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كالم مؤبن إلى
ّ
«أبو القالقل»
طالل الصالحي
قالقل جم���ع قلقلة كما ج���اء في معجم
المعان���ي ..وقالقل اس���م ,وهي جمع ل
ُ
«قلق���ل» ً
أيضا ..و»س���ريع التقلقل»

تعن���ي الخفيف في الس���فر ,و «فرس
قالقل» تعني الجواد الس���ريع ,والقلقلة
«ش��� ّدة الصياح» كما في لسان العرب
,وتعن���ي ً
ايضا قلّة الثب���وت في المكان
,والمسمار السلس «يتقلقل» ,والقلقل
حب أس���ود يشبه السمسم وهو
نبت له ّ
من أق���وى الحبوب وهو يس���اعد على
تهييج «البض���اع» لذلك يتناوله الناس
,والشاعر قالّ :
حب القلقل
دقك بالمحاز ّ
«دوخنه» ..لس���ت اقصد
 ..الماض���ي ّ
ماضي معاني الكلم ,بل الّذي يحصل لنا
,منها االعتداءات المسلّحة والتفجيرات..
فها هي بدأت تمت ّد لتشمل من هم أفضل
ّ
منا في استغالل الحياة االستغالل األمثل
في أغلب األحيان ,ولم يكن لهم ّ
ليحققوا
ّ
كل م���ا هم عليه من تق��� ّدم علمي هائل
إلاّ بعدما عزلوا ماضيهم عن حاضرهم
ً
جمل���ة وتفصيلاً  ..بون
أو عن واقعهم
شاسع أصبح بيننا وبينهم ّ
بكافة الصعد
,بعدما ّ
خطط���وا لحياتهم من واقعهم لم
يش���اركهم التخطيط هرقل أو الواياثان
أو إس���كندر أو نابلي���ون أو الق ّدي���س
آريوس ,بل واستعبدونا بإرادتنا لش ّدة
إعجابن���ا بهم بم���ا ّ
حقق���وا ,رفقة حقد
ً
ّ
عليهم واضح ت ّتضح شدته أحيانا بشكل
تفجي���ر ..تعلّقنا بالماضي ومحاكاته هو
الهوة بيننا وبينهم ..وبالماضي
س���بب ّ
وحكاياته الحمراء بل���ون الد ّم ؛باگونه
الحراميّ���ة ..هذا الماض���ي ماض فينا
يثي���ر الفتن ,هو يلتح���ف به حاضرنا..
ماض مستع ّد لالنفجار على أدنى نكزة,
ِ
ويتج ّدد ّ
كل لحظة كالخاليا «اإلنشائيّة»
مع الفارق بالطبع ,أو كموتى الزومبي
يتج ّدد أحدنا بدم اآلخر ,وعليه  :فاللعنة
على هذا الماضي ّ
بكل تفاصيله بمن فيه
ُجوب» به
وبم���ا فيه وبمن امتطاه «وي ّ
في الحاضر وي���دور به «داير مداير»,
ّ
كخفاش المقابر ..من فضلك ,أناش���دك
رب ,انفخ المعنويّات في موتى حاضرنا
ّ
وأش���بعهم ضاللة إن ص ّدوا ,وأنت تعلم
ّ
أن الضال مس���تعبد لغيرك بطبيعته ,ث ّم
وخاطبه���م« :أنا خلقتكم ف���ي الحاضر
ولو ش���ئت لخلقتكم في الماضي ..أنتم
ثي���ران وخنازير وثعابين ,بل أنتم ّ
أضل
ّ
,وظل الجهل زبالته ,خلقتكم
من األنعام
ف���ي هذا العصر لتعيش���وا تفاصيله من
فكر واقعه بعدما تعمل���وا عقولكم الّتي
ّ
ّ
,وأحذركم
ل���كل واح���د فيك���م
خلقته���ا
تسلّموها لغيركم فهي ملكي ولن أسمح
لكم خيانة األمان���ة هذه ..الحاضر يلفظ
الماضي ويفتح يديه للمستقبل ,يرفض
من يعيشه وعقله متعلّق بموتى األزمان
السحيقة حيث منها يتم توجيه عقولكم
عبر خفافيش الزمن كيفما ش���اء موتى

