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مـن هـو عـبـداحلـكــيم عـامـر .. ولـد
نيا  – مصر دينة ا عام 1919 
 واكــــــــمل دراســـــــتـه االولـــــــيـــــــة
والــثــانــويـــة بــتــفـــوق   الــتــحق
بالكلية احلـربية (العسكرية) وفي
عـام 1939 تـخــرج مــنــهــا وعـيّن
مالزمـا ثــانـيــا وتـخــرج من كــلـيـة
االركـــــان 1948 واشـــــتــــــرك  في
حــرب فـــلـــســطـــ ضـــد الــكـــيــان
الصهيـوني  واصبح مع الرئيس
عــــبـــــدالــــنــــاصــــر من االعــــضــــاء
الــرئــيــسـ في حــركــة الــضــبـاط
االحـــرار  اشــتـــرك فـي ثــورة 23
تموز/يـوليو 1952 وعمل مديرا
ــكــتب مــحــمــد جنــيب ورقيّ الى
رتبة لواء عام 1953 وعمل كذلك
ب عاميّ  1958 – 1953قائدا
ـسـلـحـة ومن ـصــريـة ا لـلـقـوات ا
 1962-1958قـــائــــدا لـــلـــقـــوات
سـلحـة في اجلمـهوريـة العـربية ا
ـتـحدة اثـنـاء الـوحدة بـ مـصر ا
وسـوريـا ومـقـره كـان في دمـشق 
وخالل هـذه الــفـتــرة كـان رئــيـسـا
ـشـتركـة للـقوات اسـميـا لألركان ا
ــصـريـة والـسـعـوديـة واالردنـيـة ا
والــسـوريـة وهــذه اخلـطـوة كـانت
اعرابا عن تـضامن الدول الـعربية
ــصــر اثــنــاء الــعــدوان اجملــاورة 
الـثالثي عـلى مـصـر الـعـام 1956
واسـتــمـر فـي الـعــمل كـنــائب ثـانٍ
لـرئـيس اجلـمـهـوريـة ووزيـر حتى
أعـــــلـن فـــــجـــــأة عـــــام 1964 انه
سـيــصــبح الـنــائب االول لــرئـيس
اجلـــمــهـــوريـــة واصــبح مـن حــقه
دة (60) يـومــــــــا اذا ما احلـكم 
وقـع حــــــــــادث لــــــــــرئــــــــــيـــــــــس

اجلـمـهـوريـة .ومن مـهـامه االخرى
كـانت قــضـيـة الــيـمن وقــام ايـضـا
بـزيـارات كثـيرة كـمـمثل حلـكـومته
وزار بــــــشـــــكـل خــــــاص االحتـــــاد
شير السوفـيتي (سابقـا)  نحيّ ا
عبداحلكيم عن منصبه كنائب اول
لـلـرئـيس (جـمـال) وكنـائب لـلـقـائد
ـسـلـحـة عـلـى اثر الـعـام لـلـقوات ا
نـكــسـة حــزيـران/مــنـزله مــنـذ ذلك
احلـ وحتى 27 اب/ اغــســطس
عــنـــدمـــا تــبـــ انه تـــزعم حـــركــة
مــضـــادة  الــتف حــولـــهــا بــعض
الـضـبـاط  تـهـدف الى اعـادته الى
مـنصـبه الـعسـكـري  وهو مـتزوج

وله اربــعـة ابــنــاء  واحـد اشــقـاء
الــــــــزعــــــــيـم الـــــــراحـل جــــــــمـــــــال
عـبـدالـنـاصـر(رحـمه الـله)  ويـدعى
) مـــتــــــــــزوج من احــدى (حــســ
شـير عـبداحلـكيم  –توفي بنـات ا
ــشــيــر في احــد مــســتــشــفــيــات ا
الــــــــــقــــــــــاهـــــــــرة فـي ايــــــــــلـــــــــول

/سبتمبر1967. 
قـصة الـزيـارة : " وصل الى بـغداد
ـشــيـر في 4 ايـار/مــايـو  1964ا
عـبـداحلـكـيم عـامـر  الـنـائب االول
لــرئــيس اجلــمــهــوريــة الــعــربــيــة
ــتــحــدة  عـــلى رأس وفــد يــضم ا
(21)  عضوا بينـهم السيد عباس

رضـــوان نـــائب رئـــيس الـــوزراء 
والسيد عبدالوهاب البشري وزير

احلربية  .  
وقـام الــوفــد بـزيــارة مـرقــد االمـام
مــوسـى الــكـــاظم واالمـــام االعــظم
(ابـو حـنــيـفـة الـنـعــمـان) والـشـيخ
عبدالـقادر الكـــــــــيالني في بغداد
 كـمــا قــام بـزيــارة مـرقــديّ االمـام
عــــلي واالمــــام احلـــســــ واخـــيه
الـــعــبـــاس في مــديـــنــتيّ الـــنــجف

وكربالء .  
ــشـيــر  عـامــر  سـجـادة واهـدى ا
ثـــمــيــنــة من صـــنع اجلــمــهــوريــة
ــتـــحــدة لــلـــحــضــرة الـــعــربــيـــة ا

