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تـشـهـدهـا احلـكـومـة والـدولـة عـلى حـد
ســــواء.أن الـــوقــــوف ضـــد مــــثل هـــذه
الـقـوانـ اجلـائـرة يـعد مـهـمـة وطـنـية

كبرى .
الن مــثل هــذه الـقــوانـ ســتـؤدي دون
شـك الى تـضــيق اخلــنــاق عـلـى كل مـا
هـو مـتـطـور.لذا نـحن دائـمـا نـدعو الى
ـارسة احلريـة العقـيقيـة في التعـبير
الــتي من خاللــهـا يــسـتــطـيع االنــسـان
بــنــاء وطــنه وحتــصـ شــعــبه من كل
االمـــراض اخلــطـــيــرة الـــتي تـــزرعــهــا
االحزاب االسالمية والقومية في جسد
ووعـي االنـــــــســـــــان مـن اجـل خـــــــرابه
وتـدمـيره وبـالـتالي الـسـيطـرة الـكامـلة
عـليـه  ألنه لم يعـد قادرا عـلى التـفكـير.
ـيـة سـابـقـة هـذا يـعـيـد لـنـا جتـارب عـا
حـينما سيـطرت الكنيـسة على مقدرات
الــــشـــعــــوب االوروبـــيــــة في الــــقـــرون
ــتــحــدة عـام ــمــلــكـة ا الــوســطى في ا
لك  1688بعد الثورة التي اطاحت با
جـيـمس الثـاني. الـيوم تـعـمل االحزاب
االسالمـيـة والقـومـية بـكل خـبث ورياء
ــــزيف اعــــادة تـــلك وبــــثـــوب الــــدين ا
ــريـرة  ونــحن نـعــيـشــهـا الــتـجــربـة ا
الـتي أخـذت تزداد حـقـيـقـة منـذ عـقـود 
ضــراوة عـنـدمــا شـعــرت تـلك االحـزاب
بـانكسـاراتها وخـسارتهـا اجلماهـيرية
.فــهي عــبــر هــذا الـقــانــون وغــيـره من
الـقوان تعمل على تدمير كل ما يدعو
ـتحرر الى صـناعـة الوعي اجملتـمعي ا
مـن االوهـام واخلرافـات الـتـي تـعـتاش
عـلـيـهـا تـلـك االحـزاب .انـا ارى ان هذه
ـان تـعمل ـتـنفـذة في الـبر اجملـمـوعة ا
عـلى تـكبـيل شعب بـكـامله بـفعل الـقوة
ـفرطة للجهل والتخلف التي تمتلكها ا
. ان االمــر يــشــبه فــردا يــريــد اســكـات

شعبا بكامله  .
ولـذا اقول كلمـا كان االنسان حـرا كلما

مــصـــداقــيــتــهــا والــتـــشــويه االعالمي
لـــلــحـــدث .. بـــصــراحـــة .. انــهـــا احــد
ـة اليـوم انـا اعتـقد .. اشـكـاليـات الـعو
إن تـوجـيه االهتـمـام من قبـل احلكـومة
إلصالح الــبـنى الـتـحـتــيـة واسـتـكـمـال
اخلــــدمـــات الـــضــــروريـــة لـــلــــمـــواطن
ومـحــاربـة الـفـسـاد هـو اخلـطـوة األهم
ـلقـاة على عاتـق حكومـتنـا وسلطـتنا ا
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ـــرحـــلــــة الـــراهـــنـــة واضـح جـــدا أن ا
والــــقــــادمــــة هـي عــــبــــارة عن خــــروج
ــقــراطــيــة تــدريــجـي من مــبــاد الــد
واحلـرية  الن هـذا األمر ال يـتوافق مع
مــطـامع الـتــشـكـيــلـة الـســوداء لـعـمـوم
مـرافـق الـدولـة الـعـراقـيـة والـتي هي ال
تـــدرك مـــدى اخلـــطـــورة الــتـي تــلـــحق
بـالـبالد والـعـباد من جـراء تـصـرفـاتهم
الـتـدميـرية .من هـما اود تـذكيـرهم بأن
ادة  19مـن العهـد الدولي تنص : أن ا
لــكل إنــسـان حق فـي اعـتــنـاق آراء من
دون مــضــايــقــة ولـكـل إنـســان حق في
حــريـة الــتــعـبــيـر. ويــشــمل هـذا احلق
حــريـته في ألـتـمــاس مـخـتـلف ضـروب
ـعـلـومات واألفـكـار وتـلقـيـهـا ونقـلـها ا
الـى اآلخــرين دون اعــتــبــار لــلــحــدود
سـواء على شكل مكـتوب أو مطبوع أو
فـي قـالب فـني أو بـأيــة وسـيـلـة أخـرى
ان يـخـتـارها ..وكـالـعـادة يواظب الـبـر
هـذه االيــام بـدراسـة مـا يـسـمى قـانـون
عـلومـاتيـة الذي هـو شكل من جتـر ا
اشـكــال تـقـيـد احلـريـات.وفي تـصـوري
قـترح ــ الذي بدأت يـعد هذا الـقانون ا
قــراءته االولـى  ــ هــو شـكـل جـديــد من
االلـتـفـاف عـلى فـسـحـة احلـريـة  وفـتح
مارسـة الفساد بأوسع اجملـال واسعا 
الـطرق وأكثرها وضوحا .وهذا تراجع
كـبـيـر ضـمن مـرحلـة الـتـراجـعـات التي
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احلـقّ يــقــال أن الــعـــراق بــحــاجــة إلى
ـــواطــنــ من إقـــرار قــانــون يـــحــمي ا
الــــقـــرصــــنـــة  والــــغش والــــتـــهــــديـــد
والــتـسـقـيط  وانـتـحــال ألـشـخـصـيـة .
واالبـتــزاز االلـكـتـروني في عـصـر الـنت
والـتطور التكنولوجي . وال يخفى على
الـكـثيـرين أن جـرائم الـكتـرونـية كـثـيرة
ارتــكـبت في الــسـنـوات األخــيـرة تـمس
ـواطـنــ السـيـمــا الـنـسـاء بــعـضـهــا ا
بـــهـــدف االبـــتـــزاز وبـــعـــضـــهـــا هـــدفه
الــــتـــســـقــــيط الـــذي يــــنـــشط مــــا قـــبل
االنـتـخابـات  بل تعـدّ مواقع الـتواصل
االجــتــمــاعي بــيـئــة خــصــبــة لألخــبـار
ـزيفة بل تـعرض الكـثير من الـكاذبة وا
األدبــاء والـكــتَّـاب لـلــسـرقــات الـفــكـريـة
وحــان الـــوقت لــوضع حــدّ لــهــا ووقف
تـبــعـاتـهـا الـتي وصـلت الى إهـدار حق
احلـــيــاة لــبــعض مـن تــعــرض جلــرائم
الـنشر في مواقع التواصل االجتماعي.
لـــكن هـــذا الـــقــانـــون يـــجب أن يـــكــون
مـستوفياً للـشروط في حال تطبيقه من
حـيث الرصانة والتخـصص والتنفيذ 
عـنيـة به حتتاج الى كـما ان اجلـهات ا
تـدريب تـخـصصي في كـيـفـية تـشـريعه
هاجمة وتـنفيذه  وأن ال يأخذ وسـيلة 
الـناشـط واإلعالمـي بـحجـة تطـبيق
هـــذا الــقــانـــون. وأرى أن الــنـــاشــطــ
واإلعالمــيـ الــذين لـديــهم مـعــلـومـات
مـــوثـــقـــة ويـــتـــعـــامـــلـــون بـــحـــيـــاديــة
ومــوضــوعـيــة مع حــدث مـا ويــأخـذون
ـصدر واحلس األمني بـنظـر االعتـبار ا
والـــوطــنـي فال خــوف عـــلــيـــهم وال هم