عاشوا زمانهم على أكمل وجه فأبدعوا
من دون انغماس في ماضيهم ولو بلفتة
واحدة إل���ى الوراء امتثالاً لآلي(( :تلك
أمّ���ة قد خل���ت لها ما كس���بت ولكم ما
كسبتم وال تسألون عمّا كانوا يعملون))
..ولذل���ك »..وعقوب���ة لك���م» ,كونكم
ت ّدعون إيمانكم بي ,وتغلّس���ون ,عملت
فيكم شيئين يدبّان فيكم ويسفيان مسفى
قمل النمل من تحت التبن ,كما عاقبت من
قبلكم بنو إسرائيل سلّطت عليهم الجراد
والقمّل والدم والضفادع حين استمرأوا
اس���تمراء العيش بماضيهم مثلكم اآلن,
وعقولهم في حاضرهم مؤصدة بوجهه
منفتحة على ماضيهم ..س���لّطت عليكم
«هذين الش���يئين» ّ
كل شيء أحقر من
أخيه ,س���لّطت عليكم أتفه األمم تدوس
ّ
وتشغلكم عبيد عندها
رؤوسكم بأحذيتها
وأنت���م تعلمون ذلك في س���رّكم ّ
ولكنكم
تغلّس���ون ت ّدع���ون «االس���تقالليّة»..
تتعودون المهانة الّتي
جعلتكم في الثاني ّ
أنتم اآلن تعيش���ون ذروتها فلم تعودوا
تشعرون ّأنكم من أتفه ما خلقت ولذلك
يأس شبابكم من ماضيهم وبدأوا الهجرة
,ح ّتى تنظيف كرب�ل�اء والنجف ,إيران
هي من ترس���ل ّ
منظفيها «بدون فيزة»
ّ
ّ
لتنظف أضرحة س���ادتكم الذين ت ّدعون
ّ
وكأن
البكاء واللطم والتطبير حبًّا بهم,
أولئك األطهار بحبّون األوس���اخ مثلكم,
وترمون زباالتك���م وأقذاركم بوجوههم
ليأتي اإليراني الش���هم «اب���ن النهم»
ّ
فينظف زباالتاك���م ِع ً
وضا عنكم ..نعوذ
باهلل تشبيه «المعنيّين باألمر» من أهل
القالقل ,بالصرصار ..يعيش في مغمس
البالوعة ينتع���ش بجيفتها بينما يختنق
في الهواء الطلق ما أن يخرج إليه..

بعد أن رحل ذلك الحبيب..
أخذ معه نص����ف آمالي  ..دعوات
 ..صلوات ..أحالم و ُقبَل...
أأق����ول إل����ى لقاء قري����ب ..أم أن
النصف اآلخر يستحق العمل!
هو س���� ٌر في الحياة يطوف فينا و
علينا..
و هناك على الطريق أرواح كثيرة
تنتظر نصف أمل...
الخيب����ات تل����د األح��ل�ام ..تميمة
أزلية!
المؤم����ن هو من ض����م في روحه
أرواحاً كثيرة..
فاقت����رب م����ن « اهلل» كروح ..ال
كصنم...
*****************
في الع��ل�اج النفس����ي الديناميكي
ُ
���ر َح مفهوم « مثلث
المكثف  ،ط� ِ
الصراع»:ه����و ببس����اطة مثل����ث
رأس����ه لألس����فل ..ال����رأس ه����و
ما يمث����ل المش����اعر الكامنة في
الالوع����ي و التي ال يعي صاحبها
بأنها الس����بب في مشكلته،عندما
تحاول ه����ذه المش����اعر الخروج
للس����طح تخرج على هيئة قلق..و
القلق يمثل زاوية المثلث الثانية..
للتخفيف من وطأة هذا القلق يقوم
الش����خص بتطوي����ر الدفاعات أو
التبري����رات  -والتي ُ
تمثل الزاوية
األخيرة في المثلث  -هذه بدورها
تنق����ص القلق بإعادة المش����اعر
إلى زاويته����ا ف����ي الالوعي! ما
يح����دث م����ع ورثة األدي����ان أنهم
يعيش����ون بين القلق و الدفاعات/
التبريرات ..الطب النفسي مازال
ل����م يولد بعد ف����ي دول الحروب..
و مهم����ا حاول الناس القول ،بأن ُه