ــطــهــرة ." تــاريخ احلــســـيــنــيــة ا
الــوزارات الــعــراقــيــة في الــعــهــد
اجلـــمــهــوري 1968-1958  ج7
ط1 بــــــغـــــداد  2004  ص252.
وكــانـت هــذه الــزيـــارة  بــأمــر من
الـزعيم اخلـالد جـمال عـبدالـناصر
والــــذي لم يــــســـانــــد جـــمــــاعـــات
ا وجمعيات دينية متعصبة  وا
رفـع رايــــة االسـالم دون عــــنف او
تعصب لدين او مذهب او طائفة 
فـفي عــهـده هــو اول زعـيم مــسـلم
يتم في عـهده جـمع القـران الكر
مـسمـوعا في اسـطـوانات بـصوت
ــصـريـ وقـام بــتـطـويـر الـقـراء ا

االزهر الشريف وجعل منه جامعة
عـصـريــة وانـشـأ مـديــنـة الـبـعـوث
االسالمــيـــة و تــرجــمــة الــقــران
الكر الى كل لغـات العالم وانشأ
اذاعــة الــقــران الــكـر  وطــبــعت
مـاليـــ الـــنــــــــــسـخ من الـــقـــران
واهــــــــــــــــــــديــت الــى الــــــــــــــــــــبـالد
االســــــــــالمــيــة واصــدر قــانــونـا
بتـحر الـقمـار واصدر قـــــــــرارا
ــاســونــــــــــيــة بــأغالق احملــافل ا
ونــــــــــــوادي الــــروتـــاري والــــغى
الـدعـــــــارة الـتي كـانت مقـنـنة في
لكي) رحمّك الله العهد السـابق (ا

يا ابا خالد .
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في شــبه جـزيــرة الــبـلــقــان والـتي
ضــمت بــ طـــيــاتــهــا دويالت من
اثـنـيات واديـان ومـذاهب مـختـلـفة
وتـغـطـي مـنـاطـق من يـوغــسالفـيـا
(ســابــقــا) والــيــونــان والــبــانــيـا 
ولـعــدة قــرون كـانت شــبه جــزيـرة
الــبــلــقـان مــنــطـقــة صــراع مــحـلي
واقــلـيـمي ودولي  ويــرجع سـكـان
ــنـاطق الى الــقـرن الــسـابع هـذه ا
ــيالدي من االقـــوام الــسالفــيــة  ا
وســيـطــر عــلــيــهــا الـعــثــمــانــيـون
(االتـراك) لـعـدة قـرون من الـتـخلف

فيما بعد . 
راحل تاريخية مرّت يوغسالفيـا 
خالل الـــقــرن الـــعــشـــرين  االولى
ـلــكــة صــربــيـا) 1914-1918 )
ـملكة من صراع حيث عانت هذه ا
مـسـتمـر بـ الكـروات والـسلـوفان
ـلـكة واصـبح اسـمـها فـيـمـا بعـد 
يـوغـسالفيـا كـمحـاولـة لدمج بـقـية
االقـاليم وتـوحيـدها  وبـعد نـهاية
ــيــة االولـى اعــتــلى احلــرب الـــعــا
ـــلـك الـــكـــســـنــدر االول الـــعــرش ا
ــطــلق لــلــفــتـرة -1929 احلــاكم ا
 1934واغـتـيل بـعـد هـذا الـتاريخ
و تنـصـيب ابنه (بـيتـر) ولم يكن
مــؤهالً لـلـعـرش لـيـتم اخـتـيـار ابن
ـمـلـكـة ـلك الـسـابق كـمـرشح  عـمّ ا
صــربـــيـــا والــتـي عــرفـت بــعـــدهــا
ملكة يوغسالفيا نتيجة مباشرة 
اخلالفات مع الكروات والـسلوفان
 امـــا الــفـــتــرة الــثـــانــيــة -1945
ــيـة  1991واثــنــاء احلــرب الــعــا
الـثـانـيـة اجتـاحـتـهـا دول (احملور)
انيا وايـطاليا بـعد اسبوع من ا

