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العدد 2475 :

لهذه األسباب نسمع صدى معارك الشمال
السوري بضاحية بيروت الجنوبية؟!»

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

ّإنُه في ه����ذه المرحلة
المفصلية التي تعيشها
قوى المقاومة اللبنانية،
بعد تفجيرات الضاحية
الجنوبي����ة األخي����رة،
وفي ظ� ّ
���ل هذه الهجمة
الشرسة من قبل بعض
الكيان����ات الوظيفية في
���م من
المنطق����ة ،بدع� ٍ
مُش� ّ
���غليها عل����ى قوى
المقاومة ،بات واضحاً ومن دون أدنى ش����ك،
ّ
إن هنال����ك قوى داخلية ف����ي لبنان وخارجه،
تسعى إلى ضرب حزب اهلل ،بمساعدة إقليمية
قرار إقليمي
ـ دولية في محاولة للوصول إلى ٍ
ـ دولي ،يس����عى إلى ض����رب منظومة الحزب
واستغالل الوضع اللبناني الداخلي ،وما يحمل ُه
من أزم����ات متراكمة وملفات معقدة س����هلة
ّ
الحل ..إن وجد قرار وطني لبناني حر ،ولكن
لكثرة وتع ّدد المرجعي����ات اإلقليمية والدولية
ن����رى اليوم هذه الملفات ،تتحول تدريجياً إلى
أزمات ق����د تعصف بالدول����ة اللبنانية في أي
وقت ،وفي االتجاه نفس����ه ت ّدعي هذه القوى
ٍ
الداخلي����ة اللبنانية والخارجية إقليمياً ودولياً،
ّ
إن مش����اركة الحزب في معارك شمال سورية
أخيراً ،هي سبب استهداف حزب اهلل في لبنان
 .مما ال ش� ّ
���ك في����ه ّ
إن حزب اهلل ،كان يدرك
حجم االنتقادات والتهم التي سوف تنهال عليه
ّ
���دب وصوب ،عندم����ا اتخذ قراره،
من كل ح� ٍ
بالتدخل المباشر في معارك الشمال السوري
األخي����رة  ،ومع ّ
كل ه����ذا وذاك ،كانت للحزب
حس����اباته السياسية واألمنية واألخالقية التي
يؤمن بها ويراها أكبر من ّ
ُ
كل االنتقادات التي
وجه����ت إليهّ ،
ألن الحزب استش����عر ،كغيره،
ّ
حجم الخطورة التي س����تفرزها األيام المقبلة
على ّ
كل من سورية ولبنان ..في حال بقاء هذه
ّ
المجموعات المس����لحة المتطرفة تتحرك في
شكل علني في سورية ،اليوم وبعد الك ّم الهائل
ٍ
من االنتصارات الت����ي حققها الجيش العربي
بدعم من المقاومة ،ومن
السوري في حلب ٍ ،
الطبيعي تنش����أ حالة من الهستيريا والجنون،
ل����دى الكثير من قوى التي����ار اآلخر المعادي
للدول����ة الس����ورية ،ولق����وى المقاوم����ة في
المنطقة ،فقد قرروا بعد االنتكاسات المتالحقة
الت����ي لحقت بهم ف����ي حل����ب ،والهزائم في
الميدان العس����كري ،وجملة انتصارات الدولة
الس����ورية في الميدان العسكري والسياسي..
في لحظة ي����أس أن يصبّوا جام غضبهم على
حزب اهلل ،وبذلك وجد الحزب نفسه من جديد
ضمن معادل����ة مركبة األه����داف والعناوين،
ٌ
���تهدف داخلياً وخارجياً ،اليوم
فهو اليوم مس�
من الواضح ّ
إن هنالك بعض القوى اللبنانية،
وبدعم من بعض الق����وى اإلقليمية والدولية
ٍ
التي تسعى إلى ش����رعنة وجود المجموعات
اإلرهابية المسلّحة في سورية وبعض مناطق
لبن����ان ،والدليل هنا ّ
إن سلس����لة األحداث في
بلدة عرسال اللبنانية ،تمّت شرعنتها وأصبح

