الفنــان أيلـي صليبـــا عن جمــلة (الــدبور) اللبنــانية رائــدة اجملــالت الســاخرة يف العــامل العربــي
تگلِّه ويگلِّك !

صالح الحمداني*

مساكم
اهلل بالخير

هوايه أكو ناس قافله ،ويعميها الحب أو الكراهية
عن مشاهدة الحقيقية.
تگله يابه :ترى إيران جاي تلعب بالنار صار
سنين ،وهذا دونالد ترمب «مسودن وبيده فاله»،
وهاي العقوبات األمريكية األخيرة على صناعة
النفط اإليرانية ،وصّلت التومان إلى مستويات
قياسية مقابل الدوالر ،ما وصلها «من چان
التومان خشب» ،والسيت مال وزراء االقتصاد
بحكومة حسن روحاني كلهم استقالوا ،والفساد
االداري والمالي وصل «ألبو موزة» ،يگلك:
إقتصاد إيران قوي ،وعدها إكتفاء ذاتي ،وعدها
شعب ملتف حول قيادته! تگله يابه :مو هذا نفس
حچي «جماعة َربُعنا» بأيام الحصار الجائر،
ومن وراه «أكلنا وحل» والقيادة السياسية وعلى

رأسها ملتهية بجرحى وشهداء «غ ّزو وريّحو»
وتركت الشعب ياكل مقتنياته الثمينه وغير الثمينه!
يگلك :الشعب اإليراني يختلف! تگله يابه :طلبات
أمريكا واضحة وسهلة ،تبطل إيران من التدخل
بالعراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن ،وتحط
مشروعها النووي «السلمي» تحت رقابة طويلة
األمد ،وتتوقف عن تطوير الصواريخ البالستية،
وهذا كله يوفرلها فلوس تكفيها تبني اقتصاد قوي
ويعيش شعبها برفاهية ،يگلك :منو يگول إقتصادها
مو قوي ،وشعبها عايش أحسن من عدنه! تگله
يابه :العقوبات ممكن تسوي بلبله بإيران ،ويخليها
ممكن تتقسم وتصير اربع خمس دول ،والشعب
مراح يصبر ع الجوع وقلة الخدمات ،يگلك :چان
تقسم العراق لو ليبيا لو سورية من فرض عليهم
«الشيطان األكبر» عقوبات لسنوات! تگله يابه:
مو إذا ما نجحت العقوبات ،ممكن تصير ضربة

إسرائيلية للنووي ،وتدخل عسكري أمريكي
باألراضي االيرانية ويسقطون النظام وقد يقسمون
إيران ،يگلك :شحدهم! اإليرانيين ياكلوهم أكل،
ويقصفون كل دول الخليج وإسرائيل! تگله يابه:
عليمن هالحروب والدمار ،ليش ما تلتهي إيران
برفاهية شعبها ،وتقوي صناعاتها ،وتبادالتها
التجارية ،وتصير قوة اقتصادية وعسكرية قوية
لكن ضمن حدودها ،يگلك :ما نؤمن بالحدود اللي
حطها االستعمار وقوى االستكبار العالمي! تگله
يابه :إشرب چايك ،وتفضل روح لبيتكم ،يگلك:
چايكم محروگ ،ونعله على صفحة أمه وأبوه اللي
يجي يگعد يمك بعد!

في أمان هللا
•كاتب وإعالمي عراقي
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عن العدالة الشعرية وكوكتيل العبث وسفاسف أخرى!
يقولها ويفعلها «الفايقين».
ـ بعد أن اتضح أن للحيوانات لغة تستخدمها
للتواصل مع بعضها ،أصبح من األدق أن
نقول أن اإلنسان حيوان طابخ ،فلن تجد حيوانا ً
آخر يطبخ لكي يأكل غير اإلنسان ،ولن تجد
حيوانا ً آخر ،حيوانا ً بالمعنى الشعبي للكلمة،
يستخدم الطبخ كمعيار لتقييم شريكة حياته.