الـقــتـال
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احيـانا ح اسـتمع لـنائب او سـياسي يـنتـقد االقـليم او سـياسـات االقليم
ــصـلـحـة من يــقـال في االعالم كل هــذا الـكالم الـذي يــثـيـر لـدى اتـسـاءل 
ستمع مـشاعر مكبـوتة قد تنفـجر في اية حلظة.بال شك لن تـفكر نائبة ا
مـتحـمـسـة بـكل نـتـائج كالمـهـا االنفـعـالي امـام فـضـائـية تـريـد مـعـلـومـة ما
لتصنع منها خـبرا الفتا.ان االنسان كـائن معقد تسحـقه معلومة تقال,وقد
يشعر اي مستمع بالـتعاسة النه يعيش في مكـان يتحدث نوابه ومسؤولوه
عن الـفسـاد دون ان يـقـتـصـوا من الـفـاسـدين.وهذا احلـديث االعـالمي هو
اعلى درجـات االحـبـاط التي يـقـدمـها ابـطـال احلديث عـن الفـسـاد في هذه
الفضـائيـة او تلك. قد يـظن البـعض اني ادافع عن االقلـيم وانا احتدث عن
منتقـدي االقليم الـذين يشبـهون مطربي ركن الـهواة.لست مـدافعا عن احد
وقد انـتقـدت هنـا وهنـاك االستـفتـاء مثال,وال يظ احـد ان االوضاع التي
ر بها البلد تـتحمل هذا الصراخ اليـومي دون ان يقدم احد حال الزمتنا
مع الفـسـاد. ح اقـول ان االقـلـيم ليس عـدوكم اعـني ان الـبلـد يـعاني من
كن ان نغير قناعات اي زائر لالقليم ح يرى االمان مشاكل كثيرة.وال 
والـهـدوء عـالمـتـ واضـحــتـ جـدا يــفـقـتــقـدهـمــا في مـحـافــظـات الـعـراق
االخـرى. مـا اعـنـيه بـكالمي هـذا ان انـتـقـاد االقـلـيم الـيـومي سـيـتـرك لـدى
سؤولية.وهذا ليس و ا اجلميع انطباعا سيئا وكأن الـكورد لصوص وعد
اني سـيكـون على من مصـلحـة احد. هـل كان احـد يتـوقع ان النـظام الـبـر
هـذه الـدرجــة من الـضــيـاع.واذا اردت ان اخلص مــا نـعـيــشه من فـوضى
اني هـذا هو انه زمن النـقد االعالمي الذي لقلت ان اهم مـيزة لزمـننا الـبر
يشعرنا بـان وظيفة اي مسـؤول هي انتاج نقـد كما تنتج ايـة سيارة دخانا
واطن حلها هي شكلة احلقيقية التي يحاول ا ا تكون ا يلوث حياتنا. ور
كـيف يــكـون االقــلـيم عــلى هـذه الـدرجــة من الـســوء ومـظــاهـر احلــيـاة فـيه

رائـعـة,وهـادئـة,وحتت الـسـيــطـرة.وكـمـا قــلت ال يـخـلـو
االقليم من مـشاكل لـكن ان يتبـارز من يتـبارز امام
ـسؤول هنا او االعالم وسواء اكان الـنقد مـوجها 
مسـؤول في االقـليم فـالـنتـيجـة واحـدة وهي الكالم
ـواطن هو الذي االعالمي ليس اال.وهـنا سيـكون ا
يــشـتــعـل من الــداخل النه يــعــيش في زمن الــكالم

الذي ال يقدم وال يؤخر شيئا.

و اقـــتــــســـام يــــوغـــسالفــــيـــا من
ســلــوفـــيــنــيــا وكـــرواتــيــا واجلــبل

االسود وكوسوفا ومقدونيا . 
قـــاوم الــيـــوغـــوسالف دول احملــور
ـقــاومــة بـطــرفـ االول وتــمـثــلت ا
بقـيادة الـعسكـري (دارزا ميـلوفتج)
والـثاني بـقـيادة الـعـسكـري االخر (
جــوزيف بـرزتــيـتــو) . ومن اجلـديـر
قاومـة كانا على بالذكـر ان طرفي ا
اخـــتـالف وفي قـــتــــال وفي الـــوقت
نــفـسه هــمـا يــقـاتالن دول احملـور 
ــقـاومــة تــنــطـلق مـن قـمم وكــانت ا
اجلبـال ومغاراتـها والغـابات كانت
تنطـلق وباإلمكانـيات التقـليدية في

اكثر االحيان .
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ية الـثانية بعد انـتهاء احلرب الـعا
 اعــلـنت جــمــهـوريــة يــوغـسالفــيـا
االشتراكية االحتادية واصبح تيتو
رئــــيس االحتـــاد وســــاهم االخـــيـــر
بالتخلص من منافسيه ومعارضيه
واعـلن سـيــاسـة احلـيــاد االيـجـابي
وعـدم االنـحـيـاز وكـان هـذا االحتـاد
مـــكـــون مـن صـــربـــيـــا وكـــرواتـــيـــا
وسـلـوفـيـنـيا والـبـوسـنـة والـهرسك
واجلـبل االسـود ومقـدونـيـا  وبقيّ
ـات تيـتـو عام هـذا االحتاد حـتى 
1980 بـعـدهـا حـكـمّت يـوغـسالفـيا
رئاسات مختـارة بحيث كل فدرالية
ـــثـــلـــهـــا فـي احلـــكـــومــة تـــرشح 
ركزية وكل واحد من هؤالء يحكم ا
ـــدة عـــام واحـــد  يـــوغــــسالفـــيــــا 
ـنوال واسـتـمـر الـوضع عـلى هـذا ا
حـتـى الـعـام 1989 جـاءت بــعـدهـا
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اسطنبول