يحزنون .. 
ساحة بل هم يتمتعون بحرية تعبير 
شكلـة في االستجابة لها واسـعة لكن ا

ارستها. وليس في 

شـرع مـجـلس الـنـواب  مـؤخـرا بـقـراءة
ـعـلـومـاتـيـة وهـو احـد قـانــون جـرائم ا
الـقوانـ التي حتـد من حـرية الـتعـبير
والـــرأي  ومـــحــاولـــة زج الـــنــاشـــطــ
ـدونـ  في الـسـجـون او الـغـرامات وا
ـالـيـة  بـحـجـة  انـتـهـاك هـذا الـقـانون ا
واقـتـرح مثـقفـون وناشـطون ان تـتولى
ـشـرع الـعـراقي مـراجـعـة احلـكــومـة وا
مــواد الــقــانــون ألنه تــعــســفي ويــقــيـد
احلـريات الـعامـة التي كـفلـها الـدستور
الـــعـــراقي وال يـــتــمـــاشى مـع االعــراف
ــواثـيق الــدولـيــة الـتي حتــمي هـذه وا
كـتسـبات االنـسانـية .. في احلـقـوق وا
واطـنون من الـوقت الـذي يعـاني فـيه ا
ازمـات سـواء كـانت طـبـيـعـيـة او بـفـعل
فـاســد وشـريـر وألجل تـسـلـيط الـضـوء
عــلـى الــقــانــون من خالل اراء الــنــخب

الثقافية كان هذا االستطالع :
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بـغض الـنـظـر عـن تفـاصـيـل الـعـقـوبات
شروع نـصوص عليـها  والـغرامات ا
الــقــانـون فــانــنـا ســنــكـون كــلــنـا حتت
طــائــلــته ..اعــتــقــد من وضــعـه خــبـراء
احلــــاســـــوب وشــــبــــكـــــات االتــــصــــال
ـعـلـوماتـيـة وليـس ثمـة خـبيـر بـيـنهم ا
يــبــ لـهم مــاهــيـة اجملــتـمـع وثـقــافـته
االلــــكـــتـــرونــــيـــة او عـــلـى االقل حـــسه
ادي .. وعـلمـيته االعالمـية ومـدخوله ا
هـناك نقاط ايجابية لإلنصاف يجب ان
جملها حتمي خصوصية تـذكر وهي 
الـفـرد وهي حـمـايـة للـمـجـتـمع االسري
حـسب التـقاليـد الشرقـية اما مـا يدعيه
واضـعـو ومشـرعو الـقانـون عن حمـاية
امن الـبالد واستقرارها فهذا تمويه بل
ن ينتـقد او يكشف فسادا هـو مصيدة 
او صـفقة او ينتقد سـلوكا سياسيا من
سـاس بـوحدة واسـتقالل خـالل فقـرة ا
الــبالد فـهي فــقـرة مـعــومـة ومـنــتـفـخـة
وحتــوي تـــأويالت غــايــة في الــتــوسع
لإليقاع بأي شخص معارض للسياسة
ـساس بأمن ..مـن يحدد ويـقرر حدود ا
واستقالل البالد ? اين حدودها ? اللغم
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السـاحـر للـمـاء والـقصب خـلـفيـة وديـكور
لهـذا الـعـرض الـسـاحر فـيـمـا كـان الـسمك
أكثـرنـا مرحـا بـتلك األجـواء الـرومانـسـية
اخلاصة وأديـليا تـهز ذيل ثوبـها األبيض
الــشــفــاف مــثل ذيل بــجــعــة يــقــابــله ذات
الـسـعـادة في ذيل الـسـمـكـة الـتي أغـرتـهـا