بالل فضل *

ـ تعلمنا في قسم الصحافة بكلية اإلعالم أن
على كل صحفي أن يجيب في كل خبر يكتبه
عن خمسة أسئلة :ماذا ومتى وأين ومن
ولماذا؟ ،أغلب الصحفيين اآلن مهتمون في
كتابة أخبارهم ،باإلجابة على سؤال واحد:
هل سيرضى الضابط المسؤول عن صياغة
الخبر؟
ـ حين تصل القافلة إلى نهاية سكة الندامة،
سيدرك أهلها لألسف أن بعض الذين حاولوا
اعتراض مسيرتها ،لم يكونوا كالباً ،ولم يكن
بينهم من ينبح.
ـ لدينا قدرة مدهشة على التعايش مع العفن،
ولذلك لو عبرت جريمة قتل المرحوم جمال
خاشقجي دون عقاب حقيقي ،ال تستغرب لو
أضيف إلى برامج المعاهد الدبلوماسية في
بالدنا ،دورات في التشريح ،وكورسات مكثفة
في «تجزئة» الجثث.
ـ كل األشياء فقدت براءتها في هذا العصر،
حتى عبارة «سعر التجزئة».
ـ من حسنات هذه الفترة «المعفّنة» من تاريخ
العالم ،أن شعوب الدول «الديمقراطية»
أصبحت مثلنا تدرك أهمية دور عزرائيل
في التغيير السياسي ،لكن ال زال الفرق بيننا
وبينهم ،أننا نعتمد فقط في وقوع التغيير
السياسي على عزرائيل.

شوارع مدننا وقراها بدورها هاشتاج «مي
تو» لتوثيق تجاربها مع التحرش والتنمر
واالعتداءات البدنية ،لما وجدت بيننا كهالً
وال شابا ً وال طفالً معصوما ً من ورود سيرته
في ذلك الهاشتاج المقبض ،إال من رحم ربّي،
وقلي ٌل ما هم.
ـ هل كان صديقي الذي أسعده ثنائي على كتابه
األخير ،سيسعد بنفس القدر لو قلت له أنني
قرأته بالكامل في الحمام وأنا أعاني من آثار
أكلة هندية.