اإلرهاب العابر للق����ارات والمحيطات والدول
إرهاباً شرعياً ،بل أصبح وجوده اآلن ضرورة
 ،عن����د بعض األطراف في لبنان ،كأداة ضغط
على حزب اهلل ،وق����وى المقاومة لجلبها إلى
ميزان التس����ويات في المنطقة ،يعرف حزب
اهلل ،بدوره ،مسار هذه المؤامرة الكبرى التي
تس����تهدف ُه داخلياً وإقليمي����اً ودولياً ،فالحزب
���ت مضى ّ
أن
يع����ي اليوم وأكثر م����ن أي وق� ٍ
لبنان ،أصبح س����احة مفتوحة ّ
لكل االحتماالت
���ار للجماعات
من اغتياالت وتفجيرات وانتش� ٍ
اإلرهابية ،فالمن����اخ العام للقوى المعادية له،
بدأ يش����ي ُر بوضوح إلى ّ
أن ح����زب اهلل ،بات
هدف����اً لهذه القوى ،وهنا ح����اول الحزب ،قدر
االم����كان ،تقديم مب����رّرات ومع����ادالت األمن
الذات����ي والمب����ادئ األخالقي����ة والحس����ابات
المستقبلية ،لتوس����ع نفوذ وقواعد الجماعات
اإلرهابية التي نش����رت قواعدها بالقرب من
���بب منطقي
الحدود اللبنانية ـ الس����ورية ،كس� ٍ
لدخوله بقوّة إلى ساحة المعركة في سورية،
وفع� ً
�ل�ا اتضح ،مع م����رور الوقتّ ،
إن الحزب
كان محقاً في ط����رح مبرراته تلك ،وقد كانت
كل المخاوف الموجودة عن����د الحزب م ّ
ّ
ُحقة،
ّ
فالجماعات المتطرفة المس����لحة ،أصبحت لها
���كل
قواع����د داخل الجغرافيا اللبنانية ..في ش� ٍ
واضح ال يقبل التش����كيك ،وهن����ا ق ّدم الحزب
ّ
كل المب����رارت له����ذا التدخل ،م����ع العلم ّ
إن
تدخل الحزب في معارك الش����مال السوري ،ال
يخرج ُه عن ّ
خطه السياسي والنضالي ،كحركة
مقاومة مس����لّحة وطنية لبنانية ،وقد استطاع
أن يب����رّر دفاعه ووقوفه إل����ى جانب الدولة
السورية ،ضمن مفهوم العالقة االستراتيجية
واألمني����ة ،بينهما نظراً إلى م����ا ّ
تمثلُه الدولة
الس����ورية من حماية لظهر المقاومة اللبنانية
والفلس����طينية ،والعراقية س����ابقاً.ختاماً ،لقد
س����ار الحزب في س����ورية في الطريق الذي
يرا ُه منس����جماً مع مواقفه ومبادئه السياسية
واألخالقية ،فاليوم وبعد حسم الجيش العربي
السوري ،بإس����ناد حزب اهلل وقوى المقاومة
األخرى ،مجموعة من األهداف االستراتيجية
في شمال سورية،وقد أعادت هذه االنتصارات
في الميدان العسكري السوري ،خلط األوراق
عل����ى األرض الس����ورية ،وهذا يعني كس����راً
مرحلياً ّ
لكل رهانات مش����روع أسقاط سورية
عسكرياً،ومن هنا ّ
فإن الحسم العسكري السريع
لمعارك الشمال السوري ،ستكون له تداعيات
على عم����وم ملفات المنطقة ،وخصوصاً على
ملفات الداخل اللبناني ،وفي المحصلة ،يمكن
القول ّ
إن المرحلة صعبة وتأكيد ما س����يجري
من عمليات قيصرية في المنطقة في المرحلة
المقبلة ،ما زال مجرد تحليالت وتكهنات ّ
ألنُه
لم يعد يأخذ منحى عابراً كما يتحدث البعض،
وم����ا وراء الكواليس هناك تكهنات ،بل يمكن
القول أنها تأكيدات حول تطورات دراماتيكية
سيعيش����ها لبنان ،كجزء من حالة االستقطاب
في المنطقة والتي س����تتأثر إلى ح ٍد ما بمسار
حسم معركة الشمال السوري.

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com

أحالمنا موجة  ..بكاؤنا
ونحيبنا يلحقان بها
عبد الخالق الفالح
تتم����د ُد أحالمن����ا لتصي����ر موج����ة هائجة،
ُ
اليمكن
���ع امام أعينن����ا ،و
���رب وتتس� ُ
تضط� ُ
تجاهله����ا وينبغ����ي الوق����وف امامها ،ألن
حكايتن����ا ت����زدا ُد يوم����اً بعد ي����وم غموضاً،
وبكاؤنا ونحيبن����ا ،يلحقان بها ،وليس هناك
شيء ال نبكي
من يس����معها ،ولكن على أي
ٍ
تراب بالدنا الذي
 ..على وطن تهدم أم على ِ
ّ
دنس����ُه الغزاة وأهل الفجور ..أال نبكي على
أطفال
على
أم
!؟
���ول
�
المجه
���عبنا
�
ش
مصير
ٍ
نساء يترملن ،
يضيعون في اليُتم  ،أم على ٍ
أو عل����ى دمنا المهدور !! وعلى ماذا وعلى
أي شيء نتحمل الويل والثبور؟ فقد ضاعت
علينا ،واصبحنا ف����ي متاهات ظلماء تدور
ون����دور  ..على م����اذا النبك����ي  ،وأرواحنا
بي����ن المذبوح والمغ����دور  ، ،فقد اصبح د ُم
اإلنسان في وطني مباحاً ويسيراً ،المساجد
والمراق����د والكنائس بيد ُ
الف ّج����ار وغانيات
القص����ور ..على ماذا ال نبكي ؟ ماوصل إليه
���تخفاف بحرمات
هؤالء التكفيريون من اس�
ٍ
اهلل وبيوت����ه ،واإللحا ُد فيه����ا يوجب وقوف
الجمي����ع ّ
صفًا واحداً الس����تئصال جذور هذه
النبت����ه الخبيث����ة التى ترى ف����ي بيوت اهلل
ودماء المسلمين أهدافا مشروعة الهدافهم
تراب منثور،
واطماعهم ،حتى اصبحت أكوام ٍ
مدن سكانها مابين أس����رى وقتلى ورهائن
وتهجير وتحتق ُر فيها اإلنس����انية  ،فأدخلوا
الذئاب لذبح أبائنا وأمهاتنا وأوالدنا ،وجلبوا
الفجار والس����فاحين من الجزي����رة العر بية
ّ
وبالد المغرب والشيشان واألفغان والقوقاز
ُ
وف ّسق اوروبا ،فمن يص ّد هؤالء المجرمون
الذي����ن وجدوا م����ن يحقق له����م ابتزازهم،
ُ
وتنصاع لهم
ويُلبي له����م كل ما يري����دون،
اإلرادة االمريكي����ة ،وذيوله����ا اإلقليمي����ون
وإدارتها عن قصد وتعمد ،فلـذلك تمادوا في
إجرامهم ،وهنالك الكثير من االس����ئلة فمن
يجيب ؟ ه����ل يا ترى من الممك����ن تغييره؟
خالل
قطعاً ،ال يمكن أن يُح����دث التغيير من ِ
���ال كل همهم أن يحصل����وا على وجاهة
رج� ٍ
اجتماعي����ة ،أو حصانة برلماني����ةّ »،
وإنما
برجال أمناء أوفي����اء مخلصين ،ال يخافون
فى الح����ق لومة الئم ..رج����ال تتوافر فيهم
القدرة والكفاءة والطاقة واألمانة  ،يفهمون
دوره����م جي ّدًا ،ويؤدون واجبهم الحقيقي فى
الرقابة والتش����ريع على أفضل ما يكون ..لم
نحسن األختيار لم
نغيّر م����ن الواقع
المؤلم شيئاً ،بل
ربّما زدن����اه ألماً
ووجع����اً وتراجعاً
ف����ى ظ����ل ّ
كل
المراجعات التي
يج����ب أن نق����وم
به����ا اآلن ،حول

