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العدد 2473 :

جعفر عباس
كاتب عربي من السودان

لم يسمع كثير من السودانيين بالمطرب
الشعبي الش����ايقي أحمد فرح ،ألن ُه –
���جل أغنية واحدة في
في ما أذكر – س� ّ
إذاعة أم درمان ،ث ّم خرج ولم يعد حتى
اآلن ،وكان����ت أغنيته تلك “يا حليك يا
بلدنا” ،تحية ال����وداع للوطن الصغير
والكبي����ر ،ث ّم هجر الت����اج مكي حبيبته
كس� ً
�ل�ا ،واس����تقر في اإلمارات ،وشد
الكابلي الرحال الى السعودية ،وحاول
االعت����ذار والتبرير “غري����ب والغربة
أقس����ى نضال” ،ث ّم اس����تدرك “غريب
والغربة س����ترة حال” ،ث ّم هاجر هاشم
ميرغن����ي وغيره من المطربين األفذاذ
والواعدين ،فرغ����م حناجرهم المُغ ّردة
وقدراتهم العجيبة في التلحين واألداء،
كانوا ينتمون إل����ى عصر ،لم يكن فيه
الغن����اء الجميل “ي����وكل عيش”.كان
أول وزير س����وداني من الوزن الثقيل
يهاجر طلباً للرزق ،هو الدكتور محمد
أبو حريرة (وزير التجارة في حكومة
ما بعد انتفاضة إبريل) ،وفي س����نوات
الحقة ،هاج����ر العديد من الوزراء من
مختل����ف األوزان ،فل����م ينتبه إلى ذلك
أح����د ،ألن بالدنا – ب����دون فخر – في
طليعة الدول المنتجة للوزراء ،ولدينا
اليوم نحو ألف شخص على قيد الحياة،
يحملون لقب “وزير س����ابق /أسبق”،
وبعضهم ما زال يحلم باس����تعادة لقب
“الوزير الحالي” ،س����ألني زبون قديم
لجريدة الرأي العام ،دللت ُه مؤخراً على
النس����خة االلكتروني����ة للصحيفة :فتح
الرحمن ش����بارقة دا كان في البوليس
أو النيابة العامة؟ ولما قلت له :حسب
معلوماتي هو كان في ال “س����ي .آي.
إي����ه” األمريكية ،ومكلّفًا باس����تجواب
المعتقلين في غوانتنامو ،صاح :عليك
نور ..أنت تستخف بس����ؤالي ،ولكنك
أجبت عليه بما يوحي بأنك أيضاً تحس
بأن خلفية شبارقة بوليسية!
ثم ق����دم ذل����ك الصديق ،وه����و قارئ
نهم واسع االطالع ش����هادة – أوافقه
عليه����ا – في ّ
حق ش����بارقة :ال يطرح
في حواراته أس����ئلة البكش ،بل يسعى
ُ
يعرف
للحص����ول عل����ى معلوم����ات ،
أنها ته����م الق����ارئ ،و”فق����ري” ،ال
يت����رك م����ن يحاوره����م ،يتهربون من
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حذاري من الفتن ِة في خورماتو