ـ مشكلة الكثيرين من أبناء بالدنا من الكتّاب
والقرّاء ،أنهم ال يزالون يعيشون عقليا ً ونفسيا ً
في عصورنا القديمة ،أيا ً كان رأينا فيها ،حيث
كان ال بد للشعر من غرض ،الفخر أو الهجاء
ً
أو الرثاء أو الغزل ،ولذلك تجدهم ال يستوعبون ـ يا بني ال يغرك أن رأسي لم يشتعل شيبا ،فأنا ـ قد أكون معك في الترحم على أيام الماضي
قديم جداً وأوعى على أشياء ال تخطر لك على ألسباب كثيرة ،ليس من بينها أن تترحم على
فكرة أال يكون للكتابة غرض ،سوى الكتابة.
بال ،يكفي أنني حضرت أيام أن كان للجنيه األيام التي كنت تشرب البيضة فيها نيئة أو
تأكلها نص ِسوا ،هذه بالذات ليست مشكلة
باقي.
الزمن ،بل مشكلة المهانة وقلة القيمة التي
كلنا شارك
ـ كلنا شاركنا في تحقير قيمة الكالم ،ألننا لم عاشتها معدتك.
قيمة نا في تحقير
نكن نعرف أننا سنفتقده حين يتم منعه.
ال
لم ن كالم ،ألننا
ـ يعني ،لكي أصف لك إلى أي حد كان
كن
نعرف أننا
ـ ال أحب نظام تقسيط مصاريف المدارس ،صديقنا ساذجاً ،دعني أقل لك إنه كان يتصور
سنفتقده
ح
ي
ن
ألنني ال أفضل ألسباب عاطفية أال يسمعني أن الممثلين يشاهدون األفالم المشاركة في
ي
ت
م
منعه
بناتي ألعن اليوم الذي أصبحت فيه أباً ،ثالث المهرجانات السينمائية التي يحضرونها.
مرات في السنة.
ـ ال تتعب نفسك يا عزيزي ،ال أحد يهتم بالعدالة
ـ حتى اآلن لم أفهم لماذا أباحت الشريعة إال حين يكون متهماً ،وال يطالب بالتثبت إال
ـ إذا أقلقك اختفاء الحديث عن الضمير وأزمة اإلسالمية النظرة األولى ،وحرمت الشفطة حين يكون محالً للشك.
الضمير وغياب الضمير هذه الفترة ،فال األولى؟
ـ الحياة ليست عادلة ،ومع أنك ال تختار
تنزعج ،سيعود الحديث عنه وبقوة وبكثافة في
ً
كل مكان ،فقط حين تحتاج السلطة معدومة ـ من دعاء الصالحين :اللهم نجنا من الشرير موقعك فيها ،بل يفرض عليك فرضا ،ستجد
أن موقعك المفروض عليك يحدد الكثير مما له
وال تدخلنا في هاشتاغ.
الضمير إلى ذلك؟
عالقة بحاضرك ومستقبلك دون أن يكون لك
ـ مع أن القبلة تظل بالنسبة لإلنسان الذي ـ أعتقد أن تشريع مسألة االعتراف في ي ٌد في ذلك ،خذ عندك مثالً على سبيل المثال
يعرف قيمتها أغلى وأهم شيء في الوجود ،الكاثوليكية يرتبط في األساس بكون الراهب ال الحصر كيف تختلف طريقة التعامل مع
على األقل خالل أول خمسة وسبعين سنة من ليس مسموحا ً له أن يتزوج ،يستحيل أن يأتمن ال َّشعر ،حين يكون في الرأس ،وحين يكون
حياته ،إال أنك ال تجد أحداً يفكر في إحصاء أي إنسان عاقل على خطاياه وأسراره ،رجالً في المؤخرة ،ففي حين ينبهر الناس بطول
شعر الرأس وجماله ويكتبون فيه القصائد
قبالته وتقييدها في دفتر خاص ،ولذلك ال في حياته امرأة.
ويهتمون بتصويره ويصنعون من أجله
نتذكر من بين كل القبالت في حياتنا إال أولها
ـ من قال أنك ال بد أن تكون وفيا ً لكل من يرتبط المنتجات المتنوعة ،يتعرض شعر المؤخرة
أو أحدثها أو أبوخها.
بك ،ألسنا نحاول التخلص طيلة الوقت من لإلهمال والتجاهل من كافة األدبيات ،مع أنه
مظلوم ومحروم من كل الحقوق التي تتمتع بها
ـ لو أطلقت القطط والكالب التي تعيش في أكثر من يرتبط بنا في الحياة :ال ِكرش؟
كافة الشعور ،وعلى رأسها الحق في التهوية،
والحق في أن ينشغل أحد بمعنى وجوده.
ـ كوكتيلنا العبثي يضاف إليه كل يوم المزيد
من األشكال واألصناف المدهشة :متدينون
متعصبون ال يعاملون الناس طبقا ً لما تدعو
إليه تعاليم دينهم ،ملحدون اتخذوا اإللحاد دينا ً
لتطليع دين من يرغب أن يكون له دين ،حاملو
وطنية مضروبة يتغير فيها العدو حسب مزاج
الحاكم وأالضيشه ،ثوار من أجل الحرية ال
يؤمنون بالحرية وال يمارسونها حتى في أقرب
الدوائر المحيطة بهم ،تنويريون لو جلس معهم
أيمن الظواهري ساعة زمن الشتكى من ضيق
أفقهم ،والجديد اآلن في األسواق :عدميون
يأخذون كل شيء بجدية تثير سخرية الرهبان،
«واللي يعيش يا ما يشوف».

ـ حين يعيش الكاتب العربي المعارض داخل
بالده ،يسعى الكثيرون فيها إلى إخراجه منها
ولو جثة هامدة ،وحين يعيش خارج بالده،
يسعى هؤالء إلى إعادته إليها ولو جثة هامدة.
إذا أردت أن تكون كاتبا ً مستقالً في بالدنا
المحمية بالحرامية ،يلزمك الكثير من الحظ
لكي تصبح جثة هامدة غير مجزئة وال مذابة،
في الموعد الذي يختاره هللا ،ودون مساعدة
السلطات.
ـ تحت تأثير قوة عبارة «انت شكلك شارب
حاجة؟» ،نسي الناس عبر العصور واألجيال
أن أغبى وأخطر وأخبث وأوسخ األشياء
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صرمايتك يا وطن
أحمد عمر *

