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نقطة نظام
أيها امليركليون
علي فاهم
ضجت مواق���ع التواصل
ّ
االجتماعي و حديث الناس
بدمعتين للس���يدة ميركل
 المستش���ارة االلمانيةولموقفي���ن ،األول فت���ح
أب���واب المانيا فجأة امام
أف���واج المهاجري���ن من
س���وريا و العراق الذين
هبّوا س���باحة ال���ى بلد
األمان و الرخاء و الرفاهية كما يضنون،
و فقد الكثير منهم حياتهم و حياة أحبتهم
من أطفال و نساء غرقى في بحر ايجة،
بسبب طمع و جشع مُهرّبي البشر الذين
فتحت لهم الس���يدة مي���ركل أبواب رزق
جديدة لم يحلموا به���ا ،والموقف الثاني
دموعها التي انسكبت على صورة الطفل
الس���وري الغريق على رمال ش���اطىء
تركيا ،و مما يثير الدهش���ة واالستغراب
هو الهجوم غير المس���بوق على اإلسالم
و تحميله ضريبة م���ا يحصل في بلداننا
من جور الفاس���دين و صراع اإلرادات،
بواس���طة األدوات م���ن أج���ل أن تنع���م
اس���رائيل باألمان ،حس���ب مخطط الجيل
الرابع من الحروب في الشرق األوسط،
و ما تس���ير عليه اس���تراتيجية الفوضى
الخالقة للحجي���ة كوندليزا رايس ،و هنا
اريد أن اس���ير (رون س���ايد ) و أتسائل
إن س���محتم لي :أين كانت دموع ميركل
هانم في صيف العام الماضي عندما قتل
 543طفل فلس���طيني من جرّاء القصف
االسرائيلي على قطاع غزة ،حسب تقرير
االمم المتحدة  ،و لم تقبل التصويت على

أتهام المدلل���ة (اس���رائيل ) بأنها دولة
مناهضة لحق���وق األطفال فقط !! و أين
دموع ميركلكم من مئات األطفال اليمنيين
ّ
المقطعين أش�ل�اءاً متناث���رة تحت نيران
قصف الطيران السعودي بمباركة غربية
و أسلحة بريطانية و تخطيط امريكي!!
جانب آخر أيها الميركليون الذين
و م���ن
ٍ
جعلتم م���ن ميركل آلهاً بمقابل اإلس�ل�ام
الذي علي���ه أن يدفع ثمن ما لم يقترف..
أين كان مالذ عشرات اآلالف من أهالي
الموص���ل و تلعف���ر و ص�ل�اح الدين و
األنب���ار و الفلوجة ..الم تكن قبلتهم مدن
( المس���لمين ) الذين آووهم و أسكنوهم
و أطعموه���م و مازال���وا مس���تمرين..
فهذه كربالء ً
مثال اس���كنت أكثر من 15
أل���ف عائلة من تلعفر فق���ط ،و ُ
منذ اكثر
م���ن عامّ ،
وفرت لهم الس���كن و األكل و
المش���رب ،و أغلب االحتياجات المنزلية
ُ
تحفظ لهم الحي���اة الكريمة بال مُنة
التي
من أحد ،ب���ل يعتبرون ُه واجباً إس�ل�امياً
عليهم أن يؤدونه ،وهم سعداء فرحون،
وحتى مع غير المس���لمين م���ن أخوتنا
المسيحيين و اإليزيديين الذين لن ينسوا
م���ا فعل ُه أخوته���م من تج���ار الكاظمية
وبغ���داد ( الجعفريين -المذهب الجعفري
اإلس�ل�امي) الذين خاط���روا بحياتهم و
ذهب���وا الى الموصل ليش���تروا بناتهم و
أخواتهم ،و يعيدونهن الى أهلهن ُ ..
أمثل
هذه القصص التذكر إن فعلها مس���لمون
 ..فإالس�ل�ا ُم هو من دفعهم الى مثل هذه
األفعال الخيّرة،أنها قس���مة ضيزى و اهلل
 ..و دمتم سالمين .

هولالمصائبوكبرالكوارث..
من المسؤول األول
عبد الخالق الفالح

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

حادثة منى وجمل���ة الحوادث في مكة هذا
العام ،تلك التي أصابت المس���لمين وألمّت
ٌ
ٌ
ومصيب���ة عظيمة،
كبيرة
باألمّة،فاجع���ٌة
ينبغ���ي أن نقف عند هذه الحوادث ،وننظر
أليها بكل دقة و بمس���ؤولية كبير ٍة ،دينية
وأخالقية ،وأصبحنا النفيق ح ّتى نستعيض
عن الحزن بفواجع لن نشفى منها !!
نح���ن كمس���لمين ،علين���ا أن نضع تقوى
اهلل س���بحانه وتعالى نصب عيوننا ،الثقة
بالنف���س ونحن كمس���لمين نطلق عليها «
الثق���ة باهلل «  ..نعم الثقة فى اهلل هى التي
تمنحنا القوة ،وتجعلنا نتخطى أخطر فشل
ونض���ع حياة أمتنا
ونحق���ق أعظم نجاح،
ُ
أم���ام وجداننا ،وأن نك���ون أمناء صادقين
في التعامل مع هذه الكوارث الجمّة والحد
منها على ّ
أقل تقدير ،ودراس���ة أس���بابها
ومعرف���ة مس���ببيها ،والبحث عن الس���بل
الالزم���ة والمالئم���ة لتجنبه���ا وتجاوزها
في المس���تقبل ،فه���ذه االح���داث الكبيرة،
ينبغي أن نضعها ام���ام ضميرنا ،ال لجني
المكاس���ب المادية  ،كما تف ّكر بها المملكة
ً
بعيدة
العربية الس���عودية ،متمثلة بقادتها،
ٌ
حوادث ه ّزت
عن هموم المسلمين الدينية،
أنحاء العالم ،خالل موسم الحج لهذا العام،
أ ّدت إلى مقتل اآلالف م���ن الحجاج نتيجة
اإلهمال ف���ي تأدية الواجب المق ّدس ،وهي
خدم���ة زوار بي���ت اهلل الح���رام ،والتدافع
لس���وء اإلدارة التي ش���هدت زوابعاً أيضاً
ورياحاً شديدة ،وطقساً خريفياً غير متوقع،
أحدثت اضطراباً كبيراً ،وتسبب في فوضى
مريعة ،أثناء وج���ود الحجاج بالقرب من
الكعبة المشرفة ،رغم إن عدد الحجاج لهذا
العام ،لم يتج���اوز المليونين ..أي أقل من
السنوات الماضية(( ،أكثر من مليوني حاج
يتجمعون في الوقت ذاته والمكان ذاته كل
عام)) ،بس���بب تقليل نسب عدد الحجيج ،
واألهم انشغال األمة والشعوب في همومها
ومش���اكلها الداخلية والمس���توردة ..مثل
عصابات التكفير اإلرهابية  ،التي أورثتهم
ً
ً
حروب���اً
وقت�ل�ا وخراباً،
واقتت���اال مريراً،
ً
ً
وهجرة ،وضياعاً
ولجوءاً
ورحيال ،شغلتهم
ع���ن الحج ،فال يجوز أم���ام هذه الحوادث
والمصائ���ب التي عصفت بن���ا جميعاً ،أن
نقف ناظرين وغير مبالين ،ألن الس���لطات
في المملكة العربية السعودية ،تتحمل كامل
ُ
تتحمل أوزار ما
المس���ؤولية عما حدث ،و
حدث ،فهي المس���ؤولة عن هذه الشعيرة
العظيمة ،وعليها تقع مس���ؤولية الترتيب
والتنظي���م ،واإلع���داد والتجهيز ،وضمان
الس�ل�امة واألم���ان ،وهي إذ تق���وم بهذا
فواجب ذلك ،وعليها أن تتشرف ب ِه
العمل
ٌ
وتفتخر ،وتزهو به���ذا التوكيل ،فقد أكرم
اهلل بها هذه األرض المق ّدسة ،وميّزها عن
غيرها،إمّ���ا عن جغرافية من���ى فهي كما
يلي ((:منى وادي شرق مكة ،محصور بين
سلس���لة جبال ،بطول يبلغ نحو ()4.100
متر ،وأقصى عرض ( )1.700متر ،وأقل
عرض ال يزيد عن ( )400متر ،وبمساحة
كلية تبل���غ ( )7.82ك���م ،2الصالح منها
لالس���تخدام فعلياً ( )4.8كم 2فقط ،أو ما
يس���اوي ( )4.800.000مت���ر ،2أي ما
يعادل  %61من مجمل المساحة ،والمتبقي
جبال وعرة،
 )3.2( %39كم ،2عبارة عن ٍ
ترتف���ع قممها حوالي  500م عن الوادي،
ُ
وفي موس���م الحج من كل عام ،ولمدة تبلغ
أقصاها س���تة أيام ،يقطن منى ما يزيد عن
مليوني حاج ،إضافة لغيرهم من العاملين،
ومق ّدمي���ن الخدمات المختلفة،
ليصل الع���دد الكلي إلى أكثر
م���ن  3ماليين نس���مة ،مما
ُ
يجعل من هذا المكان ولفترة
معين���ة هو الم���كان األصغر
مس���احة واألكث���ر اكتظاظاً
بالناس في العالم)).المشكلة
إن المس���لمين ل���م يكون���وا