المعتمد الذي قرر
االعتماد على النفس

األسئلة الصعبة ،بل يالحقهم برشقات
متواصل����ة ،ويعن����ي بذلك أن���� ُه يقاطع
المراوغين بأسئلة قصيرة تعيدهم إلى
النقطة التي “زاغوا” منها (بالمناسبة
قرأت في كثير م����ن صحفنا حوارات،
تتخللها مف����ردة “مقاطعة” ،كي يدرك
الق����ارئ أن من أجرى الح����وار قاطع
ضيف����ه ،وكلمة “مقاطع����ة” في نص
الحوار حش����و ولغو ،إلن إيراد الكالم
الذي قاطع ب����ه الصحفي من يحاوره،
يجع����ل القارئ ي����درك إن “المقاطعة”
حدثت).ق����رأت قبل أيام ح����واراً أجراه
ش����بارقة مع د .بابكر وقيع اهلل ،معتمد
الحصاحيص����ا الذي اس����تقال من ذلك
المنصب الذي أُس����ند إليه قبل أش����هر
قليلة ،ليعمل محاضراً في جامعة طيبة
ً
مسؤوال
الس����عودية ،وألن الرجل ليس
تنفيذياً فئة خمس نجوم ،وألن الهجرة
“مطلب ش����عبي” ،فق����د تعجبت لماذا
أختار ش����بارقة محاورة الرجل ،وزال
ُ
أدركت أن استقالته أثارت
عجبي عندما
ً
وجدال ساخناً في المنتديات ،كان
ضجة
د .بابكر أميناً مع نفسه ومعنا ،عندما
قال إن راتبه كمعتمد  6300جنيه ،ال
تفي بالتزاماته المالية ،وأن ُه عندما قرر
الهجرة ف ّكر في تأمين مس����تقبل عياله
وأم����ر تعليمه����م الجامعي( ،مما
ُ
يدل على أن ُه قرر أن يعلّمهم في
جامعات خارج السودان بالعملة
الصعبة ،ك����ي ينالوا تعليماً عليه
القيمة ..عي����ن العقل يا دكتور)،
ك ُب����ر د .بابكر ف����ي نظري ،ألن ُه
يرف����ض الوجاه����ة ،وليس مثل
كثيرين يرفع����ون لواء “الصيت
وال الغن����ى” ،وعفيف ،ولو أراد
اس����تغالل منصب����ه الغترب في
ُ
وتذكرت مغتربين
الحصاحيصا،
كثيري����ن ..أعضاء ف����ي أحزاب
كان����ت معارضة ،وم����ا أن صار
نصيب من كعكة الس����لطة،
لها
ٌ
حت����ى ع����ادوا ال����ى الس����ودان
م����ن المهاجر ،وه����م يحلمون
بالوجاهة المتأتية من السلطان،
ث ّم س� ّ
���فوا التراب وم ّد كل واح ٌد
منهم قرعته :فيزا /عقد عمل هلل
يا محسنين.

ُ
تصاع���د التو ُت���ر ف���ي مدين���ة
طوزخورمات���و  ،بي���ن الحش���د
الشعبي والبيشمركة  ،في اليومَين
األخي َري���ن  ،ينذر ب َ
داهم  ،قد
خط ِر ِ
ِ
تمت ُد تأثيراته السلبية  ،إلى أماكن
أخرى  ،إذا لم ي ُت���م مُعالجة األمر
بسرع ٍة وحكمة .
ُ
أرى أن « طوزخورمات���و « هي
ٌ
ُصَغرة ل « كركوك « ،
ص���ورة م ّ
نجح ( الحش���د الشعبي ) في
فإذا َ
َفرض وجوده داخل طوزخورماتو
 ..فأن���ه س��� ُي ّكِرر ذل���ك غ���داَ في
الحويج ِة ونواحيه���ا أيضاً  ،وبعد
غ���د ف���ي خانقين ثم ف���ي كركوك
الحجة  :الدفاع
وبعي���ن ّ
نفس���ها ِ ،
عن الشيعة ومراقدهم ! والمُشكلة
ُ
العويصة  ،بالنس���ب ِة لل ُكرد عندما
يُريدون َحل النِزاع مع « الحش���د
الشعبي « سواء في طوزخورماتو
َع م ْ
َن تتباحث
أوغيرها  ،ه���ي  :م َ
ومَ���ع م ْ
تتف���اوض ؟ صحيح
َ���ن
َ
موحدين
ان ال ُكرد أنفس���هم غي���ر َ
ُرضي���ة  ،لكن على أية
بصور ٍة م ِ
حال  ،فأن خطورة اإلنقسام تكمن
 ،في [ إمتالك وس���ائل العُنف أي
السالح ] وسالح ال ُكرد بيد فِئ َتين
واألس���ايش
فق���ط  ،البيش���مركة
ِ
 ،العائدي���ن للح���زب الديمقراطي
َ
وهنالك ٌ
نوع
واإلتحاد الوطن���ي ،
من التنس���يق وتوزيع النفوذ بين
الحزبَين  ،وهنالك قيادات مركزية
س���يطر
معروفة  ،تقود وتوِّجه و ُت
ِ
واألسايش،
على قوات البيشمركة
ِ
لكن ( الحش���د الشعبي ) هو ٌ
كيان
فوض���وي ذو عدة رؤوس  ،وفي ِه
مراك���ز ُق���وى التعت���رف أحدها
باألخ���رى  ..و ُكل ال���ذي يجمعها

