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بيروت

واقعة أُولى اإلغتياالت الرئاسية
وكــيف أن إسـتــحــضـار ذكــريـات
اجلــــهــــاد الـــســــيـــاسـي من أجل
اإلستقالل حفَّزت الرئيس الشيخ
بــشـارة اخلـوري عــلى أن يـجـعل
من الواقعة حدثـاً وطنياً بإمتياز
ويــتـصــرف عــلى نـحــو مـا فــعـله
الحـــقـــاً الـــرئـــيس جـــمـــال عـــبــد
الــنــاصــر الـذي مـن شـدة حــزنه
ووطـأة الصـدمة عـلى نفـسه قرر
وهـو الشاكي من مـتاعب صـحية
شـــديــدة الـــوطــأة عـــلى قـــدمــيه
الـســيـر في جـنـازة رئـيس أركـان
ـنعم اجلـيش الـفـريق أول عـبـد ا
ــا عــلّق عــلــيه ريــاض الــذي طــا
اآلمــال لـتــحــقـيق إنــتـصــار عـلى
ـة 5 إســرائـيل يـزيل نــدوب هـز
يـونـيو 1967والـذي كـان ضـمـناً
يـراه خـلـيـفـة له لـكن إسـتـشـهـاد
ــــنـــعم ريــــاض في أحـــد عـــبـــد ا
مواقع التحضـير للمواجهة على
ضــفــاف قـنــاة الــســويس أحـدث
إعـادة نــظــر في األمــر ثـم جـاءت
ـفـاجـئـة لـعـبـد الـنـاصـر الـوفـاة ا
تـضع أمـر الـوراثــة في سـيـاقـهـا
التـقليـدي: نائب الرئيس (احلي)

توفي). يخلف الرئيس (ا
أما كـيف جعل الشـيخ بشارة من
واقـعة إسـتـشـهـاد رفـيق صوالته
وجـــوالته الــســـيــاســيـــة لــبــضع
ســـنــوات قـــبل أن يـــشــتـــد عــود
احلـاشـيـة وتـتــسـبب في إقـصـاء
ريــــــاض الـــــصـــــلـح عـن كـــــرسي
الـزعامة رئـيساً للـحكومـة ونائباً
ــــان وخــــســـــرانه في فـي الــــبــــر
إنــتـخــابــات ربــيع  1951حــدثــاً
وطـنــيـاً بـإمـتـيــاز فـهي أنه بـعـد

الــصـــلح الــذي كــان ســافــر إلى
عمان يوم اجلمعة  13يوليو قد
ـطار إغـتـيل وهـو عـلى طـريق ا
لــلـــعـــودة من زيــارة األردن وأن
أحد القتلة قد صُرع على الفور.
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كــان ريــاض الـــصــلح قــبل تــلك
الــزيــارة يـعــيش حــالـة إحــبـاط
الــشـعـور بـأن رفــيق اإلسـتـقالل
"ميـثاق  "1943 الـشيخ بـشارة
اخلــوري إســتــبـدلـه بــعـبــدالــله
الـيـافي نـتـيـجـة أن شـأن رياض
الــصــلـح عال كــثــيــراً وبــات في
نـظــر الـعـرب واجملـتـمع الـدولي
زمـــــنـــــذاك مـــــثل شـــــأن رفـــــيق
احلــــريـــري الـــذي أصــــابه هـــو
اآلخر من عهد الـقبضة األسدية
عــلى لــبــنـان مــا أصــاب ريـاض
الــــصـــلـح. وتـــشــــاء األقـــدار أن
: رياض يقـضي اإلثـنـان إغتـيـاالً
الـصلح عـلى طريـق مطـار عمان
عن  57عـامـاً ورفــيق احلـريـري
يوم  14فـبـرايـر/ شـباط 2005
عن سـتـ عـامـاً عـلى كـورنـيش
بحـر بـيروت. ومـا يعـنـيني هـنا
لـيـسـت الـظـروف والـتــعـقـيـدات
ـكـايـدات والـطـمـوحات الـتي وا
خالصـة خـلـطـتـهـا تـسـبـبت في
ضـــــرب عالقـــــة أهم قــــطـــــبــــيْن
ســيــاســـيــيْن صـــاغــا لــلـــبــنــان
ســـــيـــــاســـــة وضـــــعت الـــــوطن
الـصــغـيــر ضـمن مـشــهـد الـدول
ذات التـمـيز والـقـدرة من جانب
الرئيس األول على بناء العالقة
ــا يـجـعـل سـمـاء مـع اآلخـرين 
الــعـروبــة دائـمــة الـزرقــة. الـذي
يعـنيني هـو التعامل الالئق مع