جوان����ب الخلل والتراجع ف����ي حياتنا ،يجب
أن تتوق����ف المؤسس����ات البحثية والتربوية
والتعليمية،عن����د قضي����ة األخ��ل�اق ولغ����ة
الش����ارع ،وما يجري حولنا من جرائم تهدد
كيان هذا المجتمع ..ال يمكن أن نسكت على
هذه اللغة الهابطة التي انتش����رت فى معظم
وسائل اإلعالم ،وانتقل الى البيت والمدرسة
والش����ارع ..ما هذا الذي طفح علينا جميعا
وم����ن أين ج����اء ،كيف تس����رب وصعد الى
صدارة المشهد ليفسد علينا تاريخنا الطويل
من النب����ل والترفع واألخالق  ،أين نحن من
الثقافة التي تع����رف بأنها الصفات الخلقية
والقي����م االجتماعية الت����ي يتلقاها الفرد منذ
مال أولي في الوسط الذي ولد
والدته كرأس ٍ
فيه ،فهي بذلك المحيط الذي يُش ّكل فيه الفرد
طباعه وشخصيته ،وبذلك فإن الثقافة ال تع ُد
علماً يتعلم ُه اإلنس����ان بل ه����ي محيط يحيط
به ،وإط����ار يتحرك داخله يُغ� ّ
���ذي الحضارة
ُ
تتكون
في أحش����ائه ،فهي الوس����ط ال����ذي
فيه جمي����ع خصائص المجتم����ع المتحضر،
وتتش� ُ
���كل فيه كل جزئية م����ن جزئياته ،تبعاً
للغاية العليا التي رس����مها المجتمع لنفسه،
بما في ذل����ك كل أفراد المجتمع ،الثقافة هي
دستور تتطلب ُه الحياة العامّة ،بجميع ما فيها
من ض����روب التفكير والتن����وع االجتماعي،
فهي إطار حياة أو جسر يعبر ُه المجتمع إلى
جانبي الجسر ،حاج ٌز
الرقي والتمدن ،وعلى
ّ
يحف� ُ
���ظ بعض أفراده من الس����قوط من فوق
الجس����ر إلى الهاوية ،ومن السذاجة أن يتم
التفكير في وجو ِد ثقاف����ة كاملة ،دون تعليم
األجيال الشابة ،كيفية نبذ العنف المشاع في
مجتمعنا ،الفساد في وسطنا تعدى كونه فساداً
مستشرياً إلى كونه ثقافة مجتمع  ،وإننا لو
حاس����بنا كل من تس����اهل أو فرّط بالجريمة،
ّ
بغض النظر عن صغرها أو بس����اطتها أو ما
عالم
الى
���ننتهي
�
س
أننا
���ك
�
أش
فال
فيه،
فرّط
ٍ
آخر ،غير ما نح� ُ
���ن فيه ،أننا امام حيرة من
مستقبل مجهول الذي نشع ُر بأن ُه قد يداهمنا
ٍ
بالمس����تجدات من األزمات ،وعندها ال نجد
س� ً
���بيال للخروج منها ،وقد ش ّكل هذا التفكير
والمعاناة كابوس����اً خيالياً ال ينفك عنا ،والب ّد
���ب
من التوقف عنده ودراس����ته ،كما نحس� ُ
يؤسس
الحتمال تعرض جهودنا وأمجادنا وما
ُ
اليوم لالنهيار غداً ،لنستنفر قوانا الداخلية،
والعي����ش ف����ي حالة من الترق����ب والحيطة
والحذر ،ث ّم األخذ بالبحث عن وسائل وخطط
لتأمين المستقبل ،وبأرشاد ابناء الوطن الى
نور الحقيق����ة بالكلمة الخيرة ،ومنع تصنيع
األخبارالكاذب����ة ،وإيص����ال المعلومة الغير
حقيقيةّ ،
وحثهم لـ اللج����وء واألرتكاز تحت
مظلة الثقافة والتطور الحضاري والعلمي ،و
على ُحب السلم وتوطيد األستقرار والتعاون
وفق المصلحة الوطنية والعيش بأمان.
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مقص ّيون حتى في موتهم

الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد أمنوذجا ً
ترجل الش���اعر العراقي الكبير
ّ
عبدال���رزاق عبدالواح���د عن
صهوة جواده مؤخ���را ،وبات
في ع���داد الخالدين من عظماء
ّ
وألن المبدعي���ن
العراقيي���ن،
بطبيعتهم مح���ور نقاش وجدل
وتس���اؤل ،ف���إن رحيله���م هو
اآلخ���ر ،محطة م���ن محطات
التس���اؤل والج���دل والنقاش،
ويش ّكل الفقيد اس���تفزازاً كبيراً
في هذا المج���ال ،خاصة بعدما
وح���ورب،
ُهمّ���ش واُ ّ
قص���ي ُ
بينما م���ن مثله ُتقام له النصب
و ُتعقد ف���ي حضرته ومن أجله
المؤتم���رات والندوات ،وتنهال
عليه شهادات التقدير وأوسمة
التكري���م والتبجي���ل ،هنا يضع
عبدال���رزاق عبدالواح���د على
ً
س���ؤاال كبيراً ،بعد أن
ألس���نتنا
اتخذ مواقفاً ،نال بس���ببها هذا
التهمي���شُ ..ترى هل يس���مح
المبدع���ون لعقولهم أن تتحنط
وأن تك���ون بمعزل عن الحدث،
أو أن يتخذوا مواقفاً عادية من
األحداث المصيري���ة التي تم ُر
على أوطانه���م؟ أم أن اإلبداع
كعي���ن ثالثة ،ورق���ي عقولهم،
ٍ
يدفعانهم إل���ى حتمية االنحياز
إلى أوطانهم وأهليهم في أوقات
وقت
االزم���ات أكث���ر م���ن أي ٍ
آخر؟
إن األحداث التاريخية الكبرى،
تضع المبدع في حالة
ع���ادة ما ُ
جديدة من اإلبداع واإللهام ،ألن
التحدي ال���ذي تحمل ُه األحداث
المصيري���ة يكون دافع���اً كبيراً
يستف ُز مشاعر المبدع ويعطيه