ْ
َ
حدثت مُش���كلة
المذهب ،فإذا
هو :
ً
م���ع ميليش���يا ح���زب اهلل مثال ،
ف���أن عالقتك الجيدة مع ميليش���يا
التشفع لك  ،وإذا
س���رايا السالم ،
ُ
َ
إصطدمت مع سرايا الخراساني ،
ّ
التستطيع لجمها
فأن قوات بدر ،
ُ
.
 من نافل���ة َالقول  ،ان الحش���د
َ
تشكل أساساً بفتوى
الش���عبي  ،قد
« الجه���اد الكفائي « من مرجعية
النجف  ،بعد س���قوط الموصل بيد
بدعم
داعش  ،وإن الحشد يحظى
ٍ
ُباش���ر من إي���ران [ ،وذلك ٌ
دليل
م ِ
على الفش���ل المُزري لـ « الدولة
العراقية «  ،إذ ال يُمكن ان يتواجد
جيش���ان في دول ٍة واحدة  ،إذ ان
جيش الحشد الشعبي  ،أصبح من

الناحي���ة العملي���ة  ،رديفاً وحتى
ً
بديال للجيش الرس���مي ]  ،الحشد
الشعبي  ،هو مجموعة ميليشيات
شيعية  ،هدفها المُعلَن هو مُحاربة
داعش والدفاع عن الشيعة .
* كركوك وخانقين وطوزخورماتو
 ،ه���ي مناط���ق نف���وذ اإلتح���اد
الوطني الكردس���تاني  ،عموماً ،
واإلدارة بيدهم  ،وعندما كانت «
تواجد
طوزخورماتو « ُتعاني من ُ
عصابات داعش في مناطق قريبة
منها  ،وكذلك جلوالء والس���عدية
 ،فأن بيش���مركة اإلتحاد الوطني
 ،لم ُتمانِع في ان يقوم « الحش���د
الش���عبي « ِبمس���اندتهم في دحر
داعش ( أو ُربما ُف ِر َ
ض ذلك عليهم
َفرض���اً ) ،وبالفع���ل فأن الحش���د

ً
ودوال خلف حدود عراقنا
جه���ات
وتقرب حس���بما
بمس���افات ،تبع ُد
ُ
يتطلب ُه المكس���ب والفائدة ،يحكى
إن معلّم���ة درس الفنية طلبت من
تالميذها رس���م مايخط��� ُر ببالهم،
فأمس���ك كل منهم قلمه وراح ُ
ينفذ
مامطل���وب منه على ورقة ،وكان

عندم����ا حاول عالم الماني التعامل
مع اس����ئلة غير اخالقية  -اس����ئلة
جنس����ية غير مهذبة ،اُس����كت من
قب����ل الحاضرين :كي����ف يمكن أن
تتفوه ً
أصال باسئلة غير اخالقية -
تذك����رت الخوف الذي انتباني و أنا
في س����ن المراهقة في طرح اسئلة
(كافرة) على والدتي و اساتذتي و
اصدقائي :كيف تعرف إن النبي لم
يكن غشاشاً ً
دجاال؟ كيف عرفت إن
اهلل موجود؟ كيف يأتي األطفال من
وراء عملية جنسية بين الوالدة و
ُغض ُب هذا العمل المهين
الوالد؟ أال ي ِ
اهلل؟ ليست إلاّ اسئلة بريئة ال تأتي
إلاّ من أطفال و لكن..
اسئلة غير خالقية  -دينية – قومية
 ديموقراطي����ة محرجةُ ،تخاف أن
تس����ألها لكي ال تتهم بالعنصرية و
االنحطاط االخالقي و الكفر و خيانة

الوطن ،رغم أن����ك لربّما تبرزها،
لتريد التعرف على حقيقتها العلمية
فقط :هل يلعب لون البشرة و الشعر
و العين دوراً في الذكاء؟ هل يمكن
أن يكون الجن����س األبيض متفوقاً
عقلياً أيضاً على الجنس األس����ود

و األس����مر؟ هل العالقة الجنس����ية
بين  ..و بين مض���� ّرة ّ
حقًا بالكامل
أو تحطم نفسية الطرف اآلخر؟ هل
االنبياء دجالون؟ هل يمكن أن يكون
رئيس الحكومة متخلفاً عقلياً ؟ هل
الوطنية مض ّرة باإلنسانية؟ اسئلة