البعرة تد ّل على البعير ،واألثر يد ّل على
المسير ،والبوط يدل على انتصار الرئيس،
والعياذ باهلل من ِّشره وش ِّر إبليس .وبما
أن بالدنا المستقلة ،المعاصرة ،الحديثة،
الفاضلة ،تنسب لرؤسائها المنتخبين
والمنتجبينّ ،
فإن رموزها وعالماتها وآياتها
تد ّل على صاحب البالد ومالك شعبها.
فإذا كان الرئيس يتح ّدث عن الف ّكة فهو
عاشق للقرش .وإذا كانت أنصاب البالد
نعاالً عسكرية ،فإن ذلك يوحي بأن صاحبها
طنبوري .الحكاية ،يا طويل العمر ،وعالي
الكعبّ ،
أن الفنان دريد لحام تمنّى أن يكون
«صرماية» الوطن في حوار «مع أمل»،
فيما لو كان الوطن حافياً .والصرماية،
حسب موسوعة حلب المقارنة ،لفظ تركي
هو صيرمه ،وتعني القصب ،وكانت
األحذية مزينةً بالقصب ،أو لفظ فارسي
هو «سرموزة» ،ويعني فوق الحذاء.
أشهر رمزين سوريين حاليا ً هما الصرماية
والسيد الرئيس ،فأنعم بهما وأكرم.
مجاز صرماية الوطن في الجملة التي
كتبت في مسرحية شقائق النعمان غريب
ومرسل (من غير طوابع) ،فليس في
المجاز العقلي من عالق ٍة سببي ٍة ،وال فاعلية،
وال مفعولية ،وال زمانية ،وال مكانية ،وال
مصدرية بينهما ،والمجاز كتب تعبيراً عن
التذلّل لربٍّ ووثن ،هو الوطن ،وليس كنايةً
عن سير الوطن ومشيه ،والمعنى في قلب

القائل ،والمسمار في كعب الصرماية.
وال أستطيع أن أزدرد ،بأسنان خيالي
وأضراسه ،المجاز في الوطن والصرماية،
وإن كان مفهوما و»متجانسا» وشائعا في
«الخبز الحافي» ،عنوان رواية محمد
شكري ،وتأويله أن تأكله وحده .كانت جملةً
رديئةً من مسرحية قديمة خدعنا بها الفنان
المخادع ،وربما يمشي الوطن فقد رحل إلى
روسيا وإيران.
ً
وقد كان لحام فنانا في نصوص نهاد قلعي
باألسود واألبيض ،وفي نصوص محمد
الماغوط أفل نج ُمه وشاخ .واآلن هو فنان
متقاعد في محراب عبادة الرئيس وفي
حربه وفي «سر موزته» ،فالرئيس هو
الوطن ،وغالبا ً سيد الوطن .إشاعةاألمل ال
تتم بحصّة تلفزيونية ،وال بحوار كوميدي
متقاعد مع مغنية سابقة ،اسمها أمل أو
رغدة .األمل يشاع بالعدل ،وبالشعب كله،
حتى وإن كان حافيا ً وغير متجانس.
ومن الغرائب أن إحدى أدوات القتل في
سورية ،غير البراميل والسارين والكهرباء
والدوالب والرصاص غير المطاطي
وعناقيد الحقد الفوسفورية ،كانت الصرماية
التي تمنّاها دريد لحام ،ل ّما تمنّى ،خياالً مثل
خيالي فأعيا ،تشهد بذلك أفالم وشهادات
أحرار أمثال منتهى األطرش ،ونظمي
محمد ،ومحمود عاشور الذي يروي
في هذه األيام ،في برنامج «مراجعات»
ت قاسية في سجن تدمر ،لم نسمع
ذكريا ٍ
بمثلها سوى في محاكم التفتيش ،وذكر أنّ
سجانا ً كنيته أبو جورج قتل عفسا ً ورفسا ً
خمسين معتقالً.
قيل إن عبارة «العقل السليم في الجسم
السليم» خاطئة ،وقيل إن الصواب هو
«الجسم السليم في العقل السليم» ،ولعل
الصواب هو اإلنسان العظيم في الوطن

