الفنــان علي فـرزات عـن موقـع (اوريـنت نـت) السـوري

ملتهي !!

تعاني من الفساد ،وضعف الخدمات ،وانعدام كفاءة
أغلب المسؤولين فيها.

العينتين عايف إعادة هيكلة حزبه ،وملتهي بشلون

يفشل حكومة عادل عبدالمهدي  ،بعد أن خلصله  ٤حماكمات ال تقل إثارة عن حماكمة صدام
سنوات وهو يحاول افشال حكومة حيدر العبادي!

•صالح الحمداني

مو عيب !!

مساكم

المهن مو عيب ،وكل شغل شريف هو محل
إحترام ،لكن من يتحول سواق الكوسترات
والفولگات بكل ما يحملون من «مبادئ مهنتهم»،
إلى حكام مدينة عريقة مثل كربالء فال نتوقع منهم
أكثر من قرارات وقوانين العقد النفسية ،اللي ما
تفرق عن عقد داعش.

اهلل بالخير

كنا نتوقع الديمقراطية واالنتخابات تجلب افضل
الكفاءات لحكم المدينة ،لكن خاب ظننا كالعادة!
#كربالء ال تعاني من انتهاك القدسية ,كربالء

من سقطت الموصل أدرك الشعب العراقي
بكامله ،أن حكومته غير قادرة على إدارة بلده ،وال
الدفاع عن أراضيه .وأن إيران فكرت بمصلحتها
فقط ،حين دفعت العينتين لرفض بقاء قواعد في
العراق بعد إنسحاب القوات األمريكية.
لذلك هب الشعب العراقي لتصحيح أخطاء
إيران والعينتين ،وتطوع للقتال من أجل التحرير،
وإنتصر.
لحظة سقوط الموصل و خطبة ابو بكر البغدادي
بجامع النوري ،هي لحظة تاريخية فارقة ،وصادمة
ألغلب العقالء من الشعب العراقي ،ولوال الحماية
(الدولية) للعينتين وغيره ،لكان انسحلوا بالشارع،
أو عوقبوا على االقل بإختفائهم من العملية السياسية

بالكامل .الصدمة كانت قوية حتى على السياسيين،
لدرجة أن أحدهم راح الى تلعفر لتنسيق لقاء مع
البعثيين للوصول الى اتفاق يمنع تمدد داعش الى
ماال نهاية!
كل ما بعد سقوط الموصل ال يشبه ما قبله ،ولوال
التزوير والتدخالت ،إلختفت الطبقة السياسية التي
(أنتجت) هذا االنهيار بالكامل ،ولشاهدنا محاكمات
صد ا م
ال تقل إثارة عن محاكمة
ورجال نظامه.
مدري عليمن جبناها
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أهو شوية كده
وشوية كده وسفاسف أخرى!

•بالل فضل
ـ لكي يظهر طفل شجاع يصرخ فيمن حوله:
«إني رأيت الملك عارياً» ،يُشترط أال يكون
أهالي المدينة كلهم «قالعين ملط».
ـ ال يهمني اسمك ،ال يهمني لونك ،ال يهمني
عنوانك ،يهمني ويقض مضجعي أكثر من كل
ذلك ،الضابط الذي سيعتقلك وقدرته على تنفيذ
األمر بقتلك إن لزم األمر« ،ه ّي دي الحدوتة».
ـ أكثر ما غيرته المباني الحديثة في حياتنا
كبشر ،أنها زادت من تقريب الجيران من
بعضهم البعض ،حتى لو لم يتبادلوا كلمة مع
بعضهم البعض ،يكفي أن جارك يعرف اآلن
أكثر من أبويك عن تفاصيل حياتك الجنسية.
ـ ال زالت شركات التأمين في بالدنا متخلفة
عن مواكبة العصر وتلبية احتياجات المواطن
التي تفرضها التغييرات السياسية واإلعالمية،
بدليل أننا لم نسمع حتى اآلن عن وثيقة تأمين
على الخصيتين.
ً
ـ حين تكون صغيرا تعتقد أن والدك أقوى
رجل في العالم ،حين تكبر يكون من أولوياتك
تذكير والدك بأن ال يتصرف مع الجيران
والباعة والقهوجية وسواقي الميكروباصات
والتباعين بوصفه أقوى رجل في العالم.
ـ ليس ذنبي أنني أحب فضة المعداوي
وصبيانها أكثر من الدكتور مفيد أبو الغار ومن
معه ،الذنب ذنب عمنا أسامة أنور عكاشة الذي
كتب شخصيتها ببراعة أكثر.
ـ فكرت كثيراً في هوية الشخص الذي ابتدع
حكاية أن الطالق يهتز له عرش الرحمن،
ولم أحسم بعد ما إذا كان رجالً محبا ً لزوجته
التي يسيء معاملتها دائما ً ويرفض تطليقها،
أم امرأة تكره زوجها لكنها تخاف من تبعات
الحياة كمطلقة في مجتمع متخلف.
ـ هل يمكن أن يتقدم العلم يوما ً ما ،فال يكتفي
األطباء بفحص عينة الدم وعينة البول وعينة
اللعاب ،بل يصبح لدينا أيضا ً عينة للغازات،
بذمتك أال يمكن أن نعرف الكثير عن إنسان
من «فسيته»؟
ً
ـ مع أطفال كأطفالنا ال يعتقون طائرا أو
حيوانا ً أو حشرة لوجه هللا ،ال تأمل أبداً في أي
تأثير للفراشة .أكبر تأثير تنتظره من الفراشة
في بالدنا أن تحافظ على حياتها وسالمتها
الشخصية.
ـ الحمد هلل على كل حال ،البالد التي تنتشر
فيها كل هذه األمراض المعدية التي تسري