في تــاريخ احلـــيــاة الــرئــاســيــة
الـــلـــبــــنـــانـــيـــة ومــــا حـــوته من
صــراعــات ومـكــائــد وحتـالــفـات
ومــنـــاورات وتــعــجـــيــزات عــلى
الــنــحـو الــتــعــجــيـز الــراهن في
مـوضـوع تـشـكيـل حكـومـة تـنـقذ
الوطـن من الـوقوع فـي حفـرة لم
يـعــد بــعــيــداً عـنــهــا كــثــيـراً لم
يـــحــدث مـــثل هـــذا الــذي فـــعــله
الــــشـــيـخ بـــشــــارة اخلـــوري مع
ــيـــثــاق الـــوطــني" تــوأمـه في "ا
الـــذي ثـــبَّت "إتـــفـــاق الـــطـــائف"
جــوهـر صــيـغــته عـمــيـد رؤسـاء
احلـكــومـات الــلـبــنـانــيـة ريـاض
الــصــلـح غـداة إســتــشــهــاده في
عــمـــان في مــثـل هــذه األيــام من
شـهــر يـولــيـو/ تــمـوز  1951إن
جلــهـــة الــتـــشـــيــيع وإن جلـــهــة
ـرثية الـتي فاضت أدباً رفـيعاً. ا
ــا تــمـنى الــشــيخ بــشـارة أن ر
َن يـليه. يكـون ما فـعـله أمثـولة 
ـرء ولــكن لـيس كل مـا يــتـمـنى ا
يـــدركه حـــتى إذا كـــان رئـــيـــســاً
لـــلــجـــمــهـــوريـــة. وفي اآلتي من
الــســطــور إضــاءة لــذلك الــفــعل

األمثولة.
فـيـمـا الـشـيخ بـشـارة بـعـد ظـهـر
يـوم اإلثـن  16يـولـيـو / تـموز
 1951في مـــكـــتـــبـه في مـــنـــزله
الصيفي في بـلدة عاليه يتصفح
ملف أوراق وبـيـانـات ومـشاريع
قــرارات قـبل أن تـسـلك طـريـقـهـا
إلى الــتـنــفـيــذ حــامـلــة تـوقــيـعه
ـوافـقة عـلـيـها تـلـقَّى إتـصاالً بـا
هـاتفـيـاً من مـلك األردن عـبـدالله
(األول) لـيـبلـغه بـصـوت مـتـقطع
الـــكـــلـــمـــات وحــزيـن إن ريــاض

اإلستـقاللي والضرَّاء الـسياسي
ريــاض الــصــلح الــثــرى: "خــرج
ـشيـعـون إلى الـبـاحـة وعددهم ا
ال يـحـصى ووقـفْتُ أؤبِن رياض
ــذيع أمــامي وعــلى الـصــلح وا
مــقـربــة مــني بــنـاتـه يُـهــمْــهِـمْنَ
َ إليَّ شـذَراً وعــيـونـهنَّ ويْـلــتـفــ
تقـدح شـرراً كأنـني أنـا اجلاني!
فتغاضيتُ عـنهنّ ولفظتُ خطاباً
خـرج من فــؤادي قـبْل أن يـخـرج
من شــــفــــتيَّ وســــمــــعـتُ آيـــات

التكبير وقد قلتُ فيما قلت:
"يــا أكــرم الــراحــلــ يــا فــقــيــد

البالد يا رفيق اجلهاد!
سـبحان من وَهـبك بغيـر حساب
وإدَّخـــرك لـــلــــيـــوم الـــعـــصـــيب
ـلك في الــيــوم الــعــصــيب وتــقــبـَّ
شهيداً خالداً في جنات اخللود.
وهـبك سـبـحانه وتـعـالى حـسـباً
ونــســبــاً ديــنـــاً ودنــيــا جــاهــاً
ورتــبــاً مـــاالً ورزقــاً ذكـــاء فــيه
إشـــعـــاع من نـــور وقــلـــبـــاً فــيه
ــانـاً عــامـراً جـذوة من نــار وإ
بالـله وبـالـوطن. براً بـالـوالديْن
وحــنــانــاً بــالـبــنــ ســخــاء يـد
وســــخـــاء فـــؤاد عـــطــــفـــاً عـــلى
ــــــعـــــــوزين وحـــــــدبــــــاً عـــــــلى ا
احملـــرومـــ يـــداً لــلـــقـــلم ويــداً
لـلــزعـامـة بــهـاء طــلـعــة وسـنـاء
وجه سرعة في اخلاطر صالبة
في العقيدة ومرونة في التفكير
وعـــيـــنـــيْن تـــنـــظـــران إلى األفق
الـقريب وإلى األجـواء الـبـعـيدة
وطـنـيـة كـانت لك جـلـبـابـاً ودون