لدينا الكثير من األطباء الجيدين..
يتعث����ر ه����ذا العل����م بي����ن أروقة
الدي����ن و ُ
يقف عاج����زاً في دول (
اإلسالم) امام توهمات و إهالسات
المتأس����لمين! ربّما يقوم األدب و
الفن بصقل نفس����ية اإلنس����ان إذا
حس� َ
���ن اس����تخدامهما ..لكننا
ما أُ ِ
نفتقر إلى ذل����ك أيضاً :هدر الدم..
االعتق����ال ..التش����هير ..الكذب و
مصادرة الرأي أق� ّ
���ل ما يمكن أن
يواجه األديب /الفنان الصادق..
قلّة قليلة من الك ّتاب تحاول وضع
يده����ا على الالوعي ،باس����تخدام
العالج النفس����ي لمشكلة التعصب
التي استشرت و حوّلت (المسلم )
شخص قلق على ماورثه عن
إلى
ٍ
أجداده مما يُسمّيه أركان /تقاليد/

ع����ادات الدي����ن ،فنج����د الصورة
شخص يقفز
الغالبة للـ ( المسلم):
ٌ
الهثاً بين القلق و دفاعات األنا فال
يعرف نفس����ه و ال يعرف دينه ،و
ال يحيا الحياة و ال يستخدم عقله..
ث ّم ينادي بأفضليته!
******************
م����ن الطبيعي أن يض����ع كثير من
الن����اس ص����ورة العلم الفرنس����ي
خلفية للبروفايل كإعالن لتعاطفهم
مع األبرياء في فرنسا ..و رفضهم
لفكرة أن يكون اإلس��ل�ام المتشدد
سبب في ذلك ...
وضعوه����ا و لم يضع����وا صورة
للع����راق ..س����وريا ..أو بي����روت
ألسباب بسيطة ج ّدًا ،منها:
« اإلعالم» ..انظروا كيف غطى

اإلنس���ان ألخيه اإلنس���ان ،.و في
زيارة وفد صحافي إعالمي فرنسي
في خمس���ينيات الق���رن الماضي،
لرئيس وزراء االتحاد الس���وفيتي
سابقاً «نيكيتا خروشوف»  ،جرى
نقاش صريح اتس���م بالجرأة حول
المقارن���ة والمقاربة بي���ن المرأة
الس���وفيتية والمرأة الفرنس���ية ..
فبينم���ا رأى الوفد الفرنس���ي إن
المرأة الفرنس���ية امرأة رش���يقة،
تهت ُم بنفس���ها وبجمالها وبأناقتها
أخر
وبلباسها ،وبمكياجها،
ُ
وتتابع ِ

تجميعه ،عملي����ة تجميع المحرك أخذت
من ُه ثالثة أيام متواصلة ،كان يأكل وجبة
واح����دة يومياً ،وال ين����ام أكثر من ثالث

 قد نسمع أو ال نسمع بالخبر.. ستنقس����م األرض االفتراضي����ةتبعاً لـ طائفة /قومية /والء /آراء
المقتولي����ن ..هك����ذا يضيع حزن
الموت في زحمة األحقاد ..