في دماء أبنائها ،ال يمكن أن يظهر فيها أبداً وال شرط ،لن أقول لك أخرجهم من المدارس
دراكيوال.
واطلب منهم البدء في العمل وكسب الرزق،
ـ كل متزوج ناجح في زيجته ،هو بالضرورة لتتأكد من حقيقة مشاعرهم تجاهك ،ال ،لماذا
العب سيرك محترف في المشي على الحبل ،نذهب بعيداً هكذا ،لكي تتأكد من أكذوبة كهذه،
لكنه لم يجد بعد من يكتشفه
ليس عليك سوى أن تسحب منهم الموبايالت
 المؤسف أن حالة الرفض الشعبي الحقيقية ليوم ،وستعرف عندها حقيقة محبتهم لك.ألحكام اإلعدام الهزلية التي ال تكف المحاكم ـ ما ضاع ح ٌ
ق وراءه َمطَاوي.
المصرية عن إصدارها منذ أعوام ،ليست ـ يعتقد صديقي النباتي والكاره للحوم كراهية
مرتبطة في الغالب األعم برفض فكرة اإلعدام التحريم ،أن النباتيين هم الذين أنقذوا الكون
في حد ذاتها ،بل رفضا ً لفكرة وجود استئناف من الدمار ،عبر شخص سيدنا نوح ،الذي
ونقض وإجراءات تقاضي وطولة بال ال لو كان من أكلة اللحوم ألجهز على ما كان
تتناسب مع شعار (افرم يا سيسي) الذي رآه معه في السفينة من حيوانات ،ولما استمتع
الريَش
الكثيرون طريقا ً للخالص ،وال يزال كثيرون أبناء البشر اآلن بقلي الفراخ وشوي ِ
منهم يرونه طريقا ً للخالص ليس بالضرورة وسلق الكوارع وتشويح الكبدة ،بينما أعتقد أنا
من مشاكلهم ،ولكن من أعدائهم.
أن سيدنا نوح كان أنصح مما يعتقد صديقي،
ـ جزء كبير من الموهبة يتفجر ويتبلور حين ولذلك لم يأخذ معه على المركب من كل كائن
يعيش الكاتب مرحلة الغضب من كل شيء قابل للشوي والقلي والسلق زوجا ً واحداً ،بل

الن
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لدمار ،عرب شخص
سيدنا نوح ،الذي
لو
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ن
م
ن
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لة
كان م
اللحوم ألجهز عىل ما
عه يف السفينة من حيوانات
حوله ،مشكلة الكثيرين أنهم يعيشون وقتا ً أخذ زوجين :زوج تم إنقاذه من الغرق لمنفعة
أطول من الالزم في مرحلة الغضب من كل البشرية ،وزوج تم به إنقاذ سيدنا نوح من
شيء ،ليصبحوا موهوبين في الغضب ،فقط .الجوع وملل األكل النباتي.
ومع ذلك تقتضي األمانة التأكيد على أن وجود ـ لو قرأت تاريخ تعامل المجتمعات الغربية
هؤالء الغاضبين الدائمين ،أنفع للمجتمع كثيراً مع أفالم البورنو والذي بدأ على عكس ما يعتقد

بريشة الفنان عالء اللقطة

من جماعة الود الدائم والتهذيب األزلي.
ـ لست محتاجا ً إلى التركيز مع كالم المشايخ
والقساوسة عن داروين ،لو فكرت بالعقل وحده
لوجدت أن أكبر دليل على أن نظرية التطور
ال تزال محتاجة إلى كثير من اإلثباتات ،هو
أن الحيوانات لم تصل بعد آالف السنين إلى
مرحلة «طلب الديليفري».
ـ إذا كنت متأكداً من محبة أوالدك لك بدون قيد