قد اس���تفاقوا بعد من هول المصائب التي
تنخ ُر بجسد أمتهم ،والكوارث التي تنزلت
عليهم ،حتى مُني���وا بفواجع ُتترى ومقتل
المئات من حجاج بيت اهلل الحرام هذا العام
دهساً باألقدام ،وخنقاً تحت األجساد ،نتيجة
التدافع المحموم ،والتنظيم غير المبرمج،
وعدم الوعي والدراية عند المسؤولين في
المملكة ،واالس���تخفاف وغي���اب الحكمة،
أو نتيج���ة اإلهمال وع���دم اليقظة ،أو قلة
الخب���رة والتجربة ،أو التس���اهل  ،وعدم
األخذ باألسباب ،أو غير ذلك من الموجبات
الكثي���رة الت���ي قد تفض���ي عنه���ا نتائج
التحقيقات في الحوادث األليمة التي حلّت،
ُ
وقد َك ْ
الحجاج الناجين من
ش���هادات
شفت
السلطات ِ َ
السعودية ّ
تأخرتْ
ّ
كارث ِة منى إن
ِ
وقوع
ساعات على
مرور
في انقاذِهم رغ َم
ٍ
ِ
ِ
الفاجعة ،وأ ّكدوا ّ
قوات األمن السعودية
إن
ِ
َ
ْ
رمي الجمرات،
مكان
الى
المداخل
أغلق���ت
ِ
ِ
َ
َ
ُّ
س
كد
ت
و
كبي���ر
بازدحام
َّب
س���ب
ت
م���ا
وهو
َ
ِ
ٍ
م���كان ضيّق ،ث��� ّم ُفتح منفذ
في
الحجي���ج
ٍ
صغير َف ْج ً
َ
المحاصرين
الحجاج
أة ليصطد َم
ُ
بالحج���اج الوافدين على الطريق نفس���هِ،
ِ
مما س���بب الكارث���ة إثر األوام���ر بالعودة
الى الطريق األول مرّة أخرى ،ال ش���ك إن
المصائب ،واألس���ى كبير ،والحزن عظيم،
ّ
والشك أن الحوادث قد
والفواجع قاس���ية،
وقع���ت ،ومن كانت منيّت���ُه مكتوبة – وال
أعت���راض على حكم اهلل س���بحانه وتعالى
 ،وق���در ُه المحتوم ،وخاتمت��� ُه التي ال مفر
منه���ا ،وإن كان الحزن يس���كن صدورنا
ويعتص���ر قلوبنا ،وقد يك���ون من الصعب
نس���يان الحادث���ة ،أو تجاه���ل تداعياتها
ٌ
وأهل
النفسية الكبيرة ،فإنهم أعزة وأحبة،
وأقارب ،وإخواناً وأشقاء ،فإنهم مسلمون،
أيًّا كانت صلتنا بهم وأواصر محب ٍة كبيرة،
ً
عب���ادة ليع���ودوا ،ال ليقتلوا
وق���د خرجوا
غرباء عن أوطانهم ،ويموتوا بعيدين عن
وواجب
أهلهم ،مس���ؤولية الحج عظيمة،
ٌ
ٌ
صعب وخطير ،لكن المملكة
وامتحان
كبير،
ٌ
العربية الس���عودية ،أثبتت أنها غير قادرة
على خدمة حجاج بيت اهلل الحرام،وعاجزة
عن اداء هذه المهمة المق ّدسة ،والحوادث
األخيرة أثبتت تقصيرها وتس���ببت في هذه
الفجائع وما س���بقها ،وفي ه���ذه المرحلة
العصيبة ولكي تكون المس���ؤولية شاملة،
فعل���ى منظمة مجلس التعاون اإلس�ل�امي
ان تتحمل العبئ وتش���كيل لجنة مختصة
لمتابع���ة األمر  ،لضمان ع���دم وقوع مثل
ه���ذه الفجائع ،وأعتق���د وأناعلى يقين من
إن المس���لمين بجمي���ع أطيافهم وبمختلف
جنس���ياتهم ،قادرين على إيجاد حلو ٍال لعدم
تكرار مثيلتها  ،وأن نبتكر وس���ائل حماية
ووقاية ،فل���و إن كل دول ٍة ق ّدمت نصحها،
وأبدت استعدادها للمس���اهمة والمشاركة
ع���ام ..أقلُّه لحجاج
ف���ي تأمين الح���ج كل
ٍ
بالده���م  ،فإنن���ا ب���إذن اهلل نس���تطيع أن
نتجاوز هذه الحوادث والمصائب والمحن،
ً
مستقبال،
ونضمن عدم تكرارها أو غيرها
ُ
سيس���جل فاجعة منى وأبعادها
ألن التاريخ
في س���جل إخفاقات المملكة ،و ستش��� ّكُل
محطة أختبار للحكومات اإلس�ل�امية التي
يستوجب منها التحرك إلنهاء هذه المآسي
ُ
 ،لتخلّد أسمها في تاريخ العالم اإلسالمي،
كما إن منظمة التعاون اإلس�ل�امي واتحاد
البرلمانات اإلسالمية واألمم المتحدة ،مكلّفٌة
بالتحرك إلنهاء آالم العالم اإلس�ل�امي من
مواقف صارم���ة يتخذونها للحفاظ
خ�ل�ال
ٍ
عل���ى كرامة المس���لمين ،ولعدم تش���ويه
التاريخ اإلس�ل�امي  -عقل اإلنسان المسلم
يجب ان يخرج من أسر الرتابة في اجترار
المتوارث من األفكار إلى فضاءات التفكير
الح���ر والواع���ي  ،واالبتعاد ع���ن عناء
المقامرة ب���األرواح واألنفس البريئة ،فال
يجوز أن تظل رحل���ة الحجيج محاطة بكل
هذا القلق واالحتباس النفسي.