. من تتقي درعاً ومِجِناً
ــــزن مــــا في حتــــدرتَ كــــمـــــاء ا
نــصـابك كــهـام وحــمـلتَ ســيـفـاً
مــاضــيــاً به من قِــراع الــدارعـ
فلول فـجعـلك سبـحانه وتـعالى
من أكــبــر رجــال لــبــنــان قــيــمـة
ـــة وأشـــدهم وأمـــضـــاهم عـــز
شكيمة وأعزهم بأساً وأشعَّهم
نــبـــراســاً وألـــيـــنــهـم عــريـــكــة
وأودعهم خُلقاً وأبهاهم خَلْقاً.
... وإدخــرت لــلـيــوم الــعــصـيب
فما أن إسـتتب األمر وشع بريق
األمل في لـبـنـان حـتى إنـصـرفتَ
بـكـلْـيـتـك إلى هـذا الـبـلـد الـكـر
ـــعــــتـــرك ورضــــيتَ أن تــــدخل ا
اإلنــتــخــابـي لــثــمــاني ســنــوات

خلت وكان ذوو الـسلطة إذ ذاك
يــنــظــرون إلــيك بــحــذر مــقــرون
باإلحترام العميق فتالقيْنا بعد
أن تَـاق أحدنـا إلـى اآلخـر وكأن
الـعـنايـة االلـهيـة جـعـلت من هذا
الــلـقــاء بـدايـة عــهـد جــمع شـمل
الـوطن ووحَّد كـلمة الـلبنـاني

ورص صـفــوفـهم رصـاً فـإنـبـثق
ـقـدس الذي هـو حـياة ـيثـاق ا ا
لــبــنــان والـذي هــو لــنــا والـذي
يبقى بـعدنا لبنـينا. ولقد أردناه
طــاهــراً ال تــشــوبـه شــائــبـة. وال
يعـكـره مـعـكر فـإنـبـلج الـدسـتور
مـعـدَّالً ودخـلْنـا الـقـلعـة سـجـناء

وبُعثنا منها أحراراً. 
... فـيا أكـرم الراحلـ ويا فـقيد
الـبالد ويا رفـيق اجلـهـاد أيـها
الــلــبـــنــانـي اخلــالــد والـــوطــني

الصامت على أمل البعث اليق
مـرددين حكـمـة الـشاعـر الـعربي:
وكــانـت في حـــيــاتـك لي عـــظــات
." وأنت الــيـــوم أوعظ مــنك حــيــاً
قامات عسى ولعل يتمعن ذوو ا
الــرئــاســيــة الــلــبــنــانــيــة من كل
ــذاهب والـــذين يــحـــلــقــون في ا
فــضــاءاتــهم بــهــذا الـصــفــاء في
الــقــلــوب والــنــقــاء في الــعــقــول
عنـدما تعـصف بالوطن عواصف
هوجـاء أو إغـتيـاالت لـلصـاحل
أمــثــال ريــاض الـــصــلح رشــيــد
كــرامي ريـنــيه مـعــوض بـشــيـر
اجلمـيـل ورفيـق احلريـري. وفي
الـــتـــمـــعن مــــا من شـــأنه صـــون
النفـوس اآلمَّارة بـتعكـير الـصفو
كالمـاً يتجنى أو تـغريداً يـستفز.

. ع والله ا

وصـول جــثـمــان ريـاض الــصـلح
إلى مـنــزله األول في مـحـلـة رأس
نـزل الصلحي النـبع توجَّه إلى ا
غـيـر عـابىء بـنـصـائح أهل األمن
وبــعض رمــوز احلــاشــيـة الــذين
حذَّروه من تـعرُّضه إلعتداء وذلك
عـلى خـلـفـيـة عـمــلـيـة الـتـهـمـيش
الــســـيـــاسي لـــصـــديــقـه ريــاض
ونــصـــحـــوه بـــتـــكـــلـــيف رئـــيس
احلكـومة عبـداللـه اليافـي اإلنابة
عـــنه في تـــقــد واجـب الــعــزاء.
لــكـنه أصـر عــلى الـذهـاب ثم كـرر
احملـذرون خشـيـتـهم من مـشـاركة
الرئيس في تـشييع اجلنازة ومع
ــشـيـعــ مـتـبـادالً ذلك سـار مع ا
الـــتــــحـــســــر مع بــــنـــات ريـــاض
تـتــقـدمـهم كـبـيــرتـهم عـلـيـاء ومع
قـــائــــد اجلــــيـش فــــؤاد شــــهـــاب
(الـــرئــيس الـــثــالث الحـــقــاً بــعــد
بـشارة اخلوري وكـميل شـمعون)
وصــبـري حــمــادة ودخل اجلـامع
ــشــيــعــ الــعُــمَــري مع ســائــر ا
وإنـــتــظــر فـي ركن مــنه إنـــتــهــاء