الكثيرون بالرفض والتجريم والقتل والمالحقة
األمنية القضائية ،لن تمنع نفسك من التساؤل:
هل سيعقد في المستقبل أول مهرجان محلي
ألفالم البورنو في القاهرة أم في الجونة؟ أم
سيكون لدينا مهرجانان ينافسان بعضهما في
القاهرة والجونة؟
ـ لم يكن ممكنا ً أن تظهر حيلة حصان طروادة
أبداً في بالدنا ،ألنك حتى إذا وفرت حصانا ً

عمالقا ً ونجحت في إقناع األعداء بإدخاله إلى
حصنهم المحاصر ،لم تكن ستستطيع إقناع
المقاتلين بأن يخرسوا خالص كل ذلك الوقت.
ـ إذا كنت من هواة حسم الجدل والمختصرات
المفيدة الذين يعتقدون في وجود تلخيص دقيق
وغير مخل للشخصية المصرية ،ربما لن
تجده لدى الدكتور جمال حمدان مؤلف كتاب
(شخصية مصر) أشهر الكتب المصرية من
حيث العنوان وليس من حيث المضمون ،فلو
قرأه كثير ممن يستشهدون به لما أتوا بسيرته
على لسانهم مادحين متفاخرين ،بل ربما وجدته
في فيلم (سمع هس) الذي تخيل فيه الكاتب
الكبير ماهر عواد شخصية مواطن مصري
صالح تلتقي به مذيعة لهلوبة على شط بحر
اسكندرية ،في أيام كانت الصحافة المصرية
منشغلة بأزمة تحويل مياه الصرف الصحي
إلى البحر ،وما أحدثه ذلك من أمراض وآثار
خطيرة على البيئة ،سألت المذيعة المواطن:
صرف في البر وناس بتقول
«في ناس بتقول نِ ِ
صرف في البحر» ،فرد عليها المواطن دون
نِ ِ
طول تفكير وبمنتهى الثقة« :أهوه شوية كده
وشوية كده» .ستدرك أن هذه اإلجابة النميسة
لخصت جوهر الشخصية المصرية ،حين
تتأمل مجمل أداء أغلبية المصريين تجاه
األسئلة الكبرى التي واجهتهم طيلة العقود
الماضية ،وهو أداء لن يبتعد عن تلك اإلجابة
كثيراً ،ال تنس أننا نعبث ونتحدث بشكل
اختزالي وغير دقيق ،ولذلك ال تلمني إن نسيت
بعض تلك األسئلة أو اكتفيت بذكر الثنائيات
االختزالية الشهيرة في حياتنا ،لكنك في كل
األحوال ستجد أن اإلجابة الجمعية عليها
تتلخص في عبارة ماهر عواد المدهشة:
الوحدة العربية أم الشوفينية واالنعزال؟ أهوه
شوية كده وشوية كده .االشتراكية أم االنفتاح
الرأسمالي؟ أهوه شوية كده وشوية كده.
التسامح الديني أم التشدد الديني؟ أهوه شوية
كده وشوية كده .األصالة أم المعاصرة؟ أهوه
شوية كده وشوية كده.
هل نحن أعظم شعب في العالم يستحق الحرية
والعدالة أم أننا شعب ابن ستين في سبعين ليس
مستعداً للديمقراطية؟ أهوه شوية كده وشوية
كده .المستبد العادل أم المستبد السادة؟ أهوه
شوية كده وشوية كده.
تبقى المشكلة أن هناك أسئلة كبرى وقضايا
شديدة األهمية والخطورة ،ال تقبل االختزال
في ثنائيات ،مثل أسئلة وقضايا العدالة
االجتماعية وحقوق اإلنسان والفصل بين
السلطات واستقالل القضاء وحرية العقيدة
والتعبير والبحث العلمي ،وهذه لن ينفعنا أن
نستمر في اإلجابة عليها من خالل منهج «أهو
شوية كده وشوية كده» ،إال إذا كنا راغبين في
أن ننتقل إلى األبد ما بين مرحلة « زي ما انت
شايف كده» ،ومرحلة « اللي جاي أوسخ من
كده».
•مدونة الكشكول(العربي الجديد) لندن
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قاموس المصطلحات المضحكة:

