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العدد 2439 :

الفضيحة
في الثقافة العربية
حيدر حسين سويري
الفضيح����ة ف����ي
اللغ����ة ،جائ����ت من
إفتض����اح الس����ر،
ولكنه����ا تحم� ُ
���ل بين
طياتها السر المشين
فقط ،وليس إفتضاح
ّ
كل س����ر فضيح����ة،
تكون ً
ُ
فعال
وهي بذلك
سيئاً ومعيباً من جهة إجتماعية
ودينية ،وعلى األكثر من الجهة
اإلجتماعية ،حيث يكون عملك
في الس����ر ،وعند معرفة الناس
به تكون(الفضيحة).
ع����رض تلفزي����ون الع����راق
البابل����ي»
مسلسل»حس����ن
..ف����ي بداية تس����عينيات القرن
الماض����ي ،كان المسلس����ل من
ملف����ات المخاب����رات العراقية،
ق����ام ب����دور البطول����ة الفن����ان
العراقي الكبير»حس����ن حسني
(الذي ال نعل����م اآلن من أخباره
شيئاً!)» ،يحكي المسلسل قصة
خاطب لفتا ٍة يُحبها ،ولم
���اب
ٍ
ش� ٍ
يت����زوج منه����ا بع����د ،وهو من
عائل����ة محافظة ،ذات س����معة
جي����دة ج ّدًا ..من س����كنة بغداد،
ذهب»حس����ن» إلكمال الدراسة
في أوروبا ،حي� ُ
���ث ُتنبأ له بأن
يك����ون عالم����اً كيمياوياً(عال����م
ذرة) ،فتج����ري أحداث القصة،
بأن يتعرف عل����ى فتاة أجنبية،
ث ّم تكون عش����يقته ،يتضح فيما
بع����د أنه����ا عميل����ة للمخابرات
ا ال سر ا ئيلية ( ا لمو س����ا د ) ،
حي� ُ
���ث يت����م تصويرهم����ا ف����ي
ح����ال المضاجع����ة وممارس����ة
الجنس ،ث ّم تح����اول المخابرات
االس����رائيلية تجنيد»حس����ن»،
للعم����ل لصالحها ،مه� ً
���ددة إياه
بأرسال شريط الفديو إلى أهله
وخطيبته! يعني»الفضيحة»!
ُ
فيعيش»حس����ن» حال����ة م����ن

الخوف والرعب ،ويكاد يضعف
ل����وال أن تداركته يد المخابرات
العراقية ،المهم أن «حس����ن»
اُغتي����ل عل����ى أرض الواقع في
بغداد ،فيم����ا بعد ،ول����م يُظهر
المسلس����ل ذلك،هن����ا س� ٌ
���ؤال
يطرح نفسه :هل خيانة الوطن
وهي الفضيح����ة الكبرى والعار
األبدي ،والتي تؤدي بصاحبها
إل����ى اإلعدام ،أش���� ُد وقع����اً أم
فضيحة ممارس����ة الجنس؟! إن
الثانية ال تعدو ش����يئاً يذكر أمام
األولى(خيان����ة الوط����ن) ،هذا
ً
أوال ،إ ّما ثانياً وكالهما مهم في
مقال����ي هذا ،م����ا الفضيحة في
إنسان
وأي
ممارسة الجنس؟!
ُّ
ٍ
سوي ال يمارس الجنس؟! أليس
الجنس أمراً طبيعياً ،مثل األكل
والش����رب والنوم ،وغيرها من
الحاجات والممارسات البشرية
الطبيعي����ة؟! فم����ا الفضيحة في
ذل����ك؟! إن الفضيحة والعار كل
العار ف����ي األعتداء على حقوق
اآلخرين وإغتصابها ،سواء في
الجن����س أو في غي����ره ،بل هي
الخيانة العظمى لجميع مجتمع
اإلنسانية ،وفاعل هذا اإلعتداء،
يجب أن يكون ه����و المفضوح
وليس الضحي����ة! إن ما يحدث
في مجتمعنا ه����و العكس دائماً
���ب َق ْولُ ُه ْم)!
���ب َفع َ
(وإِن َتع َ
َج� ٌ
ْج� ْ
َ
اليوم تقوم داع����ش بإغتصاب
النس����اء ،وبيعهن تحت ذريعة
فتوى المجرمين(جهاد الكفار)!
والمشكلة أن الضحايا بدأت بقتل
نفس����ها! والجاني حر طليق! ال
يَج ُد من يردعه ،بل يجد الفتاوى
تبرر له فعله الش����نيع! مع
التي
ُ
���كوت عجيب م����ن المجتمع
س�
ٍ
الدولي! بقي ش����ئ ..ثمّة قاعد ٍة
تقول»األه����م فالمهم» ،وال أه ُم
من كرامة اإلنسان وحفظها.

