظاهرة الشكالنية في مجتمعنا العربي الذي صار ينخدع بالشكل 

اهمت في والسطح والكلمة البراقة دون المضمون والفعل والواقع ،بال شك إن السياسة س
  . تكريس هذا الواقع المريض

  
ة به إن االستبداد وغياب الشفافية تنجم عنه حتما أمراض لصيق

تفاوت طبقي رهيب واهتمام مفرط بالماديات ويحل مكان 
الوسيلة الشريفة للغاية الشريفة الغاية تبرر الوسيلة  وسط حمى 
تدبير المعاش ،ناهيك عن تفشي الكم على حساب الكيف وال 
ريب أن لألمر عالقة بالنمو السكاني إن النمو المطرد للسكان 

 األرياف  يحتم قطعا واتساع المدن وخلق مدن جديدة وتوسع
مواكبة هذا النمو بمنشآت تعليمية جديدة من التعليم االبتدائي 
إلى الجامعي وهذا نتيجة لغياب التخطيط في اإلنجاب وخضوع 
األمر للمصادفة في أغلب األحوال  يضع على عاتق الدولة 
توفير المنشآت وتجهيزها وتوفير الطاقم التربوي لها لكن هل 

  ؟لطاقم التأهيل المناسب لدى هذا ايتوفر

 تردى التعليم العربي في كثير من الدول العربية ذات الكثافة السكانية الكبيرة مع 
المشاكل السياسية  مثل الجزائر ومصر  في حين ظل يحتفظ ببعض االحترافية والجودة 

اهد في بعض دول الخليج نتيجة الوفرة المالية والقلة السكانية واالرتباط الوثيق ببعض مع
وجامعات الغرب وربما يصدق األمر على التخصصات  العلمية البحتة والتقنية أكثر مما 
يصدق على الفلسفة والعلوم اإلنسانية ،إن ذكر مصر والجزائر مثال ليس من عندياتنا بل 

 2019لجودة التعليم لسنة ” دافسو“هو  من تقرير مؤشر 
 

مي واألكاديمي العربي ليس متجانسا مثلما عرجنا على ذلك لبيان أن الواقع التربوي والعل
أن النمو السكاني واالقتصادي ومتوسط الدخل ليس متجانسا والحال أن هناك استقطابا 
للكفاءات العلمية والفكرية من عموم الدول العربية وهو في الواقع نزيف إن ما يقدمه 

 وهي –كفاءات الغرب من تشجيع ودعم مادي ومعنوي وتحفيز وحرية يسيل لعاب تلك ال
 في حين تفقد البلدان العربية رساميل بشرية  كلفت أمواال طائلة في إعدادها هي -معذورة

المعتمد في التنمية والنهضة المعرفية  وكل هذا نتيجة غياب الشفافية والحرية والدعم 
فليس من المعقول أن تهجر كفاءة علمية وطنها بحثا عن الرفاه باألساس بل بحثا عن 

 .مة والحرية وسبل اإلبداع وهو ما تفتقده في وطنها األصليالكرا
 

في الجانب الثقافي تصاب بالصدمة حين تعلم أن كاتبا غربيا مثليا رفض جائزة عربية 
ألن الجائزة الممنوحة باسم الحاكم سبة فهو غير منتخب ومستبد مع أن مبلغ الجائزة مغر 

ارا وأكاديميين كبارا كذلك فأين الخلل؟ في كثيرا والعجب أن في اللجنة المانحة كتابا كب
هذا الكاتب المثلي الميول الذي رفض أن يبيع شرف الكلمة أم في أعضاء اللجنة الذين 

 قبلوا المنصب مقابل مبالغ مالية كبيرة؟
 

 ومن يدقق في األمر يجد أن – خاصة النفطية -وتزداد اليوم حمى السباق إلى الجوائز
ولمي واإلمبريالية  الجديدة إن الغرض صرف الفكر والنظر  هناك صلة بالتخطيط الع

عن محور بغداد بيروت، القاهرة ودمشق وهو محور الممانعة والرفض والتنوير 
والحداثة وخلق محور جديد عواصمه نفطية مضادة تماما في قيمها لما أسلفنا، إنها ثقافة 

ى إن قرأ يوما كيف أخذ االستهالك والسطحية والتبعية والماديات ال غير، من ينس
الماغوط جائزة نفطية نظرا لحاجته ثم شعر باإلثم فعاد يتبرأ منها متهكما بأنه يميني 

 بالمعدة يساري بالفكر؟
 

من المؤسف أن فهم العربي للثقافة مازال سطحيا وساذجا إنه يعني في وعيه وال وعيه 
ة والكارت الشخصي  وشبكة الشهادة الكبيرة أو المنصب الكبير أو الحقيبة الدبلوماسي

العالقات الخاصة والشطارة والفهلوة ويعني كذلك الحديث المتقن والحفظ الواسع وربما 
التآليف الكثيرة بغض النظر عن قيمتها متى ندرك كعرب أن الثقافة هي بمفهومها 
 الفلسفي الرفض لالستبداد والظالمية والهيمنة والفساد وعدم االنخراط فيه أو بالمفهوم

 اإليماني الديني النهي عن منكر االستبداد والفساد؟
 

صحيح ال نعدم مثقفين من هذا النوع وكثيرون عانوا االضطهاد أوالسجن أوالموت  
والتضييق على سبل القوت واالبتزاز وما بدلوا تبديال ولكنهم في حمى االستهالك 

لتقنيات الحديثة في والثقافة االستعراضية صاروا قلة وربما زادت وسائل التواصل وا
 .”الفترينة“شيوع الثقافة االستعراضية أي ثقافة الواجهة 

 
إن هذا يقودنا حتما إلى ما نحن بصدده وهو كيف همشت التربية والتعليم والجامعة  
خاصة  باعتبارها صانعة النخبة عن أداء الدور الموكل بها فلم تعد المعاهد العلمية 

التأثير في المجتمع بل المجتمع هو الذي يؤثر فيها صانعة الحدث وال التنوير وال 
ويجعلها على مقاسه تردي كبير  في اإلبداع والترجمة والتأليف حسب مؤشرات 
المنظمات المختصة مقابل هياكل ومعدات لم تؤت أكلها مصداقا للمثل العربي القديم 

 .”أسمع جعجعة وال أرى طحينا“
 

ولكنها في ذات الوقت ” أكل عيش” لكثيرين مجردربما عادت الشهادة العليا بالنسبة ل
مدعاة  للتنطع والعنجهية الفارغة واالستكبار والتطاول والتفاخر بال مردود وال فائدة  
وهي حقا بالنسبة للبعض ليست شهادة جامعية تتيح االستزادة من العلم والبحث  

تي يمنح لمالكه أكاديمي يشل عن كل حركة  وكأنه سر كهنو“قماط “واإلضافة وإنما 
يعالج ” األيدي الناعمة“األسرار األولى للخليقة والبسيطة  وفي مسرحية توفيق الحكيم 

الحكيم قضية اإلنسان المسترزق بالمجد العائلي دون أن يعمل بيديه اللتين صارتا 
ناعمتين فمادام يملك لقبا ورثه كما ورث لون شعره وعينيه فهو يعفيه من تبعة كل عمل 

  . دروب الحياةشاق في 
  

وال أدل على ذلك من هذه الشكالنية المفرطة في تمجيد األلقاب  في الشارع وفي البيت 
وفي الجامعة وفي المسجد وفي األستوديو  والغريب أنك تحس بالراحة في الجلوس إلى 
  فالح أو الحديث مع شيخ طاعن في السن أو مع ولد صغير يلعب كرة في الشارع فتحس

  ال ترى غيرـــة فـــاديميــــالنسجام مع الحياة والطبيعة وتجلس إلى الثقافة األكبالعفوية وا

  
 

  
 راهيم مشارةإب

 اجلزائر
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 التكلف واالصطناع ولوك المصطلحات واأللقاب فتحس بالضيق والتبرم والرغبة في 
االنصراف لقد هزمت الثقافة الشعبية بصدقها وإخالصها وعفويتها وتعلقها باألرض  

ناعها وعنجهيتها ولوكها للمصطلحات وتعلقها باأللقاب والناس الثقافة األكاديمية باصط
وعلية الناس كما تتوهم  ومن المفيد اإلشارة إلى أنك تسمع حديثا لكبار أساتذة الغرب فال 
تراهم يخاطبون إال بأسمائهم مجردة مع أنهم صانعوا الفكر والعلم والتطور إن هذه 

ام ويكون للمضمون والعمل السلطة الشكلية للقب البد أن تزول من الخطاب الع
 إال -المصداقية وحدها وخارج ذلك ليست سلطة اللقب العلمي بغير مردود حقيقي

استمرارا لسلطة اللقب السياسي والديني وهي أشكال من االستبداد والتسلط  تساهم في 
تخلفنا وانحطاطنا العلمي والحضاري  وكأنه هرم استبدادي كبير أعلى ما فيه سلطة 

 من -عامة الشعب-سياسي وتحته الديني وتحته العلمي وهلم جرا لتدفع العامةاللقب ال
مالها العام تكلفة أشكال االستبداد هذه دون أن تصنع لها نخبتها السياسية والدينية 

 .واألكاديمية مستقبال أو تبشرها بفجر وليد
 

معية بل في يزداد غمك حين تسمع بأشكال القرصنة والسطو والتزوير في األطاريح الجا
فراغ مضمون كثير منها وعدم صالحيتها ألن تكون أطاريح جامعية أصال إنها ال تقدم 
شيئا جديا وال مضمونا فكريا أو فلسفيا سوى االجترار والوصول إلى اللقب بال تعب وال 

ناهيك عن تنمية سلوك ” الجهل المؤسس والموضب في شهادة عليا“سهر ليتكرس 
 التحكم في التقدير الممنوح عبر سلطة أخرى هي سلطة اإلمعية واالجترار عبر

دون ” بضاعتنا ردت إلينا”والذي يكرس واقعيا مقولة الصاحب بن عباد” االختبار“
” االختبار“السماح باالعتراض أو الرفض واالحتفاظ بالموقف الشخصي المناوئ لسلطة 

يعني هذا غض قدر كثير كما يسمى أيضا خاصة في العلوم اإلنسانية  وال ” االمتحان” أو
من األكاديميين الجادين والمبدعين والمضيفين إلى الفكر والفلسفة واإلبداع ولكن الكثرة 
السطحية  ردت كل فضيلة وهدمت كل دمحمة وللنظر إلى تصنيف الجامعات العربية أمام 

 وقد –جامعات الدنيا وهي تصنيفات غير مغرضة وليس لها من خلفيات إيديولوجية 
 إنها تشير إلى وجود -نا على تغطية عيوبنا بتعليقها بمشجب المؤامرة األجنبيةتعود

الجامعات العربية في آخر الترتيب وطبعا لكل ذلك أسباب موضوعية ال داعي للخوض 
فيها فلنرحم أنفسنا من هذه الشكالنية المفرطة ولنبحث عن العمق والمضمون ولنكن 

اع وخادمين ألوطاننا الرازحة تحت نير التخلف جادين مضيفين للفكر وللثقافة ولإلبد
 .والهيمنة مع أن إمكانياتنا البشرية والطبيعية والتاريخية ترشحنا الحتالل الصدارة

 
 وهناك ظاهرة أخرى جديرة بالوقوف عندها وهي ظاهرة المؤتمرات العلمية كما تسمى 

بادل الصور ودفع في العواصم العربية وبعضها مفيد وكثير منها ليس سوى سياحة وت
الرسوم وتكاليف اإلقامة في الفنادق إنه تربح على حساب قيم العلم وشهادات مشاركة ال 
تقدم وال تؤخر سوى تقديمها للجامعة األم لينتفع المشارك بالترقية ، ترقية على ماذا؟ وال 
داعي للحديث عن تفشي الرداءة والسطحية وربما  الدسائس والتحالفات المشبوهة 

بتزاز فيما يسمى بالمجلس العلمي للجامعة  وكأنها حمى تسابق سياسي وليس علميا واال
ولست بالمبتدع في هذا الحديث فقد تحدث أكاديميون عرب كثر عن ذلك  في مؤلفات 

 .”وشهد شاهد من أهلها” ومدونات وفي تصريحات خاصة وهي محفوظة   في درج
 

كاديمي والعلمي العربي مريض وموبوء نخلص من كل هذا إلى أن الواقع التربوي واأل
لألسف الشديد ولو لم يكن غير ذلك لرأينا قفزة حضارية على شاكلة قفزة بلدان الشرق 
األقصى وأمريكا الالتينية والجنوبية بل بعض الدول اإلفريقية التي ال تملك مواردنا 

 .البشرية والطبيعية ولكنها تقدم تجربة جديرة باالحترام والتقدير
 
و طلبنا إحصائيات عربية عن عدد حاملي الشهادات التي تسمى عليا وعدد الموظفين ل

في القطاع التربوي والعلمي واألكاديمي وعدد الهياكل العلمية  ومجموع اإلنفاق على 
ذلك لرأينا رقما ال يصدقه عقل وننظر إلى واقعنا فنراه يستعصي على كل توصيف  

آمال شبابية تسعى إلى التغيير والمرور إلى عصر لكن األمل معقود ب. لألسف الشديد
العلم والديمقراطية والكفاءة واإلنتاج الفعلي  وهذه اآلمال الشبابية ال يفوتها التفكير في 
هذه التجارب الناجحة في دول الشرق األقصى وأمريكا الالتينية وإفريقيا  وهو ما نرجوه 

   سلطة المضمون كل سلطة وهمية إال أن يتحقق مستقبال من زوال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : كبسولة *    
، أنه كافر إذ يرى هللا على  هللا أكبر- أخيه –ّى جثة ضحيته هل يعرف من يهتف عل    

ِأصغر من كائن بشري سوي التكوين ؟: صورته هو ّ ٍّ   . محمود درويش! ... ٍ
  

    اء جلدتنا ، على اختالف مسمياتهم وأطيافهم يبدأ المتأسلمون وتجار المقدس من أبن
 مرئي أو -، أي حديث لهم حهم وحيثما كانوا في كل قطر عربيومشاربهم ومصال

﷽(بعبارة ،  بمناسبة أثيرة أو تافهة أو بدون يتحفوننا به كل حين-مسموع 
حشوها إذ يرونها الزمة وضرورية للتمهيد لغزو عقولنا و تدجينها و) هللا الرحمن الرحيم

  !!! بما يريدون
  

ويبدأ القتلة المجرمون منهم كل عملية استهداف تدميري أو قتل غير مبرر ألنفس     
هللا (استباحوها واستحلوا إزهاقها واستسهلوه بعبارة أثيرة عزيزة على قلوب الخلق هي 

يض يحصل هذا في بلداننا الضحية التي أريد لها أن تكون مسرحا لتطرفهم البغ) !!! أكبر
وسعيهم الحثيث للوصول إلى الكرسي والتمترس فوقه ألطول فترة ممكنة بغطاء ديني 

بلداننا التي أريد لها أيضا أن تنقسم وأن تنشغل بذاتها وتغرق في أتون صراعات !! بحت 
، وأن تكون ساحة لثورات مفبركة مصنوعة نتهي وكأن ما بنا أصال ال يكفيناداخلية ال ت

وليكتمل المشهد ويؤتي !! يكون هؤالء الملتحون المزيفون أبطالها الرئيسين المفترضين 
، ألن الرسالة التي وصورة وينشر على نطاق واسع عامداثماره يتم تسجيل ذلك صوتا 

لمين يراد إيصالها للخلق بطريق ماكر غير مباشر تقتضي إظهارهم بمظهر المس
، في اكبر عملية تدليس دين األوفياء واألوصياء المنقذينّالحقيقيين الخلص وحماة ال

  . !!! وتدجين ممنهج تحصل للعقل العربي في مطلع القرن الحادي والعشرين
  

  : وبعد    
لقد ارتبط كل نطق باسم هللا جل وعال بادئ ذي بدء باالستفتاح والتمهيد لقراءة القرآن     

ابنا المقدس الذي ال يأتيه الباطل ال من بين يديه وال من خلفه ، وتطور األمر الكريم كت
ود الحقا ليصير استعمال العبارة الزما وضروريا قبل الشروع باألكل لتحل البركة وتس

، و ال غبار وال اعتراض على ذلك إذا صدقت النوايا الخ... وكذا عند ذبح الذبائح 
، إال أن التوظيف السياسي للعبارتين واستغاللهما !!! ) الذبح ( وخلص القول أو فعل 

 هو المصيبة العظمى – بنظرنا –على نحو غير مبرر وغير مقبول وغير مشروع 
، وهو فعل يقود بعد حين يعلمه هللا إلى نتائج  الكبرى واالتجار الرخيص بالمقدسوالطامة

أن يحتكر أو يستسهل الكذب ، فليس من حق أي منا لمستوى السياسي العامكارثية على ا
و الخداع باسم هللا أو باسم الدين ، وليس من حق أي منا أن يستسهل قتل ابن وطنه بفتوى 

  !! موتور) قابض( رخيصة من شيخ 
  

  !!! ابن وطنه الذي يخالفه الرأي و الرؤية أو الفكر و المنهج    
  

امكم حالل وبأن هللا يباركه جرلم تريدون منا أن نصدق ونعتقد بأن إ: ويا متأسلمون     
، دون أن يكون جال وعال أكبر منكم كبر من ضحاياكم الذين تستهدفونهمبأن هللا أو

خداعا ، كفاكم كذبا و دما تسقطون وتقتلون برصاص خصومكم عن- براغيث –أنفسكم يا 
   !!، فكلنا مسلمون ؟؟وسطوا رخيصا على وعي الناس


  

  بسم اهللا يبدأ الكذب بسم اهللا يبدأ الكذب 

و باهللا أكرب يبدأ و باهللا أكرب يبدأ 

  التدمري و الذبحالتدمري و الذبح

  
 

  نصار حممد جرادة
  فلسطني
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شرت في بعض القرى والمدن العربية في السنوات األخيرة ظاهرة إقامة أسواق   انت

قد تكون أبرزها، منذ سنتين، تلك السوق التي بادر إليها ) كريسماس ماركت(عيد الميالد 
  .ورعاها المجلس المحلي في قرية كفر ياسيف الجليلية

  
ت العرب المحليين، إلى     ولقد شهدت مسارح السوق مشاركة عشرات الفنانين والفنانا

جانب عدة فرق استعراض مسرحية شهيرة، فتنوعت العروض واستهدفت جميع فئات 
  .األعمار من أطفال وشباب وبالغين

  
ً    وعاشت البلدة حالة من الفرح الراقي، خاصة بعد أن استقطبت فعاليات سوقها آالفا 

الطائفية وشرائحهم من أهلها ومن أهل القرى المجاورة، على جميع انتماءاتهم 
  .االجتماعية، ومثلهم عشرات آالف الوافدين إليها من كل حدب وصوب

  
    نجحت هذه األسواق، رغم حداثتها، بخلق حالة من التفاعل االجتماعي العريض 
ّالمحمود، وتحولت إلى مشهد ثقافي حضاري جاذب ومعاكس لحالة السبات والنكوص 

ا وشكلت روافع اقتصادية هامة للمشاركين المباشرين التي سادت غالبية تلك البلدات؛ كم
مع ذلك ورغم إيجابياتها الواضحة، واجهت هذه . فيها ولكافة مرافق البلدة على حد سواء

ّاألنشطة، كما كان متوقعا، تضييقات وتهجمات مختلفة، وقفت وراءها قوى عديدة،  ً
جمها ألسباب عقائدية مختلفة الدوافع والمآرب؛ فرفض بعضهم الفكرة من أصلها وها

وسياسية مبطنة؛ في حين انتقدها آخرون أو هاجموا بعض محطاتها بحجج واهية، 
َاستفزت منظمي الحدث، ولم تحظ بقبول الناس ّ.  

