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ـدرسة االبـتدائـية التي أقف خارج ا
الــتـحــقت بــهـا في فــتـرة الــطـفــولـة;
حتـــديــدا قــرب الـــبــوابــة األمـــامــيــة
ـدرسـ في يـوم ومـرأب سـيـارات ا
مشمس وحولي زمالئي في الصف

ئة. ويزيد عددنا حتما على ا
وبداخـلي شعور غـامض بأن بـعضا
مـن مـــدرسيّ قـــريـــبــــون مـــني لـــكن
اهــتـمـامـي مـنـصـب عـلى شــخـصـيْن

بالغيْن ال أعرف أيا منهما.
أحـــدهـــمــا رجل رأيـــته بـــتــفـــاصــيل
واضـــحـــة بل صـــارخـــة أيــضـــا من
توهج لشعره وصوال إلى اللمعان ا
الــعـدسـات ذهــبـيـة الــلـون لــنـظـارته
الشمـسية. ويـحمل الرجل جـهازا ما
يـطــلق صـرخــة حـادة. سـقــطت عـلى
ركبتي ويداي فوق أذنيْ. وكل زمالء
صـفي فعـلـوا مثـلي. لـينـطـلق الرجل
في ضـحك جـنونـي.رأيت هـذا احللم
قـبل نـحـو أربــعـ عـامـا لـكـنـني مـا
زلت قـــادرا عــلى تــذكــر تــفــاصــيــله
كــأنـــني رأيــته أمـس. رغم ذلك فــإذا
طـلــبت مـني تــذكـر أيٍ من تــفـاصـيل
حــلم رأيــته قـبـل أيـام ســأعــجـز عن
ذلك تـمــامـا.وعـنــدمـا أحـلم فال شيء
من هذه األحالم يعلق بذاكرتي بقدر

كاف ألن أتذكره عند االستيقاظ.
وبـالــنــســبــة لــلـكــثــيــرين مــنّــا فـإن
األحالم شيء غـير مـلـمـوس تقـريـبا.
ـكــنـنــا تـذكـر وإذا حــالـفـنــا احلظ 
حملـة عـابـرة ال أكـثـر مـنـها فـي ضوء
النهار. وحتى أولئك الذين يتمكنون
من تـــذكــــر أحالمــــهم بــــتـــفــــاصـــيل
مدهشـة قد يـصحـون من نومهم في
بــعض األيــام وال يـتــذكــرون شـيــئـا

عما حلموا به خالل الليل.
لكن أسباب رؤيتنا لألحالم وحتديد
مـــا إذا كــنـــا ســـنـــســـتـــطـــيع تـــذكــر

بغداد
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تــفـاصــيـلــهـا أم ال تــكــمن كـلــهـا في
ـنـظـومة الـبـيـولـوجـيـة التـي حتكم ا
نـوم أجـسـادنـا والـعـقل الـبـاطن لـكل

منّا.
عـلى أي حـال ال بد مـن اإلشارة إلى
ــا كــنـا أن الــنــوم أكــثــر تــعــقــيــدا 
نحسب. فبـدال من أن يكون بالـنسبة
ثـابة مـرحلة من الالوعي لعـقولنـا 
تـدلـف إلـيـهــا هـذه الـعــقـول وتـخـرج
منـها; فإنه بـالنـسبة لـنا يـبدو أشبه
بــــركـــــوب قــــطــــار مالهٍ دوار حــــافل
بالـتغـيرات الـذهنـية بـعضـها يـكون

غاصا بالنشاط العقلي.
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رحلة وترتبط رؤية األحالم بـشدة 
ــعـروفـة بــاسم "نــوم حـركـة الــنـوم ا
الــعـــ الــســريــعــة" والــتي تُــعــرف
ـتزامن" أحـيـانا بـاسم "الـنـوم غـيـر ا
وذلك ألنـهـا تـتــضـمن مالمح حتـاكي
تلك التي تـتسم بهـا مرحلـة الصحو
ـرحـلة من واالسـتيـقـاظ. وفي هـذه ا
الــنـوم تـرتــعش الـعــيـنـان بــسـرعـة
وحتـــدث تـــغــــيـــرات في الــــتـــنـــفس
والــدورة الــدمــويــة ويــدخل جــســد
الـنـائم في حــالـة شـلل تُـعـرف بـاسم
"أتــونـــيــا" بـــالالتـــيــنـــيـــة و"الــوَنَى"
ـرحلة على بالعربـية. وحتدث هذه ا
مــوجــات تــدوم كل مــنــهــا نــحـو 90
دقـيـقة خـالل النـوم وتـمـيل عـقـولـنا

خاللها إلى تكوين األحالم.
وفـي مــرحـــلــة "نـــوم حـــركــة الـــعــ
الـسـريـعة" تـتـدفق كـمـيـات إضـافـية
من الـدمـاء عـلى مـنـاطق حـيـويـة من
خ من بيـنها مـنطـقة القـشرة التي ا
تُـفعـم