الش���عبي مدعوماً من إيران  ،كان
ل ُه دو ٌر ما في كسر شوكة داعش
المناطق  ،والمُش���كِلة
 ..في تلك
ِ
تكم���ن ف���ي إن الحش���د  ،يعتقد
َ
ش���ارك في طرد داعش ،
بما أن ُه
فأن��� ُه ينبغ���ي أن « يبقى « هناك
ُش���ارك بفعالية في إدارة تلك
 ،وي ِ
المناطق  ..في حي���ن إن اإلدارة
ِ
الكردس���تانية  ،متمثلة في اإلتحاد
الوطني ُ ،تريد ان تكون اإلدارة ،
ُ
الملف األمني بيدها  ،فهي
س���يّما
التي ق ّد ْ
م���ت الكثير من التضحيات
خالل السنوات الماضية .
ليس من الصحيح  ،وضع جميع
* َ
ميليشيات الحشد الشعبي  ،في ّسلٍة
واحدة  .فهنالك « المعتدلون « ،
مثل قوات بدر [ حس���ب المعايير

الكردس���تانية  ،ف���ان ق���وات بدر
مُعتدِلة ! ]  ،وكذلك سرايا السالم
الحق
 ..في حين ان عصائب أهل َ
 ،مُتش���ددة ومتعصب���ة  .فإذا كان
جيش المهدي وس���رايا السالم ،
عائد َتين لمقت���دى الصدر  ،وبدر
له���ادي العامري  ،ف���أن عصائب
أهل الحق وغيرها من المتشددين
 ،يُق���ال انه���ا تأتمِ���ر بأمر نوري
ٌ
مع���روف
المالك���ي  ..والمالك���ي
بمواقف ِه الش���وفينية تجاه كركوك
وغيرها .
* َ
وصل اإلستهتار ببعض ميليشيات
الحشد الشعبي  ،في طوزخورماتو
 ،في األيام األخي���رة  ،إلى درجة
 ،هجومه���ا عل���ى المستش���فى
الجمه���وري في المدين���ة  ،وقتل
أحد األطباء بطريق ٍة بشعة ،وكذلك
إختطاف عشرات المواطنين ال ُكرد
م���ن أهال���ي المدين���ة وكذلك من
مواطني أقليم كردستان  ،القادمين
من بغداد وإحتجازهم في س���يطرة
طوزخورمات���و الجنوبية ،وأيضاً
ح���رق محالت ومن���ازل ال ُكرد في
المدينة  ،ب���ل وحتى بعض منازل
السن ِة أيضاً !
العرب والتركمان ُ
ْ
ليس���ت قوى األم���ن ال ُكردية في
طوزخورمات���و  ،مالئِك���ة  ،وال
إدارة المدينة خالية من النواقِص
 ..ولكن والحق يُقال  ،وبش���هادة
العديد من أهالي المدينة وبمختلَف
قومياته���م ومذاهبه���م  ،ف���أن
المش���اكِل بين المكون���ات ْ ،
كانت
ُش���به معدومة  ،قبل مجئ الحشد
الش���عبي  ،والكل متعايشون معاً
 ،إن تشكيل ميليش���يات تركمانية
شيعية مسلّحة  ،ودفعها إلقتراف

أعمال إس���تفزازية  ،ض��� ّد ال ُكرد
عموم���اً وحت���ى ض��� ّد الع���رب
الس���ن ِة أيض���اً  ..إلى
وال ُتركمان ُ
حد نش���ر القناصين فوق المباني
العالية  ،وإس���تهداف اآلخرين ..
لعب خطي ٌر بالنار  ،ويبدو أن ُه
هو ٌ
جز ٌء من م َ
ُخط ٍط مشبوه  ،إلشعال
االوج���ه  :الفتنة
الفتنة متع���ددة
ُ
القومي���ة والطائفي���ة والمذهبية،
وطوزخورماتو مُرشحة أن تكون
الفتيل في ذاك الحريق .
ْ
ج���رت مباحث���ات يوم الس���بت
*
 ، 2015/11/14بي���ن وف ٍد قادم
من بغداد الى طوزخورماتو  ،مع
إدارة المدين���ة وقوى األمن فيها،
وممثلين عن الحش���د الش���عبي ،
إتفاق بوقف القتال
وتوصل���وا الى ٍ
وتحري���ر الرهائ���ن والمختطفين
 ،واإلس���تمرار ف���ي المفاوضات
للتوص���ل إلى صيغ��� ٍة مقبولة من
ُؤس���ف  ،أن ُه
الجمي���ع  ،لك���ن الم ِ
ْ
حصلت تجاوزات من ِقبَل ميلشيات
الحش���د الش���عبي  ،ليلة السبت ،
واُشع ْ
ِلت النيران في بعض منازل
ال ُك���رد الذين هجروه���ا في األيام
األخيرة .
..........................
إهتم���ام بالِ���غ لما
ينبغ���ي إيالء
ٍ
يجري ف���ي طوزخورماتو  ،وأن
تتدخل القيادات الكردستانية على
عال  ،إليجا ِد حلول نهائية
مُستوى ٍ
 ،بالتنس���يق مع بغ���داد وإيران ،
صاحب َت ّي النفوذ على ميليش���يات
الحشد الشعبي .