  
اللجنة الفلسطينية لمقاطعة "    هذا ما حدث، هذا العام، عندما أصدرت لجنة تسمى 

 في الثامن عشر من ديسمبر ًبيانا هاجمت فيه،) BDS 48" ( إسرائيل من الداخل
ّأصر على المشاركة "الفلسطيني عزيز مرقة، ألنه / المنصرم، مشاركة الفنان األردني

الذي أقيم في بلدة كفر ياسيف الواقعة في أراضي " كريسماس ماركت"في مهرجان 
ً ، حيث تمثل هذه المشاركة خرقا 2019 ديسمبر 16-12 في الفترة الوقعة بين 1948

ات العرب، كون /ات والمثقفين/لمقاطعة الثقافية ومعايير زيارة الفنانينلمعايير ا
المهرجان ينظم برعاية جهات إسرائيلية رسمية كوزارة الثقافة والرياضة وشركات 

" مركنتيل"وبنوك متورطة في الجرائم اإلسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني مثل بنك 
  .، كما جاء في بيانها المعلن"ااإلسرائيلي المتورط في بناء المستوطنات ودعمه

  
ّ    ولقد أثار هذا البيان موجة ردود فعل غاضبة، ال سيما بعد أن تبين أن مصدريه لم  ّ ّ
يتوخوا الدقة فيما نشروا؛ فقد قام بعضهم بتزوير القرائن التي أرفقوها لدعم موقفهم 

ّإذ تبين الحقا المذكور، مثل فبركتهم المغرضة لصورة الفنان على ملصق دعاية مزيف ؛ 
أن أمسية عزيز مرقة قد نظمت بتمويل حصري من المجلس المحلي في كفر ياسيف، 
وهو مؤسسة عريقة يقف اليوم على رأسها المحامي شادي شويري وهو شخصية وطنية 
مشهود لها، ومن دون دعم رعاة إضافيين؛ فالحفل لم يدرج ضمن البرنامج األصلي 

مراعاة من "ديسمبر، وذلك / كانون األول15 إلى 12 من المعلن على المأل والذي استمر
كما جاء في بيان خاص أصدره رئيس المجلس ردا " المنظمين للوضعية الخاصة للفنان

  .على بيان لجنة المقاطعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    على جميع األحوال، وبدون تفنيد التفاصيل وال التدقيق بمن يقف وراء تلك الحملة 
ً مصداقيتها، فإننا نواجه، مرة أخرى، فصال ملتبسا من رواية مختلف عليها ومدى ً

وحولها، حيث تحاول مجموعة صغيرة فرض أجندتها الخاصة على مجتمع كامل، 
وتسمح لنفسها، باسم وطنية سائلة، بمالحقة فنانين وأدباء ومثقفين بحجة محاربة التطبيع 

قد تصل في بعض األحيان، بسبب ظروف الثقافي مع دولة االحتالل، وذلك بوسائل 
معيشة هؤالء الفنانين في دولهم العربية، إلى حد تخويف هؤالء الفنانين بأساليب تقترب 

  .من االبتزاز 
  

ّ    وقبل أن أمضي في مناقشة هذه المسألة عينيا، وجب علي التوضيح والتأكيد على أنني  ً
الذي يتعلق بنشاطاتنا " تطبيع الثقافيمحاربة ال"أتطرق في هذه المقالة لقضية ما يسمى 

نحن المواطنين العرب في إسرائيل فقط؛ وال شأن لها بحمالت المقاطعة العالمية أو بما 
  .1967يجري داخل األراضي الفلسطيننية المحتلة عام 

  
    ولقد ناديت وكثيرون مثلي في الماضي، كما ندعو اليوم، إلى مناقشة هذه القضية 

 مسؤول؛ ألن التسليم بها، كواقع واضح المضامين والمآالت، ال يخدم بشكل جذري شامل
ّمصالحنا العليا كمواطنين في إسرائيل وال يضر بمصالح إسرائيل، كما يدعي أصحاب 

  .ّهذه الدعوات، بل ينفعها ويصب في صالحها وصالح دعايتها في كثير من الحاالت
  

ى اإلعالن عن تشكيل تلك اللجنة، بل     لم تغب تلك اإلشكالية عن بال من بادروا إل
أول ما يتبادر إلى الذهن "أشاروا لها في وثيقتهم التأسيسية حينما طرحوا تساؤال مفاده أن 

ّلدى قراءة عنوان هذه الوثيقة أن تطبيقها في داخل دولة إسرائيل أمر مستحيل، فكيف 
ن من / يدور حولهميقاطعن ما/ات الدولة أن يقاطعوا/ات مواطنو/يستطيع الفلسطينيون

ليس : "ثم يجيبون على تساؤلهم فيقولون" حياة تجارية واقتصادية وثقافية وحياتية يومية؟
تختلف عنها في ) 48(األمر كذلك، ألن معايير المقاطعة الخاصة بفلسطينيي الداخل

  )". والشتات67(أماكن وجود األجزاء األخرى من الشعب الفلسطيني 
  

ّهذه اللجنة وال عن ظروف تأسيسها أو عمن ينشط في صفوفها     ال أعرف الكثير عن 
ّوما هي خلفياتهم أو حدود تجاربهم؛ ولكن على جميع األحوال، ال يستطيع أحد أن ينكر 
حق المبادرين لإلعالن عن إقامة لجنتهم وحقهم في انتقاء المعايير بالشكل الذي فعلوه؛ 

 السياسية والمؤسسات والجمعيات بيد أن صمت وتقاعس وكسل ورياء معظم التيارات
واللجان والنخب السياسية والثقافية القائمة والناشطة بين المواطنين العرب في إسرائيل، 

اللجنة "العجز لما تركت نداءات /تبقى هي المشكلة الحارقة والمستفزة؛ فلوال هذا الصمت
مرفوعة في وجه من العصا الغليظة الوحيدة ال" الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل من الداخل

تقييمهم ألي نشاط ثقافي قرروا /ًال يتساوق، صاغرا، مع مواقفهم؛ أو من ال يقبل تفسيرهم
معارضته ألنه ال يتوافق، على األغلب، مع مبادئهم السياسية الفئوية؛ أو من يرفض 

 "راديكالي-أولترا"ّذرائعهم األيديولوجية، الكيدية في بعض األحيان أو المدفوعة بوقود 
  .في أحيان أخرى

  
ًوانطالقا من خصوصية وضع فلسطينيي "    لقد أعلنت اللجنة في وثيقتها المذكورة بأنها 

ة /ّ ، تميز حركة المقاطعة، على سبيل المثال، بين مفهومي حقوق المواطن48
ّثم جاءت على ذكر ثالثة تصاريح فقط، يحدد بحسبها عرابو هذه الوثيقة ". والتطبيع ّ ُ

من الحصول على ميزانيات "لمواطنين العرب في إسرائيل؛ فال مانع مثال هوامش عمل ا
ثقافية وفنية وصحية وغيرها، من الوزارات الحكومية كحق طبيعي للمواطنين كدافعي 

  ".ضرائب
  

 اء علىـود أذون لنا باإلبقــالقوميين عن وج" ّالمطوعين"وص ـّ    ثم نقرأ ما يذكرنا بنص

  
 

  جواد بولس
 فلسطني 
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 اإلسرائيليين، شريطة أن -، مع اليهود 48كفلسطينيين من  عالقاتنا اليومية المعتادة، 
تبقى تلك العالقات محصورة في أماكن العمل والدراسة والمشافي والمؤسسات وغيرها؛ 
ًفهذه العالقات، في هذه األماكن، ال تشكل تطبيعا؛ كما ال يشكل النضال المشترك مع 

  !ًواالبرتهايد تطبيعا القوى اإلسرائيلية المعادية للصهيونية ضد االحتالل 
  

    تثير قائمة التصاريح الضامرة التي أجازتها هذه الوثيقة جملة من التساؤالت؛ فعالوة 
ًعلى أسلوبها المدعي المتعالي، فإنها تبث نوعا من االستسخاف بحقوق المواطنين العرب  ّ

ويتهم الوطنية في إسرائيل وقياداتهم ورموزهم السياسية والثقافية، وعدم احترام ارثهم وه
  .وتاريخ نضاالتهم وصمودهم، منذ النكبة وحتى يومنا هذا، في وطنهم

  
    عالوة على ذلك، وإذا دققنا في نصوص هذه الوثيقة، سنجد فيها غموضا وتناقضات 

فعلى سبيل المثال إذا كان استالم . واضحة، وأنها تتيح فرصا تسمح بتأويلها كيفما اتفق
ً الوزارات الحكومية اإلسرائيلية مسموحا، كما جاء في الوثيقة، الميزانيات الثقافية من

تمويلها " أجازوا"فلماذا يدعو أصحابها إلى مقاطعة من يشارك في نشاطات ثقافية سبق و
ّمن وزارات حكومية كما تقدم؛ خاصة إذا لم يكن هنالك خالف حول فوائد هذه النشاطات 

 محط إجماع واسع بين المواطنين العرب وبين الثقافية واالجتماعية والسياسية، بل كانت
  .مؤسساتهم الرائدة في إسرائيل

  
    ثم إذا كانت العالقات بين العرب واليهود مسموحة في أماكن العمل والدراسة 
والمشافي والمؤسسات اإلسرائيلية، فما مصير العالقات في جميع المواقع األخرى التي 

ورات الطبيعية اليومية في إسرائيل؟ هل سيكون تمليها ظروف الحياة المعيشية والضر
التي جاءت بعد أسماء المواقع التي أجيزت فيها تلك " وغيرها"الحل في ثنايا كلمة 

  العالقات العربية اليهودية ؟
  

ً    وأخيرا، إذا أجيز النضال اليهودي العربي المشترك ضد االحتالل، وكان هدف هذه 
ة االحتالل وكنسه، فلماذا استثنيت منه تلك القوى اإلجازة األول واألخير هو مقاوم

اليهودية التي تعرف نفسها أنها صهيونية بينما تعلن، في الوقت ذاته، عن وقوفها بشكل 
  !حازم ضد االحتالل وضد سياسة االبرتهايد ؟

  
فمن الواضح أن الذين رتقوا " ألواح الوصايا العشر"    ال يمكن اعتبار هذه الوثيقة 

 قصدوا تفصيلها على مقاساتهم فقط، وتعمدوا توشيتها بخيوط عقائدية ال تجمع تفاصيلها
  .الناس تحت سقف القواسم العريضة المشتركة، بل على العكس من ذلك تماما

  
    تساءل دعاة المقاطعة في وثيقتهم، كيف، إذن، يمكن اإلسهام في حملة المقاطعة داخل 

  الدولة ؟
  

ّس الغموض والتحيز، وعن ذلك سأكتب الحقا، لكنني إلى أن     لقد حاولوا اإلجابة بنف
أفعل، األسبوع القادم، أجزم منذ اليوم بان مطالبة الفنان عزيز مرقة بمقاطعة احتفاالت 
كفر ياسيف كانت مخطئة ومن غير وجه حق؛ ولو استجاب لها عزيز، لكانت إسرائيل، 

   بال أدنى شك، الرابح األوحد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    300  عجزت جميعها أن تنتج ، 2018ًحزبا خاضت االنتخابات البرلمانية في العام
  .ابا فكريا أو سياسيا يرتفع إلى مستوى األزمة القائمة منذ شهرينخط

  
 مليون دينار 50غير ال ة  ال تمتلك من شروط الهوية الحزبيغالبية هذه األحزاب    

  .رسم االشتراك في االنتخابات المقبوض من قبل المفوضية المستقلة لالنتخابات
  

ى انها أحزاب تمثل إرادة رئيس الحزب يؤشر الخلل البنيوي في غالبية األحزاب عل    
ما جعل األحزاب    ،والقيادة الضيقة الملتفة حوله ورغبتهم في الوصول إلى البرلمان

تغادر في برامجها األهداف السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ليحل محلها الصراع 
 قواعد الحزب اما، االنهمام بالحصول على المنصب الحكومي وفق معايير المحاصصةو

  ابيةـــم االنتخــفقد أغلقت األبواب بوجوههم بعداعالن نتائج االنتخابات فقد انتهت أدواره

  .. التي حصدت األصوات وأوصلت المرشحين إلى دائرة البرلمان
  

وبدأ الحزب يغلق المكاتب و المراكز المفتوحة، وانقطعت بذلك أواصر .. انتهت اللعبة    
الشارع العراقي، بإلغاء دور التنظيم الطبقة الرابطة بين وجسور االتصال بينه وبين 

الحزب والشعب وبدل التنظيم تلجأ قيادة الحزب بعد أربعة أعوام ، إلى ذات النهج بحثا 
وشراء األصوات باألموال المستحصلة من نشاط     ، عن الوجوه في قواعد البيانات

ات انتخابية أسقط دور تنظيمات ان تكرار هذا التطبيق ألربعة دور. . الحزب التجاري
األحزاب وتحولت إلى دوائر روتينية بائسة، وفقدت قدرتها على االرتباط بالجماهير 
والتفاعل معها و غابت إمكانياتها في توجيه هذه الجماهير والتأثير بها، التنظيمات التي 

ال عالقة كانت تعج بالكوادر والمناضلين وأصحاب الرؤي سلمت إلى موظفين انتهازيين 
  .لهم بتاريخ أو عقيدة الحزب وال بتاريخ ومستقبل الوطن او حياة الشعب

  
وسلكت مسارات .. وتباعدت المسافة بين قيادات األحزاب وقواعدها في كل شي    

منعرجة اخرجتها من مساحة العمل التنظيمي والسياسي، تحولت ممارسات األحزاب 
  .رادة السياسية الحقةالسياسية إلى عبأ على الشعب ومعرقل لإل

  
البد أن يؤخذ بنظر االعتبار في ظروف االحتجاج والدعوات . هذا التقييم الواقعي    

اإلصالحية ضمن قانون جديد لألحزاب يضع قواعد وشروط تأسيس جديدة ألحزاب 
سياسية حقيقية ناهضة بتطبيقاتها و ممارساتها القياسية البعيدة عن ادوار البحث عن 

  سائل غير الشرعيةالمال بالو
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 في بالدي  
  عصافير الدوح

   حزينة
  اللقالق

   ارىالحب
  واليمامات

  شاحبة والشمس
  الشجر وذؤابات القمر

  والسنابل يابسة
  والعشب يابس
  لسكوت الريح

  المطر والنحسار
  بالدي وفي سماء
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   مطرا
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  لته من ظلم وتخلف، تحت سلطة الكنيسة، وما مث
عاشت أوروبا قرونا قاسية ومضنية، عانى الناس خاللها 
من الخوف واإلرهاب، ومألت قلوبهم الكآبة واألحزان، 
ومورس بحقهم شتى أنواع التعذيب والعنف، غارقين في 

  .. مستنقعات الفقر والجهل وانعدام األمن
  

ماليين الفقراء قضوا نحبهم في الحروب الدينية، وبسبب 
طاعون، وباسم الحروب الصليبية والظفر بالجنة، أو ال

اقتيدوا إلى محاكم التفتيش، بعقوبات شملت الحرق 
 .واإلعدام بأبشع أساليبه

 
ُ    سميت تلك الحقبة القاسية بعصور الظالم؛ ليس ألننا ال 
نعرف عنها الكثير، بل ألن نور الحياة والمعرفة ظل 

  . فةمحبوسا خاللها في حصون الجهل والخرا
  

ال أحد يعرف على وجه اليقين متى بدأت عصور الظالم 
بالتحديد، ولكن ال أحد يختلف مع ما ورد عنها من صور 
مظلمة وشهادات مروعة، تلمسها مختبئة في مدونات 
الكنيسة، وقصص سالالت النبالء واألرستقراطيين؛ وهي 
األصوات الوحيدة التي برزت من تلك الحقبة، حيث كانت 

دها ومعها حلفائها اإلقطاعيين من يملكون حق الكنيسة وح
الكالم، يقومون بدور هللا، ويتحدثون باسمه، ويقتلون 
باسمه، يوسمون الناس صنوف العذاب باسمه، أو 

وفي حقيقة األمر، كان ! يبيعونهم صكوك الغفران
الموضوع برمته عبارة عن تكريس لسلطة الكنيسة، 

قطاع، وزيادة وتوسعة حدود الملك، ومناطق نفوذ اإل
 .ثروات الطبقات الحاكمة

 
    في تلك الحقبة كانت الكنيسة كل شيء في القارة 
األوروبية، فقد سيطرت على كل مناحي الحياة، من 

ولم يكن لها ذلك، لو لم . الوالدة إلى الزواج حتى الممات
ْتكن األمية متفشية على أوسع نطاق، إذ منعت الكنيسة  ّ

ًءة والكتابة، بل واعتبرتهما خطرا، َّالناس من تعلم القرا
  !يهدد مكانتها، ويدنس قداستها

 
َ    كل من تكلم، أو فكر، أو اختلف مع الكنيسة، أو عبر  ّ ّ
عن احتجاجه على مظالمها، اعتبرته من الخصوم، بل 
من أعداء هللا المهرطقين الذين يستحقون أقصى 

 ُكوبرينيكوس عوقب، وجاليليو أدين، فوبرنو. العقوبات
ماليين النسوة أحرقن بتهمة . ُأعدم، وغيرهم الكثير

 !السحر
 

ُ، تخيلت تلك SEE    أثناء مشاهدتي للمسلسل األمريكي 
 ..الحقبة بكل مآسيها

 
، بطولة "فرانسيس لورانس"    المسلسل من إخراج 

، "ألفري وودارد"، و"جاسون موموا"األمريكيين 
، "هيرا هيلمار"، واأليسلندية "سيلفيا هوكس"والهولندية 

 مليون 15، جرى تصويره في كندا، بتكلفة 2019إنتاج 
 .دوالر للحلقة الواحدة

 
    تقوم فكرة المسلسل على تصور للحياة بعد عدة قرون، 
بعد تفشي فيروس مجهول، أدى إلى هالك البشرية، 
بحيث لم يتبق على قيد الحياة سوى مليوني إنسان فقط، 

ت يصابون بالعمى، ثم لكن هؤالء الناجون من المو
 ..يورثونه لألجيال الالحقة

 
    في تلك الفترة يكون الناس قد تكيفوا مع العمى تماما، 
بل إن فكرة البصر تكون غريبة عليهم، ال بل مستهجنة 

تحديدا تهمة (ومدانة، لدرجة أنها تصبح تهمة بحد ذاتها 
، وكل من يشك المجتمع أو السلطات )الهرطقة والسحر

 .ُبصر يقاد إلى المحرقةبأنه م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    تحكم ذلك المجتمع ملكة مستبدة، يعمل تحت إمرتها 
، وهو ال يقل عنها بطشا )يسمونه صائد الساحرات(قائد 

وقسوة، وطالما اجتاح جيشه القرى فأهلكها وقتل كل من 
 ..يقاومه، واقتاد الباقيين عبيدا للملكة

 
، لم تعد "عميان"    وألن جميع الناس في ذلك المجتمع 

.. لهم حاجة بكل ما نعرفه من اختراعات وأدوات ومعمار
يعيشون حياة في منتهى البدائية، تقتصر على تأمين 

حياة تشبه حياة اإلنسان األول، .. الطعام والشراب والنوم

مع فارق بسيط يكمن في بعض األسلحة واألدوات التي 
بقيت من عصر اإلنسان المتحضر، وطبعا مع زعم 

دين بأن تلك األسلحة واألدوات أرسلتها اآللهة رجال ال
  ..لهم، بعد أن رضيت عنهم

 
  تدور أحداث المسلسل حول تعقب قائد الجيش لرجل 

.. ، بغية قتلهم)ولد وبنت(مبصر، أنجب توأمين مبصرين 
وهذين التوأمين تعلما القراءة والكتابة من خالل مجموعة 

 لهم والدهم كتب وروايات وخرائط ولوحات فنية تركها
 )..أيضا من مخلفات عصر اإلنسان(
 

، أراد تشبيه عصور "ستيفن نايت"    ويبدو أن المؤلف 
ّبمجتمع متخيل يعمه ) عصور الظالم(أوروبا الوسطى  َّ