العبادي:إني ُ
أخيرنفسيبين
ِّ
الوطنية والحزبية!!
محمد أبو النواعير

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

ال تحت���اج ال���دول
والبل���دان إل���ى
الكثي���ر من الفترات
الزمنية ,لكي تنسلخ
عن حال���ة التردي
قي أو
إلى حال��� ِة ُر ٍ
كمال ,بل في أغلب
ُ
يك���ون
األحي���ان،
لضغ���ط الظروف واألح���داث ,دو ٌر
تغيير س���ريع،
محوري في حصول
ٍ
وانقالب في المش���اهد والمواقف,
قد تق���ود تل���ك البلدان إل���ى العلو
وال ُرقي ,وقد تؤدي بها إلى االنهيار
والفش���ل ،فالعبرة بتل���ك اللحظات
زمن
التاريخية التي تعتب ُر كبوابات ٍ
تلج منه���ا األمم في
عن���د البعضُ ,
التغيي���ر ,وكل ذلك يعتم ُد على عدد
م���ن المواقف والمقوم���ات ,وأهم
هذه المواق���ف عادة ,تكون مواقف
مصادر القوة والتأثير في ذلك البلد,
سواء أكان مصدر القوة والتأثير من
السلطة ,أو من مجموعات الضغط,
أو من الشعب المتفق على المطالبة
بحقوقه .الظاهرة اإليجابية التي
تم ُر في العراق في هذه الفترة ,هي
حص���ول إجماع بين عم���وم أبناء
الش���عب ,وبين أغل���ب مجموعات
الضغ���ط المؤث���رة والفاعل���ة في
المجتمع العراقي ..على إن الفساد
السياس���ي واإلداري والوظيف���ي
والمالي واإلداري ,قد بلغ مستويات
لم يعد الش���عب يتحمله���ا ,ولم تعد
شعارات التخدير والتهدئة ,تتجاوب
مع حال���ة اإلحب���اط والغضب عند
الجهات المذكورة ،كما ّ
إن اختالف
الكثي���ر من اآلراء حول ش���خصية
العبادي ..في قدرته أو عدم قدرته
على تحقي���ق اإلصالحات المختلفة
 المطال���ب به���ا من قبل الش���عبوالمرجعية ,وقبله���ا :المطالب بها
وطنياً وأخالقياً وشرعياً -جعل الثقة
تتزع���زع بالرج���ل ,ويُكثر الهجوم
علي���ه من قبل الكثير من األطراف,
وقد تكون بعض األطراف م ّ
ُحقة في
عدم ثقتها بقدرت���ه على حمل هذه
األمانة الثقيلة التي قد تضطر ُه إلى
نزع الكثير م���ن األردية واألثواب,
وأوله���ا نزع ثوب ال���والء لحزبه
ّ
الذي س���يكون المتضرر األول من
حزمة اإلصالحات ,إن تم تبني هذه
بش���كل واقعي وعملي
اإلصالحات,
ٍ

من قبل العبادي وجهازه الحكومي!
ّ
إن الموقف الحقيقي الذي س���ينقذ
العبادي من هذه األزم���ة الكبيرة,
ه���ي إتب���اع المنه���ج البراغماتي
ب���روح وطنية ،فالعبادي
الممزوج
ٍ
ُ
يدرك جيداً أن��� ُه يملك اآلن في هذا
المفص���ل من التأريخ ,زمام مبادرة
تغيير واقع مزري من خالل تحقيقه
لحزم���ة اإلصالحات المطلوبة منه,
ُ
والتي هي ً
تس���تهدف
أوال وأخيراً،
حل مش���اكل أبناء الشعب العراقي،
ش���ريطة أن تك���ون تحت س���قف
الدس���تور ومراعاة القوانين ,لكي
تأخ���ذ طريقه���ا ال���ى التنفيذ دون
عوائق ،هذه القرارات هي ليس���ت
قوانين مُش��� ّرعة م���ن قبل مجلس
النواب العراقي ,لذا فمن الضروري
تعش���يق آلي���ات اإلص�ل�اح ل���دى
العبادي ,بين إتباع واحترام الوضع
واإلطار القانوني لهذه اإلصالحات,
وبي���ن توجي���ه جه���ود اإلصالح
نحو معالجة المش���اكل الموجودة,
س���واء األمني���ة أو االقتصادية أو
الخدمي���ة أو البطالة ,أو غيرها من
المفاصل في جسد الدولة العراقية,
وخاصة الفس���اد اإلداري والمالي,
وليس على مس���توى األش���خاص
فق���ط ! ش���رط التجرد ع���ن رداء
الوالء الحزبي الضي���ق ,وتفضيل
المصالح الش���خصية ,والذي ُ
يلف
خاص���رة أغلب سياس���يي العراق,
طاعون ,س���ينخ ُر في جسد
كمرض
ٍ
أيّة مش���اريع إصالحية لهذا البلد,
فابتعاد العبادي عن النفس الفئوي
والحزب���ي ,والتمت���رس ب���اإلرادة
الش���عبية ودعم المرجعية ,سيبعد ُه
عن منه���ج اإلصالحات الس���لبية,
والتي ترم���ي إلى إقص���اء القوى
السياسية تحت عنوان التكنوقراط!
يج���ب أن تكون ه���ذه اإلصالحات
ج ّدي���ة ومتواصل���ة ,وان تك���ون
جذرية تمت���د في عم���ق المطالب
المش���روعة للمواط���ن العراق���ي,
وأن تكون ش���املة وليست أحادية,
لتش���مل كافة المسؤولين من أعلى
إلى أدنى مستوى ,وليكون الجميع
ً
مش���موال بهذه اإلصالح���ات! وأن
تك���ون متوازن���ة ,وأن ال يعترض
عليه���ا القان���ون ,وأن ال تتعارض
مع الدستور العراقي ,وبهذا سوف
يكتب لها النجاح .
ُ

ماجستير فكر سياسي أمريكي معاصر
باحث مهتم باآليديولوجيات السياسية المعاصرة.