احمد حسن الزعبي
كاتب عربي من االردن

علي علي

عب���د اهلل أحدهم ،بعد دقائق بدأوا
يس���لّمون أوراقهم ال���ى المعلّمة
واحداً تلو واحد ،ولم يبق إال عبد
اهلل ،حتى ّ
دق الج���رس ،فجاءت ُه
المعلّم���ُة وس���ألته :ه���ا عبد اهلل
شرسمت؟ فقال :ست رسمت بقرة
وحشيش ،فقالت له :عفيه بالسبع،

şźƟŚƨƫřŠƬŘſǇřƆƤƯ

أمين يونس

الصالة تهمة؟؟

هكذا تضي ُع ثرواتنا
في تاريخ مجتمعنا وبين صفحاته
كنوز وأرصدة كثيرة من القصص
واألمث���ال بلهجتيه���ا الش���عبية
والفصح���ى ،تعبّ���ُر بص���دق عن
قضية س���لبية أو حالة مستهجنة،
تتكر ُر بين ظهرانينا كل حين وآن
وآني���ة ،ول���و ُ
أردت س���ردها في
سلسلة مقاالت لتطلب األمر مني
ألف عدد وعدد من مطبوعنا الذي
يدي القارئ ،والفخر في هذا
بين ّ
اليعود لي ،بل لمن يدفعوننا على
اس���تذكار تلك الحكايات واألمثال،
بم���ا يص���د ُر عنهم من س���لبيات
وموبقات مرفوضة شرعاً وقانوناً
وعرفاً وأخالقاً .قطعاً أمثال هؤالء
األشخاص اليتورعون عن اإلتيان
بكل دفين وخفي م���ن التصرفات
القبيح���ة ،م���ن دون وازع م���ن
ضمي���ر أو رادع من رقيب ،وهم
يتأبطون بها شروراً للناس ،تعو ُد
عليه���م بمنافع خاص���ة ،يتراوح
ريعه���ا ويتنوع مردودها بين فرد
وجماعة وحزب وكتلة وعشيرة،
وتتم���د ُد المنافع أحيان���اً ،لتصل
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انطيني الورق���ة ..فأعطاها إياها،
لكنها لم تر فيها شيئاّ مما قال ،إذ
كانت الورقة بيضاء تماماً ،فقالت
له :وين الحش���يش وين البقرة؟
أجابه���ا بثق���ة واقت���دار عاليين:
الحش���يش أكلت ُه البقرةن فأردفت
المعلم���ة مستفس���رة :والبقرة!

فقال لها :ش���بعت وراحت ،هكذا
بكل بس���اطة ضاعت ثروات بلدنا
على أيدي اآلالف بل مئات اآلالف
م���ن أمثال تلميذنا عب���د اهلل ،مع
بمنصب سياسي،
فارق تحصنهم
ٍ
أو تحكمهم بس���لطة حكومية ،أو
تمتعهم بنفو ٍذ حزبي ،أو تسنمهم
موقع���اً برلماني���اً ،أو تس���ترهم
بمنزلة دينية ،أو تص ّدرهم وجاهة
اجتماعية ،وهم في األحوال كلّها
ُس��� ّراق ،يمتلك���ون من أس���اليب
الخديعة والحيلة أضعاف مايمتلك ُه
عبد اهلل المس���كين ،ويحكى أيضاً
أن صبياً مشاكس���اً خبيثاً بطبعه،
ُر ِزق���ت خالته ولداً إلاّ ّإنُه صموخ
أي دون أذني���ن -قال���ت له أمه:روح س���لّم على خالتك وباركلها،
بس دي���ر بالك تجيب ط���اري ّ
إن
أبنها م���ن غير أذان حتى التجرح
مش���اعرها ،فذه���ب الخبيث الى
خالته وبارك لها مولودها الجديد،
ودع���ا ل���ه بالصحة والس�ل�امة
والعم���ر المديد وق���ال :بس الزم
تش���ربوه عصي���ر ج���زر هوايه