وتشبيه العلم . ظالم فعلي، حيث كل أفراده فاقدي البصر
وتشبيه الجهل الذي عممته . والمعرفة بنعمة البصر

س وفرضته عليهم بشتى السبل بحالة الكنيسة على النا
وتشبيه إدانة . العمى التي سادت ذلك المجتمع االفتراضي

ّالكنيسة لكل محاولة تبصر وتفكير مع مطاردة الملكة 
 .وقائد جيشها لكل شخص مبصر

 
    تلك هي الفكرة العامة للمسلسل، ولكن بين السطور 

لحروب ّثمة أفكار أعمق وأبعد، مثل أن الظلم والتعسف وا
والصراعات واألطماع تظل سمات مالزمة للبشر، حتى 
في مجتمع يفتقر لكل ما هو مغري، مجتمع غاية في 

 ..البساطة، لكن السلطة تظل دائما قهرية
 

ً    وفكرة تنحية العلم جانبا، والتي أوجدت مجتمعا بدائيا 
ليس فيه آداب وال فنون، وال إبداع، وال مخترعات، وال 

ائل ترفيه، وال رأي مخالف، مجتمع رياضة، وال وس
ّسكوني جامد تحكمه سلطة استبدادية، بل إن هذا تحديدا 

 ..ّما مكن السلطة من البقاء واالستمرار
 

    وفكرة توظيف معتقدات دينية للسيطرة على عقول 
الناس، وأسرها برواية متهافتة، لكنها تجد قبوال كاسحا 

 ..يقينيا من قبل جمهور الغوغاء
 

فكرة العمى ليست بالجديدة، فقد طرقها البرتغالي     
، في رواية العمى، ولكن من منظور "جوزيه سارماغو"

آخر، قد يتقاطع مع فكرة المسلسل في أوجه معينة، حيث 
) والتي تحولت إلى فيلم سينمائي أيضا(تتحدث الرواية 

ُعن وباء غامض يجتاح إحدى المدن، فيصاب سكان 
، مما يخلق موجة )باستثناء الطبيبة(المدينة بالعمى فجأة 

عارمة من الذعر والفوضى، مما يستوجب تدخل الجيش 
الحلول األمنية (من أجل السيطرة على األوضاع 

، ولكن الوضع يزداد مأساوية حين يتخلى الجيش )العقيمة
عن الحشود، ما يؤدي إلى سيطرة العصابات على ما 

الناس في االقتتال حينها يبدأ . تبقى من طعام ومياه ودواء
ويتكشف مدى هشاشة منظومة األخالق والقيم . فيما بينهم

والقوانين التي تتهاوى أمام حاجات الناس الغريزية، 
تلقى الرواية أيضا الضوء على . وأمام حالة الخوف العامة

الجانب اإلنساني المتمثل في الطبيب وزوجته الذين بقوا 
رض فجأة كما متماسكين، ومتحضرين، حتى اختفى الم

 .ظهر فجأة
 

    مجتمعاتنا على أية حال، مصابة هي أيضا بحاالت من 
العمى، العمى عن استخدام العقل، وعن استخراج مكامن 

 ..اإلنسان الطيب من دواخلنا
 

مع التأكيد على أن العمى الفعلي بحد ذاته ليست تهمة، أو 
يب انتقاص، أو إساءة، هي حالة مرضية أو وراثية قد تص

أي إنسان، والكفيف إنسان كامل األهلية، ال يحتاج للشفقة، 
   بل يحتاج مثل أي إنسان آخر لالحترام والتقدير

SSEEEE  

 
 عبد الغين سالمه

 فلسطني
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  في كل معترك سياسي أو اجتماعي كبير، كما يجري
حاليا في هذه البالد، في كل حرب محلية أو أهلية أو 
إقليمية، بل وفي كل موسم انتخابي، يعاد طرح هذا 
السؤال، ويجاب عليه مرة باإليجاب القطعي الذي يصل 

يختار احيانا حد تخوين من ال يتفق مع الحراك السائد أو 
السكوت أو يتسم بالحيرة أو ال يتخذ لسبب أو آلخر موفقا 
واضحا ومعلنا معه، ومرة بالنفي بل وتسفيه من يغادر 

والنزول ) باألدلجة(من الشعراء برجه العاجي ويرتضي 
 !).العامة والغوغاء والرعاع(الى الشارع مع 

 
صدى ) في بعض جوانبه(    يبدو لي أن هذا التساؤل هو 

المتجددة حول ثنائية /الت واإلشكاالت القديمةللتساؤ
 .الشكل والمضمون أو حول مفهوم االلتزام في األدب

 
    في العصور الحديثة أعيد طرح تلك التساؤالت بقوة 
َخالل الثورة الرومانسية، لكننا نجد أن حملة لواء 
الرومانسية األوربيين لم يجدوا تناقضا بين دعوتهم الى 

يعة والفطرة اإلنسانية وبين االنغماس في العودة الى الطب
السياسة سواء عبر المشاركة المباشرة في الفعاليات 

الثورة الفرنسية، حرب تحرير اليونان (الثورية لعصرهم 
أو عن ) وتوحيد إيطاليا، حركات االحتجاج العمالية الخ

طريق قصائدهم التي قد يبدو بعضا منها بمقاييس عصرنا 
أنظر قصائد شيللي في ( المباشرة ساذجا أو غارقا في

 ).هجاء السياسيين المعاصرين له
 

الرسالي إن (    لقد كان االتجاه السائد آنذاك هو اإليمان 
بقدرة الشعر ال على إحداث التغيير وحمل ) صح التعبير

لواء الحرية والعدالة واإلخاء فحسب بل على إضفاء 
د تجسد وق. معنى للوجود اإلنساني نفسه كفرد وجماعة

الشعراء هم : ذلك اإليمان بوضوح في صيحة شيللي 
 المشرعون غير المحتفى بهم لعالمنا

"    poets are the unacknowledged 
legislators of the world" 

 
ً    وظل هذا اإليمان موجودا بقوة ومعبرا عنه بهذا القدر  ً
أو ذاك من الجالء أو الخفاء رغم تعاقب المدارس 

بل إن . ة والرمزية والدادائية والسريالية الخالبارناسي
ًشاعرا رمزيا كبيرا مثل مايكوفسكي نجده يرثي لينين 
بأسلوب يقترب أحيانا من المباشرة، والشيء نفسه نجده 
عند شعراء المقاومة الفرنسية خالل االحتالل النازي 

 .لبالدهم
 

العربي (    يمكن مالحظة األمر نفسه في الشعر المحلي 
بل وتكاد (فالسياسة كانت موجودة على الدوام ) كرديوال

ًفي شعراء العصر الحديث ابتداء من ) تكون الرقم األول
الشعراء الذين حملوا لواء اإلصالح االجتماعي 

الزهاوي، الرصافي، جكرخوين الخ على سبيل المثال ال (
 على -في رأيي–العصي (ًمرورا بالجواهري ) الحصر

ومانسية الثورية واليسار وشعراء الر) التصنيف
ًوصوال الى الشعراء الذين نضجوا ) القوميين(والشعراء 

أو ولدوا في عصر الخراب والمنافي والحصار 
الذي ما زلنا نعيش " خريف المثقف"والحروب، عصر 

ومما يلفت االنتباه أن هذا الحضور الطاغي . أجواءه
للسياسة لم يتأثر بتنوع أو تغير أو تثوير المدارس 

الشعر الحر، قصيدة (واألشكال الفنية بتسمياتها المختلفة 
 )النثر، القصيدة اليومية الخ

 
ً    ربما كان هذا عائدا في جزء منه الى طبيعة إنسان هذه 

بالسياسة وشؤونها أو الى ) شاء أم أبى(البالد المغرم 
التي نشأ فيها أدبها ) ذات السمة اليسارية الغالبة(الحاضنة 

 الى تاريخها المتقلب الدموي على مدى المعاصر أو
 .العصور

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ً    قد يبدو للظاهر أن هناك تناقضا صارخا بين ولع 
الشاعر بالسياسة وعودته المستمرة الي مماهاتها مع 
األدب، وبين تصريحاته المعلنة المتكررة عن نفوره من 

  . السياسة وتعاليه أو اشمئزازه من الخوض فيها
  

 كما قلت شكلي وظاهري، إذ أن غير أن هذا التناقض هو
كال من السياسة والشعر يرسالن امتدادات وخيوطا 
عمودية وأفقية ال حصر لها في مختلف جوانب الحياة فال 
مناص من حدوث حاالت التقاطع والتعامد ما بين تلك 

 .الخطوط المتشابكة
 

من االقتراب من السياسة عن ) التوجس(    أن هذا 
 في حياتنا األدبية، إذ يحفل البعض ليس حديث العهد

التاريخ بنماذج من الشعراء الذين ابتعدوا عن االنغماس 
في الجدل السياسي والصراعات الحزبية في عصرهم 
واختاروا سبل الزهد أو المجون أو الحب أو التصوف 

  . الخ
  

غير أن اإلحباطات والمآسي المتكررة التي عاشتها 
ء، وانحسار دور التيار أجيالنا التي ما زالت على قيد الشقا

اليساري الذي مثل للكثير الحلم الرومانسي الجميل 
والفشل الذريع للتيار العروبي القومي الذي انحدر سريعا 
الى الفاشية، وفشل التيار الديني في تقديم بديل عقالني 
وجمالي، واالشمئزاز الذي خلفه امتهان السلطات 

هما الى مستوى الدكتاتورية لألدب والفن ومحاولة تقزيم
البوق الدعائي الفج، وسنوات الجوع والحصار والقمع 
الجنوني وانتشار فكرة الخالص الفردي الذي دفع 

كانت كلها .. بموجات متتالية من هجرة المثقفين واألدباء
 .عوامل مضافة في تقوية هذا الشعور

 
    وإذا كان هذا التوجس معززا عند البعض بتأثره أو 

اهات العالمية السائدة وخصوصا في معايشته لالتج
الديمقراطيات الراسخة المتطورة حيث الشعر يزداد 
اقترابا من الفلسفة فيما يغدو الجدل السياسي أكثر ارتباطا 
باالقتصاد، بالبيئة، بالتربية، والصحة، والتعليم والى حد 
أقل بالسياسة الخارجية، وحيث لم تعد مطالب مثل الحرية 

السالم والمجتمع المدني وحقوق الشغيلة وحقوق اإلنسان و
مطروحة بالقوة نفسها كما كانت قبل عقود، وحيث اختفى 

حامل /المفكر/الشهيد/المناضل/ نموذج السياسي-أو كاد-
الراية ذو الصدر المشرع للرصاص وهراوات البوليس 

الخبير /التكنوقراط/ليحل محله نموذج السياسي
مع الرأي القائل بأن حامل الالبتوب؛ فإنني /االقتصادي

) ولن تغادر في وقت قريب(السياسة في بلداننا لم تغادر
تلك المرحلة العنيفة الفظة في تداخلها المباشر مع اشد 
تفاصيل الحياة اليومية، مع مسألة البقاء، الحرية، لقمة 
العيش، األمن والسلم االجتماعي مما يجعل من هذا 

 .صال عن الواقعًالتوجس أو االستنكاف ضربا من االنف
 

    لكننا في الوقت نفسه نجد أن الشاعر وبرغم توجسه 
) الرسالي(واستنكافه الظاهريين ال يتخلى عن دوره 

في عصور -المبالغ في تضخيمه أحيانا، وال يكتفي 
 بتوجيه -االنحطاط والساسة الصغار الطارئين والفاسدين

اصي لعناته الى هذا الحشد الغبي الطفيلي الجاهل من مص
الدماء وتجار الحروب، بل يطرح نفسه وبقوة كبديل نقي 

  . أكثر حكمة وإنسانية ودراية واستحقاقا
  

ويبقى األمر المهم هو التفريق بين القصيدة السياسية 
التي يخبو بريقها (المباشرة الخالية من اللمسات الفنية 

وبين القصيدة السياسية التي ال ) بانتفاء الظرف الدافع اليها
 عنها السمات الجمالية والصور الفنية القادرة على تغيب

صنع الدهشة مهما تقادم الزمان ومهما كان موضوعها 
  "غرضها"و

  

  
  احليدرماجد 
  قراالع
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    ولجوء ئق الشيخ علي وبين غالب الشابندربعد المناظرة غير المباشرة بين فا ،
، تدخل سليم الحسني لصالح غالب الشابندر، ل إلى مقال الحسني لضرب الشابندراألو

، حشر الحسني الثقافة والمثقفين في ) أنصر أخاك ظالما أو مظلوما(على طريقة 
 . ، وهو سياسي ال عالقة له بالخطاب الفكري و الثقافيالموضوع

  
هناك مفارقة ومقارنة بين اإلسالم كثقافة وفكر، وبين رواده في التأريخ اإلسالمي،     

، وهي مؤلمة عندما يستحضرها القارئ العربي وغير )إسالميي اليوم سنة وشيعة(وبين 
 . العربي

  
لها ، وقدمها بصورة مذهلة، هو العقل الديني من نقل لنا ثقافتنا العربية، وأرخ     

اإلسالمي، الذي يعتز باللغة العربية، ويحرص على ادبها، شعرا ونثرا، ونحوا وصرفا 
م ركائز الثقافة العربية منهم الجاحظ في البيان والتبيين الذي يعد من أهوبالغة، و

، التي تعتبر اللغة يةكر العربي هم من المدارس الدين، وجميع من كتب وقدم الفاألربعة
، وذهب اإلمام عبد م هوية لالمة العربية واإلسالميةالعربية والشعر العربي ماقبل االسال

القاهر الجرجاني إلى أن من اليفهم الشعر الجاهلي مع مافيه من غزل ال يستطيع فهم 
ات ن مؤلف، وم البيئة اللغوية االدبية الرائعةالرسالة اإلسالمية التي نزلت في تلك

، دالئل إعجاز القرآن الكريم، ومن يطلع على المؤلف األخير، والجرجاني أسرار البالغة
 ..) دالئل إعجاز القرآن( ، مع أن عنوانه  القرآنية أقل الشواهد ورودا فيهيجد أن اآليات

  
 منها مدرسة الفراهيدي في البصرة، ،ض العراقمدارس فكرية وثقافية ولدت على أر    

، كلها كانت  عن مدارس المعتزلة وإخوان الصفا، فضالائي في الكوفةومدرسة الكس
، وما وصلنا وأصبح مصادر تدرس في المعاهد تز باللغة العربية واألدب العربيتع

 كانوا سواء) إسالميي اليوم(، على العكس من ت هو نتاج العقل اإلسالمي العربيوالكليا
يلة لفهم النصوص ة العربية على أنها وس، ينظرون إلى اللغرجال دين أو تيارات حزبية

 . ، أما الشعر واألدب فهما عندهم عمل من رجس الشيطانالدينية ليس اال
  

، تحرص على أن يتعلم ة وحتى زمن قريب من القرن الماضيكانت المدارس الفكري    
لعربية واألدب، وعلم القراءات والتجويد، لكن األحزاب السياسية عناصرها اللغة ا

، وال نجد عند ينية، ومرجعيات دينية عند الفريقين، تقف من هذا الجانب موقفا سلبياالد
، يجهلون رة من القرآن الكريم حسب القواعداالسالم السياسي من يستطيع أن يقرأ سو

، فضال عن جهلهم في العقيدة والفقه والتاريخ تى قاعدة يرملون واالقالب والوقفح
 . والسياسة

  
، وفهموا  حرصوا على الهوية العربية لألمةن رجال ذلك الزمان الذينهناك فرق بي    
، الذين ينظرون إلى الثقافة  العقيدة مرتبطة بمكان وهو الوطن، وبين رجال هذا الزمانأن

،  والخمارين، والعقيدة ال ترتبط بمكانوالهوية الوطنية على أنها من عمل الشيطان
 .جغرافيا الدولة الوطنية، جغرافيتهم خارج )طز(فيقولون للوطن 

عندما يوصف شخص ما، بأنه مفكر رصين، وهو يتبع رجل دين، ويذوب فيه،     . 
، وأن هناك سر عظيم في ويكتب المقاالت للتغزل بشخصه، ويبرر صومه عن الكالم

، لتعريف المثثف الرصين، ام أن ل نحن أمام معايير ونظريات جديدةسكوته ووجوده، فه
دم للمجتمع الذي إشتغلوا  والمفكر الرصين يتماشى مع معاييرهم، وتقالزمان زمانهم،

، على تجهيله، حتى ال يمييز بين الفكر والمفكر وبين مقاساتهم للمفكر الذي الف سنة
 .يغيب عقله ويضعه في ثالجة رجل دين ؟

  
 ، ولصالحن مثقفيها لصالح تربية الحسينياتنعم أقول أن الساحة العراقية افرغت م    

، بلد الفراهيدي وسيبويه ، حتى يكون في بلد الحضاراتعملية تفريس العراق وتدميره
 والجاحظ واالصمعي، أكثر من عشرين مليون امي، فضال عن األمية الثقافية

 .  
كيف يكون شكل المثقف المفكر الرصين، اذا كان نموذجه غالب الشابندر، الذي     

 .له؟يتمسك بالسيستاني الذي ال نتاج فكري 
  

، ال الرصين الذي يريده د سليم الحسنيأظن أن المفكر     
، الذي لم  المرجع األعلى للشيعة في العراقيختلف عن اعلمية

يه، حتى نشهد المقارنة والمفاضلة بينه وبين من تفوق عل
، وحينئذ نشكر إبن هشام األنصاري الذي عرف أصبح االعلم

ا في صفة واحدة وزاد إثنان إشتراك: لنا إسم التفضيل بأنه
أحدهما على اآلخر، ونتساوى مع كرادلة الفاتيكان في اختيار 

 . االعلم
  

انا كمتلقي وقارئ عراقي، أنظر إلى مفكرية غالب الشابندر، مثلما أنظر ألعلمية     
 السيستاني السالبة بإنتفاء موضوعها، وكذلك أنظر إلى ثقافة د سليم الحسني على أنها ال

يعي أني ال ، ومن الطب بهويتي ولغتي العربية، ألنه ينطق بلسان فارسي مبينعالقة لها
، افهمه وغالب الشابندر، وهما ال يفهماني، بسبب اختالف اللغة وااللسن، فنحن عرب

والدليل هو ، ع تهشيم الهوية الوطنية العراقية، حملوا على ظهورهم مشرورسوهم ف
، وأصدق األدلة لعربية في المكان التي ولدت فيها، وتغييب اللغة غياب الدولة العراقية

  هو الرصاص الحي الذي يهشم رؤوس من قالوا نريد وطن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ؛ يعني واحد واقف وقفة عسكري تشريفة؛ "واقف زي األلف"بنقول وبنسمع تعبير

  .. جسمه مفرود وعمودي علي األرض
  

  سطر زي عسكري التشريفة ؟طيب؛ هل األلف بيبقي واقف عمودي علي ال    
  

  .. طبعا أل، ودارسي الخطوط العربية إللي زي حاالتي يعرفوا ده    
  

ْونالقي حرف األلف في خط النَسخ بيميل ناحية اليمين من فوق وناحية الشمال من     
  ).يشبه واحد واقف إنتباه وحا يبدأ يقع علي وشه(تحت 

  
  .. عانا في الحونكيشة دييعني حرف األلف في النسخ ما ينفعش م    
      

  طيب نشوف الخط الفارسي
  طيب الخط الديواني ؟  
َده حرف آخر شخلعة وما ينفعش يقف علي بعضه  َ ْ َ  

  طيب نشوف خط الرقعة
  

  .. ًفعال؛ حرف األلف في خط الرقعة بيبقي عمودي علي السطر بالمسطرة والمنقلة إياها
  
َّوعلشان كده ضروري نصلح كالمنا ونقو  َ   :لِ

   عاوزك تقف زي األلف الرقعة

  
  محزة الكرعاوي

 العراق

 