يت.  الصالة على ا
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وكـان ال بد عـند مـواراة اجلثـمان
الـثرى في مدافن الـبيارتـة السُنة
في بيـروت(جبَّانـة الباشورة) من
مـرثية تغـسل ما علـق في القلوب
من عـتب لـدى الـبـعض وضـغائن
لـدى آخـريـن وصـدمـة في نـفـوس
الــعــائــلــة الــصـــلــحــيــة. ونــتــرك
اإلضـاءة عــلى ذلـك إلى مـا أورده
الـشـيـخ بـشـارة في مـذكـراته ومـا
ــؤرخ يـــوسف رواه لي أيـــضـــاً ا
ــذكـرات إبــراهــيم يــزبك مــدقـق ا
خالل جـلـسـة لـكلـيْـنـا مع الـشـيخ
الــرئـيس في مـنــزله في ضـاحـيـة
الـكــسـلــيك (قــرب بـلــدة جـونــيـة)
كـانت مـنـاســبـتـهـا إجـراء حـديث
مـعه كـان مـادة في أول مـؤلف لي
وهــو "رؤســاء لــبــنــان من شــارل
حـلـو إلـى شـارل دبـاس" بــتـقـد
من غـسان تـويني ناشـر صحـيفة
"الــنــهــار" الــتي أمــضــيـت فــيــهـا
ـا نــصف عـمـري الــصـحـافي. و
قــــاله الـــرئـــيـس األول لـــلـــبـــنـــان
سـتـقل الـشيخ بـشـارة اخلوري ا
ـــســجـــد ثم بـــعـــد اخلـــروج من ا
مـــــواراة رفـــــيـــــقه فـي الـــــســــرَّاء

الدائم الـلـمـعان واإلشـعـاع بأي
كالم تُرثى وبأية عبارات تُبكى.
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وأ احلق كــان الــصــمـت أجـدر
ـقــام وأمـام هـذه فـي مـثل هــذا ا
العبر ولوال أنها عاطفة جياشة
تدفع بـنا لـنتـوجه إليك بـالوداع
األخـــيـــر مـــســـتـــمـــطـــرين عـــلى
ضريحك الغالي شآبيب الرحمة
والـــرضــــوان ولــــنــــتــــوجه إلى
ــفــجــوعــة بــصــمــيم عــائــلــتـك ا
الـعـزاء وبـالـتـعـزية احلـارة إلى
أقـــربـــائك وأنـــســبـــائك وأهـــلك
وذويك ومـــــديـــــنــــتـيْ صـــــيــــدا
وبــيــروت والــشــعب الــلــبــنــاني
بأسـره ودنيا الـعرب بأجـمعها
إلكـتفيـنا بأن نحـني الرأس أمام
جـثمـانك الـكر إيـذانـاً بالـفراق
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العمارة

يـخـالف الـنـظـام اما ان يـركع او
ان يــــــتـــــشــــــرد فـي ارض الــــــله
الـواسـعــة في حـالـة خالصه من
يد السلطة او االنعزال بعيد عن

االضواء .
ـاضــيـة من ان االربـعــ سـنــة ا
حـــكم الـــبـــعث لم جنـــد ثـــقـــافــة
ـفهـومهـا االنسـاني واجلمالي
كل مـا جنـده هي اصـوات نـشاز
وأقالم ســوداء وثــقــافــة عــاهـرة
كـــان صــــانــــعــــوهــــا من الــــذين
ـبـدئـية تـنـقـصـهم الـشـجـاعـة وا
واحلــرفــة احلــقــيــقــيــة واقــصـد
بــهـــؤالء الــذين هـم يــدورون في
فـلك الـسـلـطة ويُـسـيـرون مـحرك
ثقـافتهـا فهم متحـزبون اكثر من
قــادة احلـزب وكــانت الـنــتـيــجـة
هـبـوط في مـعـيـار الـثقـافـة عـلى