اء وترقص. وسيقى لتخرج من ا ا
مات جـزء من سـحر الـقرن الـعـشرين ومن
القلة الـسحرة الذين ورثـهم القرن اجلديد
من ذلك القرن الـعجـيب  وحتمـا سيـتذكر
اآلن سـمك الـقـرية االهـواريـة الـتي درست
فيهـا اجلغرافيـة لتالميـذ الصف اخلامس
 يتذكر تلـك اللحظات وسـيخرج من عمق
ارس رقصه بأن يـهز ذيله بحركة اء و ا
بالـيه حزيـنـة وحتـما سـيـستـغرب تالمـيذ
درسة ( البواسل ) التي بـقيت منذ أكثر ا
من أربـــعـــ عـــام حتـــمل االسم نـــفـــسه 
وحتـما الـسمك ورشـاقة طـقوسه احلـزينة
على موت مايا بليسيتسكايا سيفسرُ لهم
ســبـب خــروجه طـــافــيـــا لــيـــهــز ذيـــله مع

كمنجات باليه بحيرة البجع.
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اخبـرني الصـديقـ الـدكتـور اآلثاري عـبد
ـتـرجم امـير دوشي  االميـر احلـمداني وا
أنـني احلــالم بــأخـيــلـة االرمــتـاج وازمــنـة
ثل القيـصر في بـطرسـبورغ سـيأتي من 
ـكـان وبـإمـكـاني اكـتـشـاف هـواجس ذلك ا

الصبا في قصائد بوشك .
فبعد ايام سيجئ ضـيفا على مدن القصب

صديقهم الروسي اليكسي يانكوفسكي .
قال لي عبد االميـر :انه صديقي واهله من
الـذيـن يـديــرون االرمــتـاج ويــقــدمـون ارث
قيـاصرتـهم وبالشـفتـهم بـشكل حـضاري 
وانه ايـضــا يـشـتــغل في الـســيـنــمـا وكـان
مساعدا لإلخراج في عدة افالم سـينمائية

مهمة.
وقبـل التـهـيـؤ لـلقـاء الـزائـر اجلـديـد حيث
امنيتي بكتابة روايـة تعيش ازمنة صبانا
القد يـوم كان مـايكوفـسكي يـهمن علـينا
بسحر قصيدته وغوركي بـقصته العمالية

وتورجنيف بحسه الواقعي .
Èdš« W Q

امـا ديــسـتــوفـســكي فـهــذا مـســألـة اخـرى
سأحتاور فيهـا مع يانكوفسـكي بتفاصيل
اعـــرف انه يـــعـــرفــهـــا جـــيـــدا عن والـــدته
تحفية وابيه عالم السومريات الشهير. ا
وهكـذا اتـرك صـديقـي في تفـاصـيل ظـهور
الفيـزا لصديـقهم لـيجيء اليـنا واعود الى
ـكان  اسـجل فيـها تـفاصيل اول ذكريات ا
ايـامـنـا  حـيث ســمـعت الـيـوم إن راقـصـة
الـــبـــالـــيه الـــروســـيـــة الـــشـــهـــيـــرة مـــايــا
بليـسيتـسكايـا توفـيت عن عمر يـناهز 90
عاما ويعتـبر أشهر أعمـالها دور"أوديليا"
في بالـيه بـحـيـرة البـجع لـتـشايـكـوفـسكي

الذى أدته عام 1947.
هذا مـخـتـصـر اخلـبـر احلـزين الـذي قرأته
Das Soling- ) في الـصـفــحـة االولى في
en)  الصحيفة التي تطبع وتوزع في
ــانـيـة الـصـغــيـرة الـتي اعـيش ـديـنـة األ ا

فيها.
ومـثل الـذي يـركب بـساط ريـح من الـدمـعة
أستـذكـر ذلك السـحـر الـرائع الذي حـمـلته
ب حركتـها الرشـيقة مـايا بليـسيتـسكايا
وهي تـــمــــنـــحـــنـــا فـي الـــبـــدايـــات األولى
شاهدتنا التلفزيون عشق الضوء األسود
واألبـيض في رشــاقـتـهـا حــيث طـفــولـتـنـا
التي تعقلت بحكاية تشايكوفسكي بحيرة
البـجع  وحـتى عـنـدما أتـيـنـا الى االهوار
ــارس مــهــنـة الــتــعــلــيم جــلب الــبــعض
صورتـها وصـار يـستـمع الى الـسمـفونـية
على شريط الكاسيت ويتخيل أن الراقصة
ـنـظر اجلمـيـلة تـؤديـهـا أمامه فـيـمـا كان ا