الـيـوغـسالف  ونـالّ اهل كـوسـوفـا
الـقـسم االكبـر بـاعتـبار انـهم غـرباء
ومن اصول خارجية عن البلقان او
اتـباع ديـانـة اخرى لـكن بـعد الـعام
1968 اعتبر سكـان كوسوفا هناك
مــــرحـــلـــة جــــديـــدة انـــطــــلـــقت مع
الــتـــعــديالت الـــدســـتــوريـــة عــاميّ
1971و1974 كــمـا شــهـدت فــتـرة
الـثمـانيـنيـات تغـيرات واسـعة بـعد
بــــــدايــــــات الــــــتــــــفـــــكـك لـالحتـــــاد
الــيــوغـــسالفي والــذي انـــتــهى في

واقع االمر عام 1991.
جــاءت مــرحــلــة تــاريــخــيــة اخــرى
تـمثـلت بـفتـرة الـصراع الـذي كانت
تتحكم فيه اطراف داخـلية مرتبطة
بـأجنـدات خارجـية ادت الى نـتائج
وخيـمـة خالل فـتـرة الـتـسـعـيـنـيات
1999-1992 حـــــتـى اســـــتـــــقالل

كوسوفا في شباط 2008.
واخيراً : 
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ان مـســتـقـبل هـكـذا نـوع من الـبالد
ـــتــــعـــدد الـــقــــومـــيـــات واالديـــان ا
ــذاهب لــيـسـت في خــطـر  لــكن وا
دائما هناك فـئات ال ترغب بالعيش
بـــسـالم وفق اجـــنــــدات داخـــلــــيـــة
حتــركـهـا اجـنــدات خـارجـيـة ووفقّ
مصالح معينة  وحتى الدول التي
ســعت الى اثـــارة الــقالقل بــحــجــة
حــمــايـة اجلــمـاعــة الـديــنـيــة لـفــئـة
معـينة من هـذا االقلـيم او في مكان
اخـر من دول الــبـلــقـان حتت مــبـدأ
هناك عدم احترام للمشاعر الدينية
تارة او عدم التوافق ب العرقيات
تــــارة اخـــرى  –جنّـــد نــــفس هـــذه
االرادات اخلـارجـيـة الـتي اشـتركت
في الـصـراع تـتـجـنب اثـارة نـعرات
عـرقـيـة فـي بعـض مـنـاطق الـبـلـقان
االخــرى حلـسـاسـيـة الـوضع هـنـاك
مـع دول اخـرى ال تــرى مــوعــد هـذا
ـنع االن في عـمـلـيـة الـصـراع ولم 
مـن تــدخل دول مـن غــيــر اجملــاورة
لـيـوغـسالفـيـا (سـابـقـا) دول كـبـرى
تــســانـد قــيـام صــربـيــا بـعــمـلــيـات
"ســحق الــتــمــرد" كــمــا يــســمــيــهــا
متشددي الصرب الذين قاموا بقتل
ـسلـمـ االبريـاء (قتل األالف  من ا
عـلى الــهــويـة) كــمـا حــدث من قـبل
ـســلــمـ صــرب الــبـوســنــة ضــد ا

لـلـفتـرة من نـيـسـان/ابريل -1992
1995 واشـهـرهـا  مـذابح مـديـنتي
"سـربـيـرنتـشـا" و"جـيـبـا" الـتي قـتل
فــيـهــا الـصـرب  –غــيـلــة وحـقـدا –
أكـــثـــر من ثـــمـــانـــيــة أالف مـــســـلم
والقوهم في حفر كبيرة باجلرافات
 وهذا يـشابه مـا يحـدث في بورما
(مـيـنمـار) ضـد جـماعـة الـروهيـنـغا
ـسـلـمة والـتي تـعـود قصـتـها الى ا
ـيــة الـثـانـيـة  وكـذلك احلـرب الـعـا
تــركــســتــان الــشــرقــيــة والــصــراع
الـصـينـي الروسي ضـد اجلـمـاعات
سلـمة آنـذاك  وما حدث الديـنيـة ا
في فـيتـنـام ضد مـسـلمي (تـ فوك
وقــــرى نـــهـــون) واالضـــطـــهـــاد في
سـيالن (سـيـرالنـكـا) في ثـمـانـيـنات
ـاضي وكـمـبـوديـا جـمـاعـة الـقـرن ا
(اخلمير احلمر) وحكمهم بالقسوة
ـسـلمـ  ومـؤخـراً مـا حدث ضـد ا
ـسلـمـ في فـلـسـط من لـلـعـرب ا
قــبل اسـرائــيل ومـا حــدث ويـحـدث
لــلـعــراق بــعـد االحــتالل االمــريـكي
الـــعـــام 2003 وبـــاقـي اقـــطـــارنـــا
الشقيقة لـتمزيق العروبة واالسالم
ـنـاطق من الـعالم  . وتـبـقى هـذه ا
ثابـة قنابل موقـوتة وجاهزة هي 
ـطـامح لـلـتـفـجـيـر وفق االرادات وا

طامع  .  وا
ــا كــانت احلـروب وكــمـا يــقــال : " 
تتولد في عقول البشر فالبد للسلم
ان يتولد في عقـول البشر ايضا " .