  أمين غايل
  مصر



 

    
ات -26         د:: ال                                  2020نكان ثاني  15::  34 رق   الع

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ًألسباب ال تخفى على أحد ابتهج العرب المسلمون خصوصا من أنصار الجهاد في

ًلم يتنبه العرب درجا . 1991كان ذلك في العام . أفغانستان بسقوط االتحاد السوفييتي
م بالتفاصيل إلى واقعة أن على عادتهم في التصرف على السجية والتلقائية ودون اهتما

االتحاد السوفييتي قد سقط على يد الواليات المتحدة وحفائها، وأنهم ال يمكن أن يكونوا 
ًطرفا رابحا إال إذا كانوا من قائمة حلفاء الواليات المتحدة الفعليين أتحدث بالطبع عن . ً

ًية أو شيئا من هذا جماهير العرب المسلمة التي رأت في تفكك االتحاد السوفييتي نقمة إله
بالطبع كان من حق السعودية ومحميات النفط بصفتها الرسمية أن تفرح بخلو . القبيل

العالم من االتحاد السوفييتي، ألن حكام تلك الدول كانوا وما زالوا حلفاء أو أتباع 
  .مخلصين للواليات المتحدة ومعسكرها

  
يات المتحدة حربها ضد العراق بعد زوال االتحاد السوفييتي مباشرة بدأت الوال    

بغرض السيطرة على نفطه وموارده وتخليص الحليفة األولى إسرائيل من أي تهديد 
ًمن جهتي كنت حتى ذلك الوقت أكثر ميال إلى االتجاه الذي كان يغلب على . عربي جدي

ًالجماهير العربية من ناحية تأييد إيران ضد نظام الراحل صدام حسين بسبب أن فهما 
ًعينا قد ساد في ذلك الوقت فحواه أن العراق هو الذي افتعل الحرب ضد إيران خدمة م

من ناحية أخرى كان تعامل نظام الراحل . ألغراض خليجية وأمريكية بشكل أوبآخر
ًصدام مع المعارضة بألوانها كلها فظا وقاسيا إلى درجة أنه لم يكن باإلمكان التعاطف مع  ً

على نحو ما بأنه يدافع عن مصالح العروبة أو قضاياها في ذلك النظام إال لمن يؤمن 
  .وجه األطماع الفارسية المزعومة

  
لم أكن بصورة شخصية في أي وقت من األوقات مع الراحل صدام ونظامه، وقد     

العلوي كما (كنت أرى على العكس أن المصالح القومية العربية يمثلها نظام حافظ األسد 
ًالذي كان حليفا منذ وقت ) الخ...أو قاتل األبرياء في حمص وحماهيحلو للبعض أن يسميه 

ًفقط وجدت نفسي منحازا في . مبكر للنظام اإليراني بعد الثورة الناجحة ضد شاه إيران
موقف واحد ضد النظام السوري عندما وقف بشكل أو بآخر ضد العراق عندما تقدم 

صلة تشير بالنسبة لي بوضوح عند هذه اللحظة كانت البو. جورج بوش األب لضربه
في . كاف إلى أن العراق أصبح في موقع ال يمكن ألي عربي أو أي حر أن يقف ضده

  .ًهذه اللحظة يصبح االنحياز ضد العراق انحيازا لالستعمار األمريكي
  

لكن بدون أن نسترسل في هذا التاريخ المؤلم، تدحرجت     
 محمية أمريكية من األمور باتجاه احتالل العراق وتحوله إلى

وكان الدور اإليراني وما يزال . قطر واإلمارات والسعودية
هو المنغص األساس الذي حرم األمريكي من تكوين نظام تابع 

  ً.مستقر على شاكلة المحميات المشار إليها آنفا
  

ا وقد كان أوله. صعدت القوة اإليرانية بهدوء وثقة في سياق القضايا اإلقليمية المختلفة    
وأبرزها بطبيعة الحال قضية الصراع مع الدولة الصهيونية التي أدارها حزب المقاومة 
اللبنانية باقتدار وشجاعة أدت إلى اقتالع االحتالل اإلسرائيلي على نحو كامل من 

كما كشفت المواجهات على امتداد أكثر من عقدين بين الفريقين عن . األراضي اللبنانية
بالطبع قادت تلك الحقبة إلى . ة إللحاق الهزيمة بالمعسكر الصهيونيوجود اإلمكانية الفعلي

ًتوسع شعبية الحزب والدولة اإليرانية كثيرا في أوساط الجماهير العربية من المحيط إلى 
  .الخليج

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ًلكن األمور تغيرت تغيرا جوهريا في سياق     الذي قاده ووجهه الرئيس" الربيع العربي"ً

وقد . بدا وكأن دولة الخالفة اإلخوانية ستقوم في المشرق كله بقيادة تركيا. باراك أوباما
أسهم اإليرانيون والروس والمقاومة اللبنانية بدور أساس في منع المعجزة اإليمانية من 

أنها " أعادوا اكتشاف"ومنذ ذلك الوقت أصبح أنصار الخالفة أعداء إليران التي . الوقوع
  .ًة مارقة من اإلسالم وأشد خطرا عليه من اليهود والنصاريدولة شيعي

  
ًوبما أن جزءا كبيرا من الناس في بالدنا من المحيط الى الخليج قد مل من األسطوانة      ً

المثقبة المكررة عن ديكتاتورية النظام السوري ووحشيته وما لف لفها، فقد تم استبدالها 
  . الشيعي في المنطقةحديث يركز على المشروع  (CD) بسي دي

وال . ولعل من الطريف بالفعل أن يتم ضم األرثوذكسية التي تمثلها روسيا إلى الصراع
ًيعدم البعض حروبا وقعت في زمن ما أيام هوميروس أو جلجامش بين السنة 
ًواألرثوذكس يمكن أن تشكل أساسا ألحقاد دفينة كبيرة يحملها األرثوذكس الروس ضد 

  .المسلمين السنة
  

ًمثال تخوض الدولة : ًليس من السهل على األعمى سياسيا أن يستعمل عقله للمقارنة    
ًالتركية السنية زعيمة مشروع الخالفة حربا ال هوادة فيها ضد األكراد السنة الذين 
يمثلون أحفاد أسد الدين شيركوه وعماد الدين الزنكي ونور الدين الزنكي ومحمود الدين 

  ل. الخ...ن األيوبي والصالح والعادلالقيمري وصالح الدي
  

ا أحد يلتفت اليوم إلى أن ألد أعداء الدولة التركية هم السنة األكراد، بل إنهم األساس الذي 
درء خطر األكراد عن الحدود التركية هو الهدف : تسوغ به تدخلها في العراق وسوريا

  .المعلن واالستراتيجي للتدخل التركي في شمال الهالل الخصيب
  

ًهناك طبعا تنظيم الجهاد اإلسالمي الفلسطيني الصغير والشجاع الذي يصر على     
وهو تنظيم يحتفظ بعالقة طيبة مع أقطاب . محاربة االحتالل الصهيوني في فلسطين

  .المعسكر الشيعي من قبيل حزب هللا وايران وسوريا
  

ك على أن الحرب الدائرة ما الذي نحاول فعله هنا؟ أن نقدم أدلة ساذجة من هنا وهنا    
  ًفي المنطقة ليست حربا بين السنة والشيعة؟ وهل هذا ممكن في هذه اللحظة؟ 

  
ًلقد كان الشاه الشيعي حليفا للسعودية الوهابية والواليات المتحدة الصهيونية وسلطان 

وتم دعمه من أجل أن يحتل أراضي العراق . عمان طوال ثالثة عقود تمثل فترة حكمه
فقط عندما سقط الشاه وجاء حكم . لذي كان يقمع الشيعة بقيادة القوميين ثم البعثيينالسني ا

الخميني المعادي للغرب تحول القلب الوهابي السعودي ضدها وبدأ يدعم العراق في 
  . حرب طويلة استهلكت الكثير من مقدرات ايران والعراق

  
ل الذي خاضت من أجله الحرب وكان اإلمام البدر الشيعي طفل الوهابية السعودية المدل

اليوم قرأت السعودية على ما يبدو كتابات . ضد عبدالناصر والنظام الجمهوري السني
الغزالي وابن تيمية واهتدت إلى طريق الحق، وعادت لدعم الجنوب اليمني السني ضد 

في هذا السياق يمكن قتل األطفال في اليمن وقصف مدارسهم وتدمير . الشمال الشيعي
افي دون أن يغضب أحد فهذه حرب مشروعة ضد الكفار الشيعة من أجل اإلسالم المش

  .وربما من أجل الديمقراطية والشرعية

     




 

 
 شاكلة

  ناجح شاهني
 فلسطني
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هذا كله الذي نحاول إثباته عبث، ألنه يأتي في باب إثبات أن الماء هو المياه، أو أن     
في حلب، لكن ماذا نفعل؟ هناك أسطوانة التباكي على المدنيين . الدائرة ليست مربعة

  .الخ...ووحشية النظام السوري وحلفائه السوريين واإليرانيين والمقاومة
  

هو . اليوم قتل األمريكيون قاسم سليماني قائد إيران المخضرم في المستوى اإلقليمي    
األهم في " المجرم"من ساهم طوال الوقت في دعم حركات المقاومة كلها وهو بدون شك 

  الخ...العلوي النصيري الكافرًالحرب دفاعا عن النظام 
  

في الفلوجة والرمادي . لكن األمريكيين ليسوا البلسم الشافي المعد لمعالجة جراح السنة    
قتل األمريكيون بال رحمة وال شفقة في حرب احتاللية وحشية وظالمة وجشعة عشرات 

ًا دائما كما دعموا وساندو. اآلالف من المدنيين العراقيين من أجل إخضاع المقاومة
  الخ...األعمال الوحشية الصهيونية ضد غزة المسلمة السنية

  
من .  لكن أحزاب السنة في العراق تقف اليوم على نحو غريب مع االحتالل األمريكي

يبدو أن . ًالصعب علينا أن نجد تفسيرا لهذا الجنون بدون اإليمان الطائفي البغيض
سنة بما يجعل معسكر الشيعة هو العدو ًاألولوية قد أصبحت واضحة تماما بالنسبة لل

األخطر حتى لو أدى التحالف مع أمريكا إلى احتالل المنطقة كلها، المهم أن نتخلص من 
  .الشيعة

  
منذ بعض الوقت تقوم أمريكا بأعمال عسكرية في داخل العراق ضد أهداف عراقية     

 األمريكيين من "إخراج"مما يستدعي مناقشة ) معظمها شيعة على أية حال(مختلفة 
ًالحكومة العراقية حقا أن " تستطيع"هل : لكن هذا يستدعي التساؤل البدهي. العراق

  . تخرج األمريكيين من العراق
  

 زار الرئيس ترامب قاعدة أمريكية في شرق غرب العراق دون أن 2018في نهاية العام 
لوادي على القرى عندما يعلم أحدا بالزيارة وهو ما استفز الحكومة العراقية ولكنها طم ا

  . قال إنه سيبقي القوات األمريكية في العراق من أجل مراقبة إيران ومواجههتها
  

ًكان ذلك مؤلما بالنسبة للقيادة العراقية التي تصدق أو على األقل تتظاهر بأنها تدير بلدا  ً
لى وجود بالطبع هناك هيمنة إيرانية موازية في العراق ولكنها هيمنة تستند إ. ًمستقال
يتبنى بإخالص شئنا أم أبينا الفكر اإليراني والسياسة اإليرانية انطالقا من " اصيل"حليف 

  ه. التشارك الديني المذهبي
  

ذا يذكرنا بوضوح تام بالمقاومة اللبنانية التي ال يمكن لعاقل أن يصفها بأنها جسم عميل 
مخلصة وبرهت على قدرتها ذلك أنها مقاومة ذكية و. بالمعنى السياسي المبتذل للكلمة

  .على تقديم التضحيات الجسام من أجل الدفاع عن السياسة والعقائد التي تؤمن بها
  

  أين العراقيون مما يحصل في العراق؟ بل اين العرق مما يحصل في بالد العرب؟    
  

ًعزمي بشارة وغيره أن الحظوا أن من ال يمتلك مشروعا " القومي"سبق للمفكر     
  .ًءا من مشاريع اآلخرينيصبح جز

  
هل يمكن أن نوجه اللوم إليران بسبب بؤس الوضع العربي؟ ألم يكتب فوزي منصور     

قبل أن تنهض إيران من جراحها، وقبل أن " خروج العرب من التاريخ "1988سنة 
يدخل الراحل صدام ومعه العراق البائس في متاهة الكويت في سياق حروبه القاتلة 

   أثبت التاريخ أنها عبث في عبث؟المدمرة التي
  

هل تشكل إيران بأي معنى : بالمعنى السياسي الخالي من أي انحياز ايديولوجي نسأل    
العرب أو إنجازهم أي مشروع قومي أو " نهوض"أحد الحواجز أو العقبات في طريق 

  ًقطري؟ أم أنها تشكل مشكلة وصداعا لالستعمار العالمي؟
  

وقد أوضح ترامب . لقيادة األمريكية األعداء األهم للواليات المتحدةمنذ سنتين حددت ا    
  . ًروسيا، الصين، كوريا الشمالية، فنزويال، إيران، سوريا: أنهم على الترتيب

  
أما في الدرجة الثالثة فيأتي . في الدرجة الثانية يأتي أعداء من قبيل لبنان، وكوبا، واليمن

ال بد من ردع روسيا والصين وكوريا، لكن ال بد من . اأعداء من قبيل بوليفيا ونيكاراغو
. الذي تنتمي له ايران وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين" الشرق األوسط"إعادة تشكيل 

من أخطار النهب " الشرق األوسط"في هذا النطاق تبدو إيران القلعة التي تحمي منطقة 
عد لفلسطين ولبنان واليمن والسيطرة المطلقة للمشاريع األمريكية بما في ذلك ما ي

وعلى الرغم من فرحة الجمهور السني الساذجة بانتصارات أمريكا إال أن هذه . والعراق
االنتصارات إنما تدمر ما تبقى من إمكانيات لدى أهل المنطقة لبناء أنفسهم وحماية موقع 

   لهم على خريطة الكون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ِعزيزي المعتصم في ساحة ًأنت خرجت بحثا عن :  التحرير في بغدادَُ َ ْوطن [ َ َ َ[ ،

ِوذلك يعني أنك سبق أن ضيعت الوطن ولم تعد تشعر به  ُ ُ َ َ َّ ْ َ َ ، أفتقد الوطن ًوأنا أيضا مثلك. َ
َولهذا أؤيدك… ُوال أحس بإنتمائي لهُ  ِ .  

  
ُأنت رفضت كل األحزاب المت: عزيزي المنتفض في ساحة الحبوبي في الناصرية     َ  نفذةَ

ًالحاكمة وأغلقت مقراتها جميعا ِ، ألنك واثق بأن هذه األحزاب هي المسؤولة عنَ ٌَ ُ كل ِ
ِالتردي الحاصل ِوأنا أيضا أرى بأن األحزاب الحاكمة المتنفذة هي المسؤولة عن الفساد . ّ ً

َولهذا أؤيدك… ُالمستشري والرثاثة الموجودة  ِ.  
  

ِنت الرائد في أ: الزبير والقرنة في البصرةهورية وِعزيزي الثائر في العشار والجم     َ
ُ، إحتجاجا على الظلم والالعدالة واإلنتفاض والثورة َسرقات المسؤولين ونهبهم المنظمً ُ .

ٍأنا أيضا لست راضيا عن الفساد المتغلغل في ثنايا البلد المحكوم من حفنة من األوباش  ً ًِ ُ
  . ِولهذا أؤيدك… اللصوص 

  
جف والديوانية والعمارة ن في الكوت والحلة وكربالء والنُأعزائي المتظاهري    

ُخرجتم لتعلنوا برائتكم من األحزاب المنافقة المتاجرة بالدين والمذهب وتجار : والسماوة ُ ُُ ُِ ُِ
ِ، أتبرأ من أصحاب الدكاكين السياسية ومطلقي الشعارات الفارغة ًوأنا أيضا. الحروب ِ ُ ُ

ُولهذا أؤيدكم…  ِ .  
    ………….  

ٍحين تنهال اإلنتهاكات من كل صوب على      ُ ُ ُحين تتالعب الميليشيات " .. الوطن"َ َ
ِالمجرمة بمقدرات الوطن  وحين يتباهى قادة الميليشيات بأنهم أقوى من الجيش وأنهم .. ُ

وحين تقتل الميليشيات المتظاهرين السلميين .. يستلمون أوامرهم من خارج الحدود 
ُلذين كل مرادهم هو وتخطف الناشطين المدنيين ا ْالوطن"ً ِوحين تقامر الميليشيات " .. َ ُ

ُلسلطة المسيرة من الميليشيات، وحين تتنازل ان الوطنبمصير ما تبقى م َ ّ  ِ، عن السيادةُ
ِوتسلم األرض والسماء والبحر ّ ، تأريخ وحاضر ومستقبل الوطن، لألغراب والجيوش ُ

ّسمح بأن يصفي اآلَخرون جميعوت.. األجنبية  ُ ٌفهل هذا وطن .. ، حساباتهم على أرضنا ًاَ
َأم مزبلة   ؟َ

  
ًسترى قاعدة أمريكية أو معسكرا لقوات التحالف ل .. َأينما توجهت      ُ ً قواتنا ] !تدريب[ِ

  .. المسلحة او الشرطة او البيشمركة 
ُأي تدريب هذا با عليكم ٍ   ؟ُ

  
بوننا على ماذا طيلة يدر.. ننا ُ، وضباط من كافة أنحاء الدُنيا يدربو أكثر من عشر سنوات

َمام سطوة الميليشيات المنفلتة، ولم تعد محل ؟ فالجيش والشرطة قد تقَزما أهذه السنوات َ َ َ ِ َ ُ
ُيين المطالبين بحقوقهم هل ياترى تدربوا فقط على قتل المتظاهرين السلم. ثقة أحد

  ؟ٌ فهل هذا وطن أم بالوعة قاذورات؟المشروعة
  

ْ المخجلة في األيام األخيرة والتي أطارت حتى ورقة التوت التي ُبعد كل األحداث     َ ِ ُ
ُكانت تغطي عورة السلطة  ُ َفأن المرء ليستحي أن يقرن ب … ْ ُتديره هذه الحثالة " ٍوطن"ُ ُ

  . من فاقدي الوطنية
  

ُأعلن إنتمائي لل      ِ ُالذي ال بد أن يكتشفهُ المنتفضون ال] الوطن[ُ ّ ثوار في ساحات ُ
ً، آجال أم عاجالاإلعتصام ِفذاك هو الوطن الذي يستحق اإلفتخار به . ًِ وأؤلئك هم .. َ

   الوطنيون الحقيقيون

 

  أمني يونس
 العراق



 

    
ات -28         د:: ال                                  2020نكان ثاني  15::  34 رق   الع

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بقتل قائد فيلق القدس في )03/1/2020(  قامت القوات األمريكية فجر يوم الجمعة ،

 نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحرس الثوري اإليراني اللواء قاسم سليماني، مع
. العراقي أبو مهدي المهندس، ومقتل ستة آخرين، بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي

من الرئيس " توجيهات"إن العملية تمت بـ ) البنتاغون(وقالت وزارة الدفاع األمريكية 
 )1.(دونالد ترامب نفسه

 
 األمريكية في بغداد قبل أيام، والذي ً    جاءت هذه العملية ردا على الهجوم على السفارة

اتصف بالعنف بما فيه إشعال الحرائق، واتهمت اإلدارة األمريكية إيران بأنها وراء هذه 
الهجوم على السفارة األمريكية يضر (راجع مقالنا الموسوم . األعمال المعادية لها

أة بسبب سرعة التنفيذ لم يفاجأ العالم بالرد األمريكي القاسي، ولكن المفاج). 2)(بالعراق
  . ودقته في معرفة تحركات الجنرال سليماني ومرافقيه