برلمان العراق  :فساد وغباء ومسخرة
أثار تصويت مجلس النواب
ق���رار يُل���زم وزارة
عل���ى
ٍ
اإلتصاالت  ,بحجب المواقع
اإلباحي���ة من ش���بكة االنتر
نيت  ,اس���تهجان وسخرية
الرأي العام العراقي  ,لتفاهة
مناقشة المش���كلة التي هي
بعي���دة ج��� ّدًا عن المش���اكل
التي تحرق المواطن بنارها
الكاوية.
س���خف المشكلة ،بأنها ليس
ضم���ن التحدي���ات الخطيرة
الت���ي تواج��� ُه الع���راق،
وه���ذا التصوي���ت المضحك
والكوميدي ،يؤش ُر بدقة على
العقول الناش���فة واليابس���ة
الت���ي تعي���ش ف���ي أبراجها
الزجاجي���ة الوردي���ة ،بعيداً
عن المش���اكل والمعضالت
الت���ي نح���رت الع���راق من
ُ
وتؤك
الوريد ال���ى الوريد ,
أيض���اً بأنهم يعيش���ون في
عالم خ���ارج العراق  ,أو إن
ٍ
الفساد المالي ،أفسد عقولهم
وأعمى بصرهم وبصيرتهم،

حت���ى يش���اغلون أنفس���هم
باشياء حقيرة وتافهة ،خارج
ٍ
تطلع���ات الش���عب ،المطالب
باإلصالح وتوفير الخدمات ,
والقضاء على الفساد المالي
واإلداري الذي عش���عش في
السلطة القضائية ،وأخرجها
م���ن واجبها ومس���ؤوليتها
ف���ي رعاية تطبيق القانون،
ووق���ف المس���تهترين به،
وق���ص أظاف���ر الخارجي���ن
ّ
عن القانون ،بارس���الهم الى
العدالة ،لتكون دولة القانون
ّ
بحق ّ ,
إن قرار حجب المواقع
اإلباحية السفيهة والسخيفة
 ,لي���س ضم���ن أولوي���ات
تس���اهم في وق���ف التدهور
الحاصل في العراق  ,بوقف
اإلرهاب الدموي الذي يحصد
المواطني���ن االبري���اء يومياً
 ,وبوق���ف جرائ���م داع���ش
اليومية  ,وال بوقف بشاعة
إرهاب المليش���يات المسلّحة
اإلرهابية التي رفعت رأسها
مج���دداً بالظه���ور علناً في

الش���وارع  ,لذلك ُ
كثر تواجد
اعداد الجث���ث المرمية على
الطرق���ات ُ ,
ُ
وكث���رت أعمال
القت���ل والخط���ف والس���لب
 ,متحدي���ة وج���ود الدول���ة
وهيبتها.
إن ضعف الدولة وأجهزتها
مؤسساتها  ,س���محت لهذه
الثغرة الكبي���رة بظهور هذه
المليش���يات المسلّحة التابعة
كلياً لقادة الفس���اد العراقي،
لتقوم بدور االبتزاز السياسي
شعور بالمسؤولية
أي
 ,دون ّ
ٍ
 ,كم���ا ّ
إن تواجده���ا ،يثي��� ُر
الفزع والرع���ب في نفوس
المواطنين  ,ولتقويض سلطة
العب���ادي المرتجفة والخائفة
والمرتعش���ة التي تراوح في
مكانه���ا  ,وال تتجاس���ر في
مهاجمة الفس���اد والفاسدين
 ,لقد وقع السيد العبادي في
دائرة الخ���وف والتردد وهم
يبتزون ُه يومياً بمليش���ياتهم
اإلرهابي���ة  ,وبرلمان يتفرج
على مش���اكل الش���عبّ ،
كأن

ليس ل��� ُه عالقة الم���ن بعيد
وال من قريب  ,س���وى إدارة
أدوار هزيلة ،ليكون مسخرة
للمواطني���ن  ,مثلما فعل في
مهزلته السخيفة ،بالتصويت
بالثق���ة لصالح بق���اء وزير
الكي���زر ( وزي���ر الكهرباء
) في منصب���ه  ..في مهزلة
االس���تجواب السخيفة  ,كأن ُه
مهرج في س���يرك التهريج
ٌ
والفكاهة ،واذا كان يعلم بأن
حجب المواقع اإلباحية غي ُر
قاب���ل للتنفيذ فه���ي مصيبة
 ,إمّ���ا اذا كان ال يعل���م فأن
المصيبة أعظ���م وافدح ،لقد
حاول���ت دول الخليج حجب
ه���ذه المواق���ع الس���خيفة ,
فلم تفلح رغ���م أنها صرفت
الماليي���ن من ال���دوالرات ,
وكذلك جر
ج ّربتها الصين التي تعتب ُر في
مقدم���ة دول العالم بالتطور
التكنولوج���ي وااللكترون���ي
واالنترني���ت وفش���لت ،ألن
الحج���ب اليحتاج الى
كس���ر ُ

جمعة عبد الله
جه ٍد خارق  ,بل جهد بس���يط
ال يتج���اوز  5دقائق  ,حتى
يستطيع الس���اعي والباحث،
أن يدخ���ل بس���هولة الى أي
موقع إباح���ي يختاره  ,واذا
ٍ
تصور اعضاء البرلمان بأنهم
اذكياء في ص���رف الماليين
الدوالري���ة ،لحج���ب مواقع
وهم كبير
الرذيلة  ,فأنهم في ٍ
 ,وس���يكونون مسخرة غبية
للدان���ي والقاص���ي  ,وهي
ُ
تمثل قمة الغباء والسذاجة ,
ّ
ألنهم يتصورون إن المسألة
سهلة  ,مثل تجمعهم كالذباب
الوحش���ي عل���ى الغنيم���ة
والفره���ود  ,أنهم مصابون
بداء العق���م وال فائدة ُترجى
منه���م  ,س���وى تعميق ح ّدة
المشاكل واألزمات  ,والبلبلة
في تعميق الفوضى السياسية
 ,فهم يعيشون خارج الواقع
الفعل���ي العراق���ي  ,فه���م
اليعرفون ّ
إن هنالك شريحة
ضخمة العدد ،ال تعرف معنى
المواقع اإلباحية ،ولم يدخل