ذات مــرة حــ دعــاني لــزيــارة مــوســكــو
صـــديق لي كـــان مـــعي مـــعـــلــمـــا في ذات
ـدرسـة وصـار الـيوم يـدرس فـي جـامـعة ا

با ) . الصداقة (باتريس لو
ت مــعه في أقـــســام الــطــلــبــة وأول مــا
اسـتــذكــرنــا مـا تــركــنــاه هـنــاك وأطــيـاف
الـقـصب تـتـداعب في اخلـيـال مع الـقـبـاب
الـقـيـصـريــة الـرائـعـة في أبــنـيـة الـسـاحـة
احلمـراء  استـذكـرنا سـعـادة السـمك يوم
يتخيل أن مايا بليسيتسكايا تؤدي سحر
رقصة البجع وأحالم طفـولتنا التي لم تر
العـمل مـجـسـدا بـفيـلم كـارتـون إال عـنـدما
كـبـرنـا وبـالرغـم من هـذا شـاركـنـا أخـوانا

شاهدة. الصغار متعة ا
قلت له أين أرى مايا بليسيتسكايا ?

ؤدية الرئيسة في حفلة األحد قال : هي ا
الـتي يـقـدمـهـا الـبـولشـوي حـيـث ستـلـعب
ا لعـبته في باليه الليلـة دورا رئيسيـا طا

وندا للموسيقي غالزونوف. را
قـــلت من بـــعـض األمـــاني الـــروحـــيـــة في
حياتي هو رؤية مايا بلـيسيتسكايا وهي

ترفص على مسرح البولشوي .
ذهـبــنــا  وحـ ظــهـرت راقــصــة الـبــالـيه
األسـطـوريـة تــسـمـرت أجـفــاني ولـيـسـقط
منـهـا شـعاع فـرح وذيل الف سـمـكـة كانت
مــــخـــــبــــئــــة فـي أعــــمـــــاق أهــــوار روحي
لــتــشــاركــني ســـعــادة اني أشــاهــد مــايــا
بلـيـسيـتـسكـايـا بذات احلـركـات الرشـيـقة
وهي تــعــيــدنـــا الى خــيــال أزمــنــة األيــام
احللـوة في احـتفـاءنـا باألشـيـاء اجلمـيـلة
حــتى في أمــكــنـة بــدائــيــة وقــصــيـة مــثل

االهوار .
في نهـاية الـعرض  كـنت قـد هيـئت لألمر
واقتنـيت لهـا صورة فـتوغـرافيـة باألسود
واألبــيض مـــنــذ أيـــام بــحـــيــرة الـــبــجع 
وبــصـــورة ال إراديـــة ورغم مـــنع احلــرس
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خلطوتي إال أنـني أقنـعتـهم وذهبت الـيها
خلف الكـواليس وقلت الـيها : سـيدة مايا

انيا ألجلكِ . بليسيتسكايا .جئت من ا
اني .? ابتسمت وقالت :انت ا
قلت :عراقي من ميزوبوتاميا .

قالت :آه اعرفهـا ميزوبوتـاميا بالد رائعة
. سأوقع لكَ

كتـبت وبالـروسيـة عبـارة شعـرية رائـعة :
لكَ مع قـبـلة عـلى جـنـاح بـجـعـة تـطـير من

هنا الى هناك.
…bOB  W bI

واآلن وقـد رحـلت مـايـا بـلـيـسـيـتـسـكـايـا 
أجلس امـام قدح الـقهـوة  أظهـر الصورة
وأجعل إهداءهـا الساحـر مقـدمة لقـصيدة
رثـاء الــيــهــا  وهـنــاك في األفـق الـبــعــيـد
أشاهـد ذيـول اسـمـاك هـور قريـتـنـا تـطـفو

اء وتمارس بهجو مودتها . على ا
ـا عــنــدمــا يـأتـي صـديــقــنــا الـروسي ور
سنسـتذكر شـيئا اخـر عن خصوصـيتها 
وأسأله إن كـان باإلمـكان عـرض اخر ثوب
ارتدته فـي عرضـهـا االخـيـر قبل ان حتس
ان عـلـيــهـا ان تـســتـريح من الــرقص عـلى

اطراف اصابعها..
يـضـحك أمـيـر وهـو يـتـأمل طـيـران طـيـور
تبدو سـعادتـها في حـركة اجـنحـتها وهي
ـاء ويـهـمس لي : نـعـود الى تـقـتـرب من ا
االمكـنة ألن قـلوبـنا تـشعـر فيـها . الـطيور
ــشـاعـر من ا في عـودتــهـا الى امــكـنـتــهـا 
تسـكن اجـنحـتـهـا  لهـذا فـهي تعـتـقد الى

طلق فتذهب اليه. الفضاء هو ا
يـرد الـدكـتـور عـبــد االمـيـر الـذي عـاد قـبل
يـوم مـن دراستـه لـعلـم االثار فـي احدى
اجلامعات االمريكية ونال منها الدكتوراه
: السـومـريـون كـانـوا يضـعـون لـكل مـكان

اله خاص به .
ضحكت وقلت : حتى االريكة ?