 ل����ن يق����وم القائم����ون عل����ىالفيس����بوك باالنضم����ام إل����ى أي
أطراف النزاع..
 باإلضافة إلى أن اعتقاد الكثيرينبك����ون جمي����ع المس����لمين قتلة
مدني إال
سيتعزز ..فال يفرح لقتل ّ
السافل..
 نقط����ة أخرى في غاية األهمية:تم قتل المدنيين من الفرنس����يين
بيد غريبة همجية تحت مس����مى
دين����ي ..لكن تم����وت الغالبية من
الناس اليوم في دولن����ا بيد أبناء
األوطان! إن ُك ْن ُت���� ْم ض ّدهم اليوم
ال يعني مطلقاً أنكم لم تصفقوا لما
تس����مونه إيمانهم في الماضي !!
بينم����ا وضعنا اهلل في هذه األرض
لنعمّرها بالحب و الخير  ..تحوّل
دين الكثيرين إل����ى قطع قماش..
ح����ركات نمطية ..و إل����ى عبادة
أصنام تاريخ مزوّر يزوّر..
«المسلمون و في خضم دفاعهمع����ن « اهلل» قتل����وا الكثي����ر من
األبرياء!!»
هذا عنوان جميع صور صفحاتكمالش����خصية ..ش����ئتم أم تظاهرتم
بالرفض.
ال����دول التي احترفت التمييز بينالذكر و األنثى ه����ي التي ص ّد ّر ْت
اإلره����اب و ه����ي التي و بأس����م
الدفاع عن الدين حوّلت الدين من
سالم إلى حرب دائمة...
ك����م تكلفة الجوامع ف����ي بلدانكمبينم����ا يم����وت الفقراء م����ن الذل
و الج����وع ..ك����م ع����دد المدارس
الش����رعية ..كم عدد من فرضوا
على بناتهن الغطاء و ( الس����تر)
الجس����دي ،بينما ركضوا بقضبان

عارية يتبولون الهراء في ساحات
العالم االفتراضي!
م����ن منك����م اس����تخدم عقله فيتفاصيل دين����ه ..من منك����م اتبع
مورثات����ه و ج� ّ
���ن إذا م����ا حاول
أحد عقلنتها ..لح����ل قلقكم عليكم
أن تع����وا و تعقلنوا الش����عوركم..
موروثاتكم ..عاداتكم ..تقاليدكم..
علينا جميع����اً أن نحوّل جزء األنا
الصحيح ضد دفاعاتها و تبريراتها
المرضيّة!
***************
ال أهاجمك لكن أهاجم تعديك على
حريت����ي  ..على أحالمي ..و على
مستقبل أطفالي..
هجومي و جهادي يكون بعقلي و
بكلمتي...
الحروب ..القتل ..القذف ..السب..
التش����هير و كل م����ا ( تتفزل����ك)
ب����أن دين����ك س��ل�ام و ض����ده هو
سالحك اليوم ..قل لي بربك كيف
أصدقك؟! هناك فرق كبير بين من
يعام����ل الناس بود و احترام ..من
يعمل كثيراً  ..من يحترم اإلنسان..
من يرقص و يغن����ي للفرح ..من
يحترم الحزن  ..يعيش الحاضر و
يمتطي حص����ان الحضارة ،و بين
من يعيش صراعات الماضي في
حروب متجددة ،بي����ن من قتل و
يقتل بالده بدءاً من آثار حضاراتها
إلى أنسنة إناثها ..ما ورثته خطأ:
تتبع صنم.
عقلنه و ال ْ
يتبع