سحب تقرير سقوط الموصل
بين تصريح العبادي وفائق الشيخ
ُب���رأ السياس���ي
الص���دق ي ّ
ام���ام الش���عب الصاب���ر،
ُ
يشغل
سواء كان السياسي
ٌ
منصب���اً تنفيذي���اً أم منصباً
تش���ريعياً ،والعاق���ل أو
السياس���ي الناجح يصارح
المواطن كي ال يُحس���ب مع
الس���اكتين أو الراضين أو
المتورطي���ن باالنتكاس���ات
أو الفش���ل والفس���اد ف���ي
الس���لطتين التش���ريعية أو
التنفيذي���ة ،وهن���اك م���ن
يصرح تصريحات ،لو تمعنا
ّ
بها نجدها تشب ُه الحزورة ،
مثل تصريح ّ
إن هنالك وزير
يصرف ك���ذا مبلغ في اليوم
أو المسؤول الفالني ،تسبب
بضي���اع كذا مبل���غ  ،وهذه

التصريح���ات تجعل المتلقي
في حي���رة ..من هو الوزير
؟ أو من هو هذا المس���ؤول
الذي صرف أو ضيّع األموال
،وهكذا تصريح���ات تجعل
ُ
يش���ك بالجميع ..
المواطن
حتى بالناجح الذي لم يتورط
ُ
يكشف الحقيقة
!! إن الذي
ُ
يتعرض لمش���اكل
الم���رة
ّ
ُ
أحياناًّ ،
يكش���ف حقيقة
ألنُه
تس���بب لآلخري���ن فضائحاً
ُ
بسبب تورطهم بفسا ٍد مالي
أو إداري ..بل حتى قضائي،
المرة،
وإحدى هذه الحقائق ّ
كشفها عضو مجلس النواب
 النائب فائق الش���يخ علي ،اثناء اس���تضافته من قناة
فضائية ،فقال  :ت ّم س���حب

يقين تام ّ
ُ
لس���ت
بأني
أنا عل���ى ٍ
الوحيد الذي شاهد أطفال العراق،
وهم يقتن���ون ألعاب غريبة ج ّدًا،
ُج ِبل���وا عل���ى ش���رائها من تلك
المع���ارض أو المح�ل�ات الت���ي
تعرضه���ا ،والتي ه���ي أكبر من
أعماره���م ،وتخرجهم عنوة من
طفولته���م الجميلة ،لتضعهم في
أعمار أكبر بكثير من تلك السنين
األربع أو الخمس الغضة ،فترى
ُ
تحمل
تلك الطيور الصغيرة وهي
 ..يكا ُد جمي���ع االطفال يحملون
سواء كانت
تلك اللعب المقززة،
ٌ
بنات أو أوالد يحملون لُعباً عبارة
عن تقلي ٍد دقيق ومشابه لألسلحة
يتداولونها ،ونراه���ا قريبة من
تلك التي في أيدي أفراد الجيش
والش���رطة في الش���وارع وفي
مقرات عملهم ..
لي���س ه���ذا العيد الوحي���د الذي

يشتري أطفال العراق تلك اللعب
البالس���تيكية من المحالت ،وهم
يتراكضون ويتبادلون فيما بينهم
وبأص���وات
الرم���ي والط���رق،
ٍ
قطع أسلحة حقيقة،
عالية كأنها ُ
وفي هذا العي���د الذي مضى ُ
منذ
أي���ام قالئل ،اختلف���ت تلك اللعب
ٍ
عن س���ابقاتها ،عندما كانت لُعباً
صغيرة غي���ر مؤذية ،ش���بيهه
بالمس���دس أو البندقية أو بعض
اللع���ب الناري���ة األخ���رى ،لكن
هذه المرة ،إن المس���تورد غالى
في اس���تيراده لتلك اللعب ..فهي
ٌ
بش���كل عجيب وقريب
ش���بيهة
ٍ
باألس���لحة الحقيقي���ة من حيث
الط���ول والش���كل ،ول���م يغف���ل
الم ّ
ُصنع ّ
أدق التفاصيل وأكثرها ،
لتشبه األسلحة الحقيقية ،ناهيك
عن تعبئته���ا بحبيبات أو ُكريّات
معدني���ة ،وتطلق تلك االس���لحة

تقرير لجنة سقوط الموصل
م���ن االدع���اء الع���ام ،ولم
يأب���ه للمش���اكل  ،وقد أثار
تصريح��� ُه ضج���ة إعالمية
بين مُص��� ّدق وبين نافي أو
متهم للنائب الش���يخ  ،وقد
تأكدت م���ن النائ���ب فائق
الش���يخ ،وطرح���ت علي���ه
الس���ؤال  :ه���ل إن رئيس
ال���وزراء حي���در العبادي
س���حب التقري���ر ؟ وكانت
إجابت��� ُه ب���أن الحكومة هي
من سحبت التقرير ،وليس
ش���خص رئيس الوزراء ،
ولم يجد تصريح ُه حينها أي
رد من قبل الحكومة ،واليوم
واثن���اء تصفح���ي للقنوات
ُ
،وجدت خبراً على
الفضائية

في العيد أطفالنا يتقاتلون !