صبرا وشاتيال هوية عصرنا حتى األبد
فهل ينسى التاريخ تلك املذبحة !؟
عندما تم ُر أيام الس���نة ،يوماً
بيوم ،نب���دأ بالبحث فيها عن
مايصادف فيها م���ن أحداث
مأس���اويةُ ،كتِبت بس���جالت
وقوامي���س وتواري���خ ذاكرة
األل���م العربي ،وف���ي ذاكرة
مايُص���ادف به هذه األيام من
أحداث ونكبات واآلم عربية،
ُ
اليمكن للذاكرة التاريخية أن
تمحوها ،وهنا سنقرأ ،عن ما
تصادف ُه هذه االيام وبألم ..عن
“محرقة صبرا وش���اتيال”،
ففي ذكرى الس���ادس عش���ر
من أيل���ول  ،1982حصلت
هذه المذبحة ،والتي س���تبقى
ذكراها وأحداثه���ا الدموية،
فاجعة ونكبة كبرى محفورة
عميق���اً في ضمائ���ر وعقول
وسجالت األلم ألبناء الشعوب
وأخص منهم الشعب
العربية،
ّ
الفلس���طيني واللبناني ،فهذه
المذبحة بكل تجلياتها ،أثبتت
ف���ي تل���ك المرحل���ة تناقض
مش���اريع اللبنانيي���ن ،فمنهم
من أختار مش���روع النضال
كرمز
التحرري من الصهاينة
ٍ

للنضال في سبيل الحرية التي
تعي ُد ل���ـ اللبنانيي���ن حريتهم
وس���يادتهم الوطنية ،ومنهم
من ذهب بعي���داً بعمالته لهذا
المش���روع الصهيوني بلبنان
الش���قيق  .نس���تذك ُر جميعاً
ف���ي ه���ذه الذك���رى كعرب،
ذك���رى ش���هداء الحرية من
األخوة الفلسطينيين ،وبعض
األخوة اللبنانيين ،ونس���تذك ُر
معه���ا حقد بع���ض األحزاب
والق���وى اللبنانية التي كانت
تم���ارس عمالتها
ومازالت،
ُ
لهذه المش���روع الصهيوني
بلبنان وخارج���ه ،وفي إطار
عمالة بعض القوى اللبنانية
للمشروع الصهيوني بلبنان،
نق���رأ بالتفاصي���ل ع���ن هذه
المذبح���ة ،فه���ذه المذبح���ة
وقع���ت ف���ي مخيم ش���اتيال
لـ الالجئي���ن الفلس���طينيين
“جنوب بيروت” وحي صبرا
اللبناني الفقي���ر ،بعد يومين
من اغتي���ال الرئيس اللبناني
بش���ير الجميل  ،وبدت كأنها
انتقام لمقتل الجميل الذي كان

ً
زعيما للمليش���يات اليمينية
 ،ووقع���ت ف���ي  16أيل���ول
1982م واس���تمرت لم���دة
ثالثة أيام على يد المجموعات
االنعزالية اللبنانية ،المتمثلة
“بحزب الكتائ���ب اللبناني “
و”جي���ش لبن���ان الجنوبي”
والجي���ش الصهيون���ي “،
وف���ي التفاصيل نقرأ ،أن ُه في
مطوقًا
ذلك الوقت كان المخيم ّ
بالكام���ل من قبل جيش لبنان
الجنوبي والجيش الصهيوني
الذي كان تحت قيادة “ إريل
ش���ارون -ورفائي���ل إيتان “
إمّا قيادة الميلشيات اللبنانية
فكان���ت تحت إم���رة المدعو
إيل���ي حبيق���ة  -المس���ؤول
الكتائب���ي المتنفذ ف���ي لبنان
حينه���ا  ،وهنا نقرأ بألم كيف
قام���ت الق���وات االنعزالي���ة
بالدخول إلى المخيم ،وبدأت
بدم ب���ارد تنفيذ المذبحة التي
ٍ
ه ّزت العال���م ودونما رحمة،
وبعيداً ع���ن اإلعالم ،وكانت
قد اس���تخدمت األسلحة بكافة
أشكالها في عمليات التصفية

لسكان المخيم ال ُع ّزل ،وكانت
مهم���ة الجي���ش الصهيوني
محص���ورة بقص���ف بع���ض
المناطق ،و باألمداد بالسالح
و بمحاص���رة المخيم وإنارته
ً
ليال بالقناب���ل المضيئة ،وفي
تفاصي���ل المذبح���ة نقرأ بألم
أيض���اً ،كي���ف دخل���ت ثالث
فرق م���ن مجموعات وقوى
لبناني���ة ،كان���ت متحالفه مع
جيش االحت�ل�ال الصهيوني
بلبنان  ،وكيف أنها دخلت إلى
المخيم ،وكان ٌ
كل منها يتكون
من خمس���ين مس���لّحًا ..إلى
المخيم بحجة وجود 1500
مسلّح فلسطيني داخل المخيم
،وقامت بع���ض المجموعات
اللبناني���ة “ المتحالف���ة مع
االحت�ل�ال الصهيون���ي “
باإلطباق على سكان المخيم،
وأخذوا يقتلون المدنيين ً
قتال
ّ
س���ن
بال ه���وادة ،أطفال في
الثالث���ة والرابع���ة ،وج���دوا
ٌ
حوامل
ُغرق���ى في دمائه���م،
ونس���اء ت ّم
ُب ِقِرت بطونهن،
ٌ
إغتصابهن قبل قتلهن ،رجال

