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الدين بين ّقلة العطاء وكثرة األزياء

(إن انتش���ار الكفر في العالم يحمل نصف أوزاره متدينون ّ
بغضوا اهلل إلى خلقه بس���وء صنيعهم وس���وء كالمهم) .األمام محمد
الغزالي (رحمه اهلل) هل الدين يحكم ُه ويتحك ُم فيه رجل دين؟!هل رجل الدين هو ذلك الرجل الذي يرتدي زيًّا دينياً (عمامة ،قوفية،
عباءة ،وشاح...الخ)؟!وهل أصبح الزي الديني ،الدليل األول ،وأحياناً األساس لتحصيل الثقة الدينية به ،أكثر بكثير من غيره في
المجتمع؟!

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

وه����ل المجتمع أوكل أمره وعقله
لرجل دين ذو هيئة دينية ،وأذعن
لطاعته ،دون النظر إلى إنجازاته
الفكري����ة واألصالحي����ة ،ودوره
المؤثر في المجتم����ع؟! وهل أن
الدين هو فقه الحالل والحرام ،أم
ّ
أنُه شامل لمفهوم العلم الكبير؟!
ل����م يكن الزي الديني في التاريخ
األسالمي ،حاكماً في شيء ،حيث
كانت العمامة والقوفية هي الزي
الس����ائد ف����ي أوس����اط الناس في
زم����ن النبي محم����د (ص) ،وفي
األزمنة التي تلته ،ولم يكن حتى
النبي محمد (ص) ،وهو أش����رف
األنبياء والمرس����لين ،وس����يدهم
وخاتمه����م مميز ع����ن غيره من
حيث اللبس والهيئة في ش����يء،
حتى دخل على مجلس����ه أحدهم،
فأصابت���� ُه الحيرة ،لع����دم وجود
م����ا يميزه (ص) ع����ن غيره من
الجالسين ،فقال مستغرباً (:أيكم
محم����د)؟! لم يكن ال����زي الديني
والهيئ����ة الديني����ة ،عاصم����اً في
ي����وم من األيام ألح ٍد أن يكون من
أفس����د الناس وأظلمهم وأقساهم
���رم الفس����اد والظلم
ف����ي دين ح� ّ
وقسوة القلب.الدين عطاء وفكر
واصالح وأخ��ل�اق ،فرجل الدين
هو رجل عط����اء وفكر واصالح
وأخالق ،وأمّا من كان من رجال
الدين مشهوراً ومعروفاً بسمعته
الحسنه ،وأثر ُه في المجتمع ،فهو
كما يُقال بأن سمعته سبقته ،والبد
أن تكون هذه الس����معة ،قد جائت
من العط����اء واالص��ل�اح والفكر
واالخالق وتأثيره في المجتمع ،ال
من وراثة دينية ألسم عائلة دينية
مشهورة ً
مثال  ،أو ما شابه.
هنالك الكثير من الناس المفكرين
والمبدعين والمصلحين في الدين
والمجتم����ع ،ولكنه����م ال يرتدون
زيًّا ديني����اً ،والس����ؤال هنا( :هل
أن المجتمع جع����ل منهم موضع
ثق����ة وتقديس وتبجي����ل لفكرهم

وأخالقه����م وعلمهم عل����ى األقل
كما وضعوا رج����ل الدين موضع
ثقة وتقديس وتبجيل لزيه الديني
وهيئته الديني����ة فقط؟!).أكيداً ال!
فم����ن الناس من يش����كك ويطعن
���ر ومعرفة
برأي ش����خص ذو فك� ٍ
ونظر ،لمجرد أنه شخص عادي
ال يرتدي مالب����س دينية ،بالرغم
من حكمة رأي����ه ،وصواب قوله،
بل نفس ه����ؤالء الناس يباركون
ويقدس����ون ويهللون لرأي رجل
ونقل تلفزيوني،
منبر
ٍ
دين من على ٍ
يجلب له الشهره اتباعه ،بالرغم
ُ
م����ن أن أقواله كان����ت عادية جداً
ومكررة جداً جداً ،وال حكمة فيها
أً ً
صال ،بل منه����م من طبع بمئات
اآلالف بيانات ومنشورات ألقواله
وأفعاله ،وهي كلها أفعال عادية،
ال تستحق النش����ر ،وال التوزيع،
بين الناس بهذا الشكل!
(الحكم����ة ضال����ة المؤمن) كما
قي����ل ،و(رأس الحكم����ة مخاف����ة
اهلل)  ،ولي����س الدي����ن بأزياء وال
هو بع����رض أزياء ،بل هو حكمة
وفك����ر وتدبر وأخ��ل�اق واصالح
وعطاء ،وكما ال فرق بين عربي
وال أعجمي إال بالتقوى ،فال فرق
بي����ن رجل الدين ع����ن غيره ،اّ
إل
بالحكمة والفكر والتدبر واألخالق
واالصالح والعطاء .س����افر إمام
األزهر الش����ريف الشيخ (محمد
عبدة) ألوروبا منفياً ،بسبب ارائه
األصالحية والثورية ،ورأى الحياة
ً
قائال
هنالك ،وعاد لبلد األس��ل�ام
:ما اش����تهر انها له قبل عشرات
السنين( :ذهبت ألوروبا فوجدت
إسالم ولم أجد مسلمين ،ورجعت
إلى بلدي فوجدت مس����لمين ولم
أجد إسالم)!رحم اهلل الشيخ محمد
عبدة الذي توفي بمرض السرطان
قبل عشرات السنين ،وأقول له:
(يا سماحة الش����يخ قد زدنا على
سوء الماضي سوءاً أكثر ،وصار
الحال أس����وأ بكثير! وتحسن حال