شحنة كبيرة للتمرد ..في الوقت
نفسه الذي يجعل ُه في حالة من
الش���فافية ،تني��� ُر ل���ه الطريق
فيصب���ح أكثر تلمس���اً للواقع،
يقول الكاتب الفرنسي المعروف
ُ
يحمل
البير كامو  “ :إن التمرد
شحنة ّ
بناءة ..ليس فقط لإلبداع
الفني ،بل وإلحي���اء الحضارة
ُ
وتكم���ن قيم���ة هذا
عموم���اً،
يضع
التمــرد في كونه ،عندما
ُ
ح ّدًا للمظالمّ ،إنما ّ
يوفر الكرامة
المشتركة للجميع ،لذا ال يمكن
للمبدع أن يكون في حالة عدم
اكتراث ،بما ُ
يحل بوطنه وشعبه،
وال يمكن أن ي ّ
ُحنط عقله ويقتل
إبداعه فقط في س���بيل الحفاظ
عل���ى موقع���ه الش���خصي ،أو
مصلحته الخاص���ة ،لذلك كان
موقف الفقيد بمستوى التحدي
الذي واج���ه الوط���ن ،بعد أن
وع���ى المس���ؤولية الملق���اة
على عاتق���ه كمبدع وإنس���ان
أيضاً ،فكانت أعباؤه مضاعفة
ومواقفه بالنتيجة كانت مواقفاً
جمعية وليس���ت فردي���ة ،هنا
يصبــــــ���ح من المس���تحـــيل
لشاعرنا أن ّ
يوظف إبداعه في
خدمة المتس���بـــب في مأس���اة
وطنه وش���عبه ،ويبارك الغزو
ويصب���ح م ّداحًا في
واالحتالل
ُ
حضرة الخونة ،فكال الموقفين،
م ّ
ُصنف���ان تاريخي���اً وأخالقياً،
بأنهم���ا فع�ل�ان يُخلّ���دان فقط
في مزاب���ل التاريخ،لقد رفض
عبدال���رزاق عبدالواحد تقزيم
نفسه بديانته التي تش ّكُل نسبة
قليل���ة في الديانات المنتش���رة

مث����ل رد فع����ل ال إرادي ،تبدأ
الدعوات إلى مراجعة اإلس��ل�ام
وفص����ل الدين ع����ن الدولة فور
ارت����كاب إس��ل�اميين هجوم����اً
اس����تعراضياً دموي����اً خصوصاً
في الغرب ،حت����ى بات أصحاب
مكوناً من
الدعوات هذه ج����زءاً ِّ
المن����اخ الالحق عل����ى أي عمل
إرهابي ال يتم معناه وال صورته
إال بأقوال عن إصالح اإلس��ل�ام.
تنطوي ه����ذه األقوال والدعوات
على نقصين فادحين يُخرجانها
من سياق أي نظر أو تفكير ذي
معن����ى .يتج����اوز النقص األول
بداه����ة تعدد اإلس��ل�ام وتنوعه
ومحاولة حصر مدارسه الفقهية
والصوفية والكالمية ،وتوزعه
عل����ى مذاهب مختلف����ة ،ضمن
رؤية واحدة تتعام����ل معه ككل
واحد ،إلى حدود سوء فهم خلفية
ه����ذا التنوع وحمل����ه مضامين
اجتماعية وسياس����ية ال يستقيم
أي اختزال له����ا بمذهب واحد.
فكل حركات اإلصالح اإلسالمي
ظهرت في ظروف محددة بدقة.

بل إن كاتب����اً من أصل عربي لم
يتردد في وسم اإلمام محمد عبده
بـ «الليبرالية» داعياً إلى تنقية
اإلسالم من هذه البدعة .وعلى
رغم س����ذاجة ه����ذه الفكرة ،إال

ف���ي الع���راق ،كان بإمكانه أن
يصب���ح بوق���اً للصابئ���ة ،مثل
اآلخرين الذي���ن أصبحوا أبواقاً
لطوائفهم وقومياتهم وإثنياتهم
ومذاهبهم ،كان بسهولة ويسر
كبيري���ن أن يكون زعيماً لكوتة
ُ
تمث���ل ديانته ،لكن��� ُه اختار أن
يك���ون رئ���ة الع���راق ،الوطن
والتاري���خ والمجتم���ع ،بينما
اخت���ار اآلخ���رون ح���رق كل
قصائدهم ورواياتهم وقصصهم
التي كانوا يمجدون من خاللها
الس���لطان والنظام السياس���ي
الس���ابق والوط���ن وبطوالته،
وأعلن���وا إيج���ار أقالمه���م
وعقوله���م وضمائره���م إل���ى
الطائفيين واإلثنيين والمرتزقة
اإلقليميي���ن والدوليي���ن ،لق���د
روجوا أن
أعلنوا التوبة بعدما ّ
كل م���ا نظموا وم���ا كتبوا كان
بأمر من الس���لطة ،كان ظنهم
أن ه���ذا اإلعالن ٌ
كفيل بتبرئتهم
وفرص���ة للع���ودة إل���ى ني���ل
العطايا والهب���ات والمناصب،
لكن لم يدر ف���ي خلدهم أن هذا
الموقف كشف زيف ما ي ّدعون
من إبداع ،وأنه���م مجرد دمى
يح ّركه���ا كل م���ن يجلس على
كرسي الحكمن لقد كشفوا عن
انتهازيته���م ونفاقه���م وأن كل
ّ
س���طروا هو مجرد بضاعة
ما
رخيص���ة ،وكلمات معس���ولة،
ومعان تن ّز بالعفونة والتفاهة،
ٌ
عقول مريضة وكروش
أنتجتها
مدلوقة وقلوب صماء وأبصار
زائغة نحو ال���دوالر والدينار،
بينم���ا ل���م ينس الفقي���د عمق

أي إسالم هو املسؤول؟

أنها تش����ير إلى ارتباط اإلسالم،
مثل غيره من األديان ،بالبيئات
المحيطة وتأثره وتأثيره بها.
أزمة اإلس��ل�ام بهذا المعنى هي
أزم����ة المجتمعات المس����لمة.