قال : كال فـقط في االمـكنـة الـتي يشـعرون
تـغيـرات حياتـهم واغلـبها انها لـصيـقة 

ترتهن باجلهات.
قــلت : انـــهم يـــؤســطـــرون تــلك اجلـــهــات
ويعبدونهـا  انها رهبـة البشر من الشيء
الــغـــيــبـي .واظن ان ذلك الـــغــيـب هــو من
يصـنع لـديـهم رغـبة اخـتـيـار االله وتـخيل
شـــكـــله وحـــدود مـــقــــدرته ثم الـــســـجـــود

واالذعان له.
حتـرك بــنـا الــزورق  اســتـعــدنـا ذكــريـات
ـكـان  فيـمـا كان زيارات مـشـتـركة لـذات ا
الـدكـتـورعـبـد االمـيـر يـفـتـرض لـنـا امـكـنـة
سـيــذهب بــهـا مـع صـديــقه الــسـيــنــمـائي

الروسي .
قـلت :سـيـجـد شــيـئـا مـخـتــلـفـا تـمـامـا عن

بطرسبورغ ?
قال عـبـد االميـر : نـعم واالخـتالف هو من

يصنع نقطة التالقي ب احلضارات.
حـلـقت فــوقـنـا طــيـور سـيــبـيـريه اتت الى
مـــشــــاتي االهــــوار هــــروبـــا مـن صـــقــــيع
سـيبـيـريـا الـذي ال يـحـتـمل  وبـعـد اشـعر
ستجـمع ذكرياتـها في حقـائب وتعود الى

بالدها .
قلت :ليتني اعود معك?

ـكن تـركهـا جملرد قال امـيـر : االوطان ال 
ان يغريك طيران بـجعة او نورس او طير
كــراكي  هي ذاهــبـت الى بــلــد ال يــصــلح

ألجسادنا كي تتحمل شتائه والثلج.
لـكـنـني في الـقــادمـات من عـمـري حتـمـلت
ـهجر وكلـما يـلوح في سـماء ا هذا البـرد 
سرب طيور اتخيلها قادمة من هناك  في
الــلـــحــظــة الـــتي وقــفت فـــيــهـــا مع مــايــا

بليستيكايا اللتقط صورة للذكرى.
وسيقى هل قلت لها : حلظة النشوة مع ا

يتمنى راقص الباليه الطيران ?
قالت : بل هو يطير فعال.

قلت : ويـتخيـل نفسـه ذاهبا الـى ابعد من
سماء البولشوي?

ــــا يــــذهب الى قــــالت مــــبـــتــــســــمـــة : ر
ميزوبوتاميا.

وقتـها شـعرت بـنشوة الـلحـظة الـتي كنت
أتأمل فيها الطـيور السيبـيرية وكان امير

كن تركها . يردد : االوطان ال 
ولكنك تـركتـها  وعبـد االميـر تركهـا لعدة
اعـوام  ولم يـبق في سـمـاء تـلك الـلـحـظـة
سوى اسئلـته :ترى هل يصـلح للكاهن ان

يقيم قداساته في غير معبده ?
قـال امــيـر :انت فــعـلـتــهـا يــا عـبــد االمـيـر
فعندما كنت حتاضـر في االمكنة البعيدة
ـكان في غير فأنك كنت تقـيم قداسا هذا ا

معابد اور.
ضحـكت وقـلت :وهل في نيـويـورك معـابد
ســومـــريـــة?قــال الـــدكــتـــور عـــبــد االمـــيــر
احلـمـدانـي: كـثـيــرة الن نـصف اثــارنـا في
متـاحفـهم.أشعـر بحـزن اميـر وهو يـقول :
قد تسكـنك الراحة في هـذا القداس وقد ال
تـسـكـنك  وفي احلـالــتـ هـنـاك خـلال في

عاطفة ارواحنا بسبب تغير االمكنة.
لم يـكن نــهـارا عـاديــا هـذا الـنــهـار ونـحن
نــخــطط الســتــقــبــال صــديــقــنــا الــروسي
ونسـتـعـيـد الـذكـريـات  وسـوف نـعود في
ـدينـة  وستـظل ارواحنا في ساء الى ا ا
كان تشتعل في جمر لذتها اشتياقا هذا ا
لـلـيل الــنـجـوم والـقــصب مـثـلـمــا تـشـتـاق

التنانير الى رائحة اخلبز. 
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أنهكَ ذاك اإلرث الـثـقيـل الذي تـفـوح منهُ رائِـحَـة تَزْكُـمُ األُنوفَ تَـنْـبَعِثُ مِنْ
بنـية على أساس الـكذب والتضـليل ب طـيات ميالد هذا أَخْبارِ السُّـوءِ ا
رئي ا ـقـروءة عبـر قـنوات اإلعالم ا اليـوم عـبر صـفـحات تـأريـخهِ العـتـيق
اما خالل سـاعات والدة هـذا اليـوم اعلم سـتشـهد شـياع هذه سمـوع وا
والتي سوف ـريضـة التي تـفتقـر إلى الصـحة الـعقـلية الـسلـيمـة الثقـافة ا
وتمأل الـفضـاء الرقمي ـتنـوعة تتصـدر اغلب عـناوين قنـواتهـا اإلعالمية ا
هذه ـيـة نعـم انهـا كـذبـة نيـسـان (أبـريل) عبـر الـشـبـكة الـعـنـكبـوتـيـة العـا
الظاهرة الغريبة والشـاذة عن موروثنا الديني وثقافة تـقاليدنا األجتماعية
اإلّ انـني وجـدت نـفسي ـوضـوع مسـتـهـلك ثقـافـيا وبالـرغم ان ا األصيـلـة
ـسأله بـدافع الـفـضـول بـاحـثا عن بصـراحه قـد تـعـامـلت في بـحث هـذه ا
وكالعادة قد ذهبـت أناملي فطرقت أبـواب شبكة اإلنترنت تاريخ نشأتهـا 
ـعـرفـة اصل وظـروف لـغـز هـذه الـقـضـية لـعـلي أجـد مـا يـسـعف شـغـفي 
ـرة قد اصـطدمت بثـقافـة مجهـولة الـنسب حول لـكن احلقـيقة ا وجذورها
تـخــلـيق سـيــاسـة والدتــهـا وفـبــركـتـهــا طـيــلـة تـلك الــقـرون من عــمـر هـذه
لــتــرسم ســيــاسـات تــآمــريــة تــنــبــعث مــنــهـا مــايــعــرف بــالــثــقــافـة األمــة
وقـاتله ُـميـتـة) الـتي حتـاول ان تُقـبـر فـكـرنا الـديـني والـروحي السـاكـنـة(ا