الكريم .وقد شهدت عشرات الشهادات التي
قالت ّ
إن غزاة البيوت السورية من الجيش
الباسل المقدام كانوا يعجبون كيف يثور
شعبٌ لديه برادات وغساالت ،والتعفيش
دليل وبرهان على القول .ولو كان النظام
يطلق على حمالته الحربية أسماء،
كإسرائيل على غزواتها ،لكانت أسماؤها:
ذات الغساالت ،وذات البرادات ،وذات
المراوح .والحرب كلها اسمها حرب ذات
الصرماية.
ال تُقاس الوطنية بالبقاء في وطن ذليل
متوّج بالصرامي ،وقد تعلمنا أن الذل
ينبذ ولو كان في جنان الخلود ،وأرض
هللا واسعة ،ولو كان الخروج من الوطن
خيانة ،ما خرج األنبياء من أوطانهم ،محمد
وموسى وعيسى ويونس وإبراهيم وآدم،
عليهم السالم .خرج الشعب السوري من
وطنه ،ألن الصرماية للقدم وليس للرأس.
خالف آدم النص اإللهي ،فخرج من
الجنة ،وتلقى من ربه كلمةً فتاب عليه،
إنه هو التواب الرحيم ،وخالف دريد لحام
وأمثاله من الممثلين كل النصوص التي
مثّلوها ،وأحبهم الناس فيها ومن أجلها،
فخرجنا نحن من الوطن .هتف دريد لحام
للحرية وللكرامة ،ون َّدد بالتعذيب ،وكشف
أالعيب المخابرات باتهام المواطنين بقبض
الدوالرات ،وسخر من المختار الذي زعم
أن كرسيه هو الوطن .ثم دارت األيام،
فوجدناه يكرّر ما قاله المختار في ضيعة
تشرين فظهر كذبه ونفاقه.
البطولة الحقيقية غير بطولة التمثيل،
وسجون «أبو البوط» غير قاووش أبو
كلبشة وفنجانك يا وطن غير صرمايتك يا
وطن.
•	

كاتب سوري (العربي الجديد) لندن

معركة شطه وبيكا
•حسام فتحي

ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم..
فوجئت بصديق عزيز يرسل لي مقطع فيديو
على الواتس آب ،مع كلمتين« :ضروري
تشوفه» ،فتحت الرسالة ألجد كائنا بشريا
يصدر صوتا حروفه بالكاد مفهومة بعد
عناء يدعو فيه إلى حفل مجاني سيقيمه في
اإلسكندرية ،ثم قسم آخر للفيديو يظهر فيه
كائن بشري ثان يشبه الكائن األول صوتا،
مع تركيبة عجيبة لمخارج الحروف ،ينفي
فيه اشتراكه في الحفل الذي دعا له الكائن
األول!!
اعتبرت أن «الفيديو» مزحة ثقيلة من صديق
خانه الحكم على مدى ضيق وقتي ،حتى
دخلت مكتبي ليدخل خلفي مباشرة الزميل
أحمد صبري المسؤول عن «صفحة أنباء
مصرية» ،ليقول صائحا :هتتعامل إزاي مع
حرب حمو بيكا ومجدي شطه؟

نظرت إليه مسبهال ،ويبدو أنه فوجئ برد
فعلي المندهش ،الذي فضحه سقوط شفتي
السفلى تعجبا ،وارتفاع حاجبي األيسر
استغرابا ،مع ظهور رقم ( )111جليا بين
الحاجبين امتعاضا ليتراجع الزميل كمن
استشعر حرجا من إحراجي بالحديث معي
عما يفترض أن يكون معلوما بالضرورة
وأنا به جاهل ،ثم خرج وهو يعتذر مؤكدا
أنه سيحضر لي كافة معلومات حرب شطه
وحمو بيكا ..حاال! أفقت من صدمة الحوار
الذي تم من طرف واحد ،وتذكرت أن هذه
هي األسماء الموجودة في مقطع الفيديو..
ظلمت صديقي الذي أرسله فهو لم يكن يمزح
وكان يود إرسال رسالة فهمتها اآلن ،بعد أن
أحضر زميلي أحمد صبري ملفا متضخما
ألخبار معركة مجدي شطه مع حمو بيكا،
وردود فعل زمالئهما :حودة بندق ،تيتو،
شرغوش ،زيزو نوبي ...وكلهم أبناء «كار»
واحد هو الغناء الشعبي ،أو باألدق طرب
المهرجانات.