ستويات . كل ا
وال يفـوتنا الـدور الكبـير لبعض
ـعارضـة والتي ظلت االصوات ا
ــبــدئي رغم كل عــلى نــهــجــهـا ا
الـظـروف فـقـد مـارست نـشـاطـها
بـــــالــــســـــر دون خــــوف او وجل
ــســـتــحــيل فــنــشــرت وحتــدت ا
نـشـاطاتـهـا ب انـصـارهـا وبكل
حذر ولـكن هنالك اصـوات عالية
هـجر وقـامـات ينـحني لـها في ا
القـاصي والداني ارعبت الـنظام
بنـشاطـهـا وكان لـها صـوت مدو
يــحــتــرمه الــعــالم وبــقــيـت هـذه
االصــوات عــالــيــة مــدويــة عــلى
الـــرغم من مـــحـــاوالت الـــنـــظــام
اســـــــكـــــــاتــــــهـــــــا . ايـن هـي من
اجلـواهـري وأين هي من مـظـفـر
الـنـواب على الـصـعـيد الـشـعري
واين هي من فـــؤاد ســـالم عـــلى

الــشــعب . ولــو اخـذنــا الــعـراق
احلـــديث وجتـــربـــته مع نـــظــام
احلــزب الــواحــد واقــصــد هــنــا
(الــــبـــعـث) لــــوجـــدنــــا ان هـــذه
الـتـجربـة مـريـرة بكـل مفـرداتـها
ولكون ما يـخصنا هو موضوع

الثقافة وحتزبها 
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فنرى ان احلكـومة نهجت نهجا
منـظمـا جلـعل الثـقافـة في اطار
خـدمـتــهـا وبـعــبـارة احـرى فـان
احلـكـومـة كـســبت الـثـقـافـة الى
حزب البعث كما يُكسب اي فرد
عــراقـي له . ايــة في احملـــصــلــة
النـهـائيـة انتـصار لـلحـزب فهي
تــــشــــتــــري االقالم والــــعــــقـــول
واإلبــــــداع حتـت اي مــــــســــــمى
لتـعـمل دون كلل او مـلل خلـدمة
الــنــظــام فــتــزين صــورته تــارة
وتــهــاجـم اخلــصم تــارة اخــرى
كـــمـــا انـــهــا تـــتـــعـــدى احلــدود
ــهــنـيــة لــتــهـاجم االخالقــيـة وا
اخلـــــصم وكـــــأنــــهـــــا جــــزء من
مـنظومـة احلمايـة للنـظام تصل
ـضايقـة والتـهديد احلـالة الى ا
وحـتى تـشـويه الـسـمـعـة وقـطع
االرزاق وهــــــنـــــــا جنـــــــد أن من

ان احلــزبـــيـــة حــاله خـــاصــة ال
كن لـها ان تكون حـالة شاملة
تعكس احتياجات وتطلعات اي
مجـتمع كـان وإنـها مـهمـا كانت
تمثل افكار ومصالح فئة معينة
من اجملتمع ال كله ومن الصعب
ان تختزل ارادة اجملتمع بارادة
حــزب واحـد وفـي هــذه احلــالـة
فـأن اغلب افـراد اجملتـمع سوف
يـسـاقـون الى حـيث ال يـرغـبـون
ويــكـون هــذا الـســوق اجـبــاريـا
حتت ضــــغـط الــــقــــوة تـــارة او
الـــــتــــرغـــــيـب تـــــارة أخــــرى.او
استخدام اسـاليب التضليل من
خالل نـشر ثـقافة مـختـلقة حتت
اسم الـضـرورة او حتـت اسـماء
مـــنـــهــا الـــقـــومـــيــة والـــعـــدالــة
والوطنية .ونشر ثقافة االقصاء
ووضع كل من يـعـارض الـنـظام
في حقل اخليانة العظمى حيث
ــوت او الـــســجن والــتــعــذيب ا

يالحقه.
ان جتــــربـــة ادارة الــــدولــــة عن
طــريق حــزب واحـد امــر مـشـ
يـجعل الدولـة في اسوأ حالـتها
ونـقصد بـالدولة ليـس احلكومة
قوماتـها ومنها ا الدولـة  وإ

صـعيد االغـنية وآخـرون كثر في
مجاالت شتى .