بقوة ،ربّما تؤذي
ذلك (الصجم) ّ
ً
وفعال رأينا
الكبير قب���ل الصغير،
الكثير من األطفال ،وقد أصيبوا
من ج ّراء تلك األلعاب الخطرة في
عيونهم ورؤوسهم التي أفرغت
محالت األلع���اب من أي لُعب إلاّ
منها ،ث ّم إن تلك األلعاب النارية
مصنوع���ة من مادة البالس���تك
الغي���ر نق���ي ،وهذا الن���وع من
البالستك يؤذي األطفال ،ويترك
على اجس���ادهم آث���اراً ملوثة أو
أمراضاً جلدية وحساسية ،نتيجة
رداءة هذه المادة..
جزء
العائل���ة ..أكيد يق���ع عليها ٌ
من المس���ؤولية بمن���ع ابنائها
من ش���راء تلك االلعاب الخطرة،
لكن ماذنب العائلة اذا لم تجد ما
تش���تريه البنائها إلاّ تلك األلعاب
وبأسعار ج ّدًا زهيدة
في األسواق
ٍ
وبأش���كال ومجس���مات جميلة،

صباح الرسام

صرح بها
نفس القناة التي ّ
النائ���ب الش���يخ  ،تفاجأت
بتصريح منس���وب لرئيس
ٍ
الوزراء حيدر العبادي يقول
 :إن تقري���ر لجنة أس���باب
سقوط الموصل تمّت إحالت ُه
ال���ى وزارة الدف���اع !! وال
ندري هل هذا ر ٌد للتغطيه أم
للضحك على الذقون ؟ أم ّ
إنُه
لم يكن يعلم بسحب التقرير
ً
أصال ،وبعد تصريح النائب
الشيخ علم بس���حبه ؟ كان
األج���در برئي���س الحكومة
أن يتاب���ع وبدقة هذا الملف
المه���م  ،ويج���ب عل���ى
الحكومة أن تكون ش���فافة
وتنقل التطورات ،خصوصاً
س���حب تقري���ر س���قوط

الحي���اء واإلس���تحياء يعني
في اللغة اإلحتشام ،واإلحتشام
يعن���ي التعف���ف ع���ن ظهور
العورة ،والع���ورة هي الفرج،
ه���ذا ما تقول��� ُه اللغ���ة ،ولكن
للناس ٌ
وقول
فعل
ٍ
قول آخر :ثمَّة ٍ
معيب يقو ُم ب ِه الكائن ،وهو ما
يجب اإلستحياء من ُهُ ،هم بذلك
ألفعال
إبتدعوا مبررات عديد ٍة،
ٍ
َّ
عدوها عيباً ،وكل مجتمع إتفق
أمور معيبة ،ولهم
أبنائ ُه على
ٍ
أس���بابهم الموروث���ة في ذلك،

ومن تلك المجتمعات ،المجتمع
العربي.
ً
أفعاال
تبنت الثقاف���ة العربية
وبالرغم
كثيرة وإعتبرتها عيباً،
ِ
من مجيئ اإلسالم وتبيان ِه إلى
م���ا يج���ب الحياء من��� ُه ،حتى
جاء القول المش���هور :ال حياء
في الدين ،ففت���ح المجال أمام
المس���لمين للبح���ث والعم���ل
وتطوي���ر المجتم���ع ،إلاّ أن ُه لم
يستطع تغيير المجتمع ،ونظرته
الموروثة لألمور المعيبة التي

حلم رابين في غزة يتحقق
ال ينس����ى الفلسطينيون أبداً حلم
اسحق رابين  -رئيس الحكومة
اإلس����رائيلية األسبق ،وجنرالها
الحرب����ي األش����هر ،ووزي����ر
دفاعها األق����دم الذي كان يتمنى
أن يصحو يوم����اً فيجد أن غزة
قد ابتلعه����ا البحر ،فال يعود لها
على األرض وج����ود ،وال يبقى
من سكانها أحد ،وال يترك البحر
ش����يئاً من آثارها على اليابسة،
ومن فرط خوفه وفزعه منها لم
ً
حبيسة
يخف أمنيته ،ولم يبقها
ِ
في ص����دره لئال يخ����اف جنوده
أكثر ،وهو بالنس����بة لهم القائد
والمث����ال ،والزعي����م والجنرال
الذي خاض الح����روب ،واقتحم
الم����دن ،ودخل القدس واحتلها،
إلاّ أن ُه كان ضعيف����اً أمام غزة،
صغيراً ف����ي حضرتها ،مهزوزاً
ف����ي وجوده����ا ،مرتب����كاً عند
نهوضها ،عاجزاً عن مواجهتها
قادر على
والتصدي لها ،وغير ٍ
تركيع رجالها وإسكات نسائها،
وترهيب أطفالها ،والقضاء على
أحالمها.
أضنت ُه غزة وأوجعته ،وأربكته

وأحزنت����ه ،وأتعب����ت جيش����ه
وأرهق����ت قيادت����ه ،وفيها بكى
جنوده ،وهرب ضباطه ،واكتوى
جيش����ه بن����ار فدائي����ي القطاع
وأبطال المقاومة الشعبية الذين
الحقوا جنود جيشه المذعور في
شوارعه وأزقة مخيماته ،فكان
القطاع كلّه لهم محرراً في الليل،
���كري إس����رائيلي
فال يقوى عس� ٌ
على أن يتجول ف����ي أرجائه إلاّ
نهاراً تحت ضوء الشمس ،ذلك
ّ
إن الم����وت كان يقف���� ُز لهم من
ج����وف األرض ،وين����زل عليهم
ُ
ويحيط بهم من كل
من السماء،
مكان ،فكانت خسارة جيشه في
القطاع كبيرة ،تزيد وال تنقص،
وتتواصل وال تتوقف ،ما جعل ُه
يحلم ب����أن يس����تيقظ يوماً فيجد
أن قط����اع غزة أبتلع���� ُه البحر،
ويصبح أثراً
فيتالش����ى ويندثر،
ُ
بعد عين ،ال حياة فيه وال سكان،
وال مقاوم����ة في����ه وال س��ل�اح،
ليرتاح وشعبه ،ويستكين جيشه
ويطمئ����ن ،فقد أرهق���� ُه الموت،
وأتعب ُه الحذر ،وس����كن في قلب
جن����وده الخ����وف ،وتمكن منهم

 ..فما أبق����ى للحياة في حلوقهم
طعماً ،اليوم ينام اس����حق رابين
في قبره مطمئناً ،وتسكن روحه
وتهدأ نفس����ه ،وتبت� ُ
���ل عروقه
وتترطب عظام����ه ،وقد ينهض
ُ
من رقاده ،وينش� ُ
���ق عن ُه قبره،
ويس����تفيق من موته فرحاً ،فقد
تحقق حلمه ،واس����تجاب القدر
لدعوت����ه ،وس� ّ
���خر اهلل ل����ه من
بني جلدتنا ،ممن كانوا له يوماً
أعداءاً أش����داء ،وأنداداً أقوياء،
وحرّاسًا للعروبة واإلسالم أمناء،
فقام����وا بما عجز عن القيام به،
ونفذوا خطت����ه القديمة ،وحلمه
الخبيث ،وأمانيه القذرة ،فأجروا
البح����ر تحت أرض غزة ،لتلوث
مياهه الجوفية ،وتملّح مخزونه
الفقير منه����ا ،وتضعف تربته،
لتنهار طبقاتها الرملية الرخوة،
وتجعل الحياة فيه مس����تحيلة أو
صعبة ،وبذا تك����ون غزة جزءاً
من البحر وقطعة منه ،فال توجع
رأس اإلس����رائيليين وال تق� ُ
���ض
مضاجعه����م ،وال يهمهم أمرها
وال يعنيهم ش����أنها ،فقد ابتلعها
البحر واحتواها في جوفه ،وقد