ُ
يرفض
األدب اإلنس���اني الذي
التخندقات والهويات الصغيرة،
والس���باحة في البرك اآلسنة،
يؤمن ّ
ُ
بأن الش���عر خاصة
كان
واألدب عموماً ،لو كان طائفياً،
عرف الناس األدب العالمي
لما ِ
وعمالقت���ه ،ولم���ا خل���دت في
أسماء مرموقة ال تمت
عقولنا
ٌ
إل���ى محيطن���ا وتاريخنا بصلة
سوى اإلنسانية.
يجادل معارضو عبدالرزاق عبد
الواحد في أن ُه كان بوقاً للنظام
السياسي السابق ،لكنهم ينسون
أن الرجل ل���و كان كما يقولون
لصمت أو ب ّدل والءه بعد رحيل

النظ���ام ،لكن ُه أثبت أن��� ُه ٌ
بوق
للع���راق لذلك ل���م يصمت حتى
الموت ،نعم يحتاج السياس���ي
للشاعر واألديب والمفكر ،لكن
كل هوالء هم المسؤولون عن
اختياراتهم لمواقعهم مع النظام،
فم���ن يختار العطاي���ا والهبات
س���يصنع من نفسه بوقاً ،ومن
س���يصنع نفس���اً
يختار الوطن
ُ
مدونة ش���ريفة لكل ما يم ُر به
ّ
الوط���ن ،وق���د كان لش���اعرنا
ُ
ش���رف أن يكون لس���ان حال
الع���راق ،بمقاومته الش���ريفة،
وبهموم أهله ومأس���اتهم التي
جاوزت ح��� ّد الوصف ،وها هو

يتح���ول اليوم إل���ى ذاكرة حيّة
ُ
تتحدث عن أح���رج مرحلة م ّر
بها العراق ُ
منذ الحرب العراقية
اإليرانية وحت���ى مماته ،ولقد
قاوم الرجل ثقافة التدمير التي
أش���يعت في االوس���اط الثقافية
العراقية ُ
منذ الس���ابع من أبريل
 2003م وحت���ى رحيله ،فكان
يش���ير إل���ى كل العراقيين من
أقص���ى الش���مال إل���ى أقصى
الجن���وب ،وم���ن الغ���رب إلى
الشرق على أنهم أهله وأخوانه
وأبنائ��� ُه ،ب���دون اس���تعارة
األوصاف الطائفية التي يثقفون
الناس به���ا ،كان يبكي البصرة
والموص���ل واألنب���ار والنجف
وميس���ان بالنب���رة والحني���ن
مدون���ًا
والوج���ع نفس���ه ،كان ّ
شريفاً ليوميات الغزو واالحتالل
تستطيع
بصور ش���عرية راقية،
ُ
ٍ
اإلنس���انية أن ترى أنهار دماء
االبرياء التي سالت على أرض
وتس���مع من خاللها
الرافدين،
ُ
أهات الثكالى وصرخات االيتام،
وكان يم��� ُر بقلم���ه كي يالمس
لسنوات
شوارعنا التي اُقفرت
ٍ
طوال ،وأحياءن���ا التي م ّزقتها
الطائفية ،واستنطق بيوتنا التي
ظلت تعوي فيها الرياح بعد أن
بمشاعر
هجرها أهلها ،لقد نقل
ٍ
إنس���انية راقية فياضة تجربة
العراقيين المأساوية ،ووضعها
قوال���ب إبداعي���ة منحتها
ف���ي
ٍ
الخلود ،ومنحته الخلود نفسه.
لق���د غادرنا العبقري الش���اعر
عبدال���رزاق عبدالواح���د وفي
عينيه ألم ف���راق بغداد ،ودمع

ل���م يجف على األه���ل والوطن
والذكري���ات ،ولم يك���ن غريباً
إطالقاً أن تقف بعض األوس���اط
األدبية ش���خوصاً ومؤسس���ات
موقفاً مخزياً من هذا العمالق،
رافضي���ن نعيه أو رف���ع الفتة
حت���ى لو كانت صغيرة ُ
تعلن نبأ
وفاته ،بينما يحتكرون ألنفسهم
ومؤسس���اتهم ،تمثي���ل أدب���اء
الع���راق ..يقيناً لهم الحقّ ..
كل
الحق ف���ي ه���ذا الموقف ،ألن
غري���ب تمام���اً عنهم،
الرجل
ٌ
وكي���ف يفهمون لغ���ة الوطن
التي كان يتح���دث ويؤمن بها،
وأوطانه���م الطائفة والمذهب؟
كيف يمك���ن أن يقرأوا قصائده
وهي مليئة بالمعاني الوطنية،
وهم ض��� ّد كل ش���يء وطني؟
وكي���ف يع���ون معن���ى الغزو
واالحت�ل�ال وهم أبن���اؤه الذين
ولِ���دوا ف���ي أحضان���ه وقدِموا
معه؟ وحدهم العمالء والخونة
الذين باعوا العراق لألمريكان
والصهاين���ة ..م���ن ُتحم���ل
ُ
وتعزف
نعوشهم على االكتاف،
لهم موس���يقى الجي���ش ألحاناً
جنائزية ،ويس���ي ُر في تشييعهم
ُ
علية القوم ..رؤوس���اء ونواب

ووزراء ..ه���م وحده���م تق���ا ُم
له���م المآتم ،و ُتلقى اس���تذكاراً
وتمجيداً لخياناته���م القصائد،
ُ
ويق���ف المعمم���ون يصرخون
بالدعاء لهم بالجنة.