  
والجدير بالذكر أن الجنرال سليماني يعتبر الشخص الثاني من حيث األهمية بعد المرشد 
األعلى السيد علي خامنئي، والعقل المدبر للنفوذ اإليراني في دول المنطقة وخاصة في 

الدقة والقسوة، يعتبر ضربة شديدة ومؤلمة إليران، وإساءة لذلك فاغتياله بهذه . العراق
ورغم شدة المأساة ألتباع إيران، إال إنهم نجحوا في جر العراق . لسيادة الدولة العراقية

 ً.إلى الصراع بين إيران وأمريكا في معركة غير متكافئة، نتائجها الكارثية معروفة مسبقا
 

س نقلة نوعية في تصعيد التوتر والصراع في     كذلك يعتبر مقتل سليماني والمهند
دونالد ترامب المنطقة، إذ كما قال نائب الرئيس األمريكي السابق، جو بايدن، إن الرئيس 

فمنطقة الشرق األوسط ملتهبة، وبأمس الحاجة إلى ". قد ألقى الديناميت في برميل بارود"
 ً.محاوالت تهدئة وليس صب المزيد من الزيت على النيران المشتعلة أصال

 
ً    وال شك أن العراق ال يمكن أن يسلم من هذه الحرائق، وربما يكون األكثر تضررا 

إذ هناك مساع محمومة من قبل السياسيين العراقيين . في المنطقةمن أية دولة أخرى 
الموالين لكل من إيران و أمريكا في جر العراق إلى أحد المحورين المتصارعين دون أن 

فالعراق بحاجة إلى عالقة متكافئة مع إيران . يدركوا تبعات وعواقب هذا التخندق
 .راعهماوأمريكا دون االنضمام إلى أي من المحورين في ص

بهجوم ) 27/12/2019( وقد بدأ التصعيد بقيام كتائب حزب هللا العراقي يوم الجمعة 
ُصاروخي على موقع أمريكي في العراق، قتل على أثره متعاقد أمريكي، وإصابة أربعة 

  . من أفراد الخدمة األمريكية
  

ًعددا من ) 29/12/2019ًوردا على هذا الهجوم قصفت طائرة أمريكية حربية ليلة األحد 
الحظ الفرق في . ً مقاتال، وإصابة العشرات25مواقع كتائب حزب هللا أدى إلى مقتل 

مما حدا بقيام تظاهرة هجومية ).  لصالح أمريكا25 إلى 1(نسبة الخسائر بين الطرفين 
ًوردا على هذه التظاهرة قامت أمريكا بعملية . اتصفت بالعنف على السفارة األمريكية

بالضربة الجوية التي أودت بحياة سليماني والمهندس وستة آخرين، كما بمنتهى الدقة 
 ).2ً(أشرنا آنفا

 
    والغريب أن المتظاهرين العراقيين المؤيدين ألمريكا أعربوا عن ابتهاجهم بالضربة 

أما الحكومة والمرجعية فقد أدانتها لكونها قتلت قادة ساهموا في محاربة . األمريكية
ًانتهاكا للسيادة الوطنية، ومخالفة لوجود القوات األمريكية في العراق، داعش، واعتبرتها 

لكن المشكلة أن أعداء . التي الغرض منها محاربة داعش وليس محاربة أعداء داعش
في حالة عداء مستفحل بينهما ال يقل ضراوة عن عداء كل منهما ) إيران وأمريكا(داعش 

  .ضد داعش
 

يدية بين إيران وأمريكا ال بد وأن تؤدي إلى حرب ضروس     إن سلسلة العمليات التصع
االنتقام :"فإيران هددت على لسان المرشد السيد علي خامنئي. تحرق المنطقة بكاملها

  ".الساحق بانتظار منفذي الجريمة
 

    أما الضربة األمريكية القادمة فتعتمد على نوعية الضربة اإليرانية القادمة ومكان 
 .وزمان حصولها

 
    وهذا يعني أن المنطقة مهددة بحرب واسعة ال تبقي وال تذر في حالة قيام إيران برد 
فعل انتقامي ثأري ضد أمريكا، وبالتأكيد أمريكا سترد بالمثل، وربما بالصاع صاعين أو 

وهذا بالضبط ما كانت تسعى إليه إسرائيل . أكثر كما في حالة الضربة األمريكية األخيرة
جر أمريكا لشن حرب مدمرة على إيران وأية دولة أو جماعة تقف معها، والسعودية إلى 

 .ويمكن أن يكون العراق ساحة لهذه الحرب
      فلماذا هذا التصعيد غير المبرر نحو الكارثة؟

 
    يؤكد التاريخ أن االعتداء على السفارات والقنصليات األجنبية خطر كبير ومخالف 

وعلى سبيل المثال، بعد نجاح . ب تجنبه في جميع األحواللألعراف والقوانين الدولية، يج
 قامت مجموعة من الطلبة المتشددين في طهران 1979الثورة اإلسالمية في إيران عام 

لم تقم . ً يوما444بالهجوم على السفارة األمريكية، واختطفوا طاقمها وأسروهم لمدة 
ن ليقوم لهم بالمهمة القذرة، ًأمريكا بشن حرب على إيران، بل ورطوا الشقي صدام حسي

فأدخلوا في روعه أن الحرب ستكون خاطفة، ألن الجيش اإليراني الشاهنشاهي مفكك 
وضعيف وضد ثورة الخميني، لذلك لن تستغرق الحرب أكثر من عشرة أيام، وتنتهي 
ًبانتصاره، و يخرج بطال منتصرا تدين له الشعوب العربية بالوالء، و سيكون هو خليفة  ً

 سنوات أهلكت الحرث 8والنتيجة أن الحرب دامت . لناصر، وبسمارك العربعبدا
والنسل في البلدين، لتليه حرب أخرى، حيث قام صدام بجريمة غزو الكويت، إلى آخر 

 .المأساة لينتهي بأحقر نهاية يستحقها
 

 قبل ًقام متشددون إيرانيون أيضا،:     ومثال آخر حول االعتداء على البعثات الدبلوماسية
عامين بحرق القنصلية السعودية في طهران، والنتيجة أن السعودية كسبت الرأي العام 
العالمي، ولم تقم بحرق القنصلية اإليرانية في بالدها، بل ورطت عراقيين في تظاهراتهم 

 .األخيرة حيث أحرقوا ثالث أو أربع قنصليات إيرانية في العراق نيابة عن السعودية
 

لذلك . قيين أنهم لم يتعلموا أي درس من التاريخ، ال القريب وال البعيد    مشكلة العرا
. حذرنا مع غيرنا، من مغبة الهجوم على السفارة األمريكية في بغداد وعواقبها الكارثية

فالسيد هادي العامري قائد الحشد الشعبي والمرحوم نائبه أبو مهدي المهندس، وغيرهما 
ة األمريكية، لم يكونوا تالمذة جامعة تنقصهم الخبرة، بل الذين قادوا الهجوم على السفار

هم شخصيات سياسية، وقادة كتل برلمانية وفصائل الحشد الشعبي، إضافة إلى تجاربهم 
ًفي النضال و الجهاد لعشرات السنين، فالمفروض بهم أن يكونوا قد استخلصوا دروسا 

هادية الشخصية بتجنب التحرش ًوعبرا من التجربة اإليرانية، إضافة إلى خبراتهم الج
بالسفارة األمريكية وغيرها، وأية عملية تصعيدية تهدد أمن وسالمة العراق وكل دول 

 .ولكن ال حياة لمن تنادي... إن الكارثة آتية ال ريب فيها. المنطقة
    --- 
 هوامش    
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  ًهل يمكن الصفح عمن يلحق بنا أذى جسيما، ويجعل من ذلك مسلكا مطردا له؟ ً ًِّ ُ  
  

ن في ما يحتمل لمزيد من الشر أن يرتكب إذا لم نطلب الصفح ممن آذيناهم، أو كا    
ًارتكبنا سلفا من شرور ما يقطع علينا خط الرجعة، حتى ال يبقى مزيد من الشر حين 

ذهاب إلى النهاية، إلى : هذا بصورة مجملة ما وقع في سورية. يكتمل تدمير كل ما نطال
ّحدود عدم تصديق ما وقع فعال ألنه ال يصدق ُ نحتاج من جهتنا إلى انتهاء األذى . ً

ن من شأن عدم الصفح أن يأسرنا، مع أعدائنا، في دائرة من الشر والصفح، ليس فقط أل
مغلقة، وإنما كذلك كي ال نقع في عالم يتجاوز ما يحدث فيه قدرتنا على التصديق، فننتهي 

  .إلى التشكك في كل شيء
  

هذه المقالة، الثانية من أربع مقاالت تتفاعل مع أفكار حنه أرندت، تنظر من ضمن     
، خاصيتي الفعل السياسي بحسب الفيلسوفة الكبيرة، )والوعد(ي في الصفح السياق السور

األبد، اسم هذه العالقة خالل نصف القرن . ومن خاللهما في العالقة بين الدولة والزمان
الشر في . ًاألخير، يحول دون العفو والوعد معا، ويغلق دائرة الشر على السوريين

نسان بغيره، مسألة فعل وليس مسألة دين أو هوية تعريف موجز هو األذى الذي يلحقه اإل
  .الشرير هو من يؤذي غيره من البشر واألحياء. أو اعتقاد

  
1  

في سورية، وقد كانت طليعية في الشر وفاعله األساسي، " الدولة"ال يقتصر أمر     
على أنها لم تحاور في أي وقت معترضين عليها، يبدو باألحرى أنها تفتقر إلى القدرة 

يبدو بشار األسد خالل نحو . لى الحوار مع نفسها، أي إلى التفكير بحسب حنة آرنتع
ُعشرين عاما مثال الشخص الذي لم يتطور له ضمير عبر مقاومته للتفكير، أو ربما 

التكوين اآليخماني لبشار، وعجزه عن تمثل الغير أو النظر في أفعاله من . خوفه منه
 الرجل يسارع إلى إعطاء جواب على كل سؤال .موقع خارج نفسه، يظهر في كالمه

ال . ًيعرض له، ما يصلح مقياسا النعدام المسافة بينه وبين نفسه، مسافة التفكير في الواقع
خال من التعدد داخل نفسه، فلم يبق له داخل يتحرك فيه . يأخذ وقته، ال يتملى في أمر

  .التفكير هو هذه الحركة داخل الفس. بحرية
  

فهي تفتقر إلى التعدد على أي .  على بشار يصح على الدولة التي ورثهاوما يصح    
مستوى من مستوياتها، التعدد الذي كان من شأنه أن يولد لها مساحة داخلية للنظر 

ِللحظة فكر فاروق الشرع، فكأن أن حجر عليه. والمراجعة " خلية األزمة"ولعل ضباط . ُ
 من تعددية ال تناسب دولة اختارت الحرب ً ألنهم شكلوا ضربا2012اغتيلوا في تموز 

  .إلغاء التعدد يقتضي القتل الفعلي أو السياسي. المطلقة سياسة وحيدة

  .دولة ال تعدد فيها، وال داخل لها، وال تفكر: لدينا هنا معطى أول    
  

التي ال تفكر ال تطلب الغفران أو تعبر عن " الدولة"ثم أن األمر ال يقتصر على أن     
دم، بل إنها تحتكر لنفسها أفعال العفو والمسامحة، على وفرة ما ارتكبت هي من الن

بالعكس، تبدو الجرائم الكبيرة مثل حاجز يحول دون التراجع، وال ينفتح على . جرائم
  .غير جرائم أكبر

  
وأكثر من ذلك ال يبدو أن من تقع عليهم الجرائم األسوأ في وضع يؤهلهم لطلب     

ً مجردون من الشرعية ومن الحق في المطالبة أيا يكونوا، وهذا بقدر ما إنهم. االعتذار
ربيع "أيام " المصالحة الوطنية"وقت طرحت فكرة . يبدو أن الدولة غير قابلة لإلدانة

، وجرى الكالم على االعتذار ورد المظالم، جاء الرد من أوساط النظام يستنكر "دمشق
.  وأن من يقولون ذلك طائفيون وغير وطنيينالطرح لكونه يضمر أننا في صراع أهلي،

هذا نزع لشرعية المطالبات بقدر من العدالة، ولشرعية المطالبين، وقد قوض في المهد 
، وفرص ظهور ثقافة سياسية "الحرب األسدية األولى"إمكانية التعافي الوطني بعد 

اعتذار النظام من كان امتناع . ًجديدة، أكثر انفتاحا على التعدد السوري وعلى العدالة
أسهم في بناء بعضها (ًضحاياه مسيجا بجدران إيديولوجية سميكة، فوق الجدارن األمنية 

  .ُ، مما أحاله إلى مجال ما ال يفكر فيه)بعض ضحايا الجدران األخيرة
  

نحن في عالم يبدو القول فيه أن المؤذي العام هو الدولة، وهي من يتعين أن ترجو     
ًووفقا لمنهج قروسطي مجرب يجري . آذتهم وأهانتهم، بمثابة جنونالصفح من ماليين 

ًوألن األذى هنا ليس عارضا، ليس . تعذيب األفراد والمجتمع إلخراج الجن من جسديهما
ًعلى ما يحب بشار أن يقول، فإن باب الجريمة وحده يبقى مفتوحا أمام " أخطاء فردية"
  .لحكم البلد" الدولة"
  

  .هذا معطى ثان، أساسي. إنها دولة. ، والجريمة لها مستقبلطلب العفو ممتنع    
  

قالت . آرنت قرنت الصفح باستغفار الجناة. لسنا في وضعية صفح أو عفو محتمل هنا    
إن ما حدث في الماضي ال ينعكس، لكن يمكن للصفح أن يترك السيء الذي وقع وراء 

التنبؤ به، لكن يمكن للوعد أن قالت كذلك إن ما يحدث في المستقبل ال يمكن . ظهورنا
جاء ذلك في سياق تناولها خصائص الفعل الذي تميزه من جهة . يتغلب على امتناع التنبؤ

عن الكدح الذي يقيم أود الحياة البيولوجية، حياة اإلنسان كحيوان خاص، وعن العمل 
 الفعل الذي ينتج أشياء معمرة وتقوم عليه حياة اإلنسان العامل، ومن جهة أخرى مجال

تقوم ) وعلى الكالم(هو اجتماع الناس وتعاونهم وتنسيقهم وترتيب عالقاتهم، وعليه 
  .السياسة

  
قد يعترض على استخدام مفهوم الفعل وخصائصه في سياقات سياسية وفكرية مغايرة     

عما لدينا من حيث المخيلة والذاكرة، ومن حيث المسارات التاريخية والتراث، ومن 
لكني أتبين مالءمة . ًيبدو هذا وجيها للوهلة األولى. السياسية األحدثحيث التجارب 

خاصة بين خاصيتي الفعل الزمانيتين، الالانعكاسية والالتنبؤية، وبين الشكل الخاص 
فاألبد قبل كل شيء هو إلغاء للزمان . لسياسة الزمان في سورية خالل نصف قرن، األبد

نسمح للماضي بأن . ير الزمن مثل العفو والوعدذاته، عبر إلغاء األفعال المنتجة لتغ
ِيمضي في حال سبيله حين نعفو، ونمهد الدرب اآلمن إلى آت مضمون حين نَعد، فنصنع 

أفكار آرنت في هذا الشان، العفو . بذلك الماضي والمستقبل كآنين متمايزين عن الحاضر
قاء الماضي واألتي ًعما وقع والوعد بما يأتي، تضيء جانبا من وضعنا من حيث أن إب

مزامنين للحاضر يحكمان بامتناعهما، العفو والوعد، في توافق مع األبد وامتناع السياسة 
ذلك أن سياسة األبد ليست غير إبادة للسياسة، إلغاء لها كفعل للناس المتعددين . ذاتها

ًتعددا فاعال على بعضهم ومع بعضهم، وكتبادل للوعود والصفح، وللكالم ً.  
  

2  
ركنا سياسة آرنت، الفعل والكالم، محتكران من قبل الفاعل     

. السياسي الحصري، الدولة الساللية، في تجربتنا السورية
ِيحدث أن يعفو الناس عن بعضهم ويعدوا بعضهم في بيئاتنا 
االجتماعية كما في غيرها، لكن مجال العفو والوعد شهدا 

ًتضيقا مطردا مع تضيق الحياة السياسية، على  نحو جعل من ً
  روابطنا األهلية أو العضوية نطاقات شبه حصرية لهذين
ًووفقا لهذا التقدير يأخذ التحرير .  الفعلين، مع نزع صفتهما الوطنية والعامة، والسياسية

نزع الصفة العضوية الحصرية للعفو والوعد، وانفتاحهما على : ًالسياسي معنى معاكسا
  .لدولةإطارات أوسع، عامة وتعددية، تشمل ا

  
في نصف قرن من التشكيلة األسدية لم يطلب الصفح من ارتكبوا أسوأ الجرائم، فلم     

إذ . ًيمسك بتالبيب النظام أيضا. الواقع أنه يمسك بتالبيبنا كأنما وقع للتو. يمض الماضي
ال تستطيع دولة األبد الساللية أن تحبس السوريين الواقعين تحت سلطتها في حاضر 
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ِّتسمر . قتضيه ذلك من منع الماضي من المضي، دون أن تحبس نفسها كذلكمؤبد، بما ي ُ
ًهذا بينما يبقى المستقبل ممتنعا على التنبؤ، مصدر . نفسها كحارس على باب السجن

ُمخاطر غير متوقعة، وال يعد من يستطيعون الوعد بشيء يكون بمثابة جزيرة يرسى 
العفو على التغلب على خاصيتي الفعل إذ يعين الوعد و. عليها في بحر من الالتوقع

الالانعكاسية والال تنبؤية بحسب آرنت، فإنهما يجعالن السياسة التي تقوم على الفعل، 
. ، ممكنة)وتبادلهم الكالم(اجتماع الناس وما يحدثون من بدايات ومبادرات وإبداع 

 شروط شروط السياسة تحدد إمكانية الوعد والعفو في كل حال، وبصورة مضاعفة في
حيث الماضي ال يمضي، وحيث اآلتي يمنع من : األبد الذي يقوم عليه الحكم الساللي

  .األبد ال يوجد إال في شكل تأبيد الحاضر. القدوم
  

وبينما يقترن تعاقب الزمان وتغيره مع تعدد المجتمع وتغيره بدوره، عبر إنتاج الناس     
  ً.ونفي التغير أيضا.  وإلغاء التعددألفعالهم وتفاعالتهم، يقترن األبد مع الواحدية

  
3  

هل كنا نصفح لو طلب منا الصفح؟ في نقاش عام يعقب طلب الصفح، أعتقد أن     
نريد أن نصفح ونسامح كي نتغلب . الصافحين المسامحين سيكون أقوى حجة" حزب"

في ظل . ًأسى على الخسارة، وتحسرا على استمرارها. على مشاعر األسى والحسرة
 الخسارة مستمرة، كأنها تتجدد كل يوم، ال يسعفنا عفو يتغلب على ما وقع ولن األبد،

  ).وال نوعد بما يهدئ خوفنا من المستقبل(ينعكس 
  

ًهل العفو ممكن من طرف واحد؟ يبدو هذا مستحيال على المستوى الجمعي، إن كان     
 توقف الشر وكبح يلزم لمجرد التفكير في العفو أو الصفح. ًممكنا على أي مستوى فردي

جماح األشرار من جهة، وبوادر اعتراف على األقل بما وقع لمن نالهم األذى من جهة 
  .أخرى، بما يساعد على الحداد وطي الصفحة

  
وفي كل حال، نعفو عن مرتكبي الشر وليس عن الشر ذاته، عن أشخاص وليس عن     

مسلسل الشر، وليس عن نعفو عن الشرير إن هو طلب العفو كي نقطع . أفعال مؤذية
  .أفعال الشر التي نصبو من العفو، بالعكس، أن يضعف إمكانها ويقوينا في مواجهتها