الموص���ل أو إحالته لوزارة
الدفاع كي تنأى بنفسها عن
االتهامات والشكوك  ،والكل
يعلم إن أهم المتورطين في
س���قوط الموصل من الجهة
السياس���ية التي ينتمي لها
رئيس ال���وزراء العبادي..
يعن���ي رئي���س وزراء
الحكوم���ة ،والمتهم األول
حزب
بسقوط الموصل من
ٍ
واحد .
إن س���حب التقري���ر ت��� ّم
س���رية لدرج���ة
بص���ورة
ّ
عدم علم رئي���س الحكومة
ولجن���ة األم���ن والدف���اع
ف���ي البرلم���ان  ،وتصريح
النائ���ب ف���ي لجن���ة األمن
والدف���اع محم���د الكربولي

وقريبة على تلك الحقيقية ،ربّما
لم يلتف���ت احد الى تل���ك اللعب
أو التفت بعضه���م ،وأدار ظهر ُه
عنها ،وأقصد من المسؤولين أو
المراقبين على المنافذ الحدودية
الت���ي ع���ن طريقه���ا دخلت الى
الع���راق ،وم���ن مناش���ئ ودول
تصنع كل ش���يء ،لكن
رديئ���ة،
ُ
المس���تورد العراقي يطلب منها
أن تصن���ع ل ُه تل���ك األلعاب التي
تباع بسرعة على األطفال الذين
يقفون عل���ى أبواب المحال وهم
يصرفون م���ا يحصل���ون عليه
تذهب الى
م���ن ذويهم من دنانير
ُ
جيوب تجار العراق الجش���عين،
والى تلك ال���دول التي تتمنى أن
تصنع حتى القناب���ل الفتاكة من
أجل حفنة دوالرات ،الطفل مهما
كان فهو مُقلٌّد بارع لما يش���اهده
من األطفال الذي���ن هم أكبر من ُه

ّ
س���نًا أو مقلٌّد ألبوي���ه وأخوانه
األكبر من���ه ،وتبقى تلك األلعاب
وتلك الحركات محفورة في ذهنه
حتى الكِب���ر ،وهو يحاول بعد أن
تمر علي���ه الس���نين أن يُجرّبها
حقيقة،وهذه تجعل ُه يتهيأ لمرحلة
خطرة جدي���دة عنيفة ،ألن ُه تربى
على بنية وبيئة خش���نة ،نتيجة
لتلك االلعاب التي ملئت األسواق
ينقص العراق
والشوارع وهذا ما
ُ
من اإلرهاب واإلرهابيين ،لنهيّأ
ً
جيال جدي���داً
ُ
يمتهن القتل والفتك
ويخ��� ّزن الس�ل�اح ويتعام���ل به
ُجهاراً نهاراً ،واعتقد إن العراق
الدول���ة الوحيدة الت���ي ليس لها
رقابة على م���ا يدخل من ألعاب
ومقتنيات وأدوات الطفولة ،ولم
تحدد األنواع وال المناش���ئ ،ولم
يص��� ّدر أي قان���ون أو فقرة أو
إعم���ا ٌم ،بتوجيه من الحكومة أو

قوض ركائز
النظام التحاصصي ّ
األس���تقرار للدولة ،وقلل فرص
نج���اح بنائها كدول���ة عصرية،
وأضاف متاعب���اً وأزمات جمّة
ال���ى جان���ب متاع���ب وكوارث
نظام البعث الفاش���ي ومغامرات
رأس���ه العف���ن الت���ي انهكت
اقتصادها ودمّرت بنيتها التحتية
وهدرت ثرواتها ,وما أهدر من
ث���روات على يد النظ���ام الجديد
الديموقراطي ،لم ّ
يقل بكثير عن
ما أهدر على ي���د الطاغية ،وقد
اُتهم بالس���امية ض ّد الديمقراطية
أو مص���اب بحمى البعث ،لكوني
ُ
ونظام
نظ���ام قمعي
قارن���ت بين
ٍ
ٍ
ديموقراط���ي منتخب،هدر المال
الع���ام ويعاني من فس���اد إداري
وترهل مؤسس���اتي ،ولألس���ف
ٌ
مش���اكل تس���اوى بها الطرفان،
وبرغ���م اخت�ل�اف الكيفي���ة في
الهدر ،فالنتيجة واحدة ،وسببها
س���وء اإلدارة لش���ؤون البل���د
وفق سياس���ات خاطئة مرتبكة،
تفتق ُد ال���ى عامل الدقة والمهنية
والرصان���ة والتخطيط الممنهج
والعلم���ي ،وع���دم تحلي بعض
وموظف���ي الدولة
السياس���يين
ّ
المرتزقي���ن ( ولي���س كلّه���م)
للنزاهة ،واحتس���ابهم للمناصب
على أنها طرق س���ريعة للثراء

عل���ى حس���اب الش���عب ،وعدم
األحساس بالمس���ؤولية وتقدير
ج ّدي���ة القيادة،وق ّدس���ية المهمة
الت���ي يتص���دى لها م���ن يعتلي
مفصل القرار ،وغي���اب الرادع
القانوني الفوري .ثالث حكومات
منتخبة وثالث دورات برلمانية،
كانت تعالج مشاكل البلد وأزماته
المتك���ررة ،وفق مب���دأ الهروب
باألزم���ة ال���ى االم���ام ،لتكون
مشكلة مستقبل ،وليس التصدي
بحل���ول تمن���ع تكرارها أو
له���ا
ٍ
استنس���اخ نفس���ها  ,مدة ليست
بالقصيرة ُشرّعت فيها قوانين،
واُسس���ت مؤسس���ات ،ليس���ت
على أس���اس احتياج عملية بناء
البل���د وخدمة ش���عبه وعمليته
السياسيةّ ،
وإنما إيجاد المناصب
والوزارات ،وفقاً الس���تحقاقات
االحزاب االنتخابية ،والمتعارف
عليه فأن شكل الدولة ونظامها
اإلداري والخدمي ومؤسساتها
القانونية واألمنية واألقتصادية
دائم���ة وثابت���ة ،والتتغير وفق
الخارطة السياس���ية ..فقط تتغير
البرامج تبعاً للحزب الفائز وليس
بالض���رورة تق���اد دوائر الدولة
من قبل الح���زب الفائز!! تعتم ُد
مديات تط���ور البل���دان ورقي
اقتصادياتها ورفاهية ش���عوبها