مخسة أسبـاب قد تدفع
باملسـؤول العربـي لتـرك منصبـه
 .1حدوث انقالب :عند حدوث انقالب
أو ثورة ،جرت العادة بأن يُ ْقلَع طاقم
المسؤولين في النظام السابق ،ويستبدلون
بأطقم جديدة من قبل النظام المنتصر.
غالبا ً ما تترافق تلك العملية مع تقديمهم
للمحاكمة ،وانفضاض المتملّقين عن
المسؤول المخلوع ،ويتحوّل هؤالء ،بقدرة
قادر ،من م ّداحين لجمال صلعته وجواربه
وإنجازاته االفتراضية ،إلى معارضة مرّة
شرسة له ولسياساته.
 .2الترفيع إلى منصب أعلى :تعد هذه
الحالة من الحاالت النادرة التي يسمح
المسؤول العربي لنفسه بترك كرسيه،
ليس كرها ً به ،بل ليجلس على كرسي
أكبر يناسب مؤخرته ذات الجماهيرية
العريضة .وهذا ال يعني الخالص من
الفساد ،فالمنصب الشاغر سيحال إلى
مسؤول جديد ال يقل فساداً عن سابقه .كما
أن المسؤول القديم سيتمكن من ممارسة
الفساد بشكل أكثر فاعلية في منصبه
الجديد.
 .3موت المسؤول :أي عندما يحال
إلى التقاعد عن الحياة الدنيا .وفي هذه
الحالة ،يتم الخالص النهائي من المسؤول
العربي ،فيدفن ،ويتحلل ،ويأكله الدود،
ثم يتولى ربه مسؤولية حسابه على ما
اقترفت يداه من فساد.
البلد:

المفجع أن الفنان «المهرجاناوي» حمو بيكا
حققت أغنيته األخيرة «رب الكون ميزنا»
أكثر من  9ماليين مشاهدة على يوتيوب في
أقل من شهر!! واضطرت الشرطة المصرية
للتدخل إللغاء حفلته قبل يومين بعد أن أغلق
عشاق فنه ومستمعوه بعض شوارع منطقة
العجمي باإلسكندرية!! واضطرت نقابة
المهن الموسيقية لتحرير محضر ضده في
قسم شرطة الدخيلة التهامه بالغناء بدون
ترخيص و(وهو األهم) :تلويث الذوق العام!!
األمر أصبح أكبر من حمو وشطه واورتيجا
وتيتو ،فقد تحول إلى ظاهرة حقيقية تذكرني
بمرحلة التردي الفني ما بعد نكسة ..!1967
ادرسوا األمر ،وأنقذوا مصر من حالة التردي
التي نعيشها رحمكم هللا.
وحفظ هللا مصر وأهلها من كل سوء.
• صحيفة المصريون المصرية

 .4الضمير ومصلحة
ههههههههههههه هآآآو آآآآآآو
بعد خمسة أيام بلياليها من العصف
الذهني ،فشل فريق الحدود في الوصول
إلى سبب خامس قد يدفع المسؤول العربي
لالستقالة .وعليه ،قررنا تغيير موضوع
المقال إلى :خمسة أسباب تدفع الفرد
للوقوع في غرام ميريام فارس:
 .1شعرها
 .2بشرتها
 .3ابتسامتها
 .4طولها
 .5عرضها
 .6ارتفاعها
 .7سيقانها
 .8طلتها
 .9رقصها
 .10فساتينها
 .11مساهماتها في االرتقاء بالفن والذائقة
العربية.
•(شبكة الحدود) عمان
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وحدة
•عـاصم حنفـي

ما يغلبها غالب !..

ومع أنها ال تعرف األغانى الوطنية ..وال
تغنى األناشيد الحماسية ..إال أن أوروبا تطبق
بنجاح عظيم حلم الوحدة الشاملة ..وقد دخلت
فى وحدة اقتصادية من النوع األصلى ..على
اعتبار أن االقتصاد يعنى الحركة التى هى
بركة ..وقد فتحت دول أوروبا الحدود بين
أعضائها ..وتستطيع سيادتك المرور من دولة
إلى أخرى ..دون أن يستوقفك جندى بالمدفع
الرشاش على نقطة الحدود ..ليفتش هدومك
وكتبك وأوراقك الخاصة ..لسبب بسيط أنهم
ال يعرفون اآلن النقاط الحدودية واألسالك
الشائكة ..وال يؤمنون بحكاية التراب الوطنى..
وتستطيع أن تمر من دولة ألخرى دون أن
يلطعك ضابط الجوازات على الحدود باليوم
واالتنين ..انتظارا للتحريات والكشف عن
اسمك فى قوائم الوصول ..وقوائم الترقب..
وقوائم الممنوعين والمسموحين وقوائم النص
نص!!..
أوروبا الموحدة تفتح ذراعيها وحدودها
باألحضان للزائرين من كل الجنسيات ..مع
أنها فى حقيقة األمر ليست نسيجا واحدا ..وقد
خاضت الحروب ضد بعضها البعض ..وهى
تتكلم فرنساوى وإنجليزى وطليانى وألمانى
وأسبانى وبرتغالى ..لكنها لغة المصالح التى
وحدت ما بين الجميع .ويا عينى علينا ..ونحن
أصحاب التاريخ المشترك واللغة العربية
الواحدة ..ووحدة الهموم واآلمال واآلالم..