  
ًسورية اليوم ليست إطارا للصفح وال للوعد، ال ماض نتغلب بالعفو على حقيقة أن ما     

وقع فيه ال ينعكس، فنتركه يمضي وينقضي، وال مستقبل نعرف بالوعد كيف نسير نحوه 
ما وقع من هول مستمر في الوقوع وعدم االنعكاس، وما . ًة، فنجعل من اآلتي حليفا لنابثق

مالك "ال يمكن توقعه مستمر في االنهيار فوق الحاضر ونثر الحطام حوله، مثل 
كان من شأن إطالق ". في مفهوم التاريخ"في أطروحات والتر بنيامين في " التاريخ

النسيان، ومن شأن الوعد أن ينزع الخوف من سراح الماضي بالصفح أن يساعد على 
ًاآلتي المجهول، فيوسعان معا من مساحة الحاضر، يفتحانها على ماض يتراجع وعلى 

ًبعبارة أخرى، يساعد الوعد على حمايتنا أفرادا ومجتمعا من المستقبل . مستقبل ينفسح ً
 الصفح برمي أثقال الذي ال يعد من تلقاء نفسه بغير المجهول والمفاجئ والخطر، ويساعد

الماضي الذي ال سبيل إلى تغييره عن كواهلنا، أثقال من شأنها سحقنا في النهاية تحت 
ًفي غيابهما معا نعيش في حاضر ينسحق بين ماض ال . وطأة الغل والكراهية والثأر

" مالكي تاريخ"محاصرين بين . يمضي وبين مستقبل يسير القهقرى وال ينفسح
ُسك بنا من الخلف، ويبقي أقسى تجاربنا حاضرة معنا ال تتقادم، أحدهم يم: شيطانيين

. واآلخر يقف في وجهنا مثل سد كتيم ال نرى من خالله وال نستطيع التخطيط واالحتساب
  .قد يمكن تعريف األبد بهذا الحصار بين مالكي شر

  
ًظاهر أن األبد ليس مجرد شعار لدولة األسديين، وليس أمدا زمنيا طويال     ً ً ً جدا، بل هو ٌ

ُسجن زمني ضيق، ينشأ من انسحاق الحاضر بين ما ال ينعكس من سوء وقع وما ال يتنبأ 
َما كان من شأنه أن يشكل حاضرا فسيحا هو ما يثابر على إلغائه. به من خطر داهم ً دفع : ً

 فبما هو إلغاء للوعد، يلغي. الماضي إلى الوراء بالصفح، ودفع المستقل إلى األمام بالوعد
وبما هو رفض لطلب . ًاألبد احتمال أن يكون المستقبل مختلفا عن الحاضر بأي صورة

إنه، مرة . العفو، فإنه يطابق بين ما كان وما سيكون، فال تخفف، وال وداع للماضي
  .أخرى، إكراه على العيش في أسر حاضر مؤبد

  
أو وطن " أرض ميعاد"واألبد هو ما يحكم على سورية أن تكون أرض مباد، ال     

ليس ما وقع في البلد طوال نحو تسع . وعود، أرض لعنات ال أرض صفح وغفران
ًسنوات أسوأ مما في وقع في بلدان أخرى كثيرة، لكن الخاصية األشد شؤما لما وقع في 
ًسورية هو أنه منبع الشر األساسي يعاد إقراره عمليا دون أي تعديل، ودون عوض من 

وهو ما يرجح احتمال أن الشر األكبر . اف بأن لهم قضيةأي نوع للضحايا، ودون اعتر
نعلم بالمقابل النازية أسقطت وتحقق مقدار من . من كل ما عرفنا من شر ال يزال أمامنا

ًالعدالة للضحايا، ونال الناجون تضامنا عالميا واحتراما كبيرا، وتسنت فرص للحداد على  ً ً ً
ضحايانا أقل .  اليوم بمشاركة واسعة وبسخاءُمن لم تكتب لهم النجاة، وترعى ذكراهم إلى

بكثير، هذا صحيح، لكن األبد مستمر، واإلبادة، وليس هناك أي مؤشرات على أن ما 

يقتضيه األبد من إبادة سياسية قابلة للتسييل إلى إبادة فيزيائية سيتوقف حين قد يتوقف 
لقول إن هذا شر وأجسر على ا. هذه وضعية مفتوحة على دمار ال نهائي. جريان الدم

أكبر من شر آيخمان، ألنه وإن لم يقتل الماليين بعد، فإن ما يبدو من إقرار دولي 
، يجعل أبدنا )ًخالفا للنازية، وقد كانت لديها تطلعات أبدية مشابهة(للحصار في األبد 

ًمفتوحا حصرا على مزيد من الالعدالة، ومن الحرمان من حداد، ومن إهدار الذكرى  ً
  .على قتل ال ينتهي. ذاكرةوحماية ال

  
ًالعفو، والتسامح كشكل انتقالي للمجتمع، ممتنع كليا في مثل شروطنا، الخالية من     

  .التعدد، والقائمة على احتكار المجرمين للعفو وعلى الحرب ضد المستقبل
  

4  
أولهما تجربة عدالة مؤسسة في . لعله يلزم شيئان من أجل تأسيس العفو والتسامح    

إذا صفحنا دون عدالة، .  عقاب على الجرائم األكبر، ثم االستغفار أو طلب الصفحشكل
ًفسنفعل ذلك تكرما، من أجلنا ال من أجل من طلبوا العفو، فال ينفتح ذلك على مصالحة 

ًوإذا بالعكس تحقق قدر من العدالة دون عفو، كان محتمال أن يتبادل الجناة . واحترام
  .حصل في العراق بعد سقوط نظام صداموالضحايا المواقع على ما 

  
كتبادلية، ال قوام له إن لم يؤسس على العدالة، بما فيها " التصافح"التسامح، أو     

ًكان لبنان خالل ما يقترب من ثالثة عقود مثاال لشكل متعفن . المحاسبة على أسوأ الجرائم
 الماضي لم يمض .من التسامح المنفصل عن العدالة، كثفه شعار عفى هللا عما مضى

بالضبط ألنه أريد له أن يمضي دون عدالة، دون تجربة مؤسسة لتسامح معافى وللعيش 
  .المشترك

  
ًوال تطرح اإلسالمية، وفي سجلها جرائم ارتفعت ألن تكون نهجا مثل األسديين،     

ًسؤاال مختلفا بخصوص الالنعكاس والالتنبؤ، وبالتالي وجوب العفو والوعد كأفعال تعلو ً 
وعلى أي حال ليس هناك مثال معلوم طلب . على الرابطة الدينية وال تنحصر فيها
عند اإلسالميين، السنيين منهم والشيعة على حد . إسالميون فيه الصفح على شر ارتكبوه

شرعنا هو شرع رب العالمين، إذن نحن : سواء، ثمة ربط جوهري بين العدالة والهوية
وفي الحالين ال نطلب ! حسين المظلوم، إذن نحن عادلوننحن ورثة آل البيت وال! عادلون

هذا . ًعفوا من أحد ألننا على الحق في كل حال، وال نعد بشيء غير أنفسنا، نحن الوعد
فالعدالة مسألة دور وليس مسألة هوية، مسألة ممارسات فعلية وليس مسألة وعي . باطل
ة هو كذلك من ألف باء مقاومة فك االرتباط بين العدالة العامة والهوية الخاص. ذاتي

  .الطائفية
  

5  
ماذا نفعل حين ال مجال للوعد في وجه ما يمتنع التنبؤ به، ويكون ذلك تجربة جمعية؟     

كان . ربما ننذر بالمخاطر، نمارس الوعيد كأنبياء غاضبين، ننذر بخراب عظيم قادم
  .التنبؤ هو الشكل األبرز للسياسة في سورية قبل الثورة

  
م ماذا نفعل حين يمتنع الصفح وال يطلبه الجناة المعتدون؟ نلعن، وندعو بلعن روح ث    

يحل المنذر والالعن محل . هذا شكل للسياسة ظهر بقوة بعد الثورة السورية. الشرير
قد يمكن تعريف . ينفتح عالم ديني من نوع ما بقدر ما ينغلق عالم السياسة. السياسي

  .الم دنيوي تاريخي إلى عالم ديني بتوسط األبدأرض المباد بهذا االنقالب لع
  

ًوبقدر ما إن األبد ليس شيئا آخر غير الموت، فإن فرصنا في تجاوز هذا العالم الديني     
 ، وعودة الزمان مجلى للفعل والتغير)األبد(مرهونة بقدر كبير باالنتهاء منه 
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 ن األسد وقاعدة أربيل في العراق جاء الرد اإليراني بصواريخ إستهدفت قاعدة عي .
بإختالف الروايات وصدق حصيلة الخسائر البشرية والمادية أو عدمها وايران تزيد و

نقف على أرضية حقيقية تعطي لنا رؤيا واضحة عن .وامريكا تنفي حصولها , أرقامها
  . ماهية األحداث حولنا

  
يات المتحدة، مستفيدة، وفي نفس قتل سليماني وتتابع االحداث بعدها يؤكد ان الوال    

، وكذلك الكيان اإلسرائيلي يعتبر من ذلك رغم خسارتها الرمزية للجنرالالوقت ايران ك
  . معسكر الرابحين

  
بمعنى واجهت األمر بالالمباالة وإنتظرت ردود , أمريكا إستخدمت أسلوب الملهاة    

  . الفعل
ها أنهم ال يريدون حربا مع إيران، ثم أرسلت واشنطن رسالة وساطة سويسرية مفاد    

وهذا ما أعلن عنه اإليرانيون أنفسهم، وهو ما شكل لغزا محيرا في األمر، خاصة وان 
 ..الحرب ستكون على أرض ثالثة

  
نسمح لكم بالرد : "س المخفي منها ففي معناها العميقلكن المعلن من الرسالة عك    

ي من قواعدنا و أخبرونا بالعملية، لعلنا نعود إلطفاء غليان المشاعر الشعبية ، إقصفوا أ
. كم 1وكانت تحذيرات واردة ان يتم االبتعاد مسافة . إلى الحالة الطبيعية األولى معكم 

 . وتم التبليغ

استخدمت صواريخ محدودة الدقة في التهديف صغيرة الرأس المتفجر هذا النوع     
ومع ذلك لم يطلق إال ,  لضمان الهدف  صاروخ دفعة واحدة30المستخدم يطلق منه عادة 

سقط ثلث الصواريخ في بداية االنطالق بعطل فني والثلث الباقي بمضادات , 12
 .الصواريخ والمتبقي خارج محيط القاعدة

  
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة اذا كانت ايرن تمتلك منظومة صواريخ أفضل من هذه     

ل الصواريخ أو من ناحية حجم الرأس المتفجر مثالصواريخ بكثير، سواء من ناحية الدقة 
وأنظار العالم جميعا بحكامها ؟؟؟ التي ضربت بها ارامكو، لماذا تعمدوا عدم إستخدامها

؟؟ فهل كانت هذه رسالة للشعبين وشعوبها ينتظرون كيفية الرد وماهيته ومدى قوته
هداف ؟؟ أم عن االمريكي وااليراني وهل نتحدث هنا عن مصداقية ام عن مصالح وأ

  .بداية لمخطط تصعيدي بالوكالة ؟؟
  

بعض المعلومات االستخبارية أفادت أن إيران أبلغت العراق بالضربة قبل وقوعها ثم     
ل عمالئها أو قصدا بموافقة وصل الخبر لواشنطن لكن لم يتضح إن كان وصل من خال

قصدت ايران  فهل غير المقصودعن التسريب المعلوماتي المقصود ووبعيدا . إيران
قط مزيد من العقوبات وأية في حين أعلن ترمب أن رده ف, احراج ترمب امام شعبه

 ؟ عقوبات
 

 عمل ضد ّوبدورها إيران أعلنت أنها لن تصعد و تعتبر نفسها اآلن بريئة من أي
فهل نعتبر هنا لعبة ايران بأنها تنوي إستخدام وكالئها لعمليات . األمريكان يقوم به غيرها

وهل ستكون المواجهة .؟؟؟"بريئة"د السعودية واإلمارات واألهداف األمريكية وهي ض
  تصعيدية وليس ارتجالية ؟؟؟

  فهل نبدأ أم ننتهي ؟؟؟    
.  

ستبقى إيران حاضرة بنفوذها وستبقى أمريكا حاضرة بنفوذها، وكذلك إسرائيل     
إنتهت تحليالت الخبراء ذاك وع العواطف الملتهبة لهذا الطرف وانتهت عملية إشبا.

  : االستراتيجيون المتخصصون الذين يدفع لهم لتأجيج سياسة إلهاء الشعوب
اللعبة وهي تراهن إسرائيل صمتت ألنها أمرت بالصمت لدرجة معينة لكي تمرر     

  ؟على عمق جغرافي
  

وهم مصدر ! دول الخليج أرسلت لهم تطمينات أمريكية ان الوضع تحت السيطرة     
  .  مستمرتمويل

والعرب ذاكرتهم مثقوبة ينسون األمس ويحلمون بالغد ومغيبون اليوم وانقسموا     
  .بمهاترات االمور

     
، هيمن الشيعة على السنة في العراق وأضحوا على استعداد ًوفقا للحسابات األمريكيةو

ثلث وستكون الصراعات لصالح الم, لتوسعهم السياسي، وقد حان الوقت لالستفادة منهم
المعهود، واالن امريكا على استعداد إلقامة دولة مستقلة لألكراد كي يكون هذا المعسكر 

 .ًمقاوما لرد الفعل من كال الجانبين
  

يصبح العراق فخا للواليات المتحدة والنظام اإليراني سواء كان هناك االتفاق أم في و    
لراحة، والخيار الثاني هو الخيار األول هو فرصة اللتقاط األنفاس وا". حرب"أجواء 

 .استمرار الحرب بالوكالة
  

 اذا كان الربح سيد الموقف فقد ,وفي مبدأ الربح والخسارة    
يس امريكا كسب ترمب معركته االنتخابية وسيصبح رئ

 يكودونتنياهو سيكسب حكومة الل, المنتخب للمرة الثانية
يراني وايران كسبت الداخل اال, المتطرفة والمطبعة مع العرب

  وارض العراق ومفاوضات جديدة
.  

م الغربي بموت على عكس الفزع الكبير الذي عبر عنه العال, ومن حيث مبدا الخسارة    
وربما  .لحيوية في العالم العربي المغبون، أثارت تعبيرات مرحة عن الفرح واسليماني

فوضع . لمين فلسطين وحماس واالخوان المسألقي الضوء كذلك على قادة المقاومة في
, به وضعهم عشية حرب الخليج األولى، عندما دعم ياسر عرفاتالفلسطينيين اليوم يش

  . لناصدام حسين ع
  

وربما يتسبب التضامن الفلسطيني مع إيران في غضب شديد من دول الخليج والكيان 
االسرائيلي، فهل يمكن ان يتسبب ذلك في أن يفقد الفلسطينيون دعمهم للقضية بين الدول 

خاصة وان القضية الفلسطينية هي .؟؟؟؟لعربية وغير العربية وتتجه لعكس مصالحهما
وبعيدا عن التساؤالت تبقى االجابة . ا يحدث فيه من صراعجذر الشرق االوسط وكل م

اذا لم تتغير المعادلة على االرض فقد خسر .في اتون ما يحصل ..الوحيدة الحاضرة 
    العرب كل شيء

 

  
  يميساء املصر

  ناألرد
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 ست سنوات يا قبيلة ؟!  
  . ، بكلمات حزينة تدرجت باالنخفاض حد التالشي حين وصلت الى ذكر اسمهاسؤال بصوت واهن    

  
 واألحزان ، في المآسي والقلقفأنا في مثل هذه الحاالت.  سمعت ايا منها كانت اسئلة صامتة، في القلب فقط، هي مالكن. لة كثيرة تلت ذلك السؤال، اسئلة ال تعد، ال تحصىاسئ    

سؤال واحد . ، من النوع الذي يسميه الروائيون مونولوج النفس داخلي، حديث مع ، يحصل بدل ذلك حواررف مصدرها تحجب قدرتي على التكلم، موانع ال اعامتنع تماما عن الكالم
   ، اربكتها المفاجأة طلب ظهر الى العلن ولم ترد عليهآخر بصيغة

.  
ل يتسع قلب المرأة لحب في المجلة بحث بعنوان ه. البرنامج الذي اعددته لذلك اللقاء يتضمن قراءة في مجلة نسائية واالستماع الى اغنية بمسجل صوت صغير، صغير بحجم الكف   

  . ؛ تخونوه بصوت عبد الحليم حافظ"البث"اكثر من رجل بوقت واحد، ويحتوي المسجل على اغنية واحدة تتكرر اعادتها الى نهاية 
  

  ؟ اي العشيقين الذ واصدق؛رنة قد يكون الجسد هو الحاكم بها، مقاين دعوتها الى مقارنة بيني وبينهوحدث االنهيار العصبي ح    
  

 عاجلة اتبعتها بملء الكأس ، تناولت شربةضعت الكأس على طاولة صغيرة اماميو. م اقل لها إنني صرت مدمنا بسببها، ترجمت ذلك بفعل، كان اللقاء صباحا، اول الصباحل    
، اعوام الحب الستة ثنتي عشرة سنة منذ التعارف االولث االبدأت استعرض اهم احدا. ين دقيقةالتي استغرقت ثالثا وست" المحاكمة"، وتكرر ذلك لخمس مرات خالل جلسة مجددا

؛ انت اجمل فتاة في يضاء واكتب بحروف متموجة باألصفروحاولت ان ابدو متماسكا، ذكرت الورقة الكبيرة التي كنت ارسم فوقها نهرا ازرق وزهرة ب وسنوات الهجر الست األخر،
انية والسماوة ؛ انت اجمل فتاة في بابل والديوألكتب باألخضر" الماجك"، تبتسم وتند عنها ضحكة عند تغيير ع حركة اصابعيالنجف وكربالء وبغداد والموصل، كانت تتاببابل و

  .والناصرية والبصرة
  

  :تسألني. ، ال تبردان ابدا ن بحرارتهما التي تزداد مع الوقت، مدهشتاتمسك الورقة، يداها مغريتان
  لماذا كررت بابل -    
   عشتار ، ملكتهاألنك -    
  ولماذا هذه المدن -    
  هذه هي التي زرتها الى االن -    

  
الذي جازفت وزرتها فيه في ، وذكرت ذلك اليوم نت قد وعدتها بهما لمناسبة قريبة، كوذكرت الثوب االزرق، النيلي بالورود الحمر، والخاتم، المحبس الذهب بالشذرة الماروني    

 قد امرني بأن اتحدث معها ، وهو كان مغادرة المدير الغرفة ألمر طارئ، قلت لها في الدقائق القليلة التي توفرت عند االدارات في المحافظات الجنوبية، رغم علمي بتشددالمعهد
ادئ، ووافقت بسرور لكن ما جاءت في اليوم ، ساحر واألهم ه، مكان جميل، رومانسي"نفر تيتي"، نذهب غدا الى بغداد ادعوك الى الغداء في بحضوره، قلت لها لدي مقترح مغامر

  . التالي حسب الوعد والموعد ولم أرها بعد ذلك لست سنوات كاملة
  

  . االن تعود رغبة في عودة المياه لمجاريها ، كما قالت    
  

  :سألتها    
  اية مياه ، اآلسنة ؟ -    

    
ا ولياليها ، السيئة القاحلة المريرة، ادمنت الخمر، عدت ثانية للطبيب النفسي وهذه المرة ليس بسبب الخوف انما لم تعرف ما جرى لي خالل تلك السنوات كيف مرت شهورها وأيامه  

طب ( لكلية في المرة االولى وكنت طالبا في ا. ية اراجع الطبيب النفسيللمرة الثان.  المزمنة التي ستفضي الى الموت انتحارا حسب ما يقول علم النفس الجنائي -للكآبة الحادة 
  . ، كانت بسبب خوف اما الثانية فبسببها هي) االسنان