جمشيد ابراهيم
محرجة كثيرة أخرى ال تس����تطيع
احياناً ،حت����ى التفكير بها ..او كما
ّ
تحذرك االلمانية بأنك ال تس����تطيع
بصوت عال ،ليس هناك
ان تسألها
ٍ
ادنى شك إن الذي يسأل اسئلة من
هذا النوع لتحقيق اغراض سياسية
أو شخصية ،للتستر على االنحطاط
االخالق����ي أو العنصرية أو إلضافة
شرعية عليها يس� ُ
���حتق االحتقار،
و لك����ن الذي يس����ألها م����ن ناحية
فلس����فية ،يج����ب أن يتمتع بمطلق
الحري����ة و دون ادن����ى خوف من
إبرازها ،المه����م أال نحرم األطفال
من تطوي����ر قابلية التحليل الفكري
���ص األفكار بمقص الرقابة على
بق� ّ
هذه االس����ئلة المحرجة؟ أال يُحرم
المسلم من تطوير قابليته الفكرية،
بمنعه من طرح اسئلة اطفال بريئة
محرجة للمؤم����ن؟ اذا كنت تؤمن

بمسؤولية البحث العلمي و تطوير
قابلية األطفال العقلية و التحليلية،
عليك أن ال تمنع اسئلة عن مواضيع
مهم����ا كان����ت منحط����ة أخالقياً ،و
لربّما هنالك حقائ� ٌ
���ق علمية ،رغم
أنها تبدو ل����ك عنصرية أو منحطة
 ،و لكن����ك اذا رفع����ت المطرق����ة
تفتح المجال
السكات الناس ،فأنك ُ
للعنصري����ة و االنحطاط االخالقي،
تظه ُر معاداة اإلنس����انية بخلق جو
من الخوف و الرعب في أع ّز ّ
حق
بش����ري في الحرية الفكرية ..رغم
ذلك دعني أقول :بأنني لربّما ُ
لست
قادراً على مجابهة اس����ئلة منحطة
اخالقياً شخصياً.

حتى اليضعف بصره ،ر ّدت عليه
خالت���ه :حتى لو ضع���ف بصره
ألبس��� ُه مناظر ،ق���ال لها :مو هي
هنا المشكلة بيش يعلكها؟!خبيثنا
ُ
ماتؤول
هذا يدرك تم���ام اإلدراك
إليه خواتم االس���ئلة ،ويستحض ُر
جوابها بم���ا ينيل��� ُه غايته ،فهو
اليرم���ي حجراً ف���ي الظالم ،وإن
رماه فهو على دراية تامّة بمكان
وقوعه ،وهذا ديدن ُس ّراقنا اليوم
في عراق الديمقراطية واألصابع
البنفسجية ،إذ أن ُس ّراق الحاضر
غير ُس��� ّراق الماض���ي ،فباألمس
كان���وا يخافون الن���ور ويتخذون
الظالم ستراً لسرقاتهم ،كما أنهم
كانوا يخشون الرقيب وينأون عن
الحسيب ..على العكس من ّ
فناني
س���رقات حاضرنا ،فهم يمارسون
صفق���ات النهب وعقود الس���حت
ُجهاراً نه���اراً على مرأى الرقيب
وعل���م الحس���يب ،لضمانهم عدم
المساءلة بعد أن ضاعت العدالة،
وكم���ا قيل من أمن العقاب س���اء
األدب.