أوروبا ع ّم����ا رأيته ُحس����ناً أكثر
وصار أحس����ن بكثير!).كان قصد
الش����يخ محم����د عب����دة ،حقوق
األنس����ان ،وتقدير الناس ،وحفظ
كرامتهم ،وإحترام العلم واألبداع
 ،وتطورهم الفكري والحضاري،
وحفظهم للحقوق العامة والنظافة
والحري����ة واألمان ،وليس القصد
كيفية مالبس����هم أو ماذا يأكلون
ويش����ربون ،وليس القصد بعض
تصرف����ات سياس����ييهم ،حتى ال
يس����يء الظ����ن (البع����ض) ،ألن
(بع����ض) الظن إث����م .كان المعنى
الس����ائد من (التس����ليم) في زمن
الرسول محمد (ص) ،هو التسليم
(هلل) ،وقد بذل (ص) جهداً كبيراً
ألفهام الناس ذل����ك ،ولكن تحول
معنى التس����ليم فيما بع����د وفاته
(ص) ال����ى التس����ليم (للخليفة)!
حت����ى ل����و كان فاس����داً ،ظالماً،
ً
مغفال ،شهوانياً!
مزوراً ،ضعيفاً،
وكله����م كان����وا ذوي هيئة دينية،
ويصلون ويصوم����ون ويحجون
بيت اهلل أكثر بكثير جداً،مما يفعل
المتدين����ون في يومن����ا الحاضر.
اليوم كذلك حيث أصبح التس����ليم
م����ن (هلل) إل����ى التس����ليم لعلماء
وطوائف وسياس����ات ،كانوا فيما
مض����ى كثي����راً ما يس����تخدمون
مسميات ذات دالالت دينية ،رغم
مفاسدهم تلك ،فخليفة اهلل وخليفة
رس����وله وأمير المؤمنين وعالم
دين وفقيه ،وكثرة في المس����اجد
وغيره����ا التي لم تك����ن عاصماً
من مفاس����د كثيرة ج����داً ،لحقت
بالن����اس من أفع����ال بعض رجال
دين اإلس��ل�ام.التاريخ يحدثنا عن
مفاسد وسيل دماء ،لمجرد خالف
على كرس����ي الخالف����ة ،ولمجرد
خ��ل�اف فك����ري وطائف����ي ،ولم
يكن األمام علي وأبنيه الحس����ن
بمعصم من ذلك ،رغم
والحسين،
ٍ
مكانتهم السامية في األسالم من
أن يتم قتلهم من قبل آناس ،كانوا

بدءاً ،معروف اختالفي الكبير مع قناة الشرقية  ،لكن الحق يقالّ ،
ألنُه اساس
الحيادي����ة التي تلزم من يتحلى بها ،ان ينقل االرأء واالحداث بصدق  ،لكي
يكون ً
اهال ،بأبداء رأيه باالحداث .
صباح الرسام

مجزرة الخليل،
إرهاب دولة !

الحالص م���ن االختناق���ات المرورية .ان حملة
دوس���لها تجعل األنس���ان يمارس الرياضة التي
تنشط الدورة الدموية وتزيده قوة  ،وهذا ينشط
الخالي���ا الضعيفة ويولدها في الجس���م  ،كما ان
رياض���ة الدراجات الهوائية ،تحافظ على توازن
فقرات الظهر ،و ُت ّ
نشط مفاصل الجسم وعضالته
 ،وه���ي تعيد لكبار الس���ن حيويته���م .وأيضاً،
تحافظ على جو البيئة في المدن الملوثة بس���بب
كث���رة الس���يارات  ،وتضيف منفع���ة اقتصادية
على عكس الس���يارات التي تحت���اج الى وقود،
فالدراجات الهوائية تعتمد على حركة االطراف
.حملة دوس���لها ،رياضة وحيوية وخالص من
معاناة االختناقات المرورية  ،وتسهم في نظافة
البيئ���ة وتوفر النقود الت���ي تصرف في محطات
تعبئة الوقود ّ ،أنها ً
فعال ،حملة تستحق االشادة
والتقدير .