لثقافة احلراك والنشاط الذاتي .. !! 
ُمـيتة) شـاهدة لوالدة اجـيال تتغـذى على اخلداع لذا باتت هـذه الثقـافة(ا
كـر والالمبـاالة بحـجة الـترفـيه والـضحك عـلى بعـضهـا من خالل هذا وا
السيـناريو اخلـبيث الذي يـلوث روح الـصدق وطعـنة في الصـميم وأذابتهِ

مع مرور الوقت .. !!?? 
اكرة التي ولكن بعد البحث والتـدقيق عن اصل هذه الفكرة الشـيطانية ا
نعم نسـتنبط ذلك من سـلمون في األنـدلس انطلت عـلى أجدِادنا الـعرب ا
ِـثَـالِ الَ احلَـصْرِ : خالل مـراجعـة بـعض الـكـتب الـتـأريـخيـة عَـلَى سَـبِـيلِ ا
نــهــايـة األنــدلس لــعـبــد الـله ــيــغـيل الفــويــنـتي تـاريـخ غـرنــاطـة لــلــبـاحث 
محنة العرب في األندلس ألسعد حومد معارك العرب في األندلس عنان
احلـلل الـسـنـدسـيـة في األخـبـار واألثـار األنـدلـسـيـية لـبـطـرس الـبـسـتـاني

اجلزء(3,2,1) لشكيب أرسالن وغيرها.
ـسـلـم سوف تـسـتـنـتج بوضـوح من خالل دراسـتـهـا كيـف جرى ذبح ا
وتهـجيـرهم في األنـدلس حيث أخـذوا يخـتبـئـون في كهـوف اجلبـال ولكن
) أعـدوا لـهم كمـيـنا كـان عـارا لـهم على مـر الـتاريخ اإلسبـان(الـصلـيـبـي
وهو أنهم (اي اإلسبان) صاروا وبداية خللق هذه الكذبة اللعينه اخلبيثة
يشيعون أن هناك سفنا مغربيـة على الشواطىء اجلنوبية إلسبانيا جاءت
ـغـرب فـمن يـريـد النـجـاة بـحـيـاته فـلـيـسرع إلى ـسـلـمـ إلى ا لـتحـمل ا
ــسـلــمـ من مــخـابــئـهم وأســرعـوا إلى الـشــاطىء وهـكــذا خـرج آالف ا
ـقابل لـطـنجـة عـند مـضـيق جبل طـارق لـيواجـهـوا مذبـحة من الشـاطىء ا
ـسلـمـ حـيـنـذاك وكان ذلك في  1نـيـسان اإلسبـان قـضت عـلى أكـثـر ا
(أبريل) وسـمي ذلك الـيوم سـمك أبريل (poisson d'avril) اي أنهم
شـؤوم وهو  1نيـسان سـلمـ كاألسـمـاك في ذلك اليـوم ا أصطـادوا ا
ـسـلـمـون إلى اآلن حـقـيـقـة هـذه الـكـذبـة وتـاريـخـها ومع األسف اليـفـهم ا
واليزال بعض زحون ويكذبون كذبة نيسان وهم غافلون وتراهم  الغادر
زحـون معه على ظهـرهِ سمكة سكان شمـال أفريقيـا يعلقـون خلف من 
وهم اليعلمون انها رمزا لطعنهم بخناجر الغدر ورقية رمزا لكذبة نيسان

كر واخلداع في ظهور اجدادهم القدماء .. !! وا
سـلــــمون حـقيـقة وأصل كل مـنـــــاسبـة وكفـــــاهم غفـلة إذا .. فلـيفـهم ا

وغباء .. !!! 
وعليه .. كفى .. كفى يا أمة اإلسالم عن سلوك التبعية العمياء ... 

والــســؤال .. إلى مــتى يـــتم الــتالعب بــالــرأي الـــعــام الــثــقــافي الــعــربي
_اإلسالمي بخديعة ودَّهاء .. ???