الشـفــافيـة
•أحمد عمر
غنى صباح فخري للحبيب "القراصية منين
منين" ،المسقية بدمع العين.
ّ
تكف السلطات العربية الظالمة المظلمة
لم
الكتيمة عن أغنية الشفافية ،للحبيب في القصر
الملكي والجمهوري ،حتى لتحسبن الملك
العربي  -والرؤساء ملوك  -سمكة بلورية في
حوض الزينة ونحن عنها عمون .س ّمي البدو
باسمهم ألنهم بادون ،ظاهرون ،ليس لديهم
أسرار ،شفافون بالمصطلح المعاصر .وقد
شاعت صفة الشفافية السورية المحدثة ،كعالمة
ديمقراطية وآية سياسية في اإلعالم السعودي
الشقيق أيضاً ،وهي ليست من أدبيات خطابها
اإلعالمي الذي يميل إلى البالغة الدينيةَ .وإِ َّن
ْض .الحالة :طغيان
الظَّالِ ِمينَ بَ ْع ُ
ضهُ ْم أَوْ لِيَا ُء بَع ٍ
ظالم مظلم ،يريد شعبا ً عاريا ً وأعمى ،مكشوفا ً
حتى من ورقة التوت.

العلماء والدعاة والمفكرين المعتقلين الذين
أدينوا بلمح البصر .يتخيل المتابع للقضية أن
المتهمين ينتجعون على البحر األحمر ،وليسوا
في دولة عربية تشبه أخواتها في البطش ،والتي
تستحلب اعترافات المعارضين عادة بآالت
تشبه آالت استخراج النفط من باطن األرض..
فالمتهمون يضللون العدالة العمياء ،بحسب
أقوال النائب العام ،وقد ضللوها سبع مرات،
وما زالوا أحياء في قضية وطنية شغلت العالم،
وأسقطت هيبة السعودية ،وعرّضت ولي
العهد لالتهام والشبهة .ونذكر أن السعودية
استضافت قبل فترة الكولومبو المصري حبيب
العادلي حتى يعلّمهم فن استخراج النفط من
بطون المعارضين .ما أحلم السعودية بالقتلة
والطغاة!

يبدو أن العدالة ليستوحدها عمياء،
فاإلفتاءالسعودي كان أعمى غالباً؛ كأن الغرض
من توظيف أعمى في الفتوى هو السخرية من
اإلسالم ،بل إنه شبه أبكم حالياً ،عندما تصعب
أسئلة السائلين في حصص الفتوى التلفزيونية.
ويشترط اإلسالم في اإلمامة واإلفتاءالسالمة
من العيوب ،فلم أجد أحداً يغرد حول نزاهة
التحقيق أو يسخر منها ،وإن كانت السخرية
من "كاداجيت" اإلماراتي خلفي ضحيان على
عُرف األعراب والبداة بقصص الفراسة أشدها.
والتحقيق الجنائي ،ولهم مصنفات كثيرة ،منها
قصة للمعتضد ،الذي كان معروفا ً بالفراسة .التحقيق لغة :هو التثبت وبلوغ الحق ..والحق
رأى مرة غالما ً منكر الخلقة يصعد الساللم من أسماء هللا ،ولكل من الحق والباطل أهل
درجتين درجتين ،فارتاب فيه ،وحقق معه ،ومذهب.
فالشبهة ال تصلح دليالً ،فعرف بعد التحقيق
أنه قاتل قتل سيده ،وحرقه في التنور .ولم يكن كانت الحقيقة توأد ألنها أنثى ،والباطل ذكر،
في تلك األزمان أسيد التذويب ،وإال كان في وكانت بثينة شعبان ،هلل درها ما أكبر شأنها
اإلسالم صالة اسمها صالة الذائب ،مثل صالة في سوريا مع أنها مستشارة ،وهي ليست
رتبة مثل رتبة مستشارة ألمانيا في بالدها،
الغائب .والذائب غائب غيبة كبرى.
وإن كانت أكبر في سوريا ..فهي مترجمة
من يتابع األخبار يظن أن التحقيق القضائي سابقة ،وكانت تبشرنا بأن الرئيس شفاف جداً،
والجنائي في السعودية سبعة نجوم ،وأن المتهم مع أن جدار قصره سمكه ستة أمتار .وفي
بريء حتى تثبت إدانته ،على عكس حال البلدان المتقدمة ،حرصا ً على حياد القضاء