قاسم حسن محاجنة

صرعات الموضة العصرية ..رأى
الوفد أن المرأة الس���وفيتية منهكة
ومشقية في العمل والجهد والتعب،
وال وق���ت لها لالهتم���ام بجمالها
وبنفسها ،وال تتابع الموضة ،وهي
تعم���ل جنباً إلى جن���ب مع الرجل
في المصانع والمزارع والحقول،
وف���ي كل األعم���ال دون تأفف ...
ألخ ،أجاب «خروشوف» -رئيس
وزراء االتحاد السوفييتي األسبق
ب���أن مالحظتك���م صحيح���ة وهي
تعك���س الواقع ف���ي كال البلدين،
ُ
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تق����ول الحكاي����ة إن ش����اباً يابانياً يدعى
تاكي����و أوس����اهيرا ،ذهب إل����ى جامعة
هامب����روغ األلمانية ،هو ومجموعة من
الطلب����ة اليابانيين بُغية الدراس����ة ،كان
حلم ُه أن ّ
يكتب
يصنع مح����رّكًا ميكانيكياً ُ
علي����ه «صنع في الياب����ان» ،فدخل إلى
كلية الهندس����ة الميكانيكي����ة عن رغبة
وحب ش����ديدين ،وبذل قص����ارى جهده
في الدراس����ة والمتابعة والتحليل ،وكان
مدرسوه يقولون له إن نجاحك الحقيقي
في أن تحصل على شهادة الدكتوراه في
الهندس����ة ،لكن ُه كان يؤم����ن بأن نجاحه
الحقيقي في أن ينجح في تصنيع محرك
بعقل ويد ومواد يابانية.
ٍ
ذات ي����وم حضر معرضاً لبيع المحركات
اإليطالية ،فاش����ترى محرّكًا صغيراً بكل
م����ا يملك من نقود ،وأخ����ذ ُه إلى غرفته
المتواضع����ة ،وهناك بدأ بف� ّ
���ك المحرك
وتس����جيل مكان كل قطعها ورس����مها،
وبعد أن أنهى ّ
فك المحرّك بالكامل أعاد

اإلع��ل�ام الفرنس����ي و العالم����ي
الح����دث ..ش����اهدوا كي����ف ق����ام
الفرنس����يون بإطفاء أنوار « برج
ايفل» ..ث ّم عرض ( الفيس����بوك)
مي����زة مجاني����ة بمن����ح ص����ورة
بروفايلك ألوان العلم الفرنس����ي..
( الفيس����بوك) خدم����ة متوف����رة
كالم����اء في دول الغ����رب ..مثلها
مثل القان����ون « للجميع» ..لماذا
ليسوا كذلك في بلداننا؟! ما الذي
يحدث في الع����راق ( ً
مثال) إذا ما
ُقت َ
ِل المئات ،ال بل اآلالف:

لمى محمد

يقتل القتيل وميشي
في جنازته ..

سندوتشات سريعة عبر التواصل االجتماعي  /احللقة 6
ف���ي إح���دى مق���االت «فريدريك
أنجل���س»  -أحد آباء الماركس���ية
الثالثة وبعنوان  « :دور العمل في
تحول القرد إلى إنس���ان» ّ
يوضح
بأن العمل هو مصد ُر ّ
كل ثروةّ ،
وإنُه
المصدر األول للحياة اإلنس���انية،
وأساس تشكيل المجتمعات البشرية
وتطورها ،وانتقاله من مرحلة دنيا
في الس���لم االجتماعي إلى مرحلة
أكثر تطوراً ورقياً .إن العمل يعطي
قيمة لإلنسان ،يمنح ُه القدرة على
مواجهة مصاعب الحياة السياسية
واالجتماعي���ة والديمقراطي���ة،
والمش���اركة ف���ي الهم���وم التي
تس���يطر على الكادحي���ن والعمال
ّ
وكل الش���غيلة الذي���ن ال يملك���ون
س���وى بيع قوة عملهم للرأسمالي
والبرج���وازي ،ففي ظ���ل النظام
الرأس���مالي ،يتعرضون لالستغالل
واالضطه���اد القوم���ي والطبقي،
ويدفعهم بؤسهم للتوحد ،والنضال
السياسي واالقتصادي والفكري ض ّد
مستغليهم ،عبر تش���كيل أحزابهم
كأطر
ونقاباتهم العمالية والمهنية
ٍ
جماهيري���ة ،به���دف التخلص من
نظم اإلذالل واالستغالل والعبودية
المأج���ورة ،متس���لحين بالفك���ر
الثوري ،وبمعرفة قوانين التطور
ف���ي الطبيعة والمجتم���ع والتفكير
البش���ري ،والقضاء على استغالل
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سواء في فرنسا النظام الرأسمالي
االمبريالي ،أو االتحاد السوفييتي
االشتراكي ..لكن هنالك ٌ
فرق شاسع
وكبير بينهما ،ففي حين ّ
إن المرأة
السوفيتية ُ
تأكل من عرق جبينها..
فالمرأة الفرنس���ية ُ
تأكل من عرق
أفخاذه���ا !!! تلعثم الوفد اإلعالمي
وأنه���ى المقابلة ف���وراً وعاد إلى
باري���س ،وفي مناظ���رة حادة في
أروقة األمم المتح���دة بين « جي
موليه « رئيس الوزراء الفرنسي
األسبق ( نظام رأسمالي امبريالي )