وبـــعـــد ســقـــوط الـــصــنـم كــانت
الـتركـة ثـقيـلـة فالـثـقافـة التي 
بــنـاؤهــا طـوال اربــعـ ســنـة ال
زال تـأثيرهـا موجودا فكـثير من
االشـــخــاص احملــســـوبــ عــلى
الــثــقـافــة الـعــراقــيـة ســابـقــا قـد
غـــــيــــروا زيـــــهم وقـــــد غــــيــــروا
ا يـتالءم مع ظروف اسـلوبـهم 
ــرحـــلــة اجلـــديــدة واحـــتــلــوا ا
مواقع كبيـرة وجديرة باالهتمام
عـلى الصعـيد الثـقافي متـناس
تاريخهم االسود في دعم النظام
السـابق ويـظـهرون انـفـسهم هم
من حــرر الــعـراق مـن الـطــاغــيـة
ويـتـبــجـحـون بـكـل وقـاحـة عـلى
انــهم اســاس كـل شيء فــتــراهم
يــزورون تــاريـخــهم ويــنـســبـون
لنـفسهم امـجادا من اخليال. في
ضح ح بقي نشـاط هؤالء ا
ـــبــدئــيـــ مــحـــصــورا حتت وا

ضغوط جديدة.
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ان واقع الـثقافـة العـراقية ال زال
ـقـراطي بـعـيـدا عن الـنــهج الـد
الـذي رسـمه الـعـراق لـنـفـسه وال
زالت هـنـالـك مـطـبـات في طـريق
الثقـافة العراقـية وما زال هنالك
تهـمـيش وعـدم العـدالـة في منح
الــفـرص اضــافــة الى صــراعـات
صالح اساسـها كسب اجلـاه وا
واالمـــتــيـــازات وهـــذا الـــصــراع
غـالـبـا ما يـنـعـكس عـلى الـسطح
من خـالل تبـادل االتـهـامات ومن
خـالل وجـود االخــفــاقــات وغـلق
االبواب بوجه الطاقات اجلديدة
خــاصــة الـــشــابـــة وتــســفـــيــهــا
والـــتــقـــلـــيل مـن شـــانــهـــا حتت
عـنـوان الـنــقـــد الـهـدام الـغـرض
مـنه عـدم وصـول هـذه االصوات
الى مــــبــــتــــغــــاهــــا خــــوفــــا من

الصراع. 
نتمنى ان تأخذ الثقافة العراقية
طــريـقــا بـعـيــدا عن الـتــجـاذبـات
صالح الشخصية السياسية وا
الـضيقـة وان تكون ثـقافة مـبنية
عـلـى اسس االبــداع والــطــاقـات
ــــواهب اخلالقــــة والـــفـــرص وا
ــتـــســاويــة فــعـــنــدهــا يــزدهــر ا
االبـداع الـعـراقي كـما ازدهـر في
اوائل الـسـبـعـينـيـات واالهـتـمام
ــعــرفــيـة بــكــافــة الــنــشــاطــات ا
والـعـلـمـيـة واحلـضـاريـة ابـتـداء
ــدرســة واإلعالم والــشـارع من ا
ـؤسـسـات اجملـتـمـعـيـة خلـلق وا

جيل جديد وثقافة متجددة.
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الـــعــقـــيم في مـــجــالس مـــبــردة
التــــــخــــــشـى عــــــذاب وحــــــرارة
الـصـيـف. هل وصـلــنـا الى هـذا
الـضـعف وهذه الـدرجـة من عدم
طـالبـة الفـاعلة السـترداد حق ا
الـــعــراقـــيــ وطـــيــور الـــعــراق
وأشــــجـــــار الــــعـــــراق واهــــوار
اجلــنـوب . يـا حــكـومــة الـعـراق
وشــبـــاب الـــعـــراق ويــا جـــيش
الـعــراق هـبـوا لــنـصـرة عـروس
الـعــراق ...هل ســنــظل نـنــتــظـر
تـحدة واحملافل الـدولية األ ا
لـتثأر لـنا لدم عـروس العراق أم
نـــضع أيــديـــنـــا عــلى خـــدودنــا
جــمــيـــعــا ونــنـــتــظــر مـــعــجــزة
سمـاوية لـتعيـد لنـا ميـاه حصة
الـعـراق ? من اليعـرف شيـئاً عن
عروس العراق دجلة  –فهي 
" تـــنـــبع مـن جـــبـــال طـــوروس
جـــنـــوب شـــرق األنـــاضـــول في
تـركـيـا وتـمـر في سـوريا  50كم
في ضـواحي مـديـنة الـقـامـشلي
لتدخل بـعد ذلك أراضي العراق
عـند بـلـدة فيش خـابـور وتصب
في الـنهـر مـجـمـوعـة كـثـيرة من
ــنـتــشـرة في أراضي الـروافــد ا
تـركيا وإيـران والعراق وأهـمها
أخلابـور والزاب ألكـبير والزاب
الصغير والعظيم ونهر ديالى.