أيُّها الفنانون..
إلي “ جيتارتي “ !!
أعيدوا َّ

ال تس���تغربوا كثي���راً  ،وال
علي ،
تس���تعجلوا في الحكم ّ
وعل���ى كرهي ّ
الش���ديد لكم،
ش���يئاً من الق���راءة المتأنيّة
وس���تعرفون لماذا ال أطيقكم
– طبع���اً لي���س جميعك���م –
س���أضيف كلم���ة بعضك���م..
احترام���اً ألولئ���ك الذي���ن ال
يتجاوز عدده���م أصابع اليد
،أولئك الذين اختاروا الكلمة
واللحن والصوت  ،ال الدندنة
والسفسطة البعيدة
والغطغطة ّ
كل البع���د ع���ن الف���ن ،وما
جاور ُه من شبه فن  ،تخيَّلوا
ي���ا أصدقائي ّأنن���ي حاولت
ذات م���رة أن أدخ���ل عالمكم
وأردت أن أصب���ح فنان���اً
ُ
،
 مغني���اً – مثلكم مش���هوراًوله جمهور ُه الكبير  ،جرّبُت
ُ
وشعرت بأن
صوتي وحدي،
ل���ي موهب���ة ال ينقصه���ا إال
الميكرف���ون فق���ط  ،فكان أن
اتصلت بأحد الفنانين َّ
الذائعي
الصيت ،وه���و كاتب كلمات
َّ
وملحن وفنان في نفس الوقت
ُ
وطلبت لقائه  ،فاتفقنا على
،
الم���كان َّ
والزم���ان ،واخترنا
في أحد المقاهي طاولة على
انفراد  ،وكانت القهوة ثالثنا
َّ
تح���دث لي ع���ن مُغامراته
،
في عال���م الف���ن ّ ،
وأنُه أحد
األصوات الفنيّة المؤثرة في
كتيبة ّ
وإن ل ُه قريباً
الشباب ّ ،
السنة في إحدى
 -حفل رأس ّ

ال ّدول األوربيّة  ،ث ّم بعد لحظة
َّاتصل���ت به إح���دى الفنانات
وطلب منها تس���جيل “ديو “
معه  ،انه���ى مُكالمته ورحلة
َّ
الثن���اء على نفس���ه وأعماله
إلي
ونجاحات���ه  ،ث��� ّم ع���اد َّ
ً
س���ائال  :هل جربت
وبادرني
الغناء س���ابقاً ؟ ُ
قلت له  :ال ـ
 ،قال :مُش���كلة معك إذاً ..ما
دمت لم تجرّب ،ولكن سأعمل
أسجل
ما بوسعي من أجل أن ّ
ل���ك أغنيّة – ناجحة – مُقابل
 10000دج  ،وال ُتخبر أحداً
بهذا المبلغ ..س���اعدتك ّ
ألنك
وطالب جامعي
ابن مدينتي ،
ٌ
ُ
حاول���ت أن أقنعه
 ،و، !! ..
ً
قليال ،وأن
بتخفيض المبل���غ
جيبي مليء بعقارب ال ّتقشف
 ،إلاّ ّأن���ُه أصر عل���ى رأيه ،
ً
قائال
وقط���ع كل مُحاوالت���ي
 :مواف���ق أم ال ..ألن��� ُه ليس
ل���دي أي وقت ل���ك ؟ ُ
قلت له
 :س���أفكر في األمر وأعطيك
إجابتي الحقاً  ..مال  ،تنحنح
،طرد نيكوتين سيجارته عالياً
من مناخره  ،ابتسم ث ّم قال :
اآلن أريد اإلجابة وإذا ذهبت
م���ن هذا المكان بال إجابة فال
داع���ي لتتصل بي الحقاً  ..لم
أجد حلاًّ غير الرضوخ لطلبه
بالموافق���ة ،ويومها أعطيت ُه
هاتف���ي الذي يس���اوي مبلغ
ش���رائه ضع���ف المطلوب ،
ُ
وعدت إلى منزلنا تائهاً محمًّال

بجبل م���ن األس���ئلة ُ ،ترى
ٍ
هل س���أنجح ؟ كيف لقروي
مثلي أن يل���ج إلى هذا العالم
؟ س���اورتني ش���كوك  ،حتى
ّ
الشك في ش��� ّكي  ،ولم
ش���ك
ُضي ُقدماً
أعد ق���ادراً على الم ّ
في ركوب هذه المُغامرة التي
تتطلب تطليق الخوف والخجل
ُ
بي ً
ليال وطلب
بالثالثَّ .اتصل َّ
مني ن���وع َّ
الطابع الفني الذي
ُ
اخترت الرَّاي
أريده  ،طبعاً ،
ألن ه���ذا ّ
َّ
النوع بالنس���بة لي
ه���و المُفض���ل لحنجرت���ي ،
الصوتيّ���ة  ،كم���ا
وخامت���ي ّ
أن لجمه���وره الكبي���ر دوراً
مهمًّا في أختياري له ،كوني
أبحث عن ّ
الش���هرة والرّبح
الس���ريع ال غي���ر ،وفي الغد
ّ
التقين���ا في نفس مكان اللّقاء
األول ،أعطاني الموسيقى بال
كلمات ،وطلب مني أن أتدرب
عليها  ،وأخبرني َّ
بأن األُغنيّة
س���تكون “ ديو “ أي “ راي
 +راب “  ،وبالمُصادفة كان
معه مُغني الرَّاب الذي سيغني
معي األُغنيّة  ،كان شاباً يُشب ُه
إلى حد ما أولئك البهلوانيين
يرق���ص وح���ده ..أعضاء
،
ُ
جسده تتحرك بمفردها كأن ُه ال
يتحكم فيها  ،أنف ُه كقلعة بني
حماد  ،وجس���د ُه أرخبيل من
جزر أوشام  ،أخافني مظهره
للوهلة األولى  ،لكن سرعان
م���ا انس���ابت األلف���ة بيننا ،