ما قبل  1956م ،ووزير الخارجية
السوفييتي األسبق « شيشرين( ،
نظام اشتراكي وصديق للشعوب )،
احتدم النق���اش والصراخ والحوار
أم���ام جميع الوف���ود الحاضرة في
الجمعية العامّ���ة لألمم المتحدة ..
مما اضطر « جي موليه الرأسمالي
ويوجه
« أن يرفع صوت���ه عالياً،
ّ
نقده الحاد إلى خصمه «شيش���رن
االش���تراكي» ً
أخر من
قائال  :أنت ِ
يتكلم عن الطبق���ة العاملة!!! فأنا
عام���ل وج���ذوري عمالي���ة ومن
أص���ل عمال���ي ،وال يج���وز لك يا
«شيش���رين» أن تتحدث أو تنطق
بأس���م الطبقة العاملة  ..فجذورك
ي���ا «شيشرين»ارس���تقراطية
وبرجوازية  ..مما دفع « شيشرن
« لل���رد عل���ى « ج���ي مولي���ه
ويوجه الكالم إليه
البرج���وازي «
ّ
ً
قائ�ل�ا  :صحيح كالم���ك يا «جي
موليه» ،لكننا نحن االثنان تخلينا
عن جذورنا الطبقية التي كنا ننتمي
إليه���ا ،فأنت من أص���ول عمالية
وهذا صحيح ،لكنك تخليت وخنت
طبقتك وجذورك العمالية ،وتحولت
لمداف���ع عن الطبق���ة البرجوازية
ٍ
واالمبريالي���ة،
والرأس���مالية
ولمصاصي الشعوب المستضعفة،
ومع���اد للطبق���ة العامل���ة  ..بينما
صحي���ح أنا أبن الطبق���ة والجذور

احمد حسن الزعبي
كاتب عربي من االردن

ساعات ،وفي اليوم الثالث استطاع تجميع
قطع المحرك ،وإعادة تش����غيله ،فاشتغل
كم����ا كان عليه ،فف����رح فرحة عظيمة،

لقد قطع نصف الطريق ،اتصل بأستاذه
ّ
ليبش����ره ،فر ّد عليه األستاذ ببرود :إنك
لم تفعل ش����يئاً ،النجاح الحقيقي في أن
ُتصلح محرّكًا معطوب����اً ،وبالفعل أعطاه
في اليوم التالي محركاً ال يعمل ،فاشتغل
عليه أياماً ع ّدةّ ،
وفك أجزاءه من جديد،
ّ
المعطلة ،ث ّم أخذها
وبحث عن القطع����ة
وذهب بها إلى معامل الصهر والسكب،
وق����ام بتصني����ع قطعة مش����ابهة ،وبعد
عش����رة أيام من التركيب والجهد اشتغل
المح����رّك ّ
المعطل ،وعاد صوت ُه الحقيقي
لي����دور من جديد ،س����عد ج���� ّدًا لنجاحه،
واعتق����د أن ُه قطع ثلث����ي الطريق ،وبعد
عودت����ه إلى اليابان تلقى رس����الة تقدير
من إمبراطور اليابان ،وقد طالب األخير
بمقابلت����ه ،إلاّ أن تاكي����و اعتذر ً
قائال :ال
أس����تحق كل ذلك التقدي����ر ،فأنا لم أنجح
بعد ..فأمضى تسع سنوات أخرى ،غير
سنوات دراسته ،وهو ُ
يتنقل من مصنع
إلى مصن����ع ،ومن فكرة إل����ى فكرة في