WKłœ ŸdHð

تـلتقي بـنهر الـفرات عنـد القرنة
في جــنـوب الــعـراق بـعــد رحـله
عبر أراضي العراق ليكوّنا شط
الـعـرب الذي يـصب في اخلـليج
الــعــربي ولــكن مـجــرى الــفـرات
تـــغـــيّــــر في الـــوقـت احلـــاضـــر
وأصـبح يلـتقي بنـهر دجلـة عند
مــنـطــقــة الـكــرمــة الـقــريــبـة من
الــبـصــرة ويـبــلغ طــول مـجـرى
النهر نحو 1,718كيلومتر. 

فـدجــلــة تــنــبع من تــركــيـا لــكن

احملــدودة ودفــعــهــا صـاغــرين
ــولـدات األهــلــيـة. ألصــحــاب ا
ـرة أكـبـر من الـعـاصـفـة هـذه ا
حتـملنا وطـاقتنـا التي انهارت
رة منذ سنوات. الكارثة هذه ا
التـهـدد الـسـنـة أو الـشـيـعـة أو
الــطـــوائف اآلخــرى في بــلــدي
لـكـنـهـا تـهـدد كل شيء يـنـبض
بــاحلــيـــاة من شــجـــر ونــبــات
وطــــيــــر وإنــــســــان وكل شيء

اء.  يعتاش على عظمة ا
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عـــروس الـــعـــراق اجلـــمـــيـــلـــة
تُـغــتـصب أمـام كل الــعـراقـيـ
بال اســتـثــنـاء وال أحــد يـحـرك
ســاكن وكــأنـــنــا نــراقب تــدفق
دمـاء عـذريـتـهـا بـوجـل وقـنوط
ويـأس لـيس له حـدود. النـساء
تلـطم وتشق اجلـيوب مـعتـقدة
أنـهــا سـتـعــيـد عـذريـتــهـا عـنـد
الـنـحـيب والـعـويل  ,والـرجـال
يـنظـرون يـرتـعـشـون يـدخـنون
يــتـــهـــامـــســون يـــتـــحـــســرون
اليـــعـــرفـــوا هل يـــقـــاتـــلــون أم
يـحاربون كـما كانـوا يحاربون
في كل احلـروب الــتي عـصـفت
ريـــاحــهــا مــنـــذ أن أُسس بــلــد
إسمه العراق أم يـصمتون كما
صـــمتُ أنـــا بال فـــائــدة ألنـــني
عاجـز حتى عن إطعـام جسدي
من هـول احلـاجـة والـفاقـة الى
كـل شيء. دجـــــلـــــة  –عــــروس
الـــعـــراقــيـــ بال مـــســـمـــيــات
وقـــــــومـــــــيــــــات وحتـــــــزبــــــات
وسـيـاسـات..دجـلـة شـريـان كل
شيء يــــنـــبـض في الــــشـــمـــال
والوسط واجلنوب  –تستباح
أمام اجلميع من جيش العراق
وأحـــــزاب الـــــعـــــراق ورجـــــال
الــعـراق وال أحـد يـسـتـطـيع أن
يــــفــــعل شـيء ســــوى احلـــوار