وعلى الله قصد السبيل .
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اسـتـوقـفـتـني الـعـبـارة قـبل كـل شيء.. قـبل ان افـهم تـفـاصـيل هـذا اخلـبـر
النـاري واجملهود الـذهبي الـذي تبـذله وزارة االتصـاالت وسط الكم الـهائل
عوقـات التي تقف أمـامها بل وأمام شـكالت وا صائب والـشدائد وا من ا
وقـف شخـصية احلكـومة بـرمتـها.. فـحقـيقة اجـد في هـذا اخلبـر او هذا ا
وثقـافـة احلـكومـة احلـالـية والى اي مـسـتـوى غـير اخالقي وغـيـر مـدني قد

وصلنا اليه.
انا لست في في خطاب او دعوة لعـقد سالم مع االباحية ولست كذلك في
حـرب مـعــهـا ألنـنـا ولــدنـا ونـولـد وســنـولـد من تــلك االبـاحـيــة الـتي يـخـاف
اجملـتـمع الـشـرقي ان يـقـترب مـن الكـالم عـنهـا ولـست اشـجـع وجود تـلك
واقع (الالاخالقـية) مـثل ماوصـفهـا السـيد احملـرر الذي كـتب التـصريح ا
ا  نـحن نـقف اليـوم امـام حريـة مجـتـمع نعـده مـدنيـا ونـدعو ان يـكون وا
مدنيا بالفعل قلبا وقالبا ونظن انه مجتمعا مدنيا حسبما يقولون ويرددون
ـدنــيـة اذا كــان اجملـتــمع غــيـر حــر ولم يــتـحــرر من االمـراض ولـكن ايـن ا

اجملتمعية والقيود السياسية الديكتاتورية .
نحن مازلنا نـتعامل مع الفرد مـثلما نـتعامل مع احلصان نـضربه بالسوط
لكي يسرع  وهذه لالسف ثقافة مجـتمعية وبيئيـة شائعة لدينا في اجملتمع
نـازل وتربـينـا علـيـها وتـأقلـمنـا معـها لـدرجة انـنـا اصبـحنـا نطـبقـها في وا
قوانيـننـا السـياسيـة وسط مجـتمع مـدني يفتـرض ان تكـون قوانـينه اسمى
قيمـة واكثـر حريـة فمـا فرق االنسـان عن احليـوان اذا كان االسـلوب الذي

يستخدم لكالهما ذاته ? 
واقع االباحية لكي نحافظ على قيم اجملتمع  اين نحن من واذا كنا نغلق ا
ـاذا النغـلق ايـضا االفـواه التي اجملتـمع?  اين نـحن من حقـوق اجملتـمع?  
ذياع لتثبت تتالعب وتتجادل ليال مع نهار على شاشات التلفاز واجهزة ا
انهـا على حق وان كل من هـو مسـؤول عن حيـاة اجملتـمع نزيه وطـاهر من
الضياع الذي نغرق فـيه اين احلكومة من ملفـات الفساد وسوء اخلدمات
ومعـضلـة الكـهـرباء وهـبوط االقـتـصاد? اين وزارة االتـصاالت من االبـتزاز
ـشـكالت الـتي باتت تـهـدد حـياة االلكـتـروني واالخـتـراقات االلـكـتـرونيـة وا

االفراد وتسلبهم امانهم وخصوصياتهم.
اليس من االفـضل ان تـبذل الـوزارة جـهودهـا من اجل حـرية الـفرد ام من

اجل فرض القوان عليه دون اسباب مقنعة ومفيدة.
قد يعترض البعض بحجة ان القرار يحمي الناس من الرذيلة واالثم ولكن
هل تاب الـناس منـذ اول خلـيقـة الى االن من الرذيـلة? وهل غـلقـنا لـلمواقع
سيقتل الرذيلة الى االبد? وقد يتـساءل احدهم الم نكن سابقا وقبل دخول
وجـة االلكـترونـية وسلـطنـة االنتـرنت في ظل نـظام اسـتبدادي ولـم نعرف ا
ـواقع االبـاحـيـة ? نــعم قـد نـكـون حتت سـيـطـرة حـيـنـهـا طـريـقــا الى هـذه ا
ـقـراطي ويـنـتـقـد الـنـظام االسـتـبـداد حـيـنـهـا ولـكن الـيس الـيـوم الـنـظـام د
تبعة ذاتها. قراطية التي يدعوها اذا كانت السياسة ا السابق فأين الد
ـواقع االبــاحـيـة انـذاك في مـتــنـاول ايـدي الـشـاب هل كـان  واذا لم تـكن ا
ـراهق وقتها كان يشتري اجملالت يصوم عن االباحيات? كال ان الشاب ا