ـكن ان يوقع الـكبـير هـو معـوم جدا و
بـأي منـتقد .. البـد للمـشروع ان يراجع
عـدة مرات واعـتقـد جازمـا ان الوقت لم
يــحن بــعــد لــهــكــذا قــانــون كــتب عــلى
ــثـيـر عــجــــالـة حــاله حـال الــدسـتـور ا
لـلـجـدل والذي اوقـعـنا في 16 سـنة من
الـتــخـلف والـصـراع .. اتـوقع لـلـقـانـون
سـيولـد ميـتا وسـيسـبب مشـاكل عديدة
ويـفـتح محـاكم وقضـايا كـان االجدر ان
ـفــسـدين تــوجه جـهــودهـا حملــاسـبــة ا
والـلـصـوص والـقـتـلـة ..هل لـديـنـا عـدد
يـكـفي من الـقـضـاة ? هل لـهم خـبرة في
ذلـك ? بل هل هو اهم من قوان تـنمية

االقتصادية?
wH× Ë VðU  Ø »u³×  bL×

يـنبـغي أن يطرح مـشروع القـانون على
الــرأي الـعـام والسـيـمــا نـخب اجملـتـمع
الــــعـــراقي والـــنــــقـــابـــات واالحتـــادات
ــنـظــمـات ومــنـاقــشـته بــشـكـل جـيـد وا
وشـفاف الن هذا الـقانون يـتصدى ألهم
وأقــدس احلـريـات الـعــامـة وهي حـريـة
الــتــعــبــيـر عـن ألـرأي  ,وال يــنــبــغي ان
يـتـحـول هـذا الـقـانـون إلى سـوط جلـلد
الـعراقي الذي يعبر عن رأيه الشخصي
 ولـألسف من يــطــلع عــلى بــنــود هــذا
الـقانون يشعـر بروح انتقاميـة يخفيها
ـشـرع خـلف تعـبـيـرات مريـبـة الـهدف ا
مـنهـا تكـميم أفـواه النـاس ومنـعهم من
التعبير عن آرائهم ومواقفهم  ونلمس
هـنـاك رغـبة في سـلق مـشروع الـقـانون
هـذا بعـيدا عن الـرأي العـام وينـتظرون
الـفرصة الـسانحـة لتشـريعه  ومن هنا
يـتـحتم عـلى النـخب الـعراقـية تـصعـيد
ـطـالـبـة بـنــقـاش مـجـتـمـعي ــوقف وا ا
ـشـروع نـظـرا ألهـمـيـته مـفـتـوح لـهـذا ا

اخلاصة
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علومـاتية اليوم .. انا في ظـل الثورة ا
أجـد من الـعـبث ان تقف اي حـكـومة او
نا أصبح شاشة سـلطة بوجههـا ..  عا
!! وهـراء  حـجب هـذه الشـاشـة .. ولكن
.. انـا أقف ضد فوضى االخـبار ومقدار

ـعـنى ضـربه بـباطـن خده عـلى وجـهه  وهـي ال تخـتـلف من الـصـفـعـة 
حــيث األذى اجلــسـدي عن الــركـلــة او الـرفــسـة الــتي تـســتـخــدم فـيــهـا
الساقان والـقدمان لضرب االخـر باي جزء من جسـده  وكذلك (الكلة)
عـنى النـطحـة بالراس عـلى راس االخر  اال ان لـلصـفعـة عنـد العرب
مــعــنى اكـبــر من اذاهــا اجلـســدي فـهي تــعــد نـوعــاً من أنـواع اإلهــانـة
ـعـنــوي اقـسـى واوجع من كل مـا يــلـحق والــتـحــقـيــر بـاالخــر واثـرهــا ا
اجلـسـد  لـذا كان لـهـا في الـعـرف الـعـشائـري عـقـوبـة وفـصل خاص 
ـكن ان يـتنـازل بـسـهـولة وال سـيـمـا اذا كانت الـصـفـعة ـصفـوع ال  فـا
صـفوع وليس عامـة جهارا امـام النـاس وتصـبح مساً لـكيـان عشيـرة ا

بخده خاصة .
يقال في كتـب التاريخ ان جبـلة بن األيهم هو آخـر ملوك الغـساسنة في
الشـام. حـكم ما بـ عامي 632 و638 ميالديـة.  أنه أسـلم في عـهد
عـمر بن اخلـطـاب وقـد حج بـيت الله وقـد وطىء عـلى ازاره رجل فـقـير
من بني فزارة فالـتفت اليه جبلـة مغضبـا فلطمه  وقد اشـتكاه الفزاري
إلى عمـر فبعث الـيه فقـال: اما ان ترضـيه واال اقتص مـنك بلـطمك على

وجهك. 
لك الغساسني : يقتص مني وانا ملك وهو من السوقة!  فقال ا

فيما اصر اخلليفة على ان حتل القضية عرفيا وهذا ما ال يرضاه امير
الغـسـاسنـة  وبعـد جدال كـاد يتـحـول الى حرب ودمـاء اجل النـظر في
القضية الى يـوم غد  فلملم جـبلة احواله ورجاله وولى هـاربا ليال نحو

بال الروم وقد عاش نصرانيا حتى مات .
في الـتسـعـيـنات وحتت اإلرهـاب األمـني الدكـتـاتـوري سمـعت عن قـصة
ـارة وبدون صفـعـة احد ضـابط االمن آنذاك لـشـاب في السـوق وامام ا
صفوع يشتكي عند أبو الضابط سبب وجيه  وقد جاء شيخ عشيرة ا
ـستهتـر  لكنهم تـعاملوا مـعه بعنجـهية وتصـغير وهددوه ان غرور وا ا
ش واال سيـتهـمـوه بتـهديـد ضابط امن : فـقال لـهم انا شـيخ ولدي لم 
الف تــابع نـصــفـهم جـيـش ونـصف هــاربـ من اجلـيـش  ان لم تـاتـون
لـلطـاعـة سـانتـظـر فيـكم يـومـاً للـقـصاص عـاجال ام اجل) .. بـعـد تدخل
بلغ جـيد آنذاك وجهـاء وعقالء أقارب الـضابط اضـطروا ان يفـصلـوه 