عن صحيفة القدس العربي

حسام عيتاني

وتحدي����داً أزم����ة المجتمع����ات
المس����لمة العربية السنيّة التي
شهدت انهيار مش����اريع دولها
في األعوام الخمسين الماضية.
وهذا ما سال في وصفه وتفنيده

أضعف اإلميان
ليس باحلرب وحدها نواجه اإلرهاب
ّ
شنت س���بع مجموعات إرهابية
ّ
آن على
ف���ي
هجمات
حة،
ُس���ل
م
ٍ
مطعم ومسرح وس���تاد رياضي
،وج���ادات وش���وارع منتقاة في
مدين���ة باري���س ،يصع���ب على
إرهابيين آتين من خارج فرنسا
تنفيذه على النح���و الذي حدث.
وهنا تسأل صحيفة «اوبزرفر»،
«م���ن أي���ن ج���اء المهاجمون
الثمانية ،وهل ولدوا في فرنس���ا
أم نش���أوا فيه���ا ،وكيف وصلوا
بأسلحتهم وتدريبهم العسكري؟

إذ كانوا مدربي���ن ومنضبطين؟
وهل تواطأ معهم أحد من األقلية
المس���لمة في فرنسا؟ وهل كانوا
يتصرفون بمبادرة تلقائية ذاتية،
أم أنهم جزء من خلية فرنس���ية
غير معروف���ة ،أم كانوا ينفذون
أي من
أوام���ر م���ن الرق���ة ،أو ٍّ
معاقل تنظيم الدولة»؟
جريمة باريس تش���ير بوضوح
إل���ى أن اإلرهاب البش���ع الذي
تعرض���ت له فرنس���ا ،بات جزء
كبير من مراحله يُع ّد داخلياً .لهذا

دعا بع���ض الصحف الغربية إلى
«فرض إجراءات رقابية أصبحت
ضرورية ،إضافة إلى ُّ
التدخل في
الحياة الخاص���ة للمواطنين ،من
خالل توس���يع قاع���دة البيانات
والقوانين الس���تخدام اإلنترنت،
فه���ذه إجراءات أصب���ح تجنبها
غير ممكن» ،على رغم اعتراف
بعض تلك الصحف بأن «توفير
األمن الكامل لي���س إال وهماً».
هذه اإلج���راءات إن ُن ِّفذت بهذه
الطريق���ة ،فإن األقلي���ة العربية

والمس���لمة في الدول األوروبية
س���تدفع الثمن ،وس��� ُتضاف إلى
وضعه���ا المعيش���ي المتدهور،
المعامل���ة بالش���ك والريب���ة،
بخاصة إذا استخ َدم بعض الدول
األوروبية نظ���ام الطوارئ الذي
طبّقته أمي���ركا بعد أحداث أيلول
(سبتمبر) .وهذا يعني التضحية
بمواطنين عرب ومس���لمين في
هذه الدول ،وتحويلهم إلى كبش
ف���داء ،وإن حصل ذل���ك ،تكون
فرنس���ا أو غيرها ّ
نف���ذت رغبة

لقد ش���هد العالم قبل أيام احداثاً
مفجع���ة ،ولق���د ه��� ّزت قلوب
العالم بأس���ره ،وهذه االحداث
ٌ
عب���ارة عن هجمة منظمة،
هي
ٌ
ومخطط لها ،استهدفت مراكزاً
مهمة في باريس ،ومنها مسرح
بات�ل�ان ،ومطاع���م ومقاهي،
وأيض���اً المب���اراة الت���ي كانت
مقامة في فرنس���ا ..بين فرنسا
والماني���ا ،والتي كان يحضرها
هوالند و وزير خارجية المانيا،
ولقد ُن ّفذت تل���ك الهجمات من
يلقبون أنفس���هم بداعش الذي
هو م���ن صنع الغرب ،حس���ب
تصريحاته���م ،ولقد تفاجئنا من
ُ
فنحن ش���اهدنا
هذه االحداث ،

انقالب الس���حر على الساحر..
فهو سحرهم ومن خلقهم ،وها
هو قد أنقلب عليهم!!
ُ
نح���ن ال نس���تهين بالبش���رية
واإلنس���انية ،وإنم���ا نريد أن
ٌ
عدالة للبش���رية
تك���ون هنالك
واإلنس���انية فـ���ـ بغ���دا ُد تنزفُ
ُ
من���ذ ع���ام ٢٠٠٣م،
الدم���اء
ُ
تن���زف الدم���اء،
وم���ا زال���ت
قتلون���ا وذبحونا ودمّروا بالدنا
وهجرونا..
واستباحوا نس���ائنا ّ
ّ
كل ه���ذا يأتي من وراء دعمهم
لإلره���اب ،فه���م يدعم���ون
اإلرهاب في س���وريا والعراق،
عب���ر تدري���ب الم ّ
ُجندين ودفع
األموال والس�ل�اح لهم ،ورسم

المخطط���ات لهم  ،إن الغرب لم
يبدي استعداد ُه التام والصريح
في القض���اء عل���ى اإلرهاب،
ب���ل العكس تمام���اً  ،فهم تبنوا
اإلرهاب وس���اعدوا اإلرهاب،
هم باس���تطاعتهم القضاء عليه
بطرفة عين ،فهم يملكون جميع
األس���لحة المتط���ورة واألقمار
الصناعي���ة الحديث���ة ،ولكنهم
يرغبون بتقسيم الوطن العربي
من جديد ،لكي يؤمنوا مستقبل
إس���رائيل ،ودفع الخطر عنها،
ولكن الطريف في األمر ( ش��� ّر
البلية ما يضحك ) إن يد اإلرهاب
طويلة ،حتى على أس���يادهم !!
ُ
فنحن شاهدنا قبل أعوام تنظيم

القاعدة ،وه���م يتطاولون على
أس���يادهم االمريكان ،بهجمات
الـ  ١١من س���بتمبر ،وبعد ذلك
ما حدث قبل أي���ام في باريس،
ُ
يعرف ديناً أو
وإن اإلره���اب ال
مذهباً أو طائفة معينة ،مهمت ُه
الوحيدة القت���ل والدمار ،ولكن
المؤس���ف والمخجل في األمر
إن جميع العالم قد أبدى تعاطف ُه
وأسف ُه مع الش���عب الفرنسي،
ٌ
حادث
وم���ا حص���ل لهم ،ه���و
واح���د ،فم���ا ب���ال العراقيين..
ُ
اآلف الحوادث اليومية ،ومئات
التفجي���رات اليومية ،وماليين
من الش���هداء ،ولم نس���مع أو
نرى ش���يء ..لم يبدي أح ٌد ما