االباحية والصور العارية.
واقع ال يكبح الفساد بل علينا ان نوجه االفراد لذلك مااود قوله ان غلق ا
ثلى ونطور من الوعي والثقافة لدى االطفـال والشباب وهذه هي الطريقة ا
لكـبح الـفـساد والـقـضـاء علـيه تـمـاما فـإذا اردنـا ان نـكبح شـيـئـا علـيـنا ان
نعالج ونـساعد ال ان نـفرض و مـايحدث االن هـو عمـلية فـرض وليس قطع
ـشـكـلـة وان اي مـشكـلـة يـفـتـرض ان حتل بـاالحـتـواء نـفـهم مـاهي جلـذورا
واقع االسباب و النـتائج ولو نظـرنا الى حال الـشاب جنده يتـصفح هذه ا
بسبب عدم وجود هدف في حياته أو فراغه وعدم انشغاله بعمل او نشاط
واد القاتلة مع يسعـفه عن التعلق باالفالم االبـاحية او االجنراف نحـو ا
( اخملــدرات) الـتـي يـتــعــاطــاهـا شــبــابــنــا واقـول الــيس االجــدر بــالــسـادة
سؤولـ ان يعـاجلوا مشـكلـة دخول اخملـدرات ومنع تسـريبـها الى ايدي ا
الشباب  وعلـينا ان الننسى ان عـدم وجود االستقرار النـفسي والعاطفي
لدى الشباب وعدم توفر فرص جيـدة للزواج يعزز التوجه الى تصفح هذه
واقع ليس كبح للفساد االخالقي هو كبح اجباري واقع لذلك ان غلق ا ا
ـمـارسات اجلـنـسيـة غـير وان النـاس لن يـتـوقفـوا عن الـفرجـة االبـاحيـة وا
ـارسة الشـرعيـة ابـدا وكلـما كـانت الـسيـاسـة اجبـارية زادت الـرغـبة في 

نوع مرغوب. منوع وكل  ا
واقع الـالاخالقيـة هل سـتكـبـحـون بذلك الـرغـبة ايهـا الـسادة ان كـبـحـتم ا
االنسـانيـة او اجلنـسية وهـل ستـكبحـون اخليـال اجملوني ايـضا فـي عقول
الناس ام ان للمواطن العراقي قـانون خاص عاصره خالل كل احلكومات

ويجب ان يعيش حتت ظله دون ان يعترض.
ــسـؤولـون االعـضـاء الـذين سـعـيــتم وطـالـبـتم بـغـلق ايـهـا الـرجـال.. ايـهـا ا
واقع االباحية كونها تؤثر سلبا على اخالقيات وقواعد اجملتمع العراقي ا
عانـاة التي تفـقد اجملتمع ارجو ان تسعـوا وتلتـفتوا الى الـكم الكبيـر من ا
ـشكالت كرم الـعـيش وكرامـة االنـسان كـأي وطن وكـأي بالد التـسودهـا ا

ستشري. والسرقات واالنتهاكات والفوضى والفساد ا
واقع االباحـية ليس غلـق لباب الفـساد واالنحطـاط هو غلق ملف ان غلق ا
غير هام ضمن مـلفات اهم مازالت عـالقة ومهمـلة في احد االدراج خطوة
يعدها الـبعض جيدة وجديـدة حلماية الـشباب لكـنها خطـوة (ساذجة) غير
فـعـالـة او مـنـسـجـمـة مع الـطــبع الـبـشـري كـون هـؤالءالـشـبـاب سـيـبـحـثـون

ويجدون منفذ للخروج وستكون هذه اخلطوة غير ذات اهمية ومنفعة.
بل هي قرار رنان جلذب النـاس الى جهود بالغة وادء
ـســؤولــ لــدورهم عـلـى ا وافـضـل وحـال وفي ا
احلـقــيـقــة هــو حـال االســتـخــفــاف بـعــقـول الــنـاس
ودعـوتـهم الى تــصـديق حـقــيـقـة وهــمـيـة هي وجـود
اجنـازات عـظـيـمـة عــلى ارض الـواقع واحـدة مـنـهـا

واقع االباحية (الالاخالقية). غلق ا

الــصـــدمـــة الــكـــبــيـــرة في ســـقــوط
االحتـاد السـوفيـتي الـشريك االكـبر
ولم يـعـد هـنـاك  مـنـافس قـوي على
مخـتلف الـصعـد وبدأ تـدخل بعض
الــدول االوربـيـة كـمـا يـشـيـر بـعض
الــبــاحــثـ بــحــجــة : " ان الـكــتــلـة
االكبر في الـعالم انهـارت ولم يبقى
ســوى الــكـــتــلــة االخـــرى بــزعــامــة
امــــريــــكـــــا " واخــــذت  دول اوربــــا
الـشــرقـيـة تــتـداعى تـدريــجـيـا ومن
ضـــمــنـــهــا يــوغـــسالفـــيــا لــتـــفــكك
الفدراليات  وانقسمت يوغسالفيا
ب دعاة االنـفصال ودعـاة الوحدة
من وجـــهـــة نـــظــر الـــبـــعض  وفي
الـــبـــدايـــة انــفـــصـــلت الـــبـــوســـنــة
والـهـرسك وكـرواتـيـا وسـلـوفـيـنـيـا
ومقدونـيا عن يوغـسالفيا ولم يبق
ســوى صــربــيــا واجلــبل االســود .
وعـــــرفـت بــــــاسم جــــــمـــــهــــــوريـــــة
يــوغــسالفــيـا االحتــاديــة "صــربــيـا
واجلبل االسود" والعاصمة بلغراد
لــلــفــتـرة 2003 -1992 وبــعــدهـا
عرفت باسم احتاد صـربيا واجلبل