وا ّتفقن���ا على يوم ال ّتس���جيل
واألس���تديو  ،لكن قبلها طلب
مني حضور تس���جيل أغنية
ألحد الفنانين ّ
الش���باب الذين
يرعاه���م  ،وكنت في الموعد
،حضرت وشاهدت ال ّتسجيل
ال���ذي كان يُدي���ره صاح���ب
األس���توديو  ،وهو خمسيني
في العمر  ،أس���ود البش���رة،
تخال ُه من زنوج إفريقيا أو من
عبيد الرّومان قديماً  ،مقفطر
القامة  ،ش���عر ُه مجعد ،يعجز
بس���ببه القمل عن امتصاص
قطرة دم من رأسه  ،ال يتكلم
كثي���راً  ،لم يُعرني أي اهتمام
 ،بل ل���م يرفع حتى عينه في
ً
مش���غوال بأداء
وجهي ،كان
الفنان ّ
الشاب لألغنية ،يركز
حتى عل���ى ال ّتفاصيل َّ
الدقيقة
ّ
ب���أن
 ،وأخبرن���ي صاحب���ي
ال ّتسجيل سيديره هذا الزنجي
وفي هذا األس���توديو بالذات
 ،عندها أحسس���ت باستحالة
نجاح���ي  ،لك���ن صاحب���ي
طمأنن���ي ،وقال ّ
بأنه س���يتم
ال ّتس���جيل بنجاح  ،وال داعي
للقلق ،خرجت من األستوديو
على إيقاع موس���يقى الرّاي
الت���ي بق���ي صداه���ا يتردد
على مس���امعي ،حتى وصلت
إل���ى منزلنا  ،وفي المس���اء
ُ
وقل���ت له متى
ا ّتصلت ب���ه
ال ّتسجيل ؟ قال لي ّ :
بأنُه في
س���وق الهواتف ليبيع هاتفي

الشهادة في المحكمة و الجريمة
لم���اذا يرف���ع الش���اهد في
المحكم���ة كف��� ُه مفتوح���ه
عند اإلدالء بش���هادته ؟ ّ
إن
اإلنس���ان ف���ي الماضي اذا
ارتك���ب جريمة ما ،و وصل
عقابها الى الس���جن ،كانت
بوش���م ،داللة على
تخت ُم يد ُه
ٍ
أن ُه من اصحاب الس���وابق،
وكان اذا ُطل���ب من ُه األدالء
بشهادة في المحكمة ،يرفع
يد ُه فاتحاً كف ُه أمام القاضي،
أثبات���اً أن ُه ليس من أصحاب

الس���وابق ،واذا كان���ت يد ُه
موش���ومة ُرفِضت شهادت ُه
! إمّا ف���ي العصر الحديث،
فقد ألغي ذلك الوش���م ،وما
نف���رق بين المجرمين
عدنا
ّ
م���ن أصح���اب الس���وابق،
ومن ليس���وا م���ن أصحاب
السوابق ..بمعنى آخر ،لقد
اس���توى األخضر واليابس،
حتى وصل بنا الحال الى أن
نشاهد المجرمين ،يجلسون
عل���ى المكات���ب وفي وضح

النه���ار ،وأصح���اب الحق
والش���هادات ،ليس لهم أي
عمل ،ولذلك نطالب السلطات
المختص���ة بالعم���ل بالنظام
القدي���م ،ووض���ع وش���وم
على يد أصحاب الس���وابق،
لنميّزهم عن غيرهم ،ولكي
يع��� ّم الع���دل ،وخاصة عند
األدالء بالشهادة ،فالشهادة
ف���ي قان���ون األثب���ات ،هي
اح���د األدلة الكتابي���ة ،وقد
ُع ّرفت الكتاب���ة ،كدليل من

أدلة االثبات ف���ي بالدنا ُ
منذ
تأري���خ موغل ف���ي القدم،
ٍ
واألدلة الكتابية تقس���م الى
السندات الرسمية والسندات
العادي���ة واألوراق الغي���ر
موقع عليها ،وأثبات صحة
الس���ندات وتقدي���م الدفاتر،
والشهادة هي إخبار اإلنسان
بحق
ف���ي مجلس القاض���ي ٍ
عل���ى غيره لغي���ره ،وألنها
خب ٌر فه���ي تحتمل الصدق و
الكذب ،ولكن يقوى أحتمال
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الى بيتها االنترنيت ،وهناك
عوائل فقيرة تصارع من أجل
توفير الخبز المر في حياتها
اليومية ،لذلك من الس���خافة
الهزيل���ة مناقش���ة مش���كلة
تافهة ج��� ّدًا  ,بعيدة جداً عن
الحريق العراق���ي الملتهب،
ً
س���ؤاال جوهرياً
نوجه
لذلك ّ
ال���ى برلمان القدر االس���ود
واللعين :هل انتهت المشاكل
التي ترهق حي���اة المواطن
 ,وبات العراق���ي يعيش في
بحوحة األمن واألمان بعيداً
عن التفجي���رات ،واإلرهاب
للميليش���يات
الدم���وي
المس���لحة؟ وهل هذا القرار
يساعد على توفير الخدمات
ويرف���ع الضائقة األقتصادية
ع���ن العوائ���ل الفقي���رة ,
وذوي الدخ���ل المح���دود ؟
هل ّ
يوفُر فرص���ة العمل الى
ُ
يوقف
الش���باب العاطل ؟ هل
هجرة الشباب الى الخارج ,
والموت في البحر أو المتاعب
المرهقة بعد أن أغلقت الدول

االوروبي���ة أبوابه���ا بوجه
وطالبي اللجوء
المهاجري���ن
ّ
؟ وه���ل ق���رار المهزلة هذا
 ,يس���اعد ف���ي تنقي���ة الجو
السياسي المشحون ؟
ّ
إن ماهية ومقصد هذا القرار،
ُ
صرف األنظار عن الواقع
هي
العراق���ي المزري  ,والتخبط
ف���ي التعام���ل م���ع الواقع
الملموس  ,وعدم مس���اندة
الح���راك المدني ف���ي تلبية
مطالب���ه اإلصالحية  ,وأيضاً
بغباء وس���ذاجة لم
تجاه���ل
ٍ
يسبق لها مثيل في برلمانات
العال���م  ,ص���وت الش���عب
وتظاهراته االحتجاجية التي
تفو ُر بالغضب الشعبي العارم
 ,فلقد أثبت البرلمان العراقي
ّ
بأنُه مصاب بطاعون الجهل
والغباء والسذاجة..