مجل���س النواب لمثل تلك األمور
التي ُتعنى بالطفولة مع إن األمر
ُ
يمس
اليمكن أن يغفل ُه احد ،ألن ُه ُ
مساساً مُباش���راً بتربية الطفل،
وكذلك انعكاس���ها عل���ى العائلة
والمدرسة والشارع ،أن الفوضى
التي تع ُم الشارع العراقي ،والتي
وضع���ت الطف���ل ف���ي دوامتها،
واقحمت��� ُه إقحام���اً ،نتيجة عدم
الالمباالة بمس���تقبله ،فأنها تع ُد
طفولة خط���رة غير مس���تقرة،
وبقوة على مس���تقبل
ربّما تؤث ُر
ّ
البلد ،البد من تدخل الحكومة في
هذا المضم���ار الخطير ،وتدرس
بج ّدي���ة مايدخ���ل الى الس���وق
العراقي���ة م���ن ألعاب وتس���مح
باأللعاب التي ُتنمّي مدارك الطفل
وتطورها ،وتمنع تلك التي تجعل
ّ
الطفل رهيناً لتلك اآلالت الخطرة
المؤثرة على تكوينه المستقبلي،

وانعكاس���ات ذلك على المجتمع،
فاأللعاب االلكتروني���ة واأللعاب
الرياضي���ة وبع���ض األلع���اب
المس���لّية التي تجع���ل الطفل في
ّ
لح���ل ألغازها ،هي
تفكي���ر دائم
ٍ
تلك األلعاب المناس���بة لمثل هذه
األعمار والتي شرعت دول العالم
بالسماح بدخولها الى أراضيها،
ومنع األلعاب الحربية والخطرة،
وس���حب إجازات استيراد التجار
الذين يتاجرون بها ،وتمنعهم من
ادخاله���ا الى بلدانهم ،مما يعطي
مؤشراً جي ّدًا ألهتمام الحكومات
بالطفولة .

حيدر حسين سويري

لعالج من ه���ذه الحالة لديهن،
ولكن الذكور يمتنعون وبشدة،
َّ
عادي���ن ذل���ك” فضيح���ة”!
فه���م يس���تحون م���ن ذل���ك،
ويعتبرون ُه(عيب���اً) ،وإنتقاصاً
َ
رجولتهم!ذات
لهم وطعناً ف���ي
م���ر ٍة كنت جالس���اً عن���د أحد
فح َ
ض َر
االصدقاء الصيدالنيينَ ،
عن���ده رج���ل كبير ،فق���ال له:
تفضل يا حاج ،فأومأ له الرجل
أن إقت���رب ،ليحدث���ه في أُذنه،
فهم���س ل���ه ،ذه���ب صديقي

وأعط���اه دوائ���ه ،وكاد الخجل
يقت���ل الرج���ل ،وحينما ذهب،
قال صديقي :أتعرف ماذا أراد؟
ُ
قل���ت :ال! ق���ال :أراد مقويات
جنس���ية ،ولوال أن��� ُه يعرفني،
علي ،لَمَا
وأن الطبيب عرَّف��� ُه َّ
ج���اء ولَمَا أخذ ال���دواء! ُ
قلت:
لقد كان الخج���ل با ٍد عليه ،قال
الصيدالني :يا أخي متى نترك
هذا الخجل غي���ر المبرر ،فما
المخجل من هذا الفعل؟!
أن الثقاف���ة الجنس���ية ُت ُّ
عد عند

الشعوب العربية جريمة ،فكيف
بممارس���تها وإعالنه���ا؟! إنها
ُ
الفضيح���ة والع���ار! والخزي
ُ
والش���نار! بالطب���ع نح���ن ال
نتحدث ع���ن الزنا ،فه���و ف ٌ
ِعل
ٌ
مرف���وض من العق���ل والدين،
لك���ن م���ا نقص���دهُّ ،
إن الرجل
والمرأة في مجتمعاتنا العربية،
ال يتحدث���ان ع���ن مش���اكلهم
الزوجية ،خصوص���اً تلك التي
ترتبط بالجنس ،بينما أن حلها
ٌ
بسيط ج ّدًا ،وهو تعميم الثقافة

الجنس���ية وتعليمها ،والوسائل
كثيرة للوصول إلى ذلك.
بقي ش���ئ..الثقافة الجنس���ية
ض���رورة ملحة ،يج���ب على
الش���عوب العربي���ة أن تع���ي
ذلك ،لِ َت ُحل كثيراً من مش���اكلها
اإلجتماعية.

د .مصطفى يوسف اللداوي
���ح جزءاً من����ه !! هل تبدل
تصب� ُ
الحال وتغير الزمان ،وتراجعت
األولوي����ات وتبدل����ت الهموم،
أم اختلط����ت األم����ور وامتزجت
األلوان ،فما عدنا نميّز أو نفرّق
بينه����ا ،رغم أننا م����ا زلنا نذك ُر
أقواماً من أمتن����ا كانوا يدعون
إلى إلقاء إس����رائيل في البحر،
ويس����عون لش����طبها والتخلص
منها ،وكانوا يجاهرون بأمنيتهم
وال يخافون م����ن دعوتهم ،وقد
ص ّدقهم العرب وآمن بش����عارهم
المس����لمون ،وأعلن����وا والئهم
لهم وتأييده����م لعملهم ،فما بال
هؤالء ينكصون على أعقابهم،
ويبتلعون كالمهم ،ويتراجعون
عن شعاراتهم ،ويعلنون عزمهم
إلق����اء الضحي����ة ف����ي البح����ر،
والتخلص منها إلى األبد ،بحجة
أنه����ا ته����دد أمنه����م ،وتعرض
سالمتهم إلى الخطرٌ ،
ويل لهذه
األم����ة التي ينوب فيه����ا أبنائها
عن أعدائها ،وينفذون برغبتهم
وإرادته����م رغبات����ه وأمنياته،
ويقبلون أن يكون����وا جنوداً في
ً
وأداة
جيشه ،وترس����اً في آلته،

في ي����ده ،ينف����ذون م����ا يريد،
ويتطوع����ون لخدمت����ه وتنفيذ
اس����تراتيجيته ..في الوقت الذي
تتطلع فيه أمتهم ألن يكونوا لهم
س����نداً وعوناً ،ومعيناً ونصيراً،
يس����تقوون به����م ،ويعتم����دون
عليه����م ،ويهددون بأس����مهم،
ويتوع����دون اعتم����اداً عليهم،
وثقة بهم ،واطمئناناً إلى صدق
وعدهم ،وإخالص نيّتهم ،وقوة
عزمهم ،وثبات موقفهم.
ن����م ي����ا رابي����ن قري����ر العين،
مطمئن النفس ،ه����ادئ القلب،
واطمئن على ش����عبك من بعدك
الذي����ن تركته����م يعيش����ون في
وقلق ،فقد بدأت أحالمك
خ� ٍ
���وف ٍ
تتحق����ق ،ووع����ودك تنفذ ،وها
هو الش����عب العنيد ف����ي غزة،
يم����وت ُ
بعض أبنائ����ه غرقاً في
البحر ،بحثاً عن هجر ٍة ولجوء،
وس����عياً إليجاد هوي ٍة وكرامة،
يموت اآلخ����رون حصاراً
ُ
بينما
وحرمان����اً ،وجوعاً وعطش����اً،
وألماً وكمداً ،وحزناً وأس����ى ،يا
رابين  ..لن يع����ود في غزة إن
دوخك
غرقت عماد عق����ل الذي ّ