يا عينى علينا لو حاولنا تطبيق
النظرية ..نظرية المصالح وفتح الحدود
والسماح بالسفر من دولة شقيقة لجارتها
الشقيقة بالبطاقة الشخصية كما تفعل
دول أوروبا ..والحكاية تصلح مسرحية
كوميدية من النوع الثقيل ..بما فيها من
مواقف تفطس من الضحك ..وفيها
مساخر ومهازل ومآسى ميلودرامية
فاقعة ..واألخ الرومانسى الذى يجرب
السفر من دولة شقيقة لجارتها الشقيقة..
سوف يجد نفسه ضيفًا على السجون
والمعتقالت العربية ..مرة ألنه شيوعى
وأخرى بتهمة اإلرهاب ..وثالثة بسبب
التطرف ..ورابعة ألنه عميل ..وخامسة
ألنه مجنون رسمى ..صدق شعارات
الوحدة المرفوعة التى ال تزيد على
كونها «طق حنك» ونوعا من فض
المجالس السياسية ..تقال فى المناسبات
القومية وحفالت االستقبال وتبادل
األنخاب بين حضرات المسئولين ..وال
تخص الشعوب التى تحاول دس أنفها فى
األحاديث الخاصة بين القادة العرب!!..
لعلها ليست مصادفة ..أنه ال يوجد
قطار واحد ..يربط بين دولتين عربيتين
شقيقتين ..وال نقول قطارًا واحدًا يخترق
جميع الحدود العربية ..مع أن نفس
القطار يخترق جميع دول أوروبا بال
استثناء ..من الشرق للغرب ..ومن

الشمال لليمين ..رغم ما فى النفوس..
رغم تضارب االتجاهات واللغات..
لكنها لغة المصالح التى وحدت الجميع!!
ومن الواضح أنها حالة خاصة بنا..
وتراث داخلى وفلكلور أصيل ..أكبر
دليل على ذلك أنك ال تستطيع اختراق
الطريق السريع من القاهرة لإلسكندرية
مثال ..أو اإلسماعيلية أو الغردقة ..دون
أن تعترضك عشرون نقطة تفتيش..
والبطاقة من فضلك ..ورخصة القيادة
لو سمحت ..وهات أوراق العربية..
وحضرة الضابط الرائق يجلس معك
ويطلب لك الشاى معتذرا باألوامر
والتعليمات ..ويحكى لك الحكايات يسلى
بها نفسه ..وال مانع من سحب الرخصة
على سبيل التعارف وتبادل المودة!.
نحن فى حاجة إلى تغيير النظرية
وإعادة ترتيب األوراق ..وإدخال لغة
المصالح إلى قاموس حياتنا اليومى..
ولن يتحقق ذلك سوى بالحوار مع
األشقاء سعيًا نحو وحدة حقيقية يكون
االقتصاد فيها هو األساس ..وبعيدًا عن
الغناء الوطنى والوعظ الحماسى!.
•المصدر (روز اليوسف)

الســلطات الســعودية تسـتجيب
ّ
وتعذبهنَكما تعذب الناشطين
لمطالب الناشطات بالمساواة
استجابت سُلطات المملكة العربيّة
السعوديّة لمطالب الناشطات النسويّات
ّ
معاملتهن تماما ً كما
بالمساواة من خالل
تُعامل الرجال عند اعتقالهن وتعذيبهن.
وقال الناطق باسم الحكومة السعودية
إن جاللة سمو ولي العهد محمد بن
سلمان أوصى بضرورة االلتفات
لمطالب النساء ،نصف ال ُمجتمع ،وعدم
المماطلة بتلبيتها “آن األوان ألن تلعب
المرأة السعوديّة دوراً فاعالً في ال ُمجتمع
وتدخل كافة المجاالت التي كانت ُمحرمةً
عليها سابقاً ،وتصبح بحوزتنا سجينات
سياسيات يُشاركن أشقاءهن الرجال
قسطا ً وافراً من التعذيب واإلهانة”.
وأ ّكد الناطق أن جاللة سموّه لن يقبل
حججا ً سخيفة للتهرّب من مساواة النساء
بالرجال “مثل حقوق المرأة وعدم
المساس باألعراض ،تلك عادات بالية
وسخيفة ،كما أن المساواة ال تقتصر على
َّ
كمنحهن ح ِّ
ق قيادة السيارة
اإليجابيات