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com
وش���يوخ ُذ ِبحوا وقتلوا ،وكل
من حاول اله���رب كان القتل
مصيره ،فكانت محرقة عمرها
 48ساعة من القتل المستمر
وسماء المخيم مغطاة بنيران
القنابل المضيئة التي تطلقها
ق���وات االحت�ل�ال الصهيوني
ً
لي�ل�ا  ،وفي
بس���ماء المخيم
محيط المخيم أحكمت اآلليات
الصهيونية إغالق كل مداخل
الخروج والدخول إلى المخيم،
فل���م يس���مح للصحفيين وال
للوكاالت اإلخبارية بالدخول
إال بع���د انته���اء المحرقة،و
حينه���ا اس���تفاق العالم على
مذبحة من أبشع المذابح في
تاريخ البش���رية ،عدد القتلى
في المذبح���ة اليعرف لآلن،
ولكن أغلب التقديرات تحدثت
عن تجاوزه  3000ش���هيد
من الرجال واألطفال والنساء
والشيوخ المدنيين ال ُع ّزل من
الس�ل�اح ،ففي أيام الخميس
والجمع���ة والس���بت “ 16و
 17و  ”18من ش���هر أيلول
عام  1982م  ،استيقظ العالم

كما أستيقظ من بقي حيًّا من
ّمي صبرا وشاتيال
الجئي مُخي ّ
على واحدة من أكثر الفصول
الدموي���ة في تاريخ الش���عب
الفلس���طيني الصام���د ،وفي
التاريخ اإلنس���اني الحديث ،
بل من أبش���ع ما كتب تاريخ
العالم بأسره في ّ
حق حركات
المقاوم���ة والتحري���ر  ،ففي
تلك المحرق���ه تحالفت قوى
التآم���ر والعمالة اللبنانية مع
الصهاين���ة ،وهنا نق���رأ بألم
كي���ف إن الجيش الصهيوني
هو من “أنض���م” إلى حزب
الكتائب اللبناني بهذه المحرقة
ّ
ليسطروا بالدم
وليس العكس،
صفح���ة من صفح���ات الظلم
والبطش في محرق ٍة من ُكبرى
ُ
تهدف لتصفية
المحارق التي
الفلس���طينيين وإرغ���ام أهل
فلسطين الالجئين بلبنان على
الهجرة من جديد ،ولتس���تمر
تفاصيل الهجرات المتالحقة
للش���عب العربي الفلسطيني
 .ختام���اً ،لق���د كان���ت هذه
المذبحة  ،وصمة عار بجبين

اإلنس���انية ككل ،ووصم���ة
ع���ار وخزي لبع���ض القوى
اللبنانية العميل���ه للصهاينة
ومش���روعهم الس���رطاني
بالمنطق���ة  ،وس���تبقى لعنة
ضحايا محرقة صبرا وشاتيال
ُ
تالح���ق كل من ش���ارك بها،
وهن���ا أقتبس بحض���رة هذه
الذكرى المؤلمة بكل تجلياتها
 ،بعضاً م���ن مفاصل قصيدة
“مديح الظل العالي “ صبرا
 فتاة نائمة” للراحل محموددرويش:
“ صب���را  -بقاي���ا الكف في
جسد قتيل
و ّدعت فرسانها و زمانها
واستس���لمت للنوم من تعب،
ومن عرب ،رموها خلفهم
صب���را  -وما ينس���ى الجنود
الراحلون من الجليل
صبرا -تقاطع شارعين على
جسد
صبرا -نزول الروح في حجر
صبرا -ال أحد
صبرا-هوي���ة عصرن���ا حتى
األبد “ ..

رمضان نايلي – الجزائر
ويدفع به ثمن األس���توديو ،
كن���ت أعرف ّأن���ُه كان يكذب
 ،تس���اءلت كيف لفنان ذائع
الصي���ت – كما يق���ول – أن
الس���وق من أجل
يذهب إلى ّ
بيع هات���ف ؟ أال يخاف على
أس���مه ؟ ث ّم هل هذا الفنان –
المش���هور -عاج���ز عن دفع
ثمن زهيد لألستوديو ؟ فعلى
حسب علمي أن ما يجنيه في
ليلة واح���دة في “الكباري “
يس���اوي أضعاف���اً مضاعفة
من هذا المبلغ الذي ال يكفيه
حتى لش���راء زجاجات الخمر
ب���ي االنفع���ال إلى
 ..وصل ّ
مش���اجرته في الهاتف وكان
ر ّده  :أتعرف إلى من تتحدث
؟ أال تع���رف ّأنك تتحدث إلى
نجم كبي���ر ؟ يومها ضحكت
ٍ
حتى كاد بطني ينفجر  ،فنان ،
ونجم كبير  ،وشاعر  ،ملحن
 ،يبيع هاتف في الس���وق !؟
عجباً لهذه الجزائر..
ّ
بعد لُحيظات من قطع اتصالي
ُ
أع���دت اإلتصال وطلبت
به،
إل���ي هاتفي
من���ه أن يُعي���د
ّ
وانتهى  ،ال أنا أريد أن أدخل
إلى ه���ذا المُحيط العفن  ،وال
أريد شهرته وال ماله  ،تخيّلوا
ي���ا أصدقائي ماذا قال لي هذا
الفن���ان المعت���وه ؟ قال ّ :أنه
ال يمكنن���ي أن أتراجع إذا لم
أدفع ثم���ن تراجعي ،والمُق ّدر
بـ  50 :في المائة من حقوق