وس ّراق املال العام فقط !!
للفساد ُ
واس���تقرار أمنه���ا عل���ى مدى
ومقدار تعافي أنظمتها السياسية
وتشريعاتها اإلدارية والتنظيمية
 ,ول���م تنجح ال���دول في البناء
بين ليل���ة وضحاها ،ب���ل مرّت
بتج���ارب فاش���لة  ،ورفعت من
الفش���ل ش���عاراً ودافعاً للبحث
نح���و األفضل ولي���س العيب في
ذلك ،فالحياة تجارب ومن خالل
إطالق مشاريع إصالحية كبرى،
وجذرية وفاعلة ،تستند وتحمى
بتش���ريعات قانوني���ة صارمة،
ٍ
تمنع حدوث الفش���ل مرة ثانية،
وال إصالحات بدون تش���ريعات,
فاإلصالح���ات تش���مل النظ���ام
المؤسساتي المتضخم والمترهل،
وإزال���ة الحلق���ات الفارغة من
هيكلي���ة الدول���ة  ،وتفعيل دور
هيئة النزاهة لتكون حاجزاً منيعاً
يص��� ُد آفات األحتي���ال والتالعب
بالمال العام ،وإبعاد نظام القضاء
عن المحاصص���ة ليكون داعماً
لهيئ���ة النزاهة ف���ي حربها ضد
الفس���اد المالي واإلداري ،حين
يتعاظم دورهما س���وياً ،س���وف
اليك���ون للسياس���ي والموظف
الفاس���د مكان ،وعندما تكتمل
ويكتب لها
أساس���يات اإلصالح
ُ
النج���اح على أيادي أبناء الوطن
الشرفاء األحرار ،سوف يصبح

بعدم س���حب التقرير ،دليل
سرية س���حب التقرير
على ّ
 ،والمتابعي���ن يترقب���ون :
هل إن سحب التقرير النقاذ
المتورطين في التقرير ؟؟؟
صرح به رئيس
وهل إن ما ّ
ال���وزراء بإحال���ة التقرير
ل���وزارة الدفاع صحيح ؟؟؟
أم ّ
إن هنال���ك نوايا مخفية
ومخيفة تري ُد تمييع القضية
النق���اذ المتورطين ؟؟؟ وما
ُ
يطمئ���ن الش���ارع من هذه
الناحي���ة ش���جاعة النائب
فائق الش���يخ الذي كش���ف
للعلن س���حب التقرير المهم
 ،ونتمنى أن يجد مس���اندة
م���ن قبل زمالئه في مجلس
ممثلي
الن���واب ،باعتبارهم
ّ

الش���عب الصابر  ،فالواجب
مصارح���ة العراقيي���ن كما
صارحهم النائب فائق الشيخ
ف���ي ه���ذا المل���ف ،وملف
التظاه���رات  ،عندم���ا ذكر
باألس���م من هو المس���ؤول
عن ت���ردي الكهرباء ،وكم
ص ِرفت
هي األموال الت���ي ُ
عليها ،ومن يجب محاسبته
 ،نتمن���ى أن نرى الصراحة
والش���فافية والشجاعة في
كافة المجاالت وأهمها ملف
سقوط الموصل الذي تسبب
بإزه���اق أرواح عش���رات
اآلالف م���ن العراقيي���ن،
ناهيك عن الخسائر المادية،
وسقوط ثلث العراق بسيطرة
تنظيم داعش اإلرهابي .

حمزة الجناحي

مبررات اإلستحياء في الثقافة العربية
أوجدها هو(أي المجتمع) ،وال
دليل عل���ى صحتها أبداً ،ال من
عقل وال من دين ،سيّما قضية
ٍ
الجنس وممارستهُ ،
كثرت في
زماننا حاالت الضعف الجنسي،
كثير من الش���باب(من كال
عند ٍ
ُ
سألت أحد االطباء
الجنسين)،
عن س���بب ذلك فأج���اب“ :إن
بعض أس���بابه نفسية ،وأُخرى
عضوية ،لكن المشكلة الحقيقية
نجدها نحن األطب���اء ..في أن
النس���اء تراجع المستش���فيات
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الوطن وثروات���ه وحقوق أبنائه
خطوط حمراء ،أملنا بالجماهير
ومطالبه���ا اإلصالحي���ة وتفاعل
السلطتين التشريعية والتنفيذية،
بأنها س���وف ُتنهي زمن النهب
والس���لب وتبدأ حقب���ة اإلعمار
والبناء  ،وأن ال يتكرر المش���هد
م���ن جديد وتب ّدل وجوه فاس���دة
بأخ���رى ،والمال الس���ائب يعلم
على الس���رقة .تحضرني حكاية
جميلة لها مدلوالت كثير وعبرة،
وتحاكي وتالم���س الواقع ،ففي
الي���وم الذي دخل فيه الفرح الى
أنفس وبي���وت العراقيين ،يوم
إعالن القاء القب���ض على قاتل
الشعب الطاغية المقبور  ،لم يكن
الف���رح في داخلي فق���طّ ،
وإنما
أمتلك كل مش���اعري وحركاتي،
الحكاي���ة ..التقيت برجل عراقي
يعيش الغربة في ما تبقى له من
ّ
خ���ط الزمن خطوط
الدني���ا ،وقد
الحكم���ة عل���ى وجه���ه الطيب،
فبادرن���ي بكلمة طيب���ة  “ :ها
أبني كيف حالك اليوم ،ولو انني
أعرف بأن يومك س���عيد ،وكلك
واضح عليك”ُ ،
فقلت
أمل وهذا
ٌ
له  :عمي الكريم هذا يوم السعد
لكل العراقيينّ ،إنُه بداية األمل ,
اليوم القي القبض على الطاغية،
فقال وم���ا الجديد إن ش���اء اهلل