قال���وا قديماً ( :أني ذق���ت الطيبات كلها
فل���م أج���د أطيب م���ن العافي���ة  ،وذقت
المرارات كله���ا فلم أجد أمر من الحاجة
للناس،ونقلت الحدي���د والصخر فلم أجد
أثقل من الدين ).
ً
عاش العراقيون ظروفا اقتصادية صعبة،
نقص في الغ���ذاء وال���دواء والحاجات
الضرورية األخرى ،ورواتب الموظفين
التكفي لس���د احتياجاتهم ,فتوجه الناس
للعمل في الزراع���ة والتجارة واألعمال
الحرة .كان لدي أح���د االصدقاء ،عاش
حيات���ة مترف���ة اّ
,إل ان الظ���روف التي
م ّرت على العراق ،كان تأثيرها س���لبياً
عل���ى أغلبي���ة المواطنين بس���بب طول
فترة الحص���ار .توجه صديقي للعمل في
االعم���ال الح���رة فترة م���ن الزمن ،اّإل
ان النجاح ل���م يحالفه ,فاالرزاق بيد اهلل
س���بحانه وتعالى .في أح���د االيام تلقيت
ً
محال
خبراً ،مفادهُ ،أن (صديقي قد افتتح
لبيع الم���واد الغذائي���ة )،والحقيقة اني
فرحت له���ذا الخبر,وقررت الذهاب اليه
مباركاً بهذه المناس���بة ،ودعوت اهلل ان
يوفقه ،وان تكون تجارة رابحة ,وخاصة
ان صديق���ي اليتحم���ل الصعاب وصبره

فالح حسون الدراجي

بالرغم من أن الدين األس��ل�امي
كثيراً ما أوصى بتشريعاته بكفارة
تحرير رقب����ة وعتقها لوجه اهلل،
والثواب الجزيل من عند هلل لهذا
العم����ل الفضيل ،ولك����ن لم يذعن
م����ن أتخمت����ه الس����لطة الدينية،
لفكرة المساواة تلك التي ّ
حث اهلل
عليه����ا تدريجياً ف����ي مجتمع كان
تسوده العبودية ،فلم يحرمها اهلل
دفعة واحدة ،بل واضب على بث
تش����ريعات تحرير العبيد تدريجياً
 ،لكي ال يهرب الن����اس وينفروا
حتى وفاة الرس����ول األكرم (ص)
 ،لتبق����ى هذه العبودي����ة والعبيد
بس����بب سياس����ات من تسنم من
وقت
بع����ده (ص) األمور حت����ى
ٍ
متأخ����ر م����ن القرن العش����رين،
حيث كان العبي����د يعاملون بالذل
في المجتمعات األس��ل�امية! أحد
الصحاب����ة ممن آمن بالنبي محمد
(ص) ،وكان ال يملك شيئاً ،ولكن
بعد وفاة الرسول (ص) قد عاصر
هذا الصحاب����ي الخلفاء األربعة،
وحارب ض����د األمام علي بن ابي
طالب بمعركة الجم����ل ،ولما ُقتِل
تبين أن له ( )1000عبد يعملون
تحت س����لطته وهو يدفع أجورهم
يومياً!
تخيلوا حجم ثروته! وكيف جمع
تلك الثروة!
إن أول م����ن بن����ى قص����راً ف����ي
األس��ل�ام ،ه����و معاوية ب����ن أبي
س����فيان ،وقد إهت����م ببنائه غاية
األهتم����ام وإس����تخدم معماريين
من الروم وإيران ،وكان يش����رف
علي����ه ش����خصياً ،ويحضر هنالك
يومياً ،ويطي����ل النظر إليه تلذذاً،
وكان الصحاب����ي الجلي����ل أبو ذر
الغفاري (رض) يحضر عنده كل
يوم ،وكان أب����و ذر يومها منفياً
م����ن الحج����از الى الش����ام لكثرة
إعتراضاته على فس����اد الخالفة
األسالمية ،ووالة المدن وقتذاك،
لقد كان أب����و ذر يصرخ بمعاوية

هذا فراق بيني وبينك

االختناقات تفرض
االشادة بحملة دوسلها
أن���ا ارى فوض���ى الخطط األمني���ة التي افرزت
اختناقات كبيرة ،ال توصف  ،تجعل المواطن يحلم
في التنقل بانس���يابية  ،اثناء السير في شوارع
بغداد ،لكثرة الس���يطرات الت���ي تؤخر وصول
المواطن من منطق���ة الى أخرى .ان االختناقات
المروري���ة بس���بب كثرة اع���داد الس���يارات،
ووجود الس���يطرات األمنية  ،ه��� ٌم كبير يضاف
لهم���وم المواطن الذي يبحث ع���ن بديل يبعده
عن هذه الماس���ات .فكانت حملة قناة الش���رقية
( دوس���لها )،حملة ،تستحق االشادة والتقدير ،
ألنها تجعل األنس���ان يجد البدي���ل في التنقل بال
معاناة  ،وتوزع فيه���ا الدراجات الهوائية على
المواطني���ن ،تس���اعدهم في الخ�ل�اص من هذا
المأزق  ،ب���ل كانت المنقذ من هذا المأزق الذي
يعيشه المواطن  .ان الحملة المستمرة من اجل
انقاذ المواطن من المعاناة لها فوائد اخرى غير

حيدر محمد الوائلي
alwaelyhayder@gmail.com

يقومون الليل ويصومون النهار،
ويتلون كتاب اهلل بكرة وعش����ياً،
ليبقوا في كرس����ي الحكم ويعبثوا
بالس����لطة الدينية كيفما ش����ائوا!
هذا األس��ل�ام المزيف الذي كانوا
به يحكمون الناس ،ويتحكمون،
والذي هو أكيداً ليس إس��ل�ام اهلل
الذي ن����زل من عن����ده جل وعال
على رسوله األكرم محمد (ص)،
لتخليص الناس من تلك المفاسد،
وال يقاس دين اهلل بتصرفات من
إدعوا األس��ل�ام ،وخالف����وهُ ،بل
ّ
الحقة.
يقاس بتعاليمه القيّمة
لق����د غ ّي����روا تعالي����م األس��ل�ام
وقواع����ده ،بم����ا يتماش����ى م����ع
شهواتهم وبقاء س����لطانهم ،كما
غيّروا معنى التس����ليم من تسليم
هلل الى التسليم لمن جعلو ُه خليفة
المس����لمين ،وإنج����رت لتصب����ح
للتس����ليم ل����كل م����ا يق����ول رجل
الدي����ن ،ولحف����ظ الطائفة ،وعدم
توهينها،حتى لو كانت خزعبالت،
ولتقوية التوجه السياس����ي حتى
لو كان فاس����داً.ويا هلل من خليفة
ورج����ل دي����ن ،وتوج����ه طائفي
وسياسي إسالمي ،هو يكون في
صدارة من يهدر ويبذر ويفس����د
ويحطم مبادئ وأركان التس����ليم
هلل.كان أغل����ب من آمن برس����ول
اهلل محم����د (ص) في بادئ األمر
من المحرومين والمستضعفين،
وم����ن ضحاي����ا األرس����تقراطية
واألس����ترقاق والتعصب القبلي،
وكان كبراء العرب مس����تهزئين
بالنب����ي محم����د (ص) ويؤذوه،
وال أع����رف كيف يحكم األس��ل�ام
ويس����مونه خليف����ة األس��ل�ام من
(قصره) فاق نظي����ره ما ألباطرة
أوربا وملوكها! وثروته ال حصر
لها! كان شرف اعالن بيان تحرير
العبيد (رسمياً) ألبراهام لنكولن،
الرئيس األمريك����ي الراحل الذي
تم إغتياله سنة  1865ولم يكن
رئيساً إسالمياً أو عالماً إسالمياً،

قلي���ل  ,و لم يدخل مي���دان العمل ،لعدم
حاجته المادية في الس���نوات الماضية.
في أحد االيام توجهت الى محل صديقي
ألبارك له���ذه التج���ارة ,وعند وصولي
اس���تقبلني بالترحيب ,وجلس���نا نتجاذب
اطراف الحديث ع���ن التجارة وذكريات
الطفولة ،وق ّدم ل���ي الحلوى ,ث ّم قال لي
 :المحل محلك  ..كل ماتحتاج من مواد،
والتفكر في تسديد المبلغ ,عرض مغري
ظ���روف صعبة .الحقيقة ان حس���ن
في
ٍ
االستقبال والترحيب ،دفعني لشراء مواد
لس���ت بحاجتها ,وغ���ادرت المحل بمثل
ماأس���تقبلت به من حف���اوة وتكريم .بعد
فت���رة من الزم���ن ،كان طريقي من أمام
المح���ل  ،وقررت الذه���اب الى صديقي
للس�ل�ام عليه,وعن���د وصول���ي المحل،
اس���تقبلني بلغة غير التي عهدتها منه،
وهو يحاول القاء اللوم علي لعدم التزامي
بالتسديد ,وفكرت في نفسيّ ،أني اخوض
معركة أنا الخاس���ر فيها ,وماالسبيل اّإل
االنسحاب والتزام الصمت ،لكي اتخلص
من ه���ذا الموق���ف الصع���ب .الحمد هلل
حاولت الخروج من هذة األزمة بطريقة
(دبلوماس���ية ) ,وما علي اال أن أس���دد
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ً
قائال:
الواقف قرب قصره
(إن كان هذا من مالك فقد سرقت،
وإن كان م����ن م����ال الن����اس فقد
خنت).لم يكترث معاوية،ولم يعر
أدنى إهتم����ام ألحد أقدم الصحابة
وأكرمهم عند رسول اهلل (ص) ،
وال لنصائحه ،وأكمل معاوية بناء
القصر ،وسمّاه القصر األخضر،
نس����بة الى لونه ،فلم يدم له ،ولم
يطل حكمه فيه! وكم من معاوية
الي����وم( ،وما أكثره����م) من حكام
ومس����ؤولين وأحزاب سياس����ية
ورج����ال دين ،كلّه����م ذوي هيئة
دينية ،وكم من (أبي ذر) يصرخ
به����م ناصح����اً ويعطون����ه (األذن
الطرش����ة) .وها هو أح����د أمراء
المؤمني����ن ،وخليفة المس����لمين،
كان ق����د أهدى لزوجت����ه (نائلة)
ق��ل�ادة تفاخ����رت هي به����ا ،بأن
قيمتها تعادل ثلث خراج أفريقيا!
ربم����ا بالغ����ت بتقديره����ا لروعة
تلك الق��ل�ادة ولتفاخ����ر بها امام
النسوة!هذا ما يحدثنا به التاريخ،
وكتب الحديث ،وهي موجودة في
كتب معتبرة ،والعلم نور والجهل
ٍ
ظالم.لكي ال يعثر البعض بالحجر
مرتين ،فأغبى األغبياء من يعثر
بحجر مرتين ،ولمن تعثر مرتين
ٍ
س����ابقتين فهو درس كي ال يكون
أغبى األغبياء بأمتياز!
ّ
وضح الرسول محمد (ص) قول
ً
ّ
اهلل عمليا والس����نة مكملة للقران
بقول����ه (ص)( :فضل العالم على
العاب����د كفضل القمر على س����ائر
النجوم) و(اطلب العلم من المهد
إلى اللح����د) و(طلب العلم فريضة
على كل مسلم ومسلمة) و(اطلب
العلم ولو في الصين) حيث كانت
الصين من أبعد األماكن المقصودة
يومها!
العلم هو كل ن����وع من المعارف
والتطبيقات ،هذا تعريفه الشامل،
لك����ي يك����ون العلم مق����دس كلّه،
وليس فرعاً فيه دون أخر.

محمد صالح يا سين الجبوري

المبال���غ حال اس���تالمي أي تخصيصات
مالي���ة  ,وقررت عدم الذه���اب الى تلك
المنطقة ،اّإل بعد تسديد الديون ,وبعد أيام
استلمت مستحقات مالية تتأخر كل بداية
س���نة .قررت الذهاب الى صديقي ،وهو
يعلم اني ق���ادم اليفاء التزاماتي المالية،
فاستقبلني بالترحيب ،وطلبت منه سجل
الديون ودفعت المبلغ ,وكتبت عبارة (هذا
فراق بيني وبين���ك ) ،وتعالت ضحكاته
المعروفةّ ،
وأني اعلم أن صبره قليل ,و
لوال (دبلوماسيتي ) في المرة الماضية،
لحصل قتال بيننا ،وكنت الخاس���ر ,وكان
قراري ان الأشتري مواد أنا غير محتاج
اليها ،وأن الأسلك طريق الشراء بالدين،
ّ
ٌ
طريق في���ه مخاطر ,واصبحت تلك
ألنُه
الحكاية من الماضي .

عشرون عاما ً  ،انقضت على مجزرة اخلليل اإلرهابية التي ارتكبها واح ٌد من سفهاء املستوطنني الصهيونيني،
ويدعي «باروخ غولدشتاين» املنتمي إلى حركة (كاخ -هكذا) اإلرهابية ،ضد اآلمنني في بيت اهلل ،داخل احلرم
اإلبراهيمي خالل شهر رمضان املبارك ،وعند صالة فجر يوم اجلمعة في رمضان الكرمي الذي وافق يوم 25
فبراير  ،1994وبعد خمسة أشهر من توقيع اتفاق أوسلو ،حينما دخل اإلرهابي ،وقام بفتح النار على املصلني،
ليحصد أرواح أكثر من ثالثني ُمصلياً ،وإصابة العشرات منهم ،بدون رحمة وال حساب ألحد،

بعد واحد وخمسين عاماً على استشهاده المميز،
قررت بلدية النجف االشرف اطالق أسم الشهيد
البطل سالم عادل على احد شوارع المدينة المقدسة،
تلك المدينة التي ولد ،وعاش فيها الشهيد الخالد
سالم عادل ..وقد جاء في نص القرار المرقم هـ/1/
 8533والمؤرخ في  2014/2/23والصادر عن
المجلس المحلي لقضاء النجف االشرف ،البيانات
التاليةَّ :
(قدمت الينا عائلة الشهيد السيد حسين احمد
الموسوي طلباً تروم فيه تسمية احد الشوارع بإسم
الشهيد الذي اعدم من قبل النظام البعثي عام ،1963
ولكونه أحد أبناء النجف األشرف الغيارى الذين
ضحوا من أجل الشعب والوطن ،ولمواقفه الوطنية
والنضالية ،وبقدر تعلق اآلمر بنا ال مانع لدينا من
تسجيل أحد الشوارع بأسم الشهيد) .

وجه للمجلس المحل����ي لقضاء النجف الى
ُذيّل الكت����اب الذي ّ
مديري����ة بلدي����ة النجف،بتوقي����ع الدكتور عبد األمير عيس����ى
نص القرار قد انتهى عند
االعرجي ،رئيس المجلس ،وإذا كان ّ
هذا الحد ،فإن الحكاية عندي لم تنت ِه بعد ،بل بدأت من هذا الحد..
حيث أنفتح����ت أبواب الموضوع جميعها..دعوني أترك الحديث
فجرها هذا القرار الجريء
عن النقاط ،واالسئلة والمعاني التي ّ
ـ وإن كان متأخراً ـ ألمضي ال����ى نقطتين فقط ..النقطة االولى
تتحدث عن روعة النجف :مدينة ،وحكومة ،وبلدية ،وآناس����اً،
وتأريخاً ،وقيمة ،ووعياً متقدماً .أظن أن هذا اآلمر ليس غريباً
عل����ى مدينة ،وجهها يضاء بقباب أمير المؤمنين ،علي بن أبي
طالب عليه الس��ل�ام كل مس����اء ،وصباحها يعطر بكنز الجمال
والعلوم والفقه والبالغة والقي����م الفائقة التي تدخرها مكتبات
وصالون����ات ،ومنتديات ،وجمعيات النج����ف الدينية والثقافية،
وروعة هذه المدينة ليس في كل ذلك فحسب ،إنما في شجاعتها
وبسالتها أيضاً ،ولو لم تكن كذلك لما أقدمت بلديتها على اصدار
قرار لم يج����رؤ غيرها على اإقراره ..الس����ؤال :لماذا وافقت
بلدية النجف االش����رف على تسمية شارع بأسم الشهيد حسين
احمد الرضوي الموس����وي ـ سالم عادل ،ولم توافق الكثير من
البلديات في المحافظات األخرى على طلبات مماثلة ،أليس في
هذه المحافظات شهداء يمألون أراضيها ،بل أن بعضهم لم يجد
ً
مجهوال ،أم
ل����ه أرضاً لدى الطغاة ،فظل قبره حتى هذه اللحظة
أن عوائل هؤالء الش����هداء الميامين قد إنتهت ـ ال سمح اهلل ؟
بحيث لم يتقدم أحد منهم بطلب لتس����مية ش����ارع ما بإس����م هذا
الشهيد أو بإس����م ذاك ،وحتى لو نفترض إن ال أحد من عوائل
الش����هداء األخرين يتقدم بمثل هذا الطلب ،اّإل يحق للش����هداء
أن يطالبوا المس����ؤولين بما في البلدي����ات والمجالس المحلية
والمحافظات ،بل وفي الدولة برمته����ا أن يبادروا ألجراء مثل
ه����ذا األمر دون الحاجة لطلب م����ن عوائلهم؟أمّا النقطة الثانية
فهي تتلخ����ص بلغة القرار ،وهي لغة محترمة ،فيها الكثير من
الحب ،والش����كر ،واالمتنان للشهيد سالم عادل ،وأظن بأن هذه
الجمالية التي ّ
تأت (ألن الشهيد سالم
عطرت مفردات القرار لم ِ
ّ
ه����و أحد أبناء النجف فحس����ب  ،إنما ألنُه من الذين ضحوا من
أجل الشعب والوطن ،ومن ذوي المواقف الوطنية والنضالية).
لع����ل األمر االهم في اصدار هذا القرار ،وفي صياغته الرائعة،
ّأنُه يأتي ،ويصدر ف����ي مدينة النجف ذات الخصوصية الدينية
واالجتماعية ،ويخص واحداً من أهم قيادات الحزب الش����يوعي
ف����ي العراق ،بل هو واحد من أبرز قيادات الحركة الش����يوعية
ف����ي العالم أيضاً،وهو األم����ر الذي يمث����ل رداً أخالقياً عظيماً
على تخرصاتاألعداء الذين يحاولون دق األس����فين بين القوى
السياس����ية الوطنية في العراق ،ومنها الحزب الشيوعي وبين
طبقات الش����عب األخرى .الحزب الش����يوعي ال����ذي كان قائده
الشهيد سالم عادل ،هو نجل السيد أحمد الرضوي ،الشخصية
الدينية المعروفة في النجف االشرف ،وهو شقيق السيد عباس
الموس����وي المعروف في االوساط النجفية أيضاً ..فأيّة روعة،
وأي وع����ي متقدم ،وأي جمالية عالية تتس����م بها هذه المدينة
الكريمة؟فشكراً لمدينة النجف بكل عناوينها ،بدءاً من الدكتور
عبد األمير عيس����ى االعرجي ،رئيس المجلس المحلي ،وشكراً
للس����يد طالل بالل ،النائب الثاني لمحافظ النجف ..وألف ش����كر
ألهال����ي النجف الكرام ،ولبلديته����م الموقرة..وختاماً أتمنى أن
يس����جل ش����ارع (المثنى) الذي يقع فيه مقر الحزب الشيوعي
بإسم الش����هيد البطل سالم عادل ،وليس بإسمه االصلي حسين
أحمد الموس����وي ،ألن الن����اس جميعاً ،بل والعال����م كله يعرف
ش����هيدنا البطل بهذا األسم الجميل ..مع إحترامنا وتبجيلنا إلسم
السيد حسين احمد الموسوي ،كما أتمنى على النجفيين الكرام
المش����اركة في اليوم الخاص بالشهيد سالم عادل الذي سيفتتح
فيه الش����ارع المذكور ،والمصادف يوم����ي  13و 14من آذار
القادم ،حيث س����تكون هناك مس����رحية عن الش����هيد ومفردات
عديدة تقدم بهذه المناس����بة الغالية.ختاماً أتقدم بالتحية لألحبة
في محلية الحزب الش����يوعي في النجف االشرف للجهد الكبير
ال����ذي ق ّدموه في هذه القضية التي س����تفخر بها النجف ألجيال
الالحقة..

د .عادل محمد عايش األسطل
خان يونس/فلسطين

وعل����ى الرغم م����ن أن المُعلن من
أن العملي����ة كان����ت فرد ّي����ة  ،ومن
تلقاء المجرم نفس����ه ،بهدف إفشال
محادثات أوس����لو ،وإلث����ارة الفتنة
بين الفلس����طينيين ،إالّ ّ
أنُه لم يشك
أحد هن����ا أو هناك ،ف����ي أنها تمّت
بالتنس����يق مع الجيش اإلسرائيلي،
وذل����ك نظ����راً للعالم����ات الكبرى
والواضح����ة التي س����بقت حدوث
المجزرة وأثنائها ،وما أعقبها في
شأن استكمال فصول تلك الجريمة
البش����عة ،ب����دءاً من تخفي����ف ِحدة
األمن اإلسرائيلي في تلك الساعة،
وم����روراً
ّ
بالتمنع م����ن فتح أبواب
المسجد ،أثناء اس����تغاثة المصلّين
وطلبه����م النج����اة ،كم����ا ت����م منع
الجي����ش للقادمين من خارج الحرم
من الوص����ول إلى س����احته إلنقاذ
الجرح����ى ،وانتهاءاً بإق����دام قوات
االحتالل على قتل أكثر من عشرين
فلسطينياً أخر خالل ساعات قليلة.

كانوا احتجوا على المجزرة األشنع
في تاري����خ المدينة ،ثم باإلجراءات
اإلس����رائيلية التعس����فيّة ،ضد من
ُكتبت له����م الحياة ،ليت����م تقديمهم
للمحاكم����ة ،بس����بب اتهامهم بقتل
القات����ل ،وم����ن جهة أخ����رى وهو
الهدف المهم ،معاقبة سكان المدينة
بالكام����ل من خالل اإلقدام إلى تنفيذ
النوايا المبيّتة ،والتي بدأت بتقسيم
نحو أدق،
الح����رم اإلبراهيمي على ٍ
واختص اليه����ود بالج����زء األكبر
وقت الح����ق انحصر
من����ه ،وف����ي ٍ
اس����تخدام المس����جد بكامله لليهود
ً
وخاصة خالل األعياد
المستوطنين
الصهيوني����ة التابع����ة لهم ،حيث ال
يس����مح برفع اآلذان في الحرم وال
بدخول المصلين المس����لمين إليه،
وفي تطورات الحقة فقد تم تقس����يم
���كل عام ،وتر ّتب
المنطقة كلّها بش� ٍ
علي����ه ،اللجوء العم����د إلى إغالق
أهم ش����وارع المدينة ،وهو شارع

الشهداء الذي يعتبر الشريان األهم
���كل عام إلى غير
لحياة المدينة بش� ٍ
ذلك من جملة الممارسات القمعية
األخرى التي كانت س����بباً مباش����راً
ف����ي اختناق المدين����ة ،وعلى كافة
مستوياتها السياسية واالجتماعية
واالقتصادية أيضاً ،والتي استمرت
تأت هذه
تداعياته����ا حتى اآلن.ل����م ِ
الذكرى على ما تش����تهي إسرائيل،
حيث بدأت إشارات الغضب تتعالى
ف����ي كاف����ة المناطق الفلس����طينية
وخاصة مدينة الرحمن ،فهي وعلى
الرغ����م من أنها لم تك����ن المجزرة
األولى ،ول����م تكن األخيرة ،إالّ أنها
تبقى مناسبة لحفظ العهد للشهداء،
بأنهم ما زالوا يشكلون ثمن الحرية
والكرام����ة ،ولتكري����س اإلص����رار
الفلس����طيني نحو عدم التخلي عن
انت����زاع حقوق����ه المش����روعة ،ثم
إل����ى تقييم دقيق وفاع����ل للمواقف
اإلسرائيليّة ،منذ تلك المجزرة وإلى

اآلن ،خاص����ة وأن األمور مازالت
حبلى بالممارس����ات اإلس����رائيلية،
س����واء الرس����مية الت����ي تعتبرها
ضروري����ة الس����تمرارها وبقائها،
وغير الرس����مية ،والتي تتمثل في
مواصلتها غض الطرف عن اإلرهاب
اليهودي ودعم����ه وإن بطرق غير
مباشرة.فعلى الرغم من اإلجراءات
اإلسرائيلية ضد التنظيمات اليهودية
اإلرهابي����ةّ ،
بأنه����ا خارج����ة عن
ّ
القانون اإلس����رائيلي ،إال أنها كانت
صورية بالدرجة األولى ،بسبب أن
ش����رارتها ً
بدال من أن تنطفئ ،فهي
ً
اشتعاال .ونحن نشاهد تنامي
تزداد
تلك الحركات والتنظيمات إلى هذه
اللحظ����ة وبهذه الق����وة ،و تواصل
أنشطتها ضد العرب الفلسطينيين،
تحت تس����ميات مختلف����ة ،ومنظمة
(دفع الثمن)  ،ما هي إالّ امتدا ٌد لتلك
التنظيمات اإلرهابية ،حيث تمارس
أشكال العنف ،وتنادي بأفكار تدعو

الى الط����رد الجماعي ل����كل ما هو
فلس����طيني ،والتي انتش����رت اليوم
���كل أعمق داخل جميع األحزاب
بش� ٍ
اليمينية المتش����ددة ،وعلى رأسها
الليك����ود ،ولكن بأس����اليب أخرى.
ظهرت حكومة «إس����حق رابين»
حينه����ا ،محرج����ة أم����ام العال����م،
فسارعت إسرائيل إلنقاذ صورتها،
إلى اتخاذ قرارات داخلية ،بلجوئها
إلى إخراج حركة (كاخ) اإلرهابية
عن القانون ،وإعالنها عن تشكيل
لجنة(ش����مغار) لتقصي الحقائق،
والتي خرجت بقرارات هزيلة تبرئ
الجاني وتدين الضحية على الرغم
من احتوائها على شخصيات تابعة
لمنظمات ومؤسس����ات إنس����انية.
أصبحت ذكرى المجزرة ،مناس����بة
سنوية ،لثورة الغضب الفلسطيني،
حيث بدأ الفلسطينيون يعلنون عن
غضبهم واس����تنكارهم للممارسات
اإلس����رائيلية ،والستمرار احتاللهم

لألراض����ي الفلس����طينية ،وع����دم
جديّته����م ف����ي إح��ل�ال الس��ل�ام،
واس����تمراراً من جانبهم في تقديم
المزيد من النضال ،وذلك من خالل
قيامهم بتنظيم مسيرات احتجاجية
شعبية ،في مناطق عديدة ومختلفة
م����ن المناط����ق الفلس����طينية .ففي
مدينة المج����زرة – خليل الرحمن-
،انطلقت مس����يرات غفيرة ،وعلى
رأس����ها محافظ المدينة ،وأعضاء
حركات وفصائل وطنية فلسطينية،
ضد قوات االحت��ل�ال التي فاجأتهم
بعنف مف����رط ،عندما اس����تخدمت
ٍ
قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل
صوتية ،وبإطالق الرصاص باتجاه
المتظاهرين ،مما تسبب في إصابة
العش����رات منهم بج����روح عميقة،
وقامت بحمالت اعتقال مكثفة .وفي
القطاع وقعت مواجهات بين الجيش
اإلسرائيلي والفلسطينيين على طول
السياج الحدودي في شمال القطاع

والوس����ط والجنوب إلى الش����رق
من مدينة رفح ،وت����م إطالق النار
عليهم أصيب على إثرها عش����رات
الثائرين.وعل����ى
الفلس����طينيين
الرغم م����ن وق����وع األذى المفرط
من قِبل االحتالل ،ف����إن ال أح ٍد من
الفلس����طينيين في الداخل والخارج
يمكن����ه من االمتن����اع عن مواصلة
مس����يرة كفاحه ،نحو دحر المحتل،
وانتزاع حقوقه ،أو من نسيان تلك
المصيبة وغيرها من المصائب التي
حلّت بالشعب الفلسطيني على مدار
الفترة الصراعي����ة الطويلة الفائتة
مع جماعات االحت��ل�ال اإلرهابية،
كما ال يمكنهم الصفح عن اإلرهاب
اليهودي ،أو إعفاء إس����رائيل من
المسؤولية بمستوياتها ،ليس بشأن
هذه المجزرة وحسب ،بل ستشمل
كل ممارساته العنصرية ومجازره
الدموية ،ومهما تقادم الزمن.