  
، المكتبة ة، سرير الفحص، كل شيء في غرفته اسود ،الكراسي الجلديالطبيب في الخمسين، يداه كبيرتان، اكبر مما ينبغي باصابع طويلة، يبدو ساهما، يتحدث باسلوب خطابي    

  . واطارات الصور المعلقة على الجدران
  

  
  عدنان يوسف

 العراق
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ا مع نفسي دون تحريك الشفتين ، فأصمت، تضيع الكلمات او ارددهن ينبغي ان اتحدث خالله مع اخرين، حي تنتابني اثناء مأزق او موقف صعبالتي" الغريبة"سألته عن الحالة     
 كما اظن، يوم دعوتها الى لقاء للحديث عن قراري بإعالن الخطوبة ، بسببها حصل االنفصالحالة خسرت صديقتي، ملكة جمال المحافظات التسعة، ولم اقل له إنني وبسبب هذه الحتى

  : لم اقل لها سبب امتناعي عن التحدث في االمر، وكان السبب حدثا له حكاية.  فقد فعل المونولوج الداخلي فعلهلكن لم اتطرق للموضوع طيلة الساعة التي جلسنا فيها معا
  

من الشارع، كان ضابط األمن الذي قام بالمهمة وسيما وانيقا، " اختطفت"، اثناء االمتحانات النهائية سلطة معلومات اغاظتهم، بعد اشهرة وزعتها الفي الكلية كتبت في استمار    
، وفي االقبية ما اتفق في القسم الخلفيا بي كيف، قلبوا معقدها االمامي ليلقويارة الفولس واغن المنتظرة صغيرة، كانت السحدث معي اول االمر بلباقة وكياسة، ثم وبلحظة تغير الموقفت

  . "القناة"لو عدت مرة اخرى فلن نتعب انفسنا، سنلقي بجثتك فوق مزبلة على "لتبليغ الرسالة التي انتهت بتهديد صريح " المؤدبة"المظلمة تدافعت االيدي واالرجل المنتقمة 
  

  . طالبا في دورة الضباط المجندين، كنت قد نسيت امر االستمارة وما تبعها من نتائجفي السنة التالية اكملت الدراسة والتحقت بالخدمة العسكرية     
  

بإتمام اجراءات " الحل والعقد"، نقنع اهل  معقول من المال، وبمبلغلموقف على اساس انني سأصبح ضابطا؛ كنت قد بنيت اا ألعرض فكرة درستها ألشهر عديدةيوم دعوته    
  . الخطوبة

  
حين جلست الى جواري كنت اقلب الكلمات استبدل واحدة بأخرى دون ان تعرف هي ذلك . يمنعني من حمل الرتبة" جهة عليا"الذي سبق لقاءنا الموعود استلمت امرا من في اليوم     

  . فقد كنت امارس عادتي المرضية في الحاالت الصعبة بعدم اظهار الكالم
  

اخيرا اتخذت القرار . كل محاوالتي لرأب الصدع فشلت، وساطات عديدة ألصدقاء مشتركين لثنيها عن المقاطعة لم تفلح. وضاعت اخبارهالم نتقابل بعد ذلك اللقاء الفاشل، اختفت     
مدير اربعيني ، الالمجيءدخلت المعهد، اقتادني حارس متجهم، فورا الى غرفة المدير، اعلنت بكلمات واضحة، واثقة سبب . سأوضح لها الموقف على حقيقته! الحاسم؛ اقتحم المعهد

  . تتحدث معها هنا امامي: ، قال لي بلغة آمرة فهم القصد. ، غرفته واسعة بأثاث يدل على ثراء بمالمح تبدو محايدة
  

  :قلت لها    
  ما االمر ؟ -    

    
  : التمعت عيناها بومضة بددت حزن اشهر الجفاء المؤلمة حين قلت  

  يالدواء تركته لك ببيت شقيقت -    
   

  . وكانت هذه الجملة سرا بيننا يمثل موعدا للقاء يتم في ساعة محددة يوم االربعاء التالي   
  

  :اسألها. االن تحضر في اليوم المحدد وفي الساعة المحددة لكن بعد ست سنوات . ما جاءت في الموعد ايضا    
  هل صحيح كنت على عالقة بطالب معك في المعهد ؟-    

   
  ! قلت لها بوجه حاولت ان يكون غاضبا اريد جوابا من كلمة واحدة.  غير مقنعاجابت بشكل   

  . ، خجولةمترددة" ال"، "ال"، ب ف باللف والدوران ، اجابت بصعوبةوبعد مقدمات وشروح طويلة تضمنت ما يعر    
    
  انشدت وبعد ان بلغ بي السكر مداه، مترنما بمقولة حورت مطلعها  

  يفنى.. ال .. كنز  / ا ل خ ي ا ن ة -    
    
، المبادئ واالخالق وما يسمى بالحبكان هذا الكالم هو الجزء الذي اتذكره من محاضرة طويلة عن القيم و  .؛ لن اتحدث عن الحب لكن قبولك بي يرتب عليك التزاما اخالقياثم بجد  

ا ورد فيها بعد ذلك، وهو امر ، لكن نسيت اغلب مي القيتها على مسامعها وهي صامتة، مطرقةوالت" حب النساء"المحاضرة التي تضمنت اجزاء من المقالة المنشورة في المجلة عن 
  . قلت له جئت هذه المرة لطلب المساعدة في اتخاذ قرار.  اعدته على مسمع طبيبي كان كافيا، فالذيحسن

    *** ***  
  .  جلسة المحاكمة، ال عن جلسة العيادة النفسية وال قبل ذلك عنلم يصدر القرار    

  
لحمراوين والكف الجاهزة ، وفي ليلة ظلماء عاصفة اختفى العاشق الرومانسي والمثقف ليحل محله الرجل ذو العينين االقلق والتفكير والمزيد من الخمربعد ستة اشهر من     

، ، وكان حوارا ال يصلح للنشراخلي الصامت الذي امتد الى الفجرن بعضا من ذلك الحوار الداتذكر اال. ، مونولوج النهايةليلة شهدت المونولوج االخير.رقي الش" الذكر"، لالنقضاض
   على اية حال
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 ًفصد عرقا وهو يحاول ايقاظ كريم، حاول معه بشتى الطرق، وفي النهاية، تدخل رئيس المؤسسة بنفسه، فقدان حياة شخص او بقاءه في حالة الغيبوبة يسيء إلى كان الدكتور يت

  :تحدث إلى الدكتور عبر شاشة ضوئية متلفزة. سمعة مؤسسته
ًالشركة؟ ارجو اعطائي تقريرا كامال عن الحالة في النهايةدكتور ، كيف تجري االمور؟ وهل فكرت في شيء يحافظ على سمعة  -     ً .  
  .نحن نحاول، نحن نحاول، ولكن الحالة معقدة بعض الشيء و لم تحصل من قبل، لدينا وقت كافي، فبقي عشر ساعات حسب ما هو مسجل في قاعدة البيانات -    

     
ًاغلق الشاشة و مازال الدكتور منهمكا في فحص الكابالت ا   : لموصلة إلى المقصورة التي فيها كريم، فقال احد مساعدي الدكتورُ

  .يا دكتور، كل شيء طبيعي ولكن دماغه ال يستجيب للترددات الكهرومغناطيسية، نخشى ان تؤثر على وظائف اخرى في جسمه -    
     

 الطازج، وضع راسه على احدى فخذي بشرى، ينظر إلى السماء، و نتف السحاب تتحرك كان كريم غارقا في تفكير عميق وهو متمدد على ارض عشبية ، تفوح منها رائحه العشب
ُوكأنها سفن بيضاء تمخر عباب البحر الهادئ، كانت غابة كبيرة متنوعة االشجار من بلوط وصنوبر و سنديان ولوز وجوز، ال يسمع فيها سوى خرير جداول ماء صغيرة، و زقزقة 

تجلس بشرى ذات السبع و العشرين سنة، رشيقة القوام و بيضاء البشرة وذات وجه مليح . خترق الغابة بين االشجار وكأنها سيوف ذهبية لماعة و حادةالعصافير، كانت اشعة الشمس ت
حياته في المؤسسة، ينفذ أوامر المدير و وشعرها ينساب على كتفيها و كأنه نهر تنعكس فيه الشمس اآليلة إلى الغروب، ممددة ساقيها الرشيقتين على العشب، يفكر كريم، كيف قضى 

 .كيف كان سخرية لزمالئه في انضباطه و تنفذيه لألوامر
  

ًبشرى، هل تعلمين؟ إنك اول حب في حياتي، و إني لم اذق طعم الحب من قبل، حتى امي ال اكاد اتذكرها، و ال اعرف شيئا عن ابي، يقولون بانني نتيجة لتجربة علمية، عندما  -    
 امي طالبة تدرس الطب، اجرت على نفسها تجربة تلقيح صناعي، باستخدام مواد كيماوية دون مواد عضوية، حبلت بي، ولو أن امي لم تترك شيء من ذكرياتها سوى تسجيل كانت

  . صوتي في دار الذكريات، في كل مرة لما ازورها تقول نفس الشيء
  .الط االشرار، وحافظ على صحتك، وليكن سوارك االلكتروني معك اينما كنت فهو هويتك، وكل جيدا، وال تنام في البردكريم، حبيبي، انتبه حين تعبر الشارع، وال تخ -    

    
  :تنهدت بشرى، رفعت راسها، كانت صدرها مثل سفح جبل مغطى بالثلوج، شعرها منسدل على كتفيها كأنه شالل من الذهب، قالت 

دعنا نتلذذ بالحياة في هذه اللحظة، كي ال تفوتنا أي دقيقة جميلة، قم . ريات المريرة، تذكر ما نحن فيه، كل هذا الجمال، دعني اضمك إلى صدريكم احبك يا كريم، دعنا من الذك -    
  .و امسك بيدي و خذني إلى ذاك المرج و لنمارس الحب

     
  :قال كريم و قد غطت وجهه ابتسامة غريبة

ًل الحياة، لو عرفت هذا قبل ان اقدم لهذه االجازة، لكنت جعلتها شهراابقي كما انت، اآلن احس بجما -     ُّ .  
  .استيقظ يا غبي، استيقظ يا ابن الكلب، أي ورطة اوقعتني فيها؟ قالها الدكتور وهو يزيد من ترددات الطاقة لجهاز التحسس العصبي الموصل إلى المقصورة التي فيها كريم -    
  .قالها احد المساعدين وهو ينظر إلى شاشة المقصورة. الستجابة على جهاز االستشعار، يبدو انه يستجيب يا دكتوردكتور، هناك اشارات ا -    

   
  :استيقظ كريم وخرج من المقصورة الموصلة بالحاسوب المركزي للمؤسسة ، وقال الدكتور  

  .ا، و نتمنى منك تكرار الزيارةاخفتنا يا استاذ، الف مبروك و المؤسسة تأمل أن تقضي وقتا ممتعا معن -    
لم ينبس كريم بكلمة و كان هائما و يبدو عليه عالمات االرهاق و التعب، ساعداه اثنان من منتسبي المؤسسة في الخروج من المقصورة وجلس على كرسي بالقرب من باب الغرفة     

ا احد، وظل يتحدث مع نفسه و وضع كلتا يديه على فخذيه و أحنى راسه متأففا، فالحظ الدكتور حالته و تمتم كريم بكلمات لم يفهمه. و قدم احدهم كاسا من عصير البرتقال الطازج
  :بإيماءة منه حاول احد المساعدين اخراجه من الغرفة ولكن كريم لم يذعن لألمر و بدا يردد

  بشرى، بشرى، اين بشرى، اين هي؟ -    
  : محمرتان و يرتجف وكأن به حمى و قال بصوت هادئ رتيبرفع راسه و نظر إلى الدكتور و كانت عيناه    

  ً.دكتور، اعد إلي بشرى و سأعطيك ما تريد، ما تريد كررها مرارا -    
  : قاظ، قال بصوت رخيمًفالتفت إليه الدكتور الذي كان منشغال بتفقد المقصورة محاوال معرفة اسباب عدم استجابة عقل كريم للترددات الكهرومغناطيسية التي أخرته في اإلي    

  .بشرى غير موجودة في الواقع وانما هي محض خيال وانت اعطيتنا المواصفات ونحن خلقنا لك بشرى في فضاء افتراضي عشت فيه لمدة اسبوع واحد, يا سيدي -    
    

  :ظل كريم يردد نفس الكلمة وبدت عليه عالمات التوتر و العصبية ، وتصرف بجنون صارخا 
  .ى، اين هي؟ اريد ان ارى بشرىبشر -    
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ًادى االمر إلى تدخل رجال امن المؤسسة، واخذوا معهم كريم، الذي لم تصدر منه أية ردة فعل تدل على رفضه للخروج من المؤسسة، ولكن كان مهموما و منشغل البال، يسير     
ً حافة سريره صامتا و لم يغير مالبسه و لم يدخل الحمام لالستحمام كعادته حينما يرجع من وصل إلى البيت و هو يفكر في بشرى، وبشعور ال إرادي جلس على. على غير هدى

اصدر منبه الساعة موسيقى صاخبة، ثم صوت . ُالعمل، وفي وقت ما من الليل شعر بالبرد فتمدد على السرير وغطى نفسه بحافة لحاف، لم يكن يصدر منه سوى انين و تمتمة ال تفهم 
  :ولانثوي ناعم يق

ٍقم إلى العمل سيد كريم، انت متأخر بربع ساعة، قم إلى العمل سيد كريم، انت متأخر بربع ساعة - ٌٍ ٌ. 
-   
ًظلت الساعة الناطقة الموجودة على طرف السرير تردد هذه العبارة، ولكن لم يتحرك كريم من مكانه كما كان يفعل من قبل، وفي حوالي الساعة العاشرة صباحا دخل شعاع     

  :س غرفته من خالل النافذة، استيقظ كريم، و سار إلى الحمام و اغتسل، ثم نظر إلى نفسه في المرآة، وخرج من البيت و توجه مباشرة إلى مؤسسة بيع الهوى، سال السكرتيرةالشم
  .اريد ان ارى بشرى لدقيقة واحدة ال اكثر -    

  : لم تفهم السكرتيرة شيء ، واجابت    
  و في أي قسم تعمل؟من هي بشرى ،  -    

  :قال كريم وهو منخفض الراس ، رث الهيئة    
  .ال اعرف، ولكنها كانت معي في االجازة، احبتني و احببتها، و اريد ان اراها -    

  :ضحكت السكرتيرة و قالت    
  ي خيالك و ليس لها وجود حقيقي، هل من سؤال اخر؟يا سيد تلك السيدات غير موجودات في الواقع ، إنها من بنات خيالكم، الرجال، بشرى موجودة ف -    

     
  : ولكن اصرار كريم على رؤية بشرى او التحدث إليها، كانت بداية المشكلة، فصاح بأعلى صوته على السكرتيرة

  .اذا لم ارى بشرى سأقتلك و سأقتل كل من في المؤسسة، سأرفع عليكم دعوى قضائية بإخفاء حبيبتي، سأقتل نفسي -    
ًما أن سمع جهاز االنذار كلمة القتل، اصدر صوتا غريبا، ووصل رجال االمن، و حاولوا ابعاد كريم عن المؤسسة ولكن كريم قاومهم، وظل ينادى بأعلى صوته     ً:  

  .بشرى اين انت؟ بشرى اخرجي انا كريم، بشرى انا احبك و سأظل احبك، انتظرني، سأحررك من هذه العبودية -    
  

ًالفوضى تعم كل المؤسسة، وتدخل رئيس المؤسسة و استفسر عن االمر، وتدخل الطبيب الذي اشرف على اجازة كريم، واخيرا تمكن رجال االمن من طرد كريم خارج بدأت     
ه بأخذ تعهد خطي منه بعدم االقتراب المؤسسة، وإخبار مؤسسته بالتجاوز الذي حصل من قبل كريم على مؤسستهم و طلبوا تعويضات عن االضرار التي حصلت، فتدخلت مؤسست

من أي مؤسسات بيع الهوى، فظل كريم يفكر في بشرى وفي كيفية الوصول إليها، إال أن كل محاوالته باءت بالفشل، فغاب عن المؤسسة لمدة اسبوع بدون ترخيص، تحرت المؤسسة 
ًيم وزمالئه في العمل ألنه لم يكن له اصدقاء، فعلمت اخيرا بان كريم لم يخرج من شقته منذ عنه، واخبرت الشرطة عن غياب كريم، تحققت الشرطة من الموضوع مع جيران كر ِ َ َ

اسبوع، حصلت الشرطة على امر من المحكمة بكسر باب شقته، ولما دخلوا الشقة، وجدوا كريم ممدد على االرض وحوله بركة دم جافة وفي يده صورة امرأة شقراء الشعر وبيضاء 
   امك بشرى" إلى صغيري كريم مع حناني "اسفل الصورة البشرة ومكتوب 

 
  
  
  
  
  
  
  
ليسار     امام تصاعد قوة اليمين الشعبوي بالعديد من بلدان العالم سواء في أميركا او بريطانيا او البرازيل او الهند ونجاح التدخالت الخارجية في خلق حالة من االنحسار لقوي ا

 .والتقدم كما حصل في بوليفيا عبر إسقاط حكم الرئيس موراليس عبر الجيش والقوي التابعة لإلدارة األمريكية
 

لشعوب عبر     وأمام توحش قوي الرأسمالية المعولمة في محاولة تصفية العديد من الملفات أبرزها القضية الفلسطينية وتقويض القانون الدولي ومنظومة العالقات بين الدول وا
احالل شريعة الغاب بدال من منظومة حقوق اإلنسان الي جانب الموقف المعادي للهجرة واألجانب والتركيز علي االنغالق القطري بدال من التعاون واالنفتاح وكذلك عبر التأكيد علي 

 .أولوية الخصخصة علي دور الدولة
 

ال بد من البديل لهذا  .نسانية خاصة بعد احتدام الصراع االقتصادي مع الصين واستئناف تصعيد سباق التسلح مع روسيا    امام كل ما تقدم من مخاطر علي مستقبل الشعوب واإل
نواع التميز الصعود لقوي اليمين الشعبوي الذي يشكل بمواقفة تناقضا مع حركة التاريخ بما يتضمن تأييده إلسرائيل رغم طابعها العدواني واالستيطاني وممارساتها ألبشع أ

وعلية فإن اليسار المطلوب هو الذي يجب أن يواجه اليمين بطابعة العنصري والعدواني والذي يعتمد علي أدوات القوة العسكرية واالقتصادية بدال من التعاون والتآخي  .العنصري
 .    المستقل  ار مسارها التنمويوالتكامل ومراعاة مصالح الشعوب األخرى وبالضد من حق الشعوب في تقرير المصير وباختي

 
    ان الشعوب بحاجة الي البديل اليساري الجديد الذي يستند الي قيم الحرية والديمقراطية والعدالة من جهة والتي تتعرض الي تراجع وتقويض حاد 

لقيود المفروضة علي دور المجتمع المدني والي حماية باإلجراءات القمعية والسياسية من مركزية الدولة التي تعمل علي تقليص الحيز العام وبما يشمل ا
 فاليسار المطلوب يجب أن هوعلي .حقوق الفئات االجتماعية الفقيرة والمهمشة بالمجتمع عبر كبح جماح الخصخصة وتعزيز دور الدولة بالحماية االجتماعية

جديدة والذي يستطيع التصدي للمشكالت القائمة والمعضالت التي تواجهها الشعوب يختلف عن المنظومة النمطية السابقة له اي بما ينسجم مع المتغيرات ال
 .والبشرية جمعاء

 
 .    أن اليسار المطلوب هو بالضرورة يجب أن يكون علي الضد مع اليمين الشعبوي العصبوي والشوفيني والمنغلق

 
 .دكتاتورية البروليتارية وغيرها من المفاهيم التي ال تالمس عالم اليوم    اننا بحاجة إلي يسار جديد بعيدا عن اللغة القديمة الجامدة مثل 

 
    لقد بات مطلوبا من القوي اليسارية اليوم أن تقترب أكثر من القيم الليبرالية بما يتعلق بالبعد الحقوقي والمدني و الديمقراطية وذلك بخصوص احترام الحريات وثقافة المواطنة 

ألمور الي جانب تبنيها لمفاهيم العدالة االجتماعية وذلك في مواجهة توحش قوي السوق والحد من آثار االحتكارات الرأسمالية عبر تعزيز دور الدولة بالحماية والتعددية وغيرها من ا
 .والرعاية من جهة اخري

 
  يمقراطية والعدالة االجتماعية    اننا وشعوب العالم بحاجة موضوعية الي اليسار ولكن بلغة ومضمون جديد يربط بأحكام بين الد

  
 

 
  نرمضا وأبحمسن 

 فلسطني
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 ادع، نمسكها، نلوح بها عاليا ثم نرميها في النهرفررنا من المدرسة نحو الوادي، كنا نلعب بالطين، ونرش الماء على بعضنا، ونالحق الضف ..