ونزاهته ،يرسم رسامون مختصون المتهمين
في قفص العدالة ،فإما أن السعودية ليس فيها
منصة قضاء ،وإما أنه ليس لديها رسامون.
الواضح أن غرض التحقيق السعودي هو
التضليل والتبطيل .وكان محامي الدفاع
السعودي ،ترامب ،قد بادر من فوره في
األيام األولى إلى تصديق رواية السعودية
"التافهة" ،والدفاع عنها ،وهو يجري بأمرين؛
األول بتحريف الكالم عن مواضعه ،وتبديل
المسميات ،كأن تقول شجارا بدالً من جريمة
مع سبق اإلصرار والترصد ،وتجزئة بدالً من
تقطيع .والثاني بالصرفة ،وهو دفع اإلعالم
الناس لالنشغال بقصص مختلقة عن خطيبة
خاشقجي ،وانتسابها للمخابرات ،وقصة زواج
الضحية من ثالث ،ويحق له رابعة حسب
الشرع الذي تدعي السعودية العمل به.
نعود إلى الشفافية ،فنتذكر الحديث النبوي
القائل" :الجزاء من جنس العمل" ،وثالث من
كن فيه ّ
ّ
كن عليه" :المكر والبغي والخديعة".
دارت األيام ،ومرت األيام ،ورأينا شفافية
سورية لم يسبق لها مثيل :البراميل تسقط على
المدن المنتفضة أمام عيون العالم سبع سنوات،
لكن العالم المفتي أعمى ،وجريمة في القنصلية
السعودية مصورة صوتا ً وصورة ،وملك العالم
األشقر يتذكر أسعار النفط ومحاربة اإلرهاب
ويعفو عن القاتل ،وكأن الكنيسة قد عفت عن
قتلة المسيح نفسه .وكانت تركيا قد رصدت
الشوارع كلها بعيون الكاميرات الكواحل بعد
َّ
شف نفس
عمليات اإلرهاب ،فسبحان الذي
عنترة وأبرأ سقمها.
الشفافية منين منين ،ياللي سقوها بدمع العين،
والقلب ما يهوى االثنين :إما الشفافية وإما
العمى.
وقد سقينا هذه الشفافية بالدم حتى أينعت،
وسيحين موعد قطافها.
•"عربي"21

رشكة سيليكون تطلق أربع مطربات جديدات إىل الساحة الفنية
أطلقت شركة اإلبداع المساهمة المحدودة
ت جديدات على الساحة
للسيليكون أربع مطربا ٍ
الفنيّة ،وفق أعلى المواصفات الفنيّة من شفا ٍه
منفوخة ومؤ ِّخرات مكوّرة وأثداء مرفوعة.
وقال مدير التسويق في الشركة السيّد ناظم
عواميد ّ
إن الشركة تسعى لترك بصمتها في
عالم الفن “ونحن واثقون َّ
بأن جودة حشوات
فناناتنا ستم ّكنهن من التفوّق على جميع
فنانات السوق ،والظفر بالكثير من المسابقات

والجوائز الفنيّة”.
وأ ّكد ناظم أن الفنانات تم تصميمهن وفق أعلى
المواصفات “ومن الصعوبة تمييز أعضائهن
األصليَّة عن تلك المستوردة من الغرب،
ويُتمتّعن بقدرة كبيرة على تحمل ضغط
الحركة دون خطر حصول تم ّزق أو انفجار،
وفوق ذلك ال تتأثر مرونتهن بعوامل الطبيعة
من رطوبة وحرارة عندما يتم وضعهن في
برك السباحة أو تحت أشعة الشمس على

الشواطئ”.
ّ
وحذر ناظم محبي ومعجبي فناناته من
االنجرار ل ُمتابعة الفنانات األخريات “فالسوق
ت ُمقلدات من إنتاج شركات
الفني ممتلئ بفنانا ٍ
ً
ُمنافسة يُطابقن شكال فنانات شركتنا ،إال ّ
أن
جودتهن ال تُضاهي أبداً فناناتنا ال ُمبدعات”.
•موقع (الحدود) عمان