االسود 2003-2006.
عــلى ايـــة حــال .. فـــيــمـــا يــتـــعــلق
ـــســـلــمـــ الـــيــوغـــوسالف في بــا
كـوسـوفـا حتـديـدا نـحـاول تـسـلـيط
الــضـوء عــلــيـهــا بــعض الـشيء : "
صـفـحة االقـلـيم تـغـطي حوالي 11
الف كيلومتـر مربع وتوزعت عليها
1348 مـديـنـة وقـريـة  تـتـصـدرهـا
سبع مدن كبرى  الناس وصل عدد
في احصاء عام 1981 الى مليون
و584 الـف نـــســـمـــة . الـــســـهــول
ــئـة من والــوديــان تــشـكل 36 بــا
ـرتــفـعــات واجلـبـال ـســاحـة  ا ا
والـغـابـات حتتل نـفس الـنـسـبة 
ـسـاحــة الـبـاقــيــــــــــة حلـسـاب ا
االنهار واهمها نهر مبيلي در
112)_كم) وايـبار (85) ونـيـبا
(67 كم)  –جتــســد بــريــشــتــنـا
عـاصمـة االقـليم  –ومدن اخرى
 –قـضــيـة الـتــعـدد في الــهـويـة

على الطبيعة .  
لـــــكن ذلـك الـــــتــــعـــــدد يــــبـــــقى
مـــحــصــورا في دائــرة االوراق
الـــــرســـــمـــــيــــــة والالفـــــتـــــات
ومؤسسات االدارة احلـكومية
ــــــــرء من  اذا مـــــــا خـــــــرج ا
ــخـتـلف الـعـاصــمـة وطـاف 
الـقـرى وفي عـاصـمـة االقـلـيم
دن الصناعية ترى وبعض ا
وجــهـا يــوجــسالفــيــا واخـر
البـانيـاً او اسالميـاً . بيـنما
ـدن الـنـائـية  الـقـرى وفي ا
ال تــرى اال وجـهــا الــبــانــيـا
ـــــعـــــالـم وغـــــائــــر واضح ا
الـقـسمـات . عـودة لـلتـاريخ .. يـذكر

يـاقـوت احلـمـوي ان مــلك الـبـلـغـار
قتدر واهلهـا قد اسلموا فـي ايام ا
بـالـله (259هج-908م) وارسـلـوا
ـقـتدر الى بـغـداد رسوال يـعـرّفون ا
بــذلك  ويــســألـــونه في انــفــاذ من

يعلمهم الصلوات والشرائع . 
وثــمـة شــاهـد في كــوســوفـا يــعـزز
فـكـرة وصـول االسالم الى الـبـلـقان
قـبل وصول االتـراك . ويـتمـثل هذا
الـــشــاهـــد في ضـــريج لـــواحــد من
االولــيـاء  اسـمه ســاري سـلـطـاكـو
يرقـد جثمانـه في مدخل مديـنة بيا
.لــيس بـــعــيــدا  عن اشــهــر مــعــمل
للفضيات في االقليم  وان االسالم
عــرف طـريـقه الى الــبـلـقـان قـبل ان
تـظـهــر سـيـوف االتـراك وخــيـولـهم

على مشارف كوسوفا . 
وان دخــــــول االسالم لـم يـــــرتــــــبط
بـــالــفـــتح الــعـــثــمـــاني كـــمــا يــردد
الـكـثـيـرون  لـيـعـطـوا انـطـبـاعا ان
ــنـطــقــة بــحـد االسالم دخل هــذه ا
الـــســيـف الــعـــثــمـــاني  واالشــارة
الـتـاريخـيـة هي طرق الـعـثمـانـيون
ابواب الـبلـقان في الـنصف الـثاني
من الــقــرن الـــرابع عــشــر (1300)
حتى ان نـفوذ الـسلطـان العـثماني
لم يــعـتــرف به في الــبــانــيـا اال في
ســــنــــة 1423 م وخـالل الــقـــرنــ
اخلــامس عــشــر والــســادس عــشـر
استـطاع الـعثـمانيـون ان يبـسطوا
نـفـوذهم عـلى منـطـقـة البـلـقان وان
ـثلـون االستـانة في يـعيـنوا والة 

كل اقليم "أيالة" عثمانية .
WLK  WO³Kſ«

وفـي مـعـاهـدة لـنـدن الـسـريـة الـتي
عـــقـــدتـــهــا فـي عــام 1915 الــدول
الـكـبـرى آنـذاك "إيـطـالـيـا وروسـيـا
وفـرنــسـا واجنــلـتــرا" اتـفــقت عـلى
تــــقـــطــــيع اوصــــال تــــلك الــــدولـــة
ـسلـمة  الـبلـقـانيـة ذات االغلـبـية ا
فـاطلـقت فيـها يـد ايطـاليـا . واتفق
عــلى تـــقــســيم شــمــالي وجــنــوبي
الــبــانـيــا بــ الــيـونــان والــصـرب
واجلــــبل االســـود بـــشــــرط يـــبـــقى