أعج����ب أحيان����اً من لغة اإلع��ل�ام التي
تهرول الى النتيجة قبل اكتمال الصورة
أو لملم����ة أطراف الحادث����ة  ،محاولة
بخيوط
بص����ورة او بأخرى أن تخي����ط
ٍ
ش����فافة ما بين الحدث وما بين التديّن،
متجنبة عش����رات األس����باب النفس����ية
،والوظيفية ،واالجتماعية واالقتصادية،
وحت����ى التنظيمية ..إن وجدت ،ور ّكزت
���جادة الص��ل�اة..كل
عدس����تها على س� ّ
األخبار والتقارير التي كتبت عما جرى
األس����بوع الماضي في مرك����ز تدريب
الموقر..ر ّك����زت في متنه����ا أن النقيب
“أنور ابو زيد” قد صلى الظهر منفرداً
..وأش����ارت بعضها انه صلّى الفجر في
ذل����ك اليوم وبعض التقاري����ر تقول انه
توفي “صائماً” ..لم يتعرّضوا لتفاصيل
حياته الش����خصية او حالته النفسية أو
حتى عن مدى س����عادته بعمله وعالقته
بزمالئه..لماذا تمّت اإلشارة إلى الصالة
ف����ي كل التقارير؟؟ هل أصبحت الصالة
تهم����ة؟؟ هل ص����ارت الص��ل�اة تعطي
لتنظيم إرهابي ؟؟ ث ّم
مؤشراً لالنضمام
ٍ
ُ
منذ متى والصالة عالمة للتش ّدد؟؟ ماذا
لو لم يكن “أنور ابو زيد” مُصليًّا؟؟؟ هل
س����تنحرف دفة التكهنات إلى أن الشاب
طبيعي والحادث فردي ..ما هذا الهراء؟
أن تكون مس����لماً يعني من الطبيعي أن
تكون مواظباً على الصالة ّ
بغض النظر
إن كان س����لوكك في المجملُ ،
يدل أو ال
يدل على االس����تقامة إح����دى الزميالت
قال����ت على فضائية عربية ،معلّقة على
ما جرى ف����ي الموق����ر ،إن المعلومات
التي اس����تطاعت أن تحصل عليها فور
الحادثة ،إن الش����اب “مت ّدين وس����ط”
أو “متوس����ط الت ّدي����ن” ،وهذه أيضاَ ال
اس����تطيع أن أفهمها ..مت ّدين وس����ط..
ومتدي����ن س����ادة ،ومتدي����ن ع الريحة،
ومتدي����ن “ثقي����ل” ،أع� ُ
���رف إن الدين

يأت
واحد ،جاء برس����الة واح����دة ولم ِ
مثل “ب ّ
ُن العميد” بع ّدة أصناف وأسعار
ونكهات ،نح����ن أمة عربية مس����لمة،
نصوم ونصلي ونصيب ونخطئ ،نحب
ونك����ره  ،ال عالقة لديننا بم����ا تقترفه
أيدين����ا من خطايا ،هو ج����اء بالفضيلة
الكاملة  ،وأمرنا على الفضيلة الكاملة..
ال نس����رق وال نزن����ي وال نقتل ،ونحن
من خذلناه قبل أن نخذل غيرنا ،هل ّ
كل
من صلّى صار “داعش����ياً” ،ومن ترك
الصالة صار إنس����اناً عادياً سوياً؟؟ هل
تريدون أن تصل����وا الى هذه النتيجة؟؟
ث���� ّم من قال ّ
إن “داعش” أصبح الوكيل
الحصري والوحيد للدين اإلسالمي في
الشرق األوس����ط ،الدين منهم براء ..ال
بل هم العدو رقم واحد للدين اإلسالمي،
وكل ما يقومون به من إبادات بش����رية
وإعدام����ات مجنون����ة وتفجيرات حول
العال����مُ ،
يمثل هذه “الفئ����ة االجرامية”
ّ
وحدها ومن يدعمها ،الجزار قد يرتدي
“روباً” يشب ُه “روب” الطبيب ،الطبيب
يجرح ليش����في ،والجزار يجرح ليقتل..
هل نستطيع أن نساوي بينهما؟؟؟
أخي����راً ،أرجو الرجوع إلى أرش����يفات
األخبار واالنترنت ..ك����م حادثة اطالق
ن����ار تمّت م����ن جن����ود أمريكيين على
زمالئهم في العراق أو افغانس����تان أو
الكويت ..ك����م حادث اطالق ن����ار ،قام
بها طالب على زمالئه في المدرسة أو
شاب على جيرانه ،األمريكي الذي قتل
���هور قليلة ،لماذا
ثالثة أردنيين قبل ش� ٍ
لم يس����لّط اإلعالم الضوء على صالته؟
وعن درجة تدينه وع����دد مرات ذهابه
ال����ى الكنيس����ة أو الكنيس؟؟أرج����و ان
تدعوا عالقة المرء بخالقه لخالق ،وأن
يكون الحكم عل����ى الفعل المجرّد وعلى
الفاعل ال على خان����ات الهوية األخرى
من جنسية وجنس ودين ..