فقلت له ّإن���ُه الجديد بكل معناه،
ففيه العدل والثأر للدماء ،ونهاية
حقبة الظلم والظالم ،وبزوغ فجر
الحري���ة والكرامة ،وبن���اء بلد
المس���لّة”  -هك���ذا كان ر ّدي له
,وف���ي داخلي أقول  :يا آلهي ..
إن الرجل غير معني باألمر ،ولم
يفرح ..ق���د يكون بعثياً نائماً أو
معجباً بالقائد الضرورة أو مصاباً
بحمى البعث ,فقطع ما يدور في
داخلي عنه وقال :
“ ولدي أرجو أن ال تسئ الظن
ب���ي ،فأنا مثلك عراق���ي وبلدي
وش���عبي فوق كل اعتبار ،ولكن
الدهر أعطان���ي امكانية قراءة
األح���داث بترقب وح���ذر ..هكذا
الزم���ن علّمن���ي ,وأنن���ي أفرح
وابتهج وأف ّكر في القادم ،وعسى
أن يكون أفضلُ ،
فقلت له  :لماذا
جناب���ك خائف من الق���ادم؟ فرد
علي  :يا أبني ،عسى أن يكون
القادم للمسؤولية أكثر حرصاً،
وضمي���ر ُه حي ويق��� ّدروا وضع
الش���عب المس���كين ،ويضعون
مصلحته نصب أعينهمُ ،
فقلت له :
ياعم فكيف تقول هذا والقادمون
هم أبناء الوطن الش���رفاء الذين
قاتلوا وقارعوا النظام ،وضحوا
بالغالي والنفيس ،وتش���هد لهم
السجون وأعواد وحبال المشانق

وأرعب����ك ،والذي كانت صورته
تعلّ����ق عل����ى ج����دران مكتبك،
وتس����ي ُر معك حيث تكون ،ولن
ينه����ض في وجه ش����عبك يحيى
عياش مارداً يطاردهم ،وشبحاً
يرعبه����م ،وهاجس����اً يراودهم،
استشهادي
ولن يخرج من غزة
ٌ
يفجر نفسه في جموع جنودك،
وحشد جيشك ،ولن يعود حسن
س��ل�امة من س����جنه ُ
حيث أهل ُه
ورفاقه ،وأسرته وإخوانه ،فهل
يتحقق حلمك ،ويحصد ش����عبك
من بعدك أمانيك القديمة !! خاب
فأل كل من رام بغزة ش����راً ،أو
حاول المساس بها ضراً ،فإنها
ً
مدينة
ب����إذن اهلل كما أنها أق����دم
أخر
في التاريخ ،س����تبقى حتى ِ
التاري����خ ونهاي����ة الزمان ،ولن
تغرق أو تم����وت ،ولن تندثر أو
ُ
���ينهض رجالها
تتالشى ،بل س�
الصيد األباة ،الكم����اة األبطال،
وس����يكون له����م م����ن أمته����م
جن���� ٌد وأنصار ،يقف����ون معهم،
ويدعمون صمودهم ،ويؤيدون
نضالهم ،وسيضحكون وغيرهم
ملء أش����داقهم من رابين الراقد

في قبره ،ومن ش����ارون الراحل
بعد غيبوبة ،ومن كل من حاول
لي عنقها،
كسر شوكة غزة ،أو ّ
أو كس����ر ذراعه����ا ،فق����د رحل
الذين دعو إلى تهشيم عظامها،
وتكس����ير رؤوس ش����بابها،
وضربهم على أطرافهم ،وتقطيع
أوصاله����م ،ول����م يع����د لهؤالء
ذك ٌر وال وج����ود ،فال رابين بقى
وال ش����ارون ،وال وايزمان وال
أرن����س ،وال إيت����ان وال دايان،
وال باراك وال بيرتس ،ولن يبق
م����ن بعدهم يعل����ون وال موفاز،
وال أش����كنازي وال بيني غيتس،
وسيلعن غادي أيزنكوت نفسه،
وسينعى حظه ،وس����يصيب ُه ما
ُ
وسيترك ألقابه
أصاب من قبله،
ويرحل ،وس����تبقى غ����زة جزءاً
ً
ً
وبقعة من
ثائرة،
من فلس����طين
ً
عصية ،ولن تغرق ولن
الوطن
تعطش ،ولن تجوع ولن تعرى.

عادل عزارة
ووديان وجبال ش���ماله وأهوار
جنوبه وسهول وس���طه ..أنهم
ابنائه النجب���اء ،فال خوف على
وطنك وش���عبك يا عم  ,فقال :
دائماً الزم���ن يُخبّأ ويفاجئك بما
ال ترغب���ه ,واردف  :ألي���ك هذه
القصة الرائع���ة ..في احد األيام
شاب يساف ُر لوحده في
كان هنالك ٌ
الصحراء ،واألمل ُ
يفتل عضالته،
وكلّه اصرار وبسالة ،واذا برجل
ملقى على قارعة الطريق ،والدم
يس���يل من جس���ده ،فوقف ذلك
الشاب وجلس الى جانب الرجل
ّ
المقط���ع اآلوص���ال ،وقد أخذت
الش���هامة والغيرة مأخذها منه،
وس���أله  :من عمل بك هكذا يا
ع���م ..أخبرني ؟ وه���ل بأمكاني
اللحاق بهم واثأر لك ،فرد عليه
الرجل  :ال يا ول���دي ،هذا ليس
شأنك وليس لك به مصلحة ،فرد
الشاب عليه  :ياعم سوف أحملك
على ظهري ولعلّي أصل بك الى
أق���رب مدينة أو قرية ،فرد علية
الرجل  :ياولدي ل���م يبقى بيني
وبين الحي���اة إلاّ لحظات بمقدار
الدم النازف من جسدي ،وأرجو
أن تتركن���ي وتذهب الى س���بيل
حالك ،فقال له الشاب  :ال أبداً لن
أتركك ،وال بد وان أقوم بواجبي
اتجاهك ,ياعم أسمح لي أن ّ
أنش

الذبان الذي ينخ ُر في جروحك..
هذا أقل عمل أق ّدمُه لك ،فرد عليه
الرجل  :ال يا ولدي اترك الذبان
وحاله ،فقال له الش���اب  :لماذا
ياعم ،فأجاب ُه :هذا الذبان له من
الوقت الكثير ،وقد أكل وش���بع،
وعندما يطير س���وف يأتي ذبان
آخر جوعان ويؤذيني!!”.معنى
الحكاي���ة ومدلولها كبير ..نتمنى
أن ال يأت���ي ذبان جدي���د لينخر
ِجراح الوطن والشعب ،المقصود
من مضمون الحكاي���ة  ..ذبان
الفساد العام ُ -سرّاق قوت الشعب
وال يش���مل الجميع  ،فالش���رفاء
من السياس���يين والمسؤولين،
حماة الوط���ن وبناته ،ما زالوا
يقاتلون ومن مواقع مسؤوليتهم
م���ن أجله ،وكأنهم في س���احات
ويضحون كما
قت���ال الطاغي���ة،
ّ
ضح���وا س���ابقاً  ,وتش���ه ُد لهم
ّ
س���وح المعارك ض��� ّد اإلرهاب،
وأملن���ا وأمل الوطن بش���بابه،
ليصححوا ما أفسد ُه دهر الفساد
واللصوص.