لف ماليا وان ظل يترقب معنويا . واغلق ا
ـثل ما اعـتدوا االعتـداء في اإلسالم فضـال عن كونه مـحرم (واعـتدوا 
عتدى عليـكم)  اال انه يعد نوعـاً من اجل والعـار وال سيما اذا كـان ا
اً بـسيـطاً  وقد سـمعت ان احـدهم لطـما فـقيـرا في الشارع علـيه مسـا
ـصفـوع اال : (من لـيس له احـد  فـان الله الـعام بال سـبب  فـلم يـقل ا
له) .. ظلت الكلمـة حتفر بثنايـا ضمير الصـافع فضال عن عيون الناس
ن شـهدوا ظلم وقساوة وعدم تـبريرية الصفعة .. ؤنبة له  احملتقرة وا
التي مع انـها ظـلت وصمة بـتاريخ الـرجل تطـارده  اال انهـا مرضته ثم

قتلته بعد ح .
حـيــنـمـا يـصـفع الـفــرد فـان الـله يـكـون مــعه وقـادراً عـلى نـصـره ان قل
وتـشــرذم وضـعف الـنـاصـرون  وحــيـنـمـا يـصـفـع الـشـعب من قـبل أي
متسـلط حتت أي عنوان كان  فـان الله والشـعب لن يصفـحوا عنه ابدا
ــقـاصل .. فــتـلك سـ الــتـاريخ الــتي سـنــتـهـا حــتى وان عـلق ونــشـر ا
الطـبيـعة فضال عن قـوان الـله االزليـة واحلاكمـة في حتـمية الـتغـيير ..
ـا وصلت الـيك .. وكل من علـيهـا فان اال حتت عنـوان لو دامت لـغـيرك 
فهـوم اجلمعي او الـتلقي وجه ربك ذو اجلالل واالكرام .. والصـفعة بـا
ـعالم ال حتـتاج الى تـفـسيـر من ظـلم اجتـماعي الى الشـعـبي واضحـة ا

عدم عـدالة تـوزيع الى سوء خـدمات الى مـحاصـصة
الى شــخــصــنـة الى عــشــوائــيـة الـى ارجتـال الى
تفـريق الـشعب عـلى أسس لم يـات بهـا سلـطان
ـا يــؤدي الى صــفع الى  غــيــر ذلك الــكــثــيــر 
الظالم بل سحقه حتت اقدام الشعوب ح بعد

ح .. افال تتعضون ?

زينب فخري 
كانت حياته افضل . 
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نـحن بأشـد احلاجـة إلى التـعبـير احلر
عـاناة اخملتلفة في هـذه األيام بسبب ا
الـتي تـؤثر بـشـكل سلـبي عـلى الصـحة
الـنفـسيـة فيـما إذا  كـبتـها والـتي قد
تـظـهـر عـلى شـكل عـدائي وعـنـيف عـند
اي ظـرف  هـذا بـاإلضافـة اال ان حـرية
الـتـعـبيـر حـاجة مـلـحـة للـتـغيـيـر  ولو
رجــعـنـا إلـى حـديث رسـول الــله صـلى
الـله علـيه وسلم والذي يـقول فيه ((من
رأى مـنكم منكراً فليغيره بيده  فإن لم
يــســتــطع فــبـلــســانه فــإن لم يــســتـطع

ان)) . فبقلبه وذلك أضعف اإل
ـان وال نــريــده أن نــكــون ضــعــاف اال
صيـرية ومستلزمات اجتـاه قضايانا ا
حــــقـــــنــــا في احلــــيـــــاة  مع كل دورة
انــتــخــابــيــة يـكــون لــنــا آمــال كــبــيـرة
كـمواطنـ بسطـاء بالتـغييـر والقضاء
عــلى كل مـا يـدعـو إلـى الـفـسـاد ونـهب
واطن  وإذا بنا نفاجأ بسلب حقوق ا
ابـسط احلـقوق وأكـثرهـا إحلاحـا وهو
حـق الـتـعـبـيـر  ال نـدري هل احلـد من
ــــــسـؤول من الـتـعـبـير  هـو خـوف ا
كــلـمــة احلق  ام لــتـلــمـيع صــفـحــاتـهم
الـــســوداء  ام أنــهــا واحــدة من طــرق
ـواطن الـذي يـتـعـرض الـقــضـاء عـلى ا
ـــوت بــتـــعــدد أســـبــابه يـــومــيـــا إلى ا
عــلى الــدولــة أن تــعــيـد ومــســبــبــاته 
الــنـظـر بــهــــــــذا الــقـرار اجملـحف وإال
ســـتـــضــــطـــر الســـتـــغالل مـــســـاحـــات
كـبـــــــــيرة لـلسـجون لـزج األبريـاء بدال
مـن زراعـــــــتــهـا بــالــزهـور واألشــجـار
اخلـــضـــراء  وحتـــتـــاج الـــكـــثـــيـــر من
الـسجان بدال من استغاللهم ليكونوا
ايـادي عـامـلـة لـلـبـنـاء والـنـهـضـة الـتي
لعل أن تسـمع أصواتنا من نـنشدهـا  
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