اُنش���ئت ف���ي بغ���داد ..ف���ي
بدء الس���بعينيات م���ن القرن
المنصرم ،أس���واق مركزية (
مول ) تضاهي أسواق اوروبا،
والق���ت رواجاً كبيراً في نهاية
الس���بعينيات والثمانيني���ات
والتس���عينيات ،ت��� ّم بنائها في
زمن احمد حسن البكر ..رحم ُه
ُ
حي���ث كانت الس���لع تباع
اهلل،
بأس���عار مناسبة
للمستفيدين
ٍ
ومدعوم���ة من قب���ل الدولة،
ً
فضال عن تس���جيل س���حبات
لالجهزة الكهربائية ،المتمثلة

بأجه���زة التلف���از والرادي���و
والمبردة والثالجة ،وغيرها.
لك���ن تدهورت ف���ي الحروب
مع إيران والخلي���ج ،وتأثرت
م���ن الحص���ار المف���روض
م���ن قبل األم���م المتحدة على
العراق ،بسبب عنتريات صدام
حسين ،وحروبه العبثية ،وقد
توقف العم���ل بها اثناء دخول
الجي���ش االمريكي الى العراق
ال���ذي اتخذ منها مق���رّات له،
واآلن اصبح���ت مأوى للكالب
الس���ائبة ،وعدنا الى أس���واق

الطي���ن والتن���ك ..آه يازمن،
ٌ
رج���ال مخلصون في
اليوج ُد
بغ���داد ّ ،
وإنما توج���د حيتان
من الحرامية ..بيدهم السلطة
والمال والعقارات ،يلعبون بها
شاطي باطي  ،والفقراء أهالي
بغ���داد بالعش���وائيات نائمين،
ُ
حي���ث يق���ول احد الس���اكنين
المولودين ف���ي بغداد – عند ُه
ُ
ويعمل شرطياً،
خمس���ة أطفال
المدعو ابراهي���م كاظم هزاع
 “ :نجد العقارب والحش���رات
تحت رؤوس���نا ،ونحن نائمين

ُ
تدخل لنا من ج���دران المنازل
المتهدمة والمليئة بالقاذورات
والقمامة والعقارب والثعابين
 ..بالرغ���م من ذل���ك ،لم ُتملّك
الصح���اب العش���وائيات هذه
األراض���ي من قب���ل حكومات
المالكي السابقة “ !!
ٌ
مغلول���ة اياديه���م وعقولهم
عن رفاهية الش���عب العراقي،
ُ
ونذ ّكر ّ
إن األس���واق المركزية
في العاصمة بغداد،هي س���وق
المس���تنصرية  ،والش���عب،
والحرة ،والثالث���اء ،والعدل،

Message to the world

آه يابغداد  ..من األسواق املركزية
(املول) الى أسواق التنك والطني

د .مثنى عبدالله

حب����ر كثي����ر .علي����ه ،ال معنى
للمطالبة بإصالح اإلس��ل�ام قبل
الب����دء بإصالح المجتمعات التي
ارتضته هوية وكفضاء معرفي
وقيمي وسياسي .من هنا ،تأتي
الثورات العربي����ة كتح ّد إضافي
للمجتمع����ات ولإلس��ل�ام في آن
معاً .ما نشهده ،من إخفاق هذه
الث����ورات في دف����ع المجتمعات
خطوات إل����ى األمام نحو المزيد
م����ن التح����رر ف����ي عالقاته����ا
الداخلية وموقفها م����ن العالم،
من جه����ة ،وانتقال هذا اإلخفاق
إلى تكريس االندفاع االنتحاري
ض����د العالم على م����ا رأينا بين
هجم����ات  11أيلول (س����بتمبر)
 2001وهجمات  13تش����رين
الثاني (نوفمب����ر)  ،2015من
جهة ثانية.
فعند القول بضرورة فصل الدين
عن الدولة ،يتعين السؤال ً
أوال:
أي دي����ن عن أي دولة؟ وما هي
حالة الدولة الت����ي ينبغي فصل
الدين عنها؟
النقص الف����ادح الثاني يتلخص

في إصرار المؤسس����ات الدينية
على إبقاء الدين في منزلة بين
األيديولوجيا السياسية واإليمان
الروحي .المنزلة الملتبسة هذه
تتي����ح اختطاف الدي����ن من أي
جهة سياس����ية تحمل برنامجها
الخ����اص وتجعل من اس����تعادة
الدي����ن إل����ى مقام����ه الروحي
صراعاً مريراً على ما نرى في
التعامل م����ع اختطاف جماعات
اإلرهاب والتشدد لإلسالم بحيث
تبوء بالفشل كل مساعي تفسير
الفارق بين الدين واأليديولوجيا.
يعيد ه����ذا الواقع إل����ى النقص
األول ،أي فشل مش����اريع بناء
دول ومجتمعات في هذه البالد.
تظهر ه����ذه المعضل����ة بافتقار
«اإلس��ل�ام العال����م» ،أي ذل����ك
الباحث ف����ي النصوص القديمة،
المقدس����ة واألقل قداس����ة ،عن
مس����وغات بقائه ه����و ،افتقاره
إلى الق����درة عل����ى الفصل بين
الدين والدني����ا والدين والدولة،
أو باألحرى بي����ن التاريخ وبين
اإليم����ان .يجعل هذا االفتقار من

اإلس��ل�ام اليوم كع����ود أبدي إلى
س����قيفة بن����ي س����اعدة والفتنة
وس����يَر
الكب����رى وواقعة الطف ِ
الفتوحات ،في حي����ن أن العالم
ال����ذي ينظر – بع����د كل هجوم
إرهابي  -إلى الغارقين في هذه
ً
متسائال
اإلش����كاليات بنفاد صبر
عن وج����ه الصعوبة في الطالق
مع الماضي المتخيل.
بداهة إضافية :العالم ليس بريئاً
من أزمات المس����لمين والعرب،
لكن على هؤالء تقع المسؤولية
األولى في الخروج من مآزقهم،
بغض النظر عمن دفعهم إليها.
لذلك يصح طرح الس����ؤال :أي
إسالم هو المسؤول عما نعاني
اليوم؟