بلده إلى أن صنع عشرة محركات بعقل
وي����د ومواد ياباني����ة ،فحملها إلى قصر
اإلمبراط����ور ،وقال ل����ه :اآلن نجحت..
اآلن نج����ح تاكيو أوس����اهيرا ،وبعد هذا
اإلنج����از ،وبعد أن حق����ق الحلم بعد 18
عامًّا اس����تطاع تاكيو أوساهيرا أن ينام
 10ساعات متواصلةُ ،
ومنذ ذلك الحين
والموظف والعامل اليابان����ي ،واقتداءاً
بتاكيو أوس����اهيرا ،صاروا يعملون تسع
س����اعات يومياً ،ثماني س����اعات لنفسه
وألوالده ،وس����اعة إضافي����ة لليابان !!
طبع����اً روى «أبوعرب» ه����ذه الحكاية
ألوالده بعد أن اس����تطاع أن يزوّر إجازة
مرضية في ذلك اليوم ،ليبقى في البيت،
وبالتال����ي الحصول عل����ى ثالثية النوم
المبجل «خميس ..جمعة ..سبت».
ّ

طلعت الصفدي
االرس���تقراطية والبرجوازي���ة،
لكنن���ي ُ
خنت طبقت���ي البرجوازية
واالمبريالية ،وانتميت إلى الطبقة
ُ
وتحولت
العاملة وحزبها السياسي،
مدافع عن حقوقها السياس���ية
إلى
ٍ
واالقتصادي���ة والفكري���ة ،وأقف
اليوم إلى جان���ب كل المضطهدين
في العالم ،ومدافع���اً عن حقوقهم
في التحرر واالستقالل ،والتخلص
من التبعية واالستغالل واالحتالل.
«جي موليه» ه���و رئيس وزراء
فرنسا األس���بق ،و»أنتوني إيدن»
رئيس الوزراء البريطاني األسبق،
وديفيد بن غوريون رئيس الوزراء
اإلسرائيلي األس���بق ،شاركوا في
الع���دوان الثالثي عل���ى مصر عام
 1956م ،وعل���ى إثره ت ّم احتالل
قطاع غزة في  1956/10/29م،
وانسحبت إس���رائيل من غزة يوم
 1957/3/7م وع���ادت اإلدارة
المصري���ة إل���ى القط���اع بتاريخ
 1957/3/14م ،وذل���ك يع���ود
بفضل وقوف االتحاد الس���وفييتي
ضد الع���دوان ،حيث اصدر االتحاد
الس���وفييتي إنذاراً ،بضرب كل من
لن���دن وباري���س وواش���نطن وتل
ابي���ب بالصواري���خ الذري���ة ،مما
دفعهم الى االنس���حاب الفوري من
األراضي المصري���ة التي احتلوها
عام  1956م.