غري���ب ّ
حقًا هذا
ال ّتس���جيل،
ٌ
الكائن الفضائي ّ ،إنُه قملة ال
تستسلم إلاّ إذا أخذت قطرات
من دم اإلنس���ان ،ف ّكرت في
فصل رأسه عن جسده  ،وبعد
لحظة قلت  :ل َم ال أناول بطنه
س���كينة حادة وأُنهي مصيره
مرة واحدة  ،وأخلّص األرض
ُ
ع���دت إلى
من نتانت���ه  ،ثم
ُ
واستغفرت  ،ولكن لم
وعيي
أجد حلًاّ لهذا ّ
الشريط الالصق
 ،أب���داً  ،حاول���ت  ،ف ّكرت ،
الس���بل مسدودة  ،رجوته
كل ّ
بأن يتركني وش���أني  ،لكن ُه
إلي هاتفي ،
الص���ق  ،لم ُيعِد ّ
حصته
طلب من���ي أن أعطيه َّ
لتراجع���ي ..من أي���ن لي أن
أتدبر له المال ؟ وأنا ال أملك
في حياتي البائسة  ،اليائسة
 ،المزرية  ،س���وى هاتف ،
وأخذه من���ي هذا التنين الذي
يرت���دي زي اآلدميّة  ،كانت
ل���ي “ جيتارة “ اش���تريتها
ألدرس به���ا ف���ي معه���د
الموس���يقى ،لونه���ا أزرق ،
علي
وهي كهربائيّة  ،عزيزة ّ
كحل أخي���ر للنجاة
 ،جائ���ت ٍ
من قبضته  ،س���لّمتها مُكرهاً
ومُرغماً له وبأرخص ثمن ال
ّ
والطماع
يُمكن أبداً تصوره،
كن���ار جهنم ،ال يش���بع ،كلما
أعطيت��� ُه طل���ب المزيد وقال
 :هل م���ن مزي���د ..نعم قال
لي  :زدن���ي عل���ى القيتارة

 1500دج  ،يومها ال أدري
كي���ف ت���رددت ف���ي البصق
على وجهه ش���به المنحرف
 ،ش���يئاً ما أع���اق حركتي ،
ذلني أمام أصحابه بضحكات
وحركات وايماءات مستخفة
ُ ،
كنت موضوع سخريتهم في
الجلسة  ،أعطيت ُه “ الجيتارة
“ وكأنني سلّمتُه حياتي معها
ُ
جلبت له المبلغ
 ،وبعد يومين
المطلوب  ،كان في األستوديو
 ،سلّمتُه له  ،وأخذت هاتفي ،
ومن يومها “ يا دار ما دخلك
ش���ر “  ،ابتعدت عن عالمكم
ال ّدنيء هذا  ،إن ُه بالنسبة لي
يُش���به المكان ال���ذي تتجمع
ُ
ورأيت
فيه كالب المزاب���ل ،
صاحب���ي هذا بعد أي���ام يُطل
عل���ي بوجه���ه المُقنع على
ّ
أحد القن���وات الوطنيّة  ..في
ُ
تقززت
إح���دى الحص���ص ،
م���ن ماضيه الس���يء معي ،
واهلل أعل���م إن كان له ضحايا
آخرين م���ن قبيلة ّ
الش���باب
البائس في هذا الوطن المُدمر
للكفاءات بامتي���از  ،إمّا أنتم
فمعظمك���م ُطرد من المدارس
التي لم يجد لنفسه فيها مكاناً
الج���دران التي كنتم
 ،ملّتكم ُ
تتكئ���ون عليها  ،فخرجتم لنا
بهذا المُس���مى ّ
ف���ن “ الواي
واي “  ..إلى هنا وكفى  ،لن
أضيف المزيد ،فقط ..أعيدوا
إلي “ جيتارتي”.
ّ

بالل حنويت الركابي
الصدق على الك���ذب فيها،
وإن الش���اهد يحل���ف على
ص���دق ما يق���ول ،وبما أن ُه
بح���ق لغي���ره على
يش���ه ُد
ٍ
غيره ،فليس ل ُه مصلحة في
الكذب ،ويشترط في الشهادة
كيفما تك���ون له���ا ُح ّجيتها
ف���ي االثب���ات ،أن تقع امام
القاض���ي وطبق���اً لألوضاع
المق���ررة قانوناً ،ومن حيث
الموض���وع ،يش���ترط ف���ي
موضوع الش���هادة ،أن يرد

على واقعة متعلقة بالدعوى،
منتج���ة فيها جائزة االثبات،
وإن طلب االثبات بش���هادة
يك���ون بناءاً
ُ
الش���هود ،قد
على طلب الخصم ،وموافقة
المحكمة ،كم���ا إن للقاضي
أن يس���تدعي للش���هادة من
يرى لزوماً لسماع شهادته،
ولو لم يستش���هد ب��� ِه أحد
الخصوم ،ويمكن األثبات في
طرق ،هي
الشهادة في ثالث
ٍ
االثبات بالشهادة واجراءات

الشهادة وحجية الشهادة في
األثبات ،ولكن يبقى الوش���م
يوضع عل���ى راحة
ال���ذي
ُ
كف أصحاب الس���وابق ،هو
العالمة أو االستدالل الوحيد
صحة الشهادة ،والذي
على ّ
يميُّز بين م���ن هم اصحاب
الس���وابق ع���ن غيرهم من
المواطني���ن الذي���ن يدلون
بشهاداتهم .