عن صحيفة الحياة اللندنية

داود الشريان
التنظيمات اإلرهابية ،وكرّس���ت
الكراهية التي يسعى بعضهم إلى
جعلها قانوناً ،يحكم عالقة العرب
والمسلمين بالدول الغربية.
هل ُتغيِّ���ر هجمات باريس الدول
األوروبية؟
إن اس���تمرت الدول الغربية في
التعامل م���ع اإلرهابيين بش���ن
الغ���ارات الجوي���ة ،م���ن خالل
التحال���ف ال���ذي تنطب���ق عليه
اآلية الكريمة « َت ْح َس���ب ُ
ُه ْم َجمِيعًا
ُه ْم َش َّ
َو ُقلُوب ُ
���ت ٰى» ،ستجد نفسها

أمام تنازالت تمس قيمها النبيلة،
وحرية مجتمعاته���ا وانفتاحها،
ً
فضال عن أنها لن تحقق انتصاراً
على اإلرهاب ،وستتحمل المزيد
م���ن دم���اء األبري���اء ،وتغذي
الفوضى التي تحتضن التنظيمات
اإلرهابية.
الحرب وحدها ،وبالطريقة التي
نشهدها اآلن ليس���ت ً
حال .ال بد
من حرب تس���تهدف اإلرهابيين
دون غيره���م ،وعمل سياس���ي
م���واز ،ال ب���د م���ن وض���ع حد
ٍ

لألزم���ات الس���ورية ،والعراقية
والليبية .الدول الغربية ش���ريك
ف���ي تنامي اإلره���اب الذي بات
يجتاح العالم ،وعليها أن تتحمّل
مس���ؤوليتها التاريخي���ة لحماية
شعوبها قبل اآلخرين.

عن صحيفة الحياة اللندنية

بالل حنويت الركابي
تعاطف ُه معنا ،سوى خبر عاجل،
تفجير إرهابي
قتلى وجرحى في
ٍ
!! لماذا ..ألس���نا بشر ..ألسنا
من ضمن اإلنسانية ..أليس من
ّ
حقنا أن نعيش بكرامة وعيش
رغيد على األقل ،ليخرج العالم
ويُب���دي أس���ف ُه وتعاطف��� ُه مع
الش���عب العراق���ي ،حالنا حال
الفرنسيين ،ولكن ال حياء لمن
تنادي .
To as Paris :
ل���ك ي���ا باريس :لق���د نزفتيِ
ينزف ُ
ُ
منذ
يوماً واحداً والعراق
سنين.
لك يا باريس  :لقد بكيتي يوماًِ
واحداً والعراق يبكي ُ
منذ سنين

طالك
ل���ك ي���ا باريس  :لق���د ِ
 ُِ
والعراق
اإلرهاب يوماً واحداً،
قد طال ُه اإلرهاب لسنين.
لك ي���ا باريس  :لق���د ق ّدمتيِ
لي���وم واحد ،والعراق
الضحايا
ٍ
يق ّدم اآلالف يومياً.
لك يا باريس  :فلس���طين لها
 ُِ
تموت في
الس���نين وأطفاله���ا
الشوارع.
ل���ك يا باريس  :س���وريا تلكِ
ُ
تحت���رق وجع���اً من
األخ���رى
اإلرهاب.
لك ي���ا باري���س :أنا مس���ل ٌمِ
وأنا ض��� ّد اإلره���اب ،وأنا مع
اإلنس���انية ،ولك���ن ليس على
حساب وطني الجريح ،فأنا لن

أليك يا باريس..
أق ّدم التع���ازي ِ
ٌ
موجوع وجريح !!
فوطني
لك يا باري���س ؟ ما هو ذنبنا
 ُِ
ونح���ن نم���وت كل ي���وم ،وال
يوجد هنالك من يداعي بدمائنا
عكس���كم  ..فجميعه���م طالبوا
بدِمائكم ،وجميعهم اس���تنكروا
أجلك يا باريس،
واستنكروا من ِ
َ
أجلك
وال يوجد من أستنكر من
أيه���ا العراق ..ذنبنا أننا عرب،
وكل هذا وما زلت���م تقولون يا
باريس.

علي محمد الجيزاني
ناشط مدني
،والعام���ل،
والصالحي���ة،
تدم���ع لها العين
والمنصور..
ُ
تسرح فيها .
لمّا أرى الكالب
ُ
مجالس محافظات الجنوب
لصوص
يتقاس���مون واردات المحافظة
بينه���م  ،والحم���د هلل ..المطر
كش���ف عوراته���م ،أنه���م لم
يق ّدموا شيئاً يخد ُم محافظاتهم،
بل اصبح���وا مقاولين وتجاراً
يتش���اجرون على المكاس���ب
فيما بينه���م ،والس���بب يعود

الى ثمانية سنوات ..ميزانية
انفجارية ،وم���دارس األطفال
ٌ
عب���ارة عن زريبة !! الزجاج
في الشبابيك  ،وال تبليط داخل
المدارس ،وال مراوح سقفية،
صحي���ة س���ليمة
وال مراف���ق ّ
لألطفال  ،وال شوارع نظيفة،
والمناط���ق الش���عبية مهملة،
وال مج���اري وال تبلي���ط ف���ي
وإنما ٌ
الشوارعّ ..
وأكياس
وحل
ٌ
ٌ
مشروع
أي ّإنُه
من النفاياتّ ..
يخص خدمات المواطنين ،ولم
ّ
يكتمل بصورة صحيحة لخدمة

المحافظ���ةّ ،
وإنما زرق ورق
بنتالي���ت ،وتس���رق الفلوس
المخصصة للمشروع  ..يقول
المثل  “ :المال الس���ائب يُعلّم
الس���رقة” ،ويعتق��� ُد البعض
اآلخ���ر إن الس���لطة بال حزم
وال عقاب ،تؤدي الى تس���يب
البلد .