إنتقلت اىل
رمحة اهلل كلمة (عيب)
•بقلم بصيص السها
المرحومة (عيب) كانت قائدة ورائدة في
زمن األباء واألجداد .
حكمت العالقات بالذوق ووضعت حجر
األساس ألصول التربية السليمة.
تحياتي لتلك الكلمة التي عرفناها من أفواه
األمهات واألباء .
تقبلناها بحب ،وتعلّمنا أنها ما قيلت إال لتعديل
سلوكنا ،فإعتبرناها مدرسة مختزلة في
أحرف .
تحياتي ألكاديمية (عيب) التي خرّجت
زوجات صابرات ،صنعن مجتمعات الذوق
واالحترام ،وتخرّج منها رجال بمعنى الكلمة
كانوا قادة في الشهامة والرجولة !
أبجديات (عيب) جامعة بحد ذاتها ،وحروفها
المجانية بألف دورة مدفوعة التكاليف .
بحروفك يا كلمة عيب :ق َّدر الصغير الكبير،
واحترم الجار جاره ،وتداولنا صلة األرحام
بمحبة وشوق .
كان األب يقف ويقول عيب :عمك ،خالك،
جاركَ ،سلِّم ،سامح .
كان يقال للبنت( :عيب) ال ترفعي صوتك،
عيب ال تلبسي كذا ،فتربّت البنات على
الحشمة والستر واألدب .
وتربّى الشباب على غض البصر ،عيب ال
تنظر للنسآء .ال ترفع صوتك بوجه أبيك
وأستاذك .ال تهزأ من المسن .
وتربى الصغار على عيب ،ال تنقِلوا سر
الجار والدار .
ال تسأل صديقك ما دينك .ما طائفتك .
(عيب) كانت منبراً و ُخطبةً يرددها األهالي
بثقافتهم البسيطة؛ لم يكونوا خطباء وال دُعاة
أو ُمفتين ،وإنما هي كلمتهم إلحياء فضيلة
وذم رذيلة .
كلمة (عيب) ثُرنا عليها ذات يوم عندما قلنا
عَلَّ ُمونا العيب قبل (الحرام) ،وتمر ّدنا عليها
ظنا ً منا أننا سنعلم الجيل بطريقة أفضل.
فأخذنا الحرام سيفا ً بدون عيب .
فنشأ جيل جديد لم نفلح في غرس كلمة
«عيب» وال شقيقتها الكبرى «حرام» في
التفاهم مع سلوكياته أو مع التطوير والتزوير
المستمر في العصر والمفاهيم والقيم حتى
ماتت كلمة عيب وانتهت من قاموس التربية .
تحياتي من القلب للمرحومة كلمة (عيب)
ولكل األجداد واألباء الذين إستطاعوا أن
يجدوا كلمة واحدة يبنوا بها أجياالً تعرف
األدب والتقدير واالحترام في الوقت الذي
أخفقت محاوالتنا بكل أبجديات التربية
المتطورة.
•(منقول)
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علمانيون عمالء آبقون عراعرة
•خطيب بدلة
مرة أخرى ،أكتبُ عن مسرحية «رؤوس
اآلخرين» التي أبدعها األديبُ الفرنسي
مارسيل إيمي ،وترجمها إلى العربية أستاذنا
حسيب كيالي ،وصدرت سنة  1991عن دار
الحوار التي يديرها األديب نبيل سليمان .الفكرة
األساسية للمسرحية :إذا كان الرأسُ الذي
سيُ ْقطَ ُع هو رأسُ غيرك فَ ْليُ ْقطَعْ.
ال يجوز لنا أن نتذ ّكر هذه المسرحية في كل
يوم فقط ،بل في كل ساعة ،وكل دقيقة ،فقَ ْ
ط ُع
رؤوس اآلخرين ،بشقيه المادي والمعنوي،
قدم وساق ،وعلى مختلف
يجري في بالدنا على ٍ
المستويات ..جماعةُ النظام ،مثالً ،كانوا،
خالل حربهم على الشعب السوري ،يقصفُون
منطقةً مأهولة بالسكان ،مستخدمين الطائرات
والمدافع والدبابات وراجمات الصواريخ
واألسلحة البالستية و»الكيماوي» ،غير آبهين
باألجساد البشرية الحية التي ستشويها قذائفُهم..
فإذا ُعقِ َد لهم لواء النصر عليها ،يبدأ خط
هجومهم الثاني بالعمل ،فيدخلُها شبيحتُهم دخول
الفاتحين ،ويجمعون شبانها في إحدى ساحاتها،
ويقتلونهم ،إما رميا ً بالرصاص ،أو يقطعون
رؤوسهم بالسكاكين ،وبمجرد ما ينتهون من
هذه األعمال الروتينية المملة ،يذهبون إلى أحد
المالهي ،ليكملوا سهرتهم بالغناء والرقص