لأللبان وطن مستقل صغير .
وشـهــدت مـنـاطق الــبـلــقـان مـذابح
دمـويـة عام 1912 راحّ ضـحـيـتـها
ــسـلـمـ االف االبــريـاء لـيس من ا
ـســيـحـيـ فـحـسب بل حــتى من ا
.. ويصف تقرير مؤسسة الشرقي
كــــــــــارنــــــــــيــــــــــغـي لــــــــــســــــــــنـــــــــة
1914م/1333هـــج  "هـــــــــــــــــــــذه
ـسلم العمـليات الوحـشية ضد ا
بانها بـلغت أعلى مسـتويات القتل
ولم تـرى أوروبـا من قـبل مـثل هذه
ـذابح. وتـشيـر الـتـقديـرات ايـضا ا
الى مـقتل وطـرد نـحو 2.9 ملـيون
مـسـلم في مـنـطــقـة الـبـلـقـان" خالل

الـــفـــتــرة 1926-1912م/-1331
1345هج

ويـــرى الـــبـــعض : " ان الـــبـــانـــيـــا
وكـوسوفـا دفعت ثـمنـاً باهـظاً بـعد
انهـيـار الـدولـة الـعـثـمـانـيـة  حتى
بــــدأت بــــعض االقــــالــــيم والــــدول
اجملــاورة بــخـوض الــصــراع لـيس
ـا لتـصفـية في سـبيل الـتوسع وا
احلــــســــاب مـع اإلمــــبــــراطــــوريــــة
تخـلفة) والتي اثقلت العثمـانية (ا
ــغــرب ــشــرق وا كــاهل شـــعــوب ا
ـطلق " . وحـ انـشئت بـحـكمـهـا ا
ـية عـصـبـة اال بـعد احلـرب الـعـا
االولى اعتـرفت بالـوضع الذي كان
ا أللبـانيـا بعـد تقطـيع اوصالـها 
كـان يعـني اعـترافـا بـضم كوسـوفا
الى صربيا واضفـاء الشرعية على
عملية فصل ذلك االقليم عن البانيا
ـــوقف ابــان االم.وســاهـم بــتـــأزم ا
ـلـكة يـوجـسالفـيـا ما فـتـرة حـكم 
ـيــتـ عــنـدمـا بـ احلــربـ الــعـا
صـرحـت االدارة الـيـوجـسالفـيـة : "
ـســلـمــ لــيس لـهـم سـكن في ان ا
كوسوفا وان مكانـهم الطبيعي هو
وقف في في تركـيا " وتـرجم هذا ا
اتـفـاقـيـة رسـمـيـة بـ الـبـلـدين في
عـام  – 1937تــقـضـي بـتــهــجــيـر
االلـبانـيـ من كوسـوفـا الى تركـيا
ــــــــال  ولــكن نــظــيــر مـــبــلغ من ا
ـيـة الــثـانـيـة نـشــوب احلـرب الـعــا
حـــال دون تــنــفــيــذ االتـــــــــفــاقــيــة
.(مـجـلـة العـربي  الـكـويت  الـعدد
277 كانون االول 1981). انتهى
وبالرغم من انتقـال يوغسالفيا من
لكية الى اجلمهورية بعد احلرب ا
ثل انـقالباً ـية الـثانـية كـان  الـعا
شامالً في مـختـلف نواحـي احلياة
 اال ان هــذا االنـقالب لم يــغـيـر من
اوضـاع مـسـلـمي كوسـوفـا شـيـئا .
فـــقــد ظلّ مــســلـــمــو كــوســوفــا في
حـقيـقة االمـر عنـصرا غـير مـرغوب
في استـمراره وبـقى االجتاه الـعام
ـسـلـمـ الى هـو تـهـجـيــر هـؤالء ا
تـركيـا  حـتى شهـدت خمـسـينـيات
ـــاضي حــمــلــة تـــهــجــيــر الــقــرن ا
واســــعـــة الــــنــــطـــاق  لـم تـــمــــانع
احلـكومـة التـركـية من قـبولـها وان
اشتـرطت على كل مهـاجر ان يوقع
اقــراراً بـانه : " تــركي االصل حـتى
ال يــطـالـب بـحــقــوقه بـاعـــــــتــبـاره
الـبـانيـاً " . وكـانت الـفـترة -1950
 1968والـــــتي عُـــــرفت بـــــفـــــتــــرة
"القبضة احلديدية"  وكانت مقاليد
احلـــكم في تــلـك الــفــتـــرة تــخــضع
ـتـشـدد في احلـزب الذي لـلـجـناح ا
كـان يـقـوده الـكسـنـدر رازكـوفـيتش
ـــصـــادرة احلـــريـــات ويـــتـــمـــثـل 
والـــــــــقـــــــــمع الـــــــــذي وقـع عـــــــــلى

مسجد في بيئة يوغسالفية

خارطة يوغسالفيا قبل التقسيم
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عبد احلكيم عامر مع جمال عبد الناصر عبد الناصر يؤدي الصالة