في مُحاولة للتنصل من «المسؤولية»
غي����ر المُباش����رة ع����ن «داع����ش»
والدعوش����ة  ،أص����درت «هيئة كبار
العلم����اء» الوهابي����ة بيانا ،تس����تنكر
وتش����جب فيه «غ����زوات» باريس ..
وغيرها م����ن الغ����زوات «المُباركة»
في س����وريا  ،الع����راق  ،مصر وباقي
بالد المس����لمين المنكوبة «بخيرات»
الهيئ����ة وعلمائه����ا !!..وق����د اوردت
وس����ائل اعالمي����ة كثيرة ه����ذا الخبر
ال����ذي جاء فيه «وقالت األمانة العامة
لهيئ����ة كب����ار العلماء في الس����عودية
إنها تدي����ن الهجم����ات اإلرهابية التي
وقعت في العاصمة الفرنس����ية باريس
.وأش����ارت األمانة -في بيان -إلى أن
األعمال اإلرهابية ال يقرها اإلس��ل�ام،
وتتنافى مع قيم����ه التي جاءت رحمة
للعالمين» .نقول للس����ادة «العُلماء»
،يعطيك����م العافي����ة  ،لك����ن بيانكم هو
بمثاب����ة ضريبة كالمي����ة  ،وكفي اهلل
المؤمنين شر القتال ،لكن ايها السادة
«العلم����اء «  ،من ال����ذي نبش الكتب
���كار إقصائية
الصف����راء  ،بحثاً عن أف� ٍ
 ،وم����ن الذي جعل التكفي����ر للمختلف
والمغاير هدفاً أساس����ياً م����ن أهداف
الدي����ن ؟! ومن الذي ال ي ّ
ُوفر جهداً في
ً
التنظير لنظام حك����م ديني ،بناءا على
قراءته ومقاسه الفكري العقدي؟ ومن
الذي يردد صباح مس����اء فتاوى ُت ّ
كفر
كل المس����لمين على اختالف مذاهبهم
الفقهية ؟وقد فاجأت الس����عودية العالم
حين أعلنت عن تحذي����رات ،وجهتها
لفرنس����ا ،تحذرها فيها م����ن عمليات
ارهابية وش����يكة  ..يا سالم !! إذ لكي
يكون االس��ل�ام رحمة للعالمين ً
فعال ال
ً
قوال  ،عل����ى كل هؤالء «العلماء» أن
يتنازلوا عن علومهم التراثية  ،والبدء
بعملي����ة مراجعة وتنقي����ح لموروثهم

التراثي  ،لكي يعيش المس����لمون في
القرن الحادي والعش����رين  ..فما دام
فقه ابن تيمية واب����ن عبدالوهاب هو
اإلس��ل�ام  ،سيبقى اإلسالم متماهياً مع
اإلره����اب والقتل  ،لك����ن  ،هل هؤالء
«العلم����اء» مؤهلون إلح����داث ثورة
في الفك����ر الديني ؟ اإلجاب����ة بالقطع
ال  ..ألن تخليه����م يعني ف����ي ما يعنيه
 ،إبط����ال وإلغاء «معرفتهم « بالكامل
 ،واعتبارها خارج الزمان والمكان ،
فكيف سيعيش����ون وب َم سيتكسبون ؟؟
وهم في حقيقة األمر ،غير قادرين على
مواجهة فكرية مع داعش ،فكتب تراث
االوائل مليئة بالفتاوى التي تصب في
صالح داع����ش  ..فداعش ال تعمل من
فراغ فكري  ،بل لديها ترس����انة فقهية
ٍ
مليئة بم����ا يدعم افعاله����ا  ..وفي أيّة
مواجه����ة فكرية فقهي����ة بينهم وبين
داعش  ،ستكون لداعش اليد الطولى
والعليا ..كفاكم شجباً وتنديداً بداعش
 ،فأنتم صنعتموه����ا  ،وأنتم لقنتموها
هذا الفقه وهذا الفكر ،ومع ذلك ورغم
ذلك  ،يس����تطيع اإلسالم أن يكون دين
س��ل�ام  ،محبة ورحمة للعالمين  ،بعد
أن تتوقف����وا عن وصف انفس����كم بال
«علماء» ،وتطلقوا على أنفسكم لقب
«ببغ����اوات « فقط  ،العل����م هو بحث
واستقراء  ،استنتاج وتغيير  ...العلم
وعندم����ا يبحث في الماض����ي ،فليس
عن����ده مس����لّمات  ،بل الوص����ول الى
الحقيقة واالستعانة بها لبناء مستقبل
ماض
 ،هذا ه����و هدفه  ،وليس إعادة ٍ
مض����ى وانقض����ى !!..آن األوان لكي
يتجاوز المسلمون فقه القرنين الثاني
والثالث الهجريي����ن  ،وأن يُنتجوا هم
 ،فقهاً يتالئ����م مع العصر ..لكن بدون
معونة م����ن «هيئة كب����ار العلماء «
الوهابية..