وتناول األطعمة والمشروبات الكحولية ،جيش النظام ،ولكنني سأفترض أنه صحيح،
واالستمتاع بالنساء ،فاالحتفال بالنصر على ومدان بالطبع ،وأضيف عليه إن هناك أشخاصا ً
هؤالء «اآلخرين» ،وجز رؤوسهم ،ال يجوز مسلحين محسوبين على الثورة والمعارضة
ارتكبوا جرائم تقشعر لهولها األبدان ،ليس
أن يم ّر مرور الكرام.
يعمل خط الهجوم الثالث الخاص بنظام األسد ،في مواجهة النظام ،بل في مواجهة الشعب
الذي يقوده «النَبّيحة» ،على مبدأ تثبيت أكتاف الثائر نفسه ،فداعش قَتَلت ،وحرقت ،وجلدت،
«اآلخرين» ،وإنهائهم بالضربة القاضية ،لذلك وقطعت رؤوساً ،وألقت رجاالً أحياء من أماكن
تراهم يبحثون عن أخطاء معارضيهم بالفتيل شاهقة ،وجبهة النصرة ارتكبت ،في أماكن
والسراج ،ويضعونها تحت المجهر ،ويُ َكبِّرُونها سيطرتها ،جرائم منكرة ،وكذلك الحال مع
عسى أن تغطي بظاللها على جرائمهم التي ال «جند األقصى» و»حراس الدين» و»جيش
تعد وال تحصى ،وكثيراً ما فبركوا قصصا ً اإلسالم» ،كلهم قَتَلوا وخطفوا وغيبوا وجلدوا
ت وصوراً لمعارض يظهرونه فيها واعتقلوا ..ولكن الذي يحق له أن يستنكر هذه
وحكايا ٍ
ً
مشبوها ً مرتبطا بأجندات خارجية ،وأنه يقبض الجرائم هو نحن ،أمثالي وأنا ،وقد استنكرناها
من أحد ،ويوزع أمواالً ،ويُسلح ،ويتآمر ،فإذا في حينها ،وما نزال ،وأما َمن َد َّم َر سورية وقتل
أعياهم إيجاد تهمة سياسية دامغة يلصقونها نصف مليون من شعبها وهَ َّج َر بضعة ماليين،
بمعارض آخر فإنهم يتدبرون له أمر فضيحة فالمفروض به أن يبقى في موقع المجرم الذي
أخالقية ،وحتى العالقات الغرامية اإلنسانية ينتظر حكم العدالة عليه.
الطبيعية ال يتورعون عن استخدامها في سبيل
الثورة السلمية التي انفجرت في وجه نظام
قطع رأس شخص معارض ما.
ً
من تجربتي الشخصية ،قبل ثالثة أعوام تقريبا ،الحكم الوراثي المافيوزي األسدي ،والقمع
أنني كنت ضيفا ً على إحدى الفضائيات ،أحاول الهائل الذي ووجهت به ،أدخلت بالدنا في
اإلجابة عن األسئلة التي يطرحها عل ّي مقدم حال ٍة من الفوضى وانعدام األخالق وفساد
البرنامج بما أمكن من الصدق والموضوعية ،الضمائر ،ليس فقط عند النظام الفاسد أصالً،
ُ
تطرقت إلى مجزر ٍة فظيع ٍة ارتكبها بل وفي صفوف الثوار والمعارضين ،فواح ٌد
وحينما
النظام في ذلك الوقت ،وتناقلت صورها وسائل يُتَّهَ ُم بالتعامل مع النظام ،والثاني يقال عنه
اإلعالم العالمية ،انبرى أحد ضيوف الحلقة ،عرعوري ،والثالث عَلماني كلب ،والرابع آبق،
وهو من فريق «النَبّيحة» ،يقول لمقدم البرنامج والخامس عمي ٌل لألميركان ،والسادس لتركيا،
ي يعني) والسابع إلسرائيل ..وهكذا دواليك.
إنه ال يحق لضيفك من إسطنبول (إيا َ
ً
َ
التحدث عن هذه المجازر ،باعتباره واحدا من
•قاص وسيناريست وصحفي سوري له عشرون
«آكلي األكباد»!
كتابا ً مطبوعا ً وأعمال تلفزيونية
ُ
ب لرجل يُدعى أبو
لم أ َر ذلك الفيديو الذي ن ِس َ
•(العربي الجديد)
صقار ،وفيه ،كما يقال ،يأكل كبداً لقتيل من

الثـورة الســلمية التي انفجـرت في وجـه نظــام الحـكم الوراثي المــافيوزي األسـدي ،والقمـع
الهائل الذي ووجهت به ،أدخلت بالدنا في حالةٍ من الفوضى وانعدام األخالق وفساد الضمـائر

الجيش األمرييك ينسحب من مناطق سيطرته يف سوريا بعد أن أت َّم نرش الدميقراطية فيها
باشر األمريكان سحب قوَّاتهم من سوريا ،بعد
تأ ُّكدهم من إنجاز مه َّمتهم بمحاربة اإلرهاب
ونشر الديمقراطية في كافة المناطق الواقعة
تحت سيطرتهم على أت ِّم وجه.