مــا الـذي يـحــدث في الـعـراق ?
هـل هو غـضب الـسـمـاء عـلـيـنا
أم غـضب األنــسـان عـلى أخـيه
األنسان في كوكب األرض ? أم
يـــحـــدث ذلك ألســـبـــاب أخــرى
اليــعــلــمـهــا إال الــله ســبــحـانه
وتعالى ? كلما خرجنا من نفقٍ
مـــظــلـم ونــوشـك أن نـــتــنـــفس
الــصـعـداء قــلـيالً حـتـى تـظـهـر
أزمــة جـــديــدة فـي أفق الــوطن
ُـــغـــتــــال في وضح الـــنـــهـــار ا
لتحـيل حياتنا  –نحنُ الفقراء
الى جـحيم وكـابوس اليـنتهي!
باألمس كانت داعش تـستنزف
كل شيء لـــديــنـــا وبـــذلـــنــا كل
شـيء وانـتــهت غـربــان الـظالم
وقــبــلــهــا مـــزقــتــنــا كــوابــيس
قيتة ودفع اجلميع الطائفية ا
ثــمــنــاً اليــقــدر بــثــمن. وتــقــدم
الـــزمن قـــلــيـالً والحت في أُفق
أحالمـنـا رؤى كـثـيـرة وفـرحـنا
بــعـودة الــشــعب الى أحــضـان
بــــعـــضه بــــعـــضـــا واخــــتـــفت
صــــراعـــــات األخ ضـــــد أخــــيه
األنــســان وتــنـفــست أرواحــنـا
طـــعم الــهــدوء وفـــرحــنــا أشــد
الــفــرح بــعــودة أالف الـعــوائل
شـردة في كل جزء من أجزاء ا
الـــــوطن احلـــــبـــــيـب. قـــــبل أن
نــســـتـــفـــيق مـن نـــومـــنــا وإذا
بـكارثـة هـوجاء حتـيل حـياتـنا
الـى ظالم وألم مـرعب النـعـرف
كـيف نتصـرف أزاءه ? هل نبقَ
صـامــتــ أم نـثــور عـلى شيء
النــعـرف كــيف نــثــور ضـده أم
نـــــــرضخ لـألمـــــــر الـــــــواقع أو
ستد كما نستسلم حلـزننا ا
اســتــســلــمــنــا حلــزن الــطــاقــة
الـكهـربائـيـة ولم نعـد نفـكر في
هـذا أبــداً ألنه أمــر اليــوجـد له
حل إال اســـتــنـــزاف رواتـــبـــنــا

معظم جـريانها داخل األراضي
العراقية نحو 1400 كيلو متر
وتصب خمسة روافد فيها بعد
دخــولــهــا األراضي الــعــراقــيـة
وهي : اخلابـور والزاب الكـبير
والــزاب الــصــغــيــر والــعــظــيم
وديـالـى وهـذه الــروافــد جتـلب
إلى الــنـهـر ثــلـثي مــيـاهه. أمـا
الـثـلث اآلخـر فـيـأتي مـن تـركـيا
ويــصـب آخــر رافـــد في دجـــلــة
وهـو نهـر ديـالى جنـوب بـغداد
ـسـافــة قـصــيـرة. ثم يــتـعـرّج
ويتـهادى بالـتدريج حتى يصل
إلى أرض مـــــــنـــــــخــــــفـــــــضــــــة
ومـنبسطـة. ويلتقي عـند مدينة
الــقــرنـــة في الــعـــراق مع نــهــر
الفرات ليشكّال معا شط العرب
الذي يصب في اخلليج العرب.
تـمـر دجـلة بـعـدّة مـدن رئيـسـية
مـنهـا في تركيـا مثل: بيـسميل
وحــصن كــيـــفــا وجــزيــرة ابن
ــالـكــيـة عـمــر وفي ســوريـا : أ
ــوصل ـــر بـــا وفي الـــعــراق 
وبــيــجي وتــكــريت وســامـراء
ــدائن  والــكــوت وبــغــداد وا
والـعمارة وفي النـهاية بـالقرنة
" أيـن كانت احلـكومـة العـراقية
ـأسـاة ? لـو قــبل حـدوث هــذه ا
أنـــهــا صـــرفت مـــلـــيـــار من كل
مــلــيــارات الـذيـن ســرقـوا نــفط
العـراق وشيـدت حوض عمالق
ـنــتــشـرة في فـي الـصــحــاري ا
العـراق خلزن مياه مـهولة على
مـــر الـــســنـــ ولـــكــان لـــديـــنــا
مــخـزون مــائي يـكــفــيـنــا حـتى
قـيام الـساعة لـكن عدم األنـتباه
ـسائل احلـيـاتـية لألرض الى ا
الـعـراقــيـة وحلـيـاة اخملـلـوقـات
الـبـشريـة والنـبـاتيـة جـعلت كل
ـــســؤولــيــة من يــعـــتــلي دفــة ا
اليـفـكـر إال بـأنـسـابه وأحـسـابه
ومصـاحله الشـخصـية وتـركوا
عـــروس الـــعــــراق تُـــذبح أمـــام
الـــعـــالم دون أدنى قـــدرة عـــلى
فعل أي شيء. هل أقول لو كان
ـا قدرت تـركـيا صـدام موجـود 
حـتى أن تفكـر ببنـاء هذه السد
ألنه ســـــيـــــحـــــيـــــلـه الى ركـــــام
بــشـجـاعـة الـرجـال من اجلـيش
وكل من يــنــتــمي الى قــوة أمن
العراق. لن يجدي احلديث بعد
فض بكارة دجلة وسنبق نكتب
ونــصــرخ ولن يــســمع كالمــنــا

حتى الهواء الذي نتنفسه.
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