الـدعوة يغـرق يف الشرقــاط !
•علي حسين

باتت مواعيد البكاء على األطالل تتكرّر في بيانات حزب
وكأن الحزب مص ّر على ّ
ّ
أن العراقيين خذلوه في
الدعوة ،
مرحلة حرجة يم ّر بها العراق .
قبل يومين ،غرقت قرى في الموصل وصالح الدين واألنبار
ومناطق كثيرة من الناصرية والعمارة  ،وقبل يومين أيضا
خرج علينا المناضل أحمد الجبوري « أبو مازن «  ،ليطالبنا
بأن نعطيه ثالثين مليون دوالر كي يصرفها على الكاولية !
فهي في نظره أفضل من العملية السياسية التي التريد أن
تعطي رجال بحجم أبو مازن حقه  ،فمنصب وزير ومحافظ ،
وعرّاب صفقة رئيس البرلمان ونائب أو « نائم « دائم على
قلوب العراقيين التكفي مسيرة أحمد الجبوري الذي نسي أن
هناك أكثر من ثالثين مواطنا ً عراقيا ً قتلوا في السيول وشرّد
اآلالف  ،دون أن يسأل أحد َمن المسؤول عن هذه الكارثة .
حتما الجواب سنجده في بيان حزب الدعوة الذي أصدره
أمس والذي أخبرنا فيه أن الحزب «لم يكن محتكراً للسلطة
أو منفرداً بها ،وعمل في تبنّي المشاريع والبرامج التي تدعم
الحكومات في أداء مسؤولياتها الخدمية واألمنية والسياسية «
ليست هذه المرة األولى التي تسقط فيها أحزاب وشخصيات
بامتحان النزاهة  ،فقد فعلهتا قبل سنوات حين مهّدت الطريق
أمام نهب مئات المليارات  ،وحين صمتت على الخراب
 ،وعندما كافأت حسين الشهرستاني على ضياع أموال
الكهرباء  ،ومهدت الطريق أمام رحلة سعيدة قام بها ماجد
النصراوي إلى أستراليا .
في كل مرة يجد المواطن نفسه على موعد مع أسوأ
الخطابات التي تبرر الفشل وتحلل نهب المال العام  ،وفي
مجتمع يراد له أن يعيش البؤس والحرمان  ،وأحزاب ّ
تغذي
نفسها من أموال السحت الحرام  ،نجد المواطن وحيداً في
الشارع ينتظر من يؤ ّمن له حياته وحاجياته وينشر األمل
والتسامح ..

صور بعض الناشطين والناشطات السعوديات
والذهاب إلى المالعب ودور السينما ،بل ويظهرونها ضعيفة مكسورة الجناح،
تشمل تكسير رأس ُكل من يُطالب بحقوقه ال تستطيع مواجهة السجون والتعذيب
والتحرّش من الم ِّحققين والظروف
اعتبار لجنسه”.
دون أي
ٍ
المزرية للزنازين ومشانق اإلعدام بكل
واستنكر الناطق باسم الحكومة الحملة قوة ورباطة جأش كالرجال”.
اإلعالميّة الشرسة التي تُ ُّ
شن على
السعودية العتقالها وتعذيبها النساء،
ودعوات إطالق سراحهن فوراً “فهؤالء
ُّ
•موقع (الحدود) عمان
يحطون من قيمة المرأة السعوديّة

الحزب وهو يذ ّكرنا بأنه لم يحتكر السلطة خالل السنوات
الماضية ألن العراقيين توهموا ّ
أن إبراهيم الجعفري ونوري
المالكي وحيدر العبادي ينتمون الى حزب الدعوة بينما
الحقيقة هم أعضاء في تنظيم ماركسي  ، ،والغريب طبعا ً هذا
الشعب الناكر للجميل الذي ينكر أنه خالل األعوام الماضية
عاش سعيداً مرفّها ً ينام على مصطلح « الفقاعات ويصحو
على عبارة االنبطاح  ،وبين هذا وذاك يمضي عمره مع
حزب الدعوة وأشقائه الكرام في معارك منفعية  ،ليست بينها
معركة واحدة من أجل إنقاذ أهالي الشرقاط  ،أو م ّد يد العون
إلى مهجّري الموصل .
•(المدى) البغدادية
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