ننفخ صدورنا، نبتسم بخبث تعبيرا عن الفارق الذي زرعه اآلباء في " هوميروس"ونحن كأبطال ". خديجة ونوال"أو نخيف بهم الزميلتان 

  ".الرجال ال يبكون، وحدهن النساء يفعلن ذلك"رؤوسنا الصغيرة 

  من يلعق بطن الضفدع سيتعلم السباحة؟أخبرني أخي األكبر، : قال حاتم

وأمام دهشة البنات، أمسك رضوان .. فتحنا فاهنا مستغربين، ثم استحسنا الفكرة، فالكل يريد تعلم السباحة، ولكن من يستطيع لعق بطن الضفادع

أخبره ..".. تفو.. تفو... " بشكل متكررالضفدع بكلتا يديه، وبعد تردد طويل وبتشجيع منا، قلبه ولعقه من بطنه وقذفه في النهر واستمر يبصق

  . لعنه رضوان.. ا لعق وليس بصاقهحاتم بأنه لن يتعلم السباحة، ألن عليه بلع م

  لعنك هللا، لماذا  لم تخبرني من البداية؟= 

  )رد عليه حاتم.. (وأنت لم تسألني كيف= 

  )حفزت رضوان(حسنا أعدها وانتهى األمر = 

  :لكنه أجابني متهكما

  .علها حاتم أوال، يعلمنا كيف نلعق بطن الضفدعفليف= 

  نظرنا كلنا الى حاتم، بحلق في عيوننا، تلعثمت الكلمات في لسانه، ثم أخبرنا

  لقد فعلتها، وأنا أعرف السباحة؟= 

  .تشجعت متقدما نحو حاشية النهر، مفتشها على ضفدع

  أنا سأفعلها؟  = 

  .استوقفني تحدي رضوان لحاتم

  حة؟قلت تعرف السبا= 

  .أجابه حاتم نافخا صدره

  أجل= 

  :ثم أردف رضوان

  حسنا نريد رؤيتك تسبح؟= 

  .تسمر في مكانه، جال ببصره، وجد رماح العيون تحدق به

  ليس اآلن؟ = 

  .بل اآلن؟ قال رضوان=  

  تلعق الضفدع، أو تسبح؟ قلت له= 

  ..)إسبح، إسبح(

علت أصواتنا، تحركنا نحوه نحاول تعريته من الثياب، كان يدافع عن نفسه، العنا بأعلى صوته، ثم أطلق ساقيه هاربا ولحقنا به، وبالقرب من 

 صعد فوقها، حامال غصن شجرة، عندما أراد تلويح به إلخافة رضوان -"الحجرة الطويلة"نطلق عليها ب-صخرة تشرف على نهر أم الربيع 

الطفلتان يصرخان ويرفسان األرض .. يداه تتخبطان في الماء، يصرخ مستغيثا بأمه..  ترب منه، اختل توازنه، وسقط في النهرحتى ال يق

  ..أما رضوان، فقد فر هاربا عن مكان الجريمة. بأرجلهما الصغيرتين خائفتين

وهو شاب يقطن في "  المسعودي"من بعيد ظهر ..  تصلهفتشت بالقرب من المكان عن شيء ينفع، وجدت قصبة قصيرة، مددتها لحاتم، لكنها لم

ماذا تفعلون هنا؟ أتضاجعان : الحي المجاور لحينا، استنجدت به إلنقاذ حاتم من الغرق، جاء مهروال عندما اقترب منا قهقه عاليا، وببرودة سألني 

  الفتيات؟

  ..حاتم.. حاتم: أجبته مشيرا الى الغريق

  ..سأقوله للحاج.. ن هنا ماذا تفعلي: التفت الى خديجة

  ..انقذه.. أرجوك.. أرجوك: استعطفته

  هذا يمثل عليكم دور الغريق؟: أجابني ضاحكا

  :نزع حداءه، وسرواله، ودلف داخل النهر، أمسكه من دراعه، ونهره غاضبا

  ..قف على قدميك= 

لم السباحة عن طريق لعق بطن الضفدع، ضحك حتى قصة تع" المسعودي"حكينا الى . وقف حاتم، فإذا مستوى سطح الماء يتوقف عند صدره

   قصتنا.. القصةسال الدمع من عينيه ، وجعلها نكتة الموسم الصيفي، لم يترك مجمعا وإال أخبره ب

 
 

  
  هشام موكادور

 املغرب
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  :مقدمة

كان حزن آدم يتغير مع تغير المدن، يتألق كاألحجار 
الكريمة في ليل بغداد، يغدو نداءات طير وحشي في سماء 
مدينة افريقية، يستجدي كفقير بوذي ثمن تذكرة في 
شوارع أثينا، ولم يبخل بخيوط حبره الرقيقة على كوفية 
فلسطيني مقاتل، وحين استقر به المقام في الشام زارته 

خمارات والمقاهي والصيدليات، وكان له تاريخ من كل ال
ًالحزن، في مقهى الروضة عاش غربته بالطول خمرا 
ًوبالعرض دخانا، وانحنى عوده في الثالثين تحت وطأة 

سحب خيوطه من الدنيا ووضع ...ًالهم، وأخيرا فقد األمل
ًحدا لحياته ليبقى حيا ً.  

  
  
  
 إهدأ  

  كال يطرق بابك في الليل سوا
  ال شيء سوى الريح

  الريح المجنونة
  تعبث باألوراق هناك

  ضع معطفك الصوفي على كاهل حزنك
  تأنق بالصمت سنخرج للتشييع األزلي

  فآدم مات
  وبقيت وحيدا

  تذهب للمقهى بعد اآلن بال ثقة بالدنيا
  تضج بعينيك خفافيش السنوات

  تنعى آدم أم تنعى نفسك أم تنعاهم؟
  ًما دمت كبيرا يا قلبي ندفنهم فيك بأحلى الظلمات

  شربوا الحانات وآدم غادرها
  حشد فراشات يتبع حشد فراشات

  ًكان يدبه أحيانا كان عليه تدب الطرقات
  ذهبوا اآلن الى الماضي

  لم يبق سوى الشرفة والشارع
  آخر موتى هذا الليليذرف 

  وجو الشام مطير
  وبقايا طائرة من ورق

  تشبه أحالم المرحوم ممزقة
  رغم الوحل تكاد تطير

  كان إذا اجتاز ثالثة أرباع القنينة..آدم
  يصبح مثل دمى األطفال صغير

  ويمارس بالوهم هوايته
  ينزل سحاب السروال ويركض خلف الدوريات

  يحيي الممنوعات خوات الليل
  وقد يحلم بامرأة ساخنة

  خرجت للتو من التنور الكوني
  ..ويهمس في خجل

  سيدتي ال أملك غير األرض سرير
  سيدتي ان سرير األرض مريح

  ولقد يمضي الليل يفتش عن قن دجاج
  ليمارس عادته السرية للدفء

  ًكفانا وطنا
  نهق الوحشة تتوهمهم

  تركوا األيام وجاؤوك من األمس
  تخادع نفسك أنهم اآلن وراء الباب

  يصيخون السمع لدمعك
  الخدعة واضحة والعالم يمطر

  والموت مريح وصريح
  أوراق النعوة تركض في الشارع

  والحبر المرحوم على المرحومين يسيح
  قهى الروضةما من أحد في م

  غبر كراسي األمس و مخلوقات األمس وأشياء األمس
  ولم يتغير شيء حتى آدم لم يتغير بالموت كثير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "خذ جرعة مازوت"
  جحافل صمت خلف النعش..بدأ التشييع

  وأمن مراقبة النشطين من األموات
  ماذا ترك المرحوم؟: وثمة من يسأل

  جرائد بعض األحزاب
  لتسجية الوقت بحل األلغاز

  هنالك حزب يشبه لغز الموت
  وآدم كان إذا جاشت غربته
  ال يطلب إال بضعة ليرات

  فالبرد عريض والحزن طويل
  حاول أن يتطلع من شق التابوت

  غطاء التابوت ثقيل
  ولقد كاد يشف به التابوت

  لكثرة ما فيه من الرقة
  صار الموت للطف محياه جميل

  واآلن هو الشفاف األزلي
  يسير بكل شوارع بغداد

  ويكتب ما شاء على الحيطان
  وليس تراه الحشرات الليلية

  يخرج برقيات الهجرة يلصقها للزينة
  يضحك ال يقصد إال وهللا اللهو

  فإن السلطة ال تسقط
  من أجلبعض األحزاب يكافح 

  سقوط الشعب وتوزيع التركات
  ثم تعاوده الوحشة

  "حسن العجمي"يهتف من مقهى 
  آدم يطلب آدم...ويطلب آدم

  ...ٌصمت
  ويقال له ترك المقهى قبل قليل

  وسيبتدأ التشييع الهزلي فآدم مات
  قيل له استلقى في التابوت

  ولم يتغير شيء
  حتى غادر شفافيته لثوان...قهقه

  رصدته األنواء الجوية
  آن آلدم أن يتوحد

  أن يرتاح
  استأجر إحدى سيارات األجرة

  كي يصل الشام قبيل الدفن
  "فريدي"سيحتاج لبعض الوقت لتوديع 

  وكبار السكيرين ومخلوقات المرجة في الليل
  تلقد كان يحب خصوصية هذه المخلوقا

  يبحث في طيات الكفن الشاحب عن ربعية خمر
  خبأها لليوم األول في مملكة الظلمات

  قبل الرحلة ال بد يهاتف بغداد
  ولكن ما من أحد

  سيدتي كتب الحزن على كل عراقي..همهم
  ودنا الموكب من حفرة آدم

  تفحصها..شاهد حفرته
  ال بأس

  ًلقد بات أخيرا يملك حجرة نوم
  ًحجرا يتوسده.. ًوطنا

  ًوغطاءا من برد الشارع
  يطعم عينيه الدود وال يطعمها أجهزة األمن

  يحدق فيمن جاء من الصحب يشيعه
  ينزل في القبر بكل هدوء

  يسحب عدة جرعات
  للنوم آلالف السنوات

  ويوارب آخر دمعة حزن
  يمسحها بالكفن المتهريء

  غادر آدم دنياه
  وحد لها عدة مرات

  وتسيل الدمعة خضراء
  ..هي الماضي

  ...هي األم
  ..هي الحب

  ..هي العائلة المشغولة والصحب
  ..هي الحرمان
  ..هي الشعب

  يهال تراب الشام على أجمل
  رينوجه يحمل أوجاع بالد النه

  ...ويغفو
  آدم يغفو بعد سنين

  الوجه جميل القسمات حزين
  والشرفة فارغة

  سمار األيام المرة
  ما عاد هنالك من يجمعهم

  والليل طويل
  ًفالليل طويل جدا يا آدم

  جد طويل
  الهاتف عاد يرن بمقهى الروضة

  ما من أحد يرفعه
  بغداد على الطرف اآلخر

  لم تلق سوى الروضة
  ًعنوانا للميت آدم

  في أي دليل
  ...سيدتي

  صار لنا أكثر من مقبرة في الغربة
  والسلطة من أفضال هللا علينا باقية

  لوالحزن جمي

   
 

  
  النوابر فمظ

 العراق



 

    
ات -38         د:: ال ان ثاني 15::  34 رق   الع                                  2020ن 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ًبما أن تلقف المعارف لدي كفرد، ومعظم القراءات عندي كشخص، متعلقة بداية َّ

ًبالفائدة المرجوة منها، باعتبار أن الجانب الترفيهي في القراءة يكاد يكون معدوما لدي 
ًالقراءة، لذا أصاب بنوع من االنتكاس عندما أقرأ كتابا بأكمله بعكس ربما الكثير من هواة  ٍ ُ ُ

ًبفكرة أو حكمة أو معلومة أو صورة أدبية تتكفل بنقلي ولو برهة إلى  وال أخرج منه ُ
ًأماكن جد بعيدة، ال ألغدو الجئا أو مهاجرا استطاب العيش في تلك المرابع، وال ألتوه  ً

لغياب، إنما لتتوطد عالقتي من جديد بهن، وما كان ًحينا إلى أن أجد ذاتي في متاهات ا
 .ههنا على وجه هذه البسيطة

 
َوحيال المقروء ال مراء أننا أحيانا ال نحتاج إلى من يمطرنا باألسئلة حتى نجيب عن  ً
تساؤالت اآلخر، بل وهل ترى الواحد منا وهو منتج ومستهلك لنفس البضاعة في آن 
واحد، فنطرح عدة تساؤالت وسرعان ما نجيب عليها بأنفسنا، ومن تلك التساؤالت التي 

نجوى بركات، ومن ثم : لـ" بريد الليل"من قراءة رواية  داهمتني كقارئ عقب إنتهائي
وهو عبارة عن مختارات من الشعر " نجهل الوجه الذي سيختتمه الموت"البدء بديوان

اإليطالي ترجمها إسكندر حبش، حيث تساءلت يا ترى ما الفرق بالنسبة لي بين قراءة 
 ديوان من الشعر أو قراءة رواية من الروايات؟

 
ًقيقة الرد من غائب أو حاضر ما، إنما أجبت على تساؤلي بنفسي قائالفلم أنتظر ح ُ ٍ ٍ إن : ً

في الرواية إن لم ينجح الراوي أو مترجم الرواية بأن يحتفظ بك، ويأسرك وكأنك 
ِالمسرنم السائر على صراط األسطر بدون أن تبدي أي مقاومة، بكونك فرح بتلك  َ

 أثر الكلمات والسطور والصفحة تلو ًذاتك متتبعا السرنمة، وترى نفسك من تلقاء
َّالصفحة، ستكف عن القراءة منذ البداية وتضع الكتاب جانبا غير نادم إال على إهراقك  ً
ًثمن شرائه، هذا إذا لم يكن القارئ صحفيا مخادعا ممن يقلبون صفحة هنا وصفحة  ً

فنة عة جمل أو حٍهناك، ويقفزون من فوق فصول بأكملها وفي النهاية يستلون بض
تصورات من مجل الرواية، ربما للتفاخر في حضرة الخالن بالمقروءات كما هو حال 
ِالنهم المتفاخر الذي يتباهى بعدد المطاعم التي يرتادها وأنواع المأكوالت التي يتناولها  ّ
ا ًكل يوم، وذلك ليقول القارئ البانورامي بأنه قرأ الرواية بناء على القطوف التي أتى به

ًتلك الرواية، أو ليقنع ذلك القارئ نفسه ولو كذبا بأنه قرأ العمل، أو قد يلجأ من شواطئ 
الصحفي أو الكاتب إلى آلية اإللتقاط العشوائي للسطور من أجل كتابة مادة صحفية عن 

ّالعمل الذي لم يحظى حقيقة إال بقراءة بضعة أسطر من سياق ما ورد فيه ً. 
 

ات األولى مملة، وحتى لو الحظت بأن ما تقرأه بينما في الشعر فحتى ولو كانت الصفح
ًحاليا دون توقعك له، أو رأيت بأن حزمة كاملة من القصائد جاءت بخالف ذائقتك، مع  ً
ًذلك عليك أن ال تكف عن المضي قدما في رياض الكلمات، وأن عليك أن ال تقفز من 

ٍري في أي سطر ُد تفعل مع أي منتج آخر، ألنك ال تدفوق السطور أو الصفحات كما ق ّ
ُستعثر على ضالتك، على الكنز الجمالي المنتظر، على اللقية التي تشعرك باالنتعاش،  ُ
بالفالح واالطمئنان على أن جهودك لم تذهب سدى، وعلى أن انتظارك وصبرك كان 

ُضروريا حتى تتنعم بالفكرة، أو الصورة، أو المفارقة، أو لب الموضوع الكامل الذي  ً
َد أن خلفت وراءك عشرات األسطر التي كانت بمثابة الطريق الوعر الذي َعثرت عليه بع ّ

 .سيقودك إلى هذه الواحة الغناء

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ّإذ حالك مع قراءة الشعر على وجه العموم وباألخص المترجم منه، كحال الصياد الذي 
ّينتظر ساعات طوال وربما النهار بأكمله، حتى يحظى في األخير بدرته، سمكته التي 

بمثابة الممحاة التي تمسح كل تعب الساعات العجاف التي سبقت لحظة إلتقاط ستكون 
ّالشعري بعد قراءته سطرا بسطر شأن ذلك الصياد الذي  القالدة، إذ شأنك كقارئ للعمل ً

ٍيتوج نهاره بسمكة تتألأل وكأنها جوهرة التقطها الباحث عن اللقى األثرية بعد نهار كامل  ُ ّ
ٍ في سياق قصيدة ما من بين قصائد العمل الشعري ككل على من الحفر والنبش، فتعثر

نية مشرقة، أو مفارقة صادمة أو ضالتك التي هي عبارة عن شذرة ملهمة، أو لوحة ف
ًعبارة تختزل موضوعا بأكمله، لذا ال ينبغي لك معاملة الديوان كمعاملتك للرواية وبأن 

ًك متابعة الغرف منهال فمنهل، تصدر حكمك منذ األسطر أو الصفحات األولى، إنما علي ِ
ًترعة فترعة، معوال وراء معول وأنت تحفر الدشم التي أمامك سواء كانت ًجبال من  ً

ًتراب أو صخر أو حجر، أو جبال من الجليد الصلب، وكل ما عليك هو عدم االستسالم 
 .إلى أن تحظى بالجواهر التي تبحث عنها كحال صاحبك الصياد

 
لت تعودت منذ سنوات أن ال أقرأ لتمضية الوقت أو للتسلية أو وبما أني كما سبق وق

ّلمجرد الفضول، وال أقرأ إال لغرضين وهما بلوغ لذة تجرع المعرفة، والغاية الكبرى 
هي الفائدة المرجوة من عملية القراءة، وال أخفي القارئ إنزعاجي الواضح في حال لم 

ت أتزود منه، وعلى سبيل الذكر وليس عقب االنتهاء مما كن َيترك المقروء أي أثر في
ُّالحصر فمن الكتب التراثية التي فشلت عمليا في الخروج بالدر المرجوة منها هذا العام،  ً
كان كتاب الرهبان للحافظ بن أبي الدنيا، وكتاب آخر وهو عبارة عن منتخبات تراثية 

ر قصة اإلمام مالك ِالحكايا والعبر غي وحيث لم يرق لي من مجموع ما ضم بين دفتيه من
بن دينار مع السارق، وهي قصة جميلة، معبرة ومفيدة في عمليات اإلرشاد، وبما أن 

من طلب العلم لنفسه :"قصة السارق طويلة لذا سنكتفي بإيراد مقولتين لإلمام مالك وهما
عالمات المنافق  من: "وقوله" فالقليل منه يكفيه، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة

   "حمة اآلخرين على الدنيا، واإلنفراد بالصيتمزا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  دحمم. ماجد ع
 ةريسو
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