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العدد 2402 :

ورقة التحويل
للمستشفى يجب الغائها
صباح الرسام
المستشفيات وجدت للحفاظ على حياة
المواط����ن ،وتعتبر المستش����فيات من
أهم مؤسس����ات الدولة التي تق ّدم خدمة
إنسانية النقاذ المواطن من األمراض ،
وكلم����ا تطورت الحياة ،كلما زادت هذه
المؤسس����ة من تقديم خدماتها بتسهيل
أمر المرضى وراحتهم  ،وأهم ما يفيد
المريض هو الوصول ألقرب مستشفى،
وكلما كثرت المستش����فيات ،كلما كان
أس����هل للمريض الوصول اليها  ،لكن
لألسف ّ
إن المستشفيات القريبة ،تطرد
المريض وترفض استقباله لعدم وجود
ورق����ة تحويل إليه����ا  ،وحتى العيادات
الشعبية ترفض استقبال المريض ،اذا
كان خارج ح����دود المنطقة  ،فيجب أن
يكون المريض من ضمن المنطقة التي
تزودُه بورقة
توجد فيها العي����ادة التي ّ
تحويل للمستشفى .النعرف ماذا نسمّي
ه����ذه الحالة ،ومن ه����و العبقري الذي
وضع ش����رط وج����ود ورق����ة التحويل
للمستش����فى  ،وكيف تعم����ل به وزارة
الصحة منذ سنين ويعملون بها اليوم،
أنها حالة سلبية بل مخزية  ،أنها عرقلة
روتينية ،وكأنم����ا المريض يراجع من
أجل الحصول على س����لفة مالية  ،هذا

الش����رط يس����بب احباط للمريض الذي
يذهب ألقرب مستشفى ،كي ال يصرف
جهداً كونه متعباً بس����بب المرض الذي
يعاني منه  ،وأحياناً يتعرض اإلنس����ان
الى اضط����راب مفاجئ وهو في منطقة
بعي����دة عن س����كنه وبقربه مستش����فى
 ،أكيد س����يراجع المستش����فى األقرب
 ،لكنه س����يجد الخيبة عندما يطالبونه
بورق����ة تحويل  ،ومع����روف لدى أهل
االختص����اص ،كلم����ا كان����ت المراجعة
س����ريعة كلما كان الشفاء اسرع  ،كما
إن هنالك من يجد س����هولة للذهاب الى
مستش����فى خارج ح����دود منطقته ،وال
ً
استقباال  ،وهناك من يراجع اثناء
يج ُد
ذهابه للعمل ولسهولة الوصول يذهب
لمستش����فى قري����ب ،لكنه س����يجد عدم
االس����تقبال ألن ُه ال يمل����ك ورقة تحويل
 ،وه����ذا ي����دل على عدم إنس����انية من
وضع هذا الش����رط ومن وافق عليه ،
المف����روض أن يجد المواطن حرية في
مراجعة أي مستشفى أو عيادة شعبية،
ألن ُه سيذهب لألقرب لسهولة الوصول
 ،ونتمن����ى م����ن وزارة الصحة ،الغاء
ش����رط ورقة التحوي����ل ،ألنها تزيد من
معاناة المريض.

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

الرياض ..ماذا عن املؤشرات
الواقعية للتقارب بني
طهران والقاهرة !؟
هف����ي ظل تط����ورات «خطيرة» و
متالحقة تعيشها المنطقة ككل ،وفي
واقع سياس����ي وأمني ساخن،
ظل ٍ
يف����رض وجوده بق����وة بالمنطقة،
ومن منطلق إن السياس����ة هي من
تحرّك مصالح قوى األقليم وبما إن
السياس����ة هي لغة المصالح ،وهي
من تح����رّك براغماتية أغلب قوى
األقلي����م ،فالسياس����ة البراغماتية
ه����ي الت����ي تدف����ع اآلن وبقوه كل
حلول
دول المنطقة ،للبح����ث عن
ٍ
«مرحلي����ة» تقيها م����ن أتون نار
متس����ارعة  ،ومخططات صهيو –
أمريكية ،هدفها أغ����راق المنطقة
ككل بجحيم الفوض����ى ،فلهذا فمن
الطبيعي أن نسمع عن نشوء تقارب
بال����رؤى واالراء بين بعض القوى
الفاعل����ة باألقليم ،واله����دف هذه
المرة ،هو تفادي الس����قوط بجحيم
هذه األزمات التي تمر بها المنطقة
���كل عام ،والهروب من بعض
بش� ٍ
األزمات االقتصادية والسياس����ية
واالجتماعي����ة الداخلي����ة التي تم ُر
بها بعض ال����دول بالمنطقة ،وهذه
العوامل بدورها هي من أسس����ت
لتبلور معال����م لتقارب جديد متوقع
ً
���وة بي����ن طه����ران
مس�
���تقبال وبق� ّ
والقاه����رة ،ومع مؤش����رات هذا
التق����ارب «المرحلي»المتوق����ع
ً
مستقبال ،والذي بدأت تتضح معالمه
تدريجياً بالوقت الحالي  ،وهنا من
الطبيعي أن نرى كنتيجة إولية لهذا
التقارب بين الحين واآلخر ،بعض
التقارب باالراء بي����ن العاصمتين
ف����ي مجموع����ة ملف����ات اقليمية ،
س����واء في العراق أو في سورية
او في اليمن إلى ح ٍد ما  ،والس����بب
بذلك يع����ود مرحلياً إل����ى تجاوز
مرحل����ة الخالفات ول����و مرحلياً،
والتجهيز لمرحلة تقاطع المصالح
بين االستراتيجية اإلقليمية للدولة
والنظام المصري الساعي للصعود
وبقوة إل����ى مصاف القوى الفاعلة
ّ
باألقلي����م ،وإس����تراتيجية ورؤي����ة
الدول����ة اإليرانية لعم����وم ملفات
المنطق����ة ،والهدف م����ن ذلك هو
التجاوز المرحلي لحالة االختالف
برؤي����ة كال الدولتي����ن الرس����مية،
ألسلوب ونماذج الحلول بالمنطقة
 ،وبالطبع هنا تجدر األش����ارة إلى
إن هذا التقارب أن تم ً
فعال وتحول
إلى ش����راكة فعلية  ،فسيكون هذا
التقارب عنواناً لمرحلة جديدة لكل
أحداث المنطقة ،وس����يخلط أوراق
االقلي����م ككل من جديد  ،وس����يؤث ُر
���كل ّ
بن����اء على مس����ار وضع
بش� ٍ
بشكل عام،
األقليم
لفوضى
الحلول
ٍ
ولكن هن����اك محددات لش����كل هذا
التقارب وطبيعت����ه  ،ومع الحديث
عن تبلور نقاط التق����اء ايرانية –
مصرية ،برز الدور
السعودي المعارض
من األساس لفكرة
التق����ارب ه����ذه ،
ومع زيادة الضغط
الس����عودي عل����ى
النظ����ام المص����ري
أقتصادياً وسياسياً،

بخصوص منع فك����رة التقارب مع
إيران ،ومع زي����ادة حجم الفوضى
واإلره����اب بالدول����ة المصري����ة
���كل ع����ام ،وحديث
والمنطق����ة بش� ٍ
ص ّناع القرارالمصريين عن
بعض ُ
وجوب تخلي مصر عن المرجعية
الس����عودية ،والتوجة السريع نحو
طه����ران ،وحديثهم ع����ن وجوب
وج����ود دور إيران����ي  -مص����ري
بالمنطقة ككل ،للمس����اعدة بأخماد
نار الح����روب الطائفية والمذهبية
بالمنطق����ة ،تب����رز إل����ى الواجهة
حقيق����ة أن النظ����ام المصري قرر
تدريجياً ،الخروج من تحت عباءة
بع����ض دول الخليج والس����عودية
تحدي����داً ،والتوس����ع بتحالفاته مع
دول األقلي����م الفاعلة  ،فهناك اليوم
حقائق جدي����دة وخفايا بدأت تظهر
على أرض الواقع ،وهذه الحقائق
والخفاي����ا تق����ول إن كال الدولتين
المصرية واإليرانية ،اصبحتا اآلن
تعيش����ان بمحيط جغرافي س����اخن
أمنياً وسياسياً « ،فلسطين -اليمن
البحري����ن  -العراق  -س����ورية-ليبيا « ،وبوض����ع مصري داخلي
مضطرب إلى ح ٍد ما ،وهذا ما أفرز
بدوره نوعاً م����ن التقارب باالراء
بي����ن كال العاصمتي����ن وإلى ح ٍد ما
بخصوص الملفات الساخنة باألقليم
ككل ،فهذه الملفات بش����كل خاص،
وضعت����ا «كال النظامين» في خانة
التناقض بالفت����ره الماضية ،ولكن
المرحلة الحالية ونظراً لصعوبتها،
وتطور وتالحق االحداث بالمنطقة،
فم����ن المؤكد ّ
بأنُه س����يكون هناك
حالة من التقارب باالراء والرؤى
بي����ن البلدي����ن والنظامي����ن ،ولو
«مرحلياً» ،وخصوصاً بعد توقيع
إيران التفاقه����ا النووي مع القوى
العالمي����ة الكبرى  .ختام����اً ،يعتب ُر
المراقب����ون إن النظامين اإليراني
والمصري ،يملكان من األوراق ما
يجعلهما قادرين على إنقاذ المنطقة
ككل م����ن جحيم الفوض����ى  ،إلاّ ّ
إن
مطمح النظام والدولة السعودية في
أن تكون دول����ة محورية بالمنطقة
العربي����ة ،قد يح���� ّد نوع����اً ما من
التقارب المصري  -اإليراني ،إلاّ ّ
إن
مسار الحرب على الدولة السورية
المس����تمرة إلى اآلن  ،ودور مصر
المستقبلي بالملف السوري تحديداً،
ومسارات ونتائج الحرب العدوانية
على اليمن  ،وفرضيات التطورات
المتوقعة بالوض����ع العراقي  ،هي
بمجمله����ا من ستكش����ف حس����ب
المراقبي����ن ،م����دى ثق����ل كل من
النظامي����ن اإليراني والس����عودي،
بخصوص كسب الورقة المصرية،
وقدرتهما على التأثير في عالقات
التق����ارب المصري مع دول األقليم
ككل ،فالتق����ارب المصري اإليراني
أن ت ّم فهو سيكون المفتاح إلعادة
تكوي����ن موازين الق����وى بالمنطقة
ككل  ،ما س����يح ّتم عليهما،التعاون
والتعامل بمنط����ق الواقع ،للحفاظ
عل����ى مصلحة البلدي����ن ،والحفاظ
دور فاعل ومتزن باألقليم لكال
على ٍ
النظامين اإليراني والمصري.

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com
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مصائب السلطة بالعراق..المالكي ومدحت المحمود
عضو البرلمان هيثم الجبوري،
يص���رخ بالفضائيات من فس���اد
المحاكم العراقية والبنوك..فكيف
الموطن البس���يط ..ياهلل أدركنا
!!الس���لطة القضائي���ة لم تتغير
بالع���راق ،والس���لطة التنفيذية
لم تتغير ،س���لطتان متالزمتان
على الفس���اد والخمط والخراب
ٌ
ٌ
مكملة
واحدة
واذالل المواطنين،
لألخرى ،ولهذا السبب مصائب
العراق من فساد مالي وإرهاب
وقتل وإتفاقيات مريبة ،وإخفاء
مواطني���ن بالس���جون ،ورجال
تعم���ل م���ن وراء الكوالي���س،
لعق���د اتفاقيات وهمي���ة كاذبة،
وتقسيم ثروات العراق بالخارج
 ،واألش���خاص الس���يئين الذين
يدخلون الس���جن ،يتم التساوم
عليهم ب���ـ « :الدفاتر» من قبل

محامين «س���ختجيه» ،متفقين
الح ّكام ،وهذه لن تنتهي إلاّ بـ
مع ُ
( تغيير المالكي) !! فهو المسبب
األول واألخير ،وهذا ش���خص
بعدما فشل بالوالية الثالثة ،لملم
حزبه وأعوانه والمتخاصمين،
ووزع له���م مناصباً في حكومة
العبادي ،واآلن هو الوحيد الذي
يتالع���ب بمق��� ّدرات الحكومة،
ّ
وس���خر
باعتباره الكتلة األكبر،
له ثالثة قنوات تلفزيونية خاصة
في خطاباته الرنانة الفارغة التي
لم يستفد منها الشعب ،والثاني
مدحت المحمود ،وهذا مكمل له
وللفساد الحكومي السلطوي ،إمّا
بقية االحزاب الثانوية الس���اكتة
والمش���اركة بالس���لطة ،أيضاً
مستفيدة بالسرقات واالراضي
والقص���ور وبي���ع ال���وزارات

والمناص���ب ،وتس���تفاد م���ن
تقسيمات الحصص من المالكي
 ..ه���اي حصتك وهاي حصتي،
والفق���راء في بغداد تس���كن مع
النفايات،وهذه المأساة تتحملها
امريكا ،عندما ت ّم تغيير مجنون
س���ارق ثروات الش���عب وقاتل
الشعب  ..صدام حسين!! لماذا
امري���كا تجلب لن���ا ألف مجنون
سارق  ..أنها كارثه للعراقيين!؟
واالنتخاب���ات القادمة يفوز بها
أيضاً المالكي من خالل مؤسسة
الشهداء التي صنعها لحزبه !!
ولهذه األسباب تستمر الكوارث
،والمستقلين مثلي والعلمانيين
فقراء ..المهم التغير لن يحدث
إلاّ بمعج���زه من اهلل س���بحانه
وتعالى ،تش���ب ُه معج���زة تغيير
بوش لصدام حسين ..معلومة

صغيرة ..اكتش���فت المالكي في
االنتخابات األولى ،جاء لي طالب
كلية للبيت ،وجلب لي كيس تمن
صغير عنبر عش���ر كيلو وبعض
المفردات من معجون وحمص،
وتركه في باب البيت ،فسألت ُه :
ها  ..عمو منين ،قال  :هدية من
امرأة في حزب المالكي ،وتطلب
حضورك الى مركز الشباب  ،أنا
بالحقيقة أحب النس���اء واحترم
النس���اء ،ألن الم���رأة بالعراق
مقموع���ة ،ذهب���ت ال���ى مركز
الشباب ،وتعرفت عليهم جميعاً،
وكلمة صغيرة من قبلي للشباب،
النتخاب هذه الس���يدة الفاضلة،
ً
ً
مس���تقال،
رجال
أنا باعتب���اري
ً
وكبي���ر الس���ن ،وفع�ل�ا فازت
الس���يدة ،وبعد مرور شهر جاء
لي الشباب ،لكي اتصل بالسيدة،

علي محمد الجيزاني

حول تعيي���ن هوالء الش���باب،
اتصلت بها بالهاتف ..أخبرتني:
حجي المالكي وزع ّ
كل الوزارات
للكت���ل في س���بيل هو يس���تلم
منص���ب رئيس الوزراء ،وليس
لدينا أيّة وزارة  ،ما عدا وزارة
علي األدي���ب وأنا اعتذر حجي،
وس�ل�امي للش���باب .اكتش���فت
ّ
إن هذا المالك���ي ،جاء من أجل
الس���لطة ،ولم يق ّدم أي مكس���ب
وباألخص لم يق ّدم أي
للع���راق،
ّ
تطور الى بغداد المهملة ،وهذه
معان���اة الع���راق م���ن المالكي
ومدح���ت المحم���ود ،وه���ؤالء
تغييره���م حلم ،اآلن العراق يمر
في مرحلة س���يئة ج ّدًا  ،بس���ب
داعش السيء ،والعبادي إنسان
عاقل وخج���ول وضعي���ف ،لم
يتمكن من تغيير هؤالء الحيتان

الشرق األوسط في أعين االخرين
الشرق األوسط! ذلك المجهول
الكبي����ر ال����ذي يض����م أكثر من
 317ملي����ون إنس����ان ،واأللف
من المش����اكل والكوارث واآلالم
واآلم����ال على ط����ول التاريخ،
ّإنُه مهد الحضارة وأول موطن
لإلنسان على س����طح األرض،
ومهب����ط األنبي����اء الس����ماويين
كلهم ،وأصل البشرية األصيل،
ومصدر الطاقة لغالبية البش����ر،
وموط����ن كل التناقض����ات
ُ
كتبت
والمفارقات واألزم����ات،
س����ابقاً ع����ن عالق����ة الش����رق
األوس����ط واالنبي����اء ،وكيف ّ
إن
اغلب األديان الس����ماوية ،كان
موطنها الش����رق األوسط ،وإن
البع����ض يعتق����د إن ذلك حدث،
ألن سكان الش����رق األوسط هم
أكثر الن����اس حاجة الى األنبياء
والتوجي����ه ،لكونه����م متمردين
على كل ش����يء ،ويعتقد البعض
اآلخر أنهم على عكس ذلك كانوا
موطن الحضارات المدنية األكثر
رقياً في زمن بعثة األنبياء ،مما
ّ
أهلهم لحمل رساالت السماء الى
بقية األقوام البربرية والهمجية
الى الش����رق والغرب منهم في
ذلك الوق����ت ،وحديثاً وفقني اهلل
تعالى للسفر الى أمريكا إلكمال
دراس����تي ،وألنني أحب معرفة
اراء الن����اس حول كل ش����يء،
فقد اشبعت كل من حولي أسئلة
واستفس����ارات عن كل ما اطمح
الى معرفة أس����راره وتفاصيله،
وم����ن ذل����ك س����ؤالي لزمالئي
الطلب����ة م����ن الش����رق والغرب
عن ارائهم بالش����رق األوس����ط
والع����رب والمس����لمين ،وكيف
ينظرون إلينا ،وكيف يستقبلون
األخب����ار عنا ،وكي����ف يتربون
عل����ى التعامل معن����ا كأمة (أو
أمم) مختلفة عن بقية البش����ر،
ولن����ا طبائعن����ا الخاص����ة التي
جعلت الغربيين ،يكتبون الكتب
ويق ّدمون الرسائل واالطروحات
لكيفية فهم الع����رب ومعرفتهم!
ف����كان أن حصلت عل����ى أجوبة
عديدة تنوعت وتعددت ،وحيث

أن����ي توقعت بعضها الى ح ٍد ما،
جائ����ت األجوبة األخرى مختلفة
تماماً عما نعرف عن أنفسنا أو
عمّا نعتقد إن اآلخرين يعرفون
عن����ا أو يتوقعون من����ا وإليكم
بعض التفصيل حول ذلك:
الغرب عامّة وامريكا خاصة:
قبل الخ����وض في ذلك ،البد من
التفري����ق بين الغرب كش����عوب
وحكومات ،فهم ليس����وا وحدة
واحدة ب����ل هم مختلف����ون فيما
بينه����م ،ومتباين����و اآلراء كما
عندنا بالضبط ،وهناك من يتفق
مع الحكومات وهناك من يختلف
معهم ،وهن����اك معارضة وهناك
تأييد،وهناك أناس يؤيدون اليوم
ويعارضون غداً ،بحسب اتفاق
القوانين والقرارات مع اهوائهم
أو م����ع مصالحهم ،ولكن الفرق
الوحي����د أنه����م أن����اس يعرفون
كي����ف يعبّرون ع����ن االختالف
ويحترمونه ،وينتظرون الوقت
الذهبي لتغيير ما ال يحبون وهو
االنتخاب����ات ..ف����ي حين يتحول
عندنا كل خالف أو اختالف الى
احتراب وقتل وتس����قيط! جاءت
أجوب����ة األصدق����اء االمريكيين
على ع ّدة أنواع :فبعضهم ينظر
ببس����اطة الى الش����رق األوسط
كجمجمة وعظمي����ن متقاطعين
(كرمز الم����وت أو القراصنة!)
وم����ن الطبيعي أن يكون عندهم
هذا االنطباع السطحي من خالل
متابعته����م الس����طحية لألخبار،
وعدم أهتمامه����م بالتفاصيل أو
عدم اكتراثهم لما يحصل عندنا
ً
فعال ،هؤالء المواطنون (والذين
يش ّكلون األغلبية) يعتقدون إن
الشرق األوسط عبارة عن كتلة
يحتاج
كبيرة من التعقي����د التي
ُ
ف� ّ
���ك ش����فراتها وح����ل رموزها
الكثي����ر م����ن الوق����ت والجهد
الذي ال يمتلك���� ُه الكثيرون ،لذا
يكتف����ون بالقول ّ :
إن الش����رق
األوس����ط م����ا زال ف����ي القرون
الوس����طى ،يقت����ل في����ه الناس
بعضهم البعض ألتفه األس����باب
،وتل����ف فيه النس����اء بالخمار،

وتمنع م����ن قيادة الس����يارات،
وتقط����ع رؤوس الناس وتؤكل
اكباده����م بس����بب اختالفهم في
الدين والمذهب والمعتقد! النوع
االخر من المواطنين االمريكان
يرون إن الش����رق األوسط هو
مادة دس����مة لإلع��ل�ام والبحث
والكتاب����ة حوله من بعيد! بدون
الحاج����ة الى االقت����راب من تلك
المنطقة الخطرة والمميتة ،وهم
اإلعالميون والك ّتاب والفنانين،
أمّا النوع الثالث من المواطنين
الغربيين عموم����اً واالمريكيين
خصوص����اً ،فيرون إن الش����رق
األوسط هو سلة النفط العالمية
وهو سوق لتصريف المنتجات
الصناعي����ة والعس����كرية ،وإن
إدامة اإلقتتال واالحتراب هناك،
هو الضمانة للحصول على النفط
وتصريف المنتجات بما يسمونه
«صناع����ة الحروب»  ،وهؤالء
هم طبق����ة السياس����يين (جزء
منهم طبعاً وليس كلهم فالبعض
اآلخ����ر يرون إن ترك الش����رق
األوس����ط لحاله أفضل وأس����هل
وأبعد عن المشاكل)،والمنتفعين
ورج����ال األعم����ال وأصح����اب
شركات تصنيع السالح وبعض
المواطني����ن المنقادين الى تلك
بقوة.
اآلراء ّ
بق����ي أن اذكر إن صنف����اً مهماً
م����ن الش����عوب الغربي����ة ،يرى
أن التفكير بالش����رق األوس����ط
وما يعاني����ه ويمر به ،هو ترف
فك����ري ُ
حيث أن لهم مش����اكلهم
الخاصة وس����عيهم الحثيث الى
تطوير أس����لوب حياتهم والعمل
الدؤوب لس����اعات متواصلة كل
يوم ،لتس����ديد الفواتير ،وتوفير
عيش كريم ألنفسهم وعوائلهم،
وهؤالء حين سألتهم عن آرائهم
بمشاكل الش����رق األوسط كانت
إجابتهم باختصار »:نحن لدينا
مش����اكلنا الخاصة وال وقت لنا
للتفكير في مش����اكل اآلخرين»،
���واب منطقي
وهو لعم����ري ج� ٌ
ويش����مل طبقة كبيرة من الناس
حول العالم ،فكل شعب وكل بلد

مصطفى صادق لطيف
وكل طبق����ة من طبقات المجتمع
في كل بلد ،لها مشاكلها الخاصة
وهمومه����ا المختلف����ة ،والتي
تكون أساس حياتهم ،ونحن لم
نعد الشغل الشاغل للعالم إلاّ بما
ننتج من إرهاب ودمار ونص ّدر
يفجرون أنفس����هم
من مخبولين ّ
هنا وهناك ،ليفسدوا على الناس
حياتهم ويخرّبوا تناغم دنياهم.
شعوب شرق آسيا ووسطها
اقص����د بذل����ك ش����عوب الصين
واليابان وكوريا والهند وغيرها
من دول ش����رق وجنوب شرق
آس����يا ،وهذه ال����دول لديها من
التصميم والع����زم على التحدي
واللح����اق برك����ب العال����م ،بل
وس����بقه ما ال يوص����ف ،رافقت
ش����باب هذه ال����دول ،فوجدتهم
مكائن����اً م����ن اإلنت����اج والعمل
والطاقة ،ال يتعبون وال يف ّكرون
بالمتع����ة والراحة وال النوم ،بل
وال يفكرون م����ن الصباح حتى
المساء إلاّ بكيف ينتجون وكيف
يتطورون وكيف يبدعون ،طبعاً
م����ع بع����ض االس����تثناءات هنا
وهناك ،فلكل قاعدة شواذ وحين
س����ألتهم عما يرونه في الشرق
األوس����ط ،وما يعتق����دون عنه،
كان����وا كعادته����م واضحين في
اإلجابة وكانت اإلجابة بسيطة« :
نحن ال نف ّكر في الشرق األوسط
ألنن����ا ال نتوقع منهم خيراً وألن
شرهم (ش����ر اإلرهابيين منهم)
بعي����د عنا» ! وعنده����ا اكتفيت
بهذا الجواب الذي حصلت عليه
م����ن أكثر من ش����خص ،وليس
واحداً فقط  ،وعلمت أننا خارج
قاموس مفردات هؤالء البشر،
ويح����ق لهم ذلك ،فهم ش����عوب
يعشقون العلم والعمل واإلنتاج،
ونحن نعش����ق الش����عر والغزل
والتاري����خ والقت����ال والمفاخرة
بأمجاد الماضين! وش���� ّتان بين
األثنين ،فنحن وهم نعيش على
كوكب واحد وف����ي فترة زمنية
واح����دة ،ولكن الفاصل الحقيقي
بيننا قرون ومجرات في الزمان
والمكان!

سبايا داعش ..
غض النظر !
ال هروب بل تهريب أو ّ
ً
يوميا تقريباً ،نسمع هنا وهناك
ف����ي دول����ة داع����ش الغريب����ة
���ارب دول،
والعجيب����ة التي تح� ُ
واتحدت للقض����اء عليها أقوى
ال����دول وأعظمه����ا ف����ي القوة
والتقدم ،نسمع أن إحدى النساء
ق����د هربت من قبض����ة داعش،
���كان مجهول،
وف� ّ
���رت ال����ى م� ٍ
وع����ادت ال����ى أهله����ا ،لتحكي
قصتها المهولة ورحلة العذاب،
وكيفي����ة التعام����ل معها واألذى
الجسدي والنفسي التي تعرضت
له ،هذه القص����ص التي تحكيها
فتيات ،أسرهن داعش وسباهن
وباعهم في سوق الرق في مدن
الرقة وأدلب والموصل وس����وق
الفلوجة ،أو نس����اء ه����ن ُق ّدمن
لداع����ش بإرادتهن،وه����ن من
أتصل وهاج����ر ووصل الى هذا
الدول����ة ..دولة الن����كاح والذبح
والقتل والم����ال والدوالر ،وكل
واح����دة من تلك النس����اء تحكي
قصة هروبها ،وكيف استطاعت
أن تس����تغفل الرج����ال وته����رب
من ال����دار أو الس����كن أو مكان
الس����بي ،وتتوج����ه ال����ى بعض
بر
الجهات ومن ث ّم الوصول الى ّ
األمان ،لتعود الى أهلها وبلدها
وعش����يرتها ،وهي ف����ي حال لم
يستطيع اللسان وصفه ورسمه،
المالحظ ّ
إن هذه الفترة زاد عدد
ُهربات
النس����اء الهاربات أو الم ّ
أو «الس����وبرومنات» كما أحب
أن أسمّيهن ،والغريب إن هروب
تلك الفتيات ،أغلب ُه متش����ابه في

طريقة اله����رب ،فأغلبهن هربن
إمّا من مستش����فى كن قد وصلن
له للع��ل�اج ،مما تعرضن له من
أذى جسدي جنس����ي وأصابات
كبيرة ،وبعد تماثلهن للش����فاء،
اس����تطعن الهروب الى مبتغاهن
وقصص أخرى أيضاً،
ووصلن،
ٌ
تتشابه في طريقة الهروب وهي
إن البع����ض من النس����اء هربن
نساء ،لهن مكانة في
بمساعدة
ٍ
التنظيم وق����ادة التنظيم ،بعد أن
اش����فقن عليهن لما تعرضن له
..طبعاً النساء في داعش يعتبرن
أثم����ن الموج����ودات ،وهن أهم
وأثمن وأفضل حتى من األسلحة
التي يحملها داعش ،والتي تمأل
الشوارع والمخازن ،لكن النساء
يعتبرن في دولة النكاح هذه أهم
من كل تلك المسميات تلك ،ألن
الرجال والشباب القادمين للقتال
ّ
بصف ه����ذه الدولة ،لم يأتوا إلاّ
بوجود وتش����جيع النساء ،وفتح
ب����اب الجنس عل����ى مصراعيه
���اء متمرسات متمكنات،
من نس� ٍ
دول عدي����دة عربي����ة
وم����ن
ٍ
وغربي����ة ،وه����ؤالء الش����باب
القادمين هدفهم ودافعهم الجنس
ومعانق����ة النس����اء ،وبالتال����ي
فإن رج����ال داع����ش حريصون
ج���� ّدًا ،أن يحافظ����وا على تلكن
النس����اء ومنعهن من التسريب
والتسرب ،وله غايات ع ّدة غير
هذا الذي يس����مى جه����اد النكاح
وجذب الشباب في الدول العربية
ودول اوروب����ا ،المهووس����ين

بمرض أس����م ُه المرأة والجنس،
ٍ
العارف بدولة داعش وحدودها
وأمكن����ة الم����دن الواقع����ة في
إطار ه����ذه الدولة الوهمية على
خريطة عق����ول البعض ،يجد إن
دولة داعش هذه مسيط ٌر عليها
م����ن قبل رجال داع����ش بقبضة
م����ن حديد ،وال يمك����ن الخروج
والدخول لها بحرية أو بالطرق
الجاسوسية المعروفة ،وإلاّ لكنا
الحظنا ول����وج العديد من طالب
الجوائ����ز والقتلة والباحثين عن
الجوائز ملئ����وا الدولة ،ويومياً
س����معنا إن أحد قادة داعش قد
أغتي����ل عل����ى يد اح����د هؤالء،
ليس����تلم الجائزة المليونية ،لكن
الحقيقة ال يمك����ن الوصول الى
هذا الحد ..حد الحدود الس����ائبة
التي تسمح لكل من هب ودب أن
يدخل ويخرج لهذه الدولة ،ففي
البنية التنظيمية وفي أكبر مدن
التنظيم (الموصل ) ،نجد إن هذه
���ر من المدن
المدين����ة التي تعتب� ُ
العمالقة ف����ي التنظيم وتحاددها
مناطق وقصبات ومدن  ،تحارب
داع����ش ،وهناك العش����رات بل
المئ����ات من الط����رق والدروب
الزراعي����ة والمبلط����ة الكبيرة
والصغي����رة بجانب النهر أو في
المناط����ق الزراعية أو المناطق
القاحلة المحاددة لألقليم أو الى
الجنوب المح����اددة للمحافظات
اآلمنة م����ن داعش ،لكن نالحظ
ّ
إن هذه المدينة واقعة كلياً تحت
قبضة داعش ،وال يستطيع أحد

الكبيرة ،والشعب منهم مستفاد،
ومنهم نائمين!! اصحاب وسادة
النوم ..اليتدخلون ،وهذا عضو
البرلمان،هيث���م الجب���وري..
يص���رخ بالفضائي���ات ،وال من
مجيب  :كيف ..الفقير يستجاب
له ؟ اهلل س���بحانه وتعالى يقول
في كتابه العظي���م  « :أتأمرون
الناس بالبر وتنس���ون أنفسكم
وأنت���م تتل���ون الكت���اب أف�ل�ا
تعقلون» ،وأنا أيضاً ،أكرر اآلية
الكريم���ة  ( :ذ ّك���ر إن الذكرى
تنفع المؤمنين) والمشاركين في
الحكومة أكثريتهم رجال دين !!

الدخول لها أو الهروب منها إلاّ
بتواطئ أو دف����ع أموال للتنظيم
للخ����روج م����ن المدين����ة ،ولو
خرج أو هرب ش����خص س����واء
م����ن النس����اء أو الرج����ال ،فإن
الهارب م����ن المدينة ،ال تمضي
عليه بضع س����اعات ،حتى يعلن
خب����ر اختفائه ،وتعم����م صوره
ومواصفاته على مداخل ومخارج
المدينة ،وأيضاً يُحاس����ب أهله
وذووه حساباً عس����يراً ..فكيف
سمحوا له بالهروب أو لم يبلّغوا
عن اختفائه ،ويقام عليهم الحد،
وأهون واس����هل تلك الحدود هو
إزال����ة الرأس عن الجس����د في
الس����احات العامة ،ويحدث هذا
تقريباً يومي����اً ،لردع الناس من
التفكي����ر ،ألن من يه����رب ،فأن ُه
يخلّف أهله بعده قتلى أجساداً بال
رؤوس ،باإلضاف����ة الى هذا فإن
الفرق الت����ي تتجول في االحياء
والمخاتي����ر وف����رق التطبي����ب
والخ ّتان����ات وفرق����ة الخنس����اء
والعضاضات اللواتي انتدبن من
نفس االحياء والقصبات ،وهن
مراقب����ات لكل ش����اردة وواردة
ف����ي تل����ك المناط����ق ،ويعلمن
عدد الرجال والش����باب والنساء
واألطفال والش����يوخ ،واليمكن
أن يم����ر زم� ٌ
���ن دون أن يعرفن
من خرج وه����رب ،ولهم بيوت
ومقرات عن����د رؤوس االحياء
ونهاي����ات الش����وارع ،ول����كل
مجموعة واج����ب دقيق ومعقد
في الحفاظ عل����ى المنطقة التي

أمّا شعوب اوروبا فقد كان لهم
رأي مختلف:
حيث يرى هؤالء اآلدميون ،أننا
ش����عوب مثيرة لألهتمام ،وأننا
اليوم ندفع ثمن حماقات ارتكبت
عبر التاريخ ،ألننا ما زلنا نعيش
ف����ي التاريخ! ويش����عر البعض
أنن����ا ما زلن����ا نعان����ي مخلّفات
الحرب العالمية األولى والثانية
واتفاقيات س����ايكس بيكو وسان
ريمو والتقس����يم لدول الش����رق
األوس����ط ،والتالعب الذي قامت
به حكوماتهم ف����ي ديموغرافية
المنطقة وتجانس����ها ،واكثر من
ذلك يص����ل البعض ال����ى اظهر
الش����عور باألس����ى واألسف لما
س����بب ُه اجدادهم لنا من احتالل
بشكل غير مباشر،
وتقسيم ،ولو
ٍ
ولك����ن كل ذل����ك ال يمن����ع من
أنهم (على األغل����ب) مصابون
باإلس��ل�اموفوبيا (الره����اب من
اإلس��ل�ام) لما رأوه ويرونه من
تصرفات ممقوتة ممن يحسبون
على اإلسالم في اوروبا والعالم
كلّ����ه ،ول����ذا تراه����م يتجنبون
الخ����وض ف����ي الحدي����ث ع����ن
آرائهم المباش����رة فيما يعتقدون
عن الش����رق األوس����ط والعرب
والمس����لمين ،وهو أم ٌر مؤسف
للغاية أن يكون المتطرفون منا
قد اوصلوا اآلخرين الى الخشية
من التعبي����ر عن آرائه����م فينا
بصراحة ،خوف����اً من ردود فعل
متطرفة أو غير متوقعة! ولكنهم
على األغلب أكثر تعاطفاً معنا من
األعم األغلب من شعوب أمريكا
وآس����يا ،إمّا افريقيا الس����مراء
ف��ل�ا داع����ي لمعرف����ة آرائه����م
فينا ،فرأيه����م متوقع وهو أنهم
يعانون من مشاكل كثيرة تجعل
تفكيرهم فينا أم����راً من الخيال،
فه����م يعانون الفق����ر والمجاعة
واالمراض واالقتتال المستمر،
ولك����ن فيهم ً
جيال من الش����باب
س����يحطم المس����تحيل ،وينقلهم
وقت قريب
الى المس����تقبل في ٍ
إن شاء اهلل  ،حيث أنهم قريبون
من الشرق األوس����ط ،ويعانون

م����ا يعانون م����ن تبع����ات ذلك
القرب م����ن منظمات إرهابية كـ
(بوكو حرام) وغيرها ،ولكنهم
رغم ذل����ك يحترمون اإلنس����ان
لكونه إنس����ان ،ويؤمنون أنهم
يس����تطيعون التفاعل والتواصل
مع أي شخص بناءاً على ج ّديته
وافكاره ّ
البناءة بعيداً عن الطائفة
والدين والعرق ،ولذلك اعتقد إن
أجيال شبابهم ستنهض بأممها
ف����ي القريب العاجل ،وأتمنى أن
���ب مما نال اآلخرين
ينالنا نصي� ٌ
من فكر جدي����د وعقول مخلصة
لبن����اء األوطان ،ب� ً
���دال من لعن
الظالم واتهام الش����رق والغرب
بالمؤامرات ض ّدنا ونحن نيّام!
خالص����ة القول أننا كنا وما زلنا
نخدع أنفسنا بأننا مُحاربون من
قبل اآلخرين وأنهم يس����تهدفون
النيل من (حضارتنا) و(تاريخنا)
و(عقولن����ا الف����ذة) و(انجازاتنا
التاريخية!) ونستمر في االقتتال
بينن����ا وتخريب ما بي����ن أيدينا،
والحقيق����ة إن العالم قد نس����ينا
ونس����ي حتى وجودنا ،وال يرى
منا غي����ر األخبار التي تنش����ر
صور القت����ل والرعب والدماء،
مما خلق ويخلق فجوة وحاجزاً
بيننا وبي����ن اآلخرين ،يجب أن
نعمل على هدمه بإظهار أفضل
ما لدينا من علم وأخالق وحسن
تعامل وتعاطف م����ن اآلخرين،
لنثبت أننا م����ا زلنا هنا ّ
وإنُه ما
زال بأمكاننا ان نشارك في بناء
حضارة اإلنس����ان على األرض،
ب� ً
���دال من اس����تخدام م����ا ينتجه
اآلخرون لتخري����ب ما عندنا أو
قتلهم به! وأن����ا متفائل بأجيال
س����ترى النور قريباً ،وستنفض
عنها تراب األحق����اد والخراب،
وتنطلق الى بناء األوطان على
أساس من اإلنسانية المشتركة
واحت����رام األختالف ،وأتمنى ان
يكتب الكاتبون يوماً بعد جيل أو
جيلي����نّ ،
إن « العالم ينظر الى
ٌ
شعلة
الش����رق األوسط على ّإنُه
النور الجديدة في عالم اليوم» ،
وما ذلك عن المخلصين ببعيد.

حمزة الجناحي
يقمن بها ،والح����ال هذا في كل
مدن داعش !! اذاً اليمكن أن يتم
فرار إحدى الش����ابات أو النساء
هكذا بدون أن تتعرض لألمساك
ومن ثم إقامة الح����د عليها ،اذاً
ف����ي مثل هذا الح����ال اليمكن أن
تهرب سيدة أو رجل دون أن يتم
موافقة خروجها من المدينة ،إمّا
سرية
بدفع األموال أو بموافقة ّ
تتم من قبل بعض المش����رفين،
ألنتفاء الحاجة ،لكن هذا االتفاق
بالس����ماح له����ا بالخ����روج ،ال
يعلن عنه بل إن إحدى النس����اء
المش����رفات على تلك المنطقة،
تخبر مسؤولي
أو على السبايا،
ُ
المنطقة ،أن إحدى تلك البنات،
اصبح����ت مريض����ة أو أنه����ا ال
تحتمل البقاء أو أنها ال تستطيع
أن تقد ّم المزيد للرجال ،أو أنها
اصبح����ت امرأة مريض����ة ربّما
ت����ؤذي م����ن وطئه����ا ،وبالتالي
التخلص منها افضل ،وهنا تبدأ
مرحلة التهريب أو م ّد جس����ور
التعاط����ف الزائفة مع تلك الفتاة
أو المرأة دون دراية بالمؤامرة،
وبطريق����ة أو بأخ����رى تخبرها
تل����ك الم����رأة المس����ؤولة ،أنها
تستطيع أن تس����اعدها بالهرب
والخ����روج من مملك����ة الموت،
وتب����دأ التحضيرات الزائفة التي
هي قد تمّت بموافقة اللجنة في
المدين����ة التي ق����ررت اخراجها
والس����ماح لها بحج����ة تهريبها
 ,تخب����ر المرأة الفت����اة أن ُتهيّأ
نفس����ها وبجنح الليل وبس����يارة

م����ن داع����ش ،وبأح����د اعضاء
داعش يقود السيارة ،يُخرجون
الفت����اة التي ُعمم����ت أوصافها
للخروج م����ن مملكة الموت الى
أهلها وذويها ،لتعلن عن طريقة
هربها ،وكيف س����اعدها احدهم
بمعية أم����راة قائدة في التنظيم،
طبعاً األسباب كثيرة للتخلص من
تلك المرأة ،أهمها أنها اصبحت
«اكسباير» ..أي مضرة لرجال
التنظي����م ،وال تق���� ّدُم أي خدمة،
وربّم����ا يس����تخدمها التنظي����م
للدعاي����ة عن أفعال����ه ووقائعه،
ُهربة
ألن هذه المرأة الهاربة الم ّ
ستتوافد عليها وسائل اإلعالم،
وستتحدث لس����اعات طوال عن
داعش وع����ن تصرفات داعش،
وع����ن ط����رق الذب����ح والنكاح
والبي����ع والش����راء والفت����اوى
،وه����ذه األخب����ار تجع����ل م����ن
التنظيم مرهوب الجانب ..مخيفاً
ورهيباً ،اليمكن أن تهرب امرأة
مكسورة نفس����ياً وجسدياً بهذه
البساطة من هؤالء القوم الذين
اليتوانون عن قط����ع الرؤوس
واالعضاء ورمي الش����باب من
فوق الس����طوح العالية ،داعش
تلك المملكة أو الدولة األسطورة
الت����ي ظهرت في زم����ن األقمار
الصناعية وزم����ن العالم عبارة
عن قرية ،ظهرت بكل هذه القوة
لتبني لها دولة وحدوداً ،وتمتلك
ً
أمواال وتح����ارب العالم ،والعالم
يحاربها بأقوى أسلحته .