وقال خبير العالقات الدولية األمريكي بارني
بوب َّ
إن جيش بالده عمل بج ٍّد خالل السنوات
الماضية لتذليل العقبات أمام الديمقراطية “د َّمرنا
المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش في

الفنان محمد عبداللطيف عن جريدة (اليوم السابع) المصرية

الرقة والحسكة ودير الزور بيتا ً بيتا ً فوق رؤوس
اإلرهابيين الذين ال يؤمنون بالديمقراطية
والمدنيِّين الذين أعاقوا عمليَّاتنا النوعية .واآلن،
باتت الطريق ممهدةً أمام أناس جدد ليسكنوها
ويتنعَّموا بثمار إنجازاتنا”.
وعبَّر بارني عن ثقة الواليات المتحدة من
استمرار الديمقراطية في تلك المناطق رغم
االنسحاب منها “لن ينجح أحد بالسيطرة عليها
أو االستئثار بها لوحده ،إذ َّ
إن هُناك ما يكفي من
األطراف ال ُمتنازعة كالنظام السوري والجيش
الروسي والميليشيات الكرديَّة وتُركيا وإيران
والجيش الحُر الذين سيتنافسون ويتصارعون
بأيديهم وأسنانهم على حُكم المناطق التي
سنغادرها”.
ّ
وأكد بارني أن أمريكا ستبقى الداعم األقوى
للديمقراطية في سوريا حتى بعد انسحابها “وإن
لمسنا تراجعها هناك ،سنعود لفرضها رغم أنف
الجميع ،سنقرُّ المزيد من العقوبات ،ونُرسل
السالح وال ُمقاتلين ال ُمعتدلين ،ومن غير المستبعد
ُّ
التدخل عسكريا ً م َّرةً أُخرى”.
أن نُعاود
•موقع (الحدود)

صنـاعة الفشـل!!
•علي حسين
أعتذر مقدماً ،ألنني أتحدث في هذه الزاوية
كثيراً عن تجارب الشعوب ،وأعيد واصقل
في حكايات الكتب وروايات الماضي ،ولكن
ماذا يفعل كاتب مثلي مطلوب منه كل يوم
أن يمأل هذه المساحة بحادثة من حوادث
هذا العصر»الزاهر»؟ ماذا أكتب وأنا أرى
العراق منذ سنوات يحتل»باقتدار»ذيل قوائم
الرخاء واألمان واالستقرار ،ماذا أفعل حين
أجد إمبراطورية الصومال مصرَّة على أن
تنافسنا الموقع والمكانة في سجل الرفاهية،
فيما استطاعت أفغانستان أن تتجاوزنا بنقطة
واحدة .ولكننا وهذه نعمة من الباري ،تقدمنا
خطوتين في مجال حرية التعبير! بمعنى أنك
تستطيع أن تكتب وتتحدث عن السرقة والفساد
الحكومي والسياسي وحتى عن عمليات القتل
على الهوية ،وبإمكانك أيضا أن تسخر من كبار
السياسيين والمسؤولين ،فقط تح ّدث ،ال شيء
سيحدث ،ال أحد يقرأ و ال أحد يسمع ،فما يجري
مجرد حكاية يمألها الكذب والضجيج والبالدة
وال تعني شيئا كما أخبرنا المرحوم شكسبير
ذات يوم .في أحدث تعليقاته على الوضع سمعنا
المرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية السيد
نوري المالكي يقول»إن جميع المشاكل تحل من
خالل الدستور»ويترك لنا أن نفهم ،ما إذا كانت
القضية المطروحة هي االختالف على الدستور
أم االختالف على توزيع الحصص.
الناس تعرف جيدا أن ساستنا االفاضل
أبدلوا ملفات مهمة مثل الخدمات والتنمية
والصحة والتعليم والبطالة والسكن بملف واحد
هو»الصراع على السلطة ومنافعها» ،ففي كل
يوم يصحو العراقيون على سؤال جديد هل
الحديث اليومي عن الدستور يمكن أن يعوضهم،
سنوات من التخبط واالرتجالية والمحسوبية
واالنتهازية التي مارسها العديد من السياسيين،
فبدالً من أن يكون سعي الساسة الى يكون
العراق تاريخا ً من االستقرار واالزدهار ،تحول
على أيديهم الى سلسلة طويلة من التجارب
الفاشله في الحكم ،مرة في الحديث عن أخطاء
الدستور ومرة في الحديث عن أخطاء الدستور،
ومرات عدة في السعي إلى إقصاء اآلخرين بكل
وسائل االجتثاث اليوم نحن في مهنة في محنة،
ليست األولى ،وقد ال تكون األخيرة .وأصعب
المحن هي المتعلقة باختيار الوزراء األكفاء.
البرلمان لم يعالج األزمة ،ولم يوجه دعوة
لالكفاء .بل السبب كان دو ًما يتحاشي التخطيط
المستقبلي ،والوقوع في دوامات الفشل ،وكان
آخرها اننا وضعنا خريج كلية زراعة وزيرا
للتخطيط ،وجعلنا فالح الفياض يصرخ  :أنا
اكبر من وزارة الداخلية.
•(المدى) البغدادية

47

العدد  Issue 204يناير(كانون الثاني) January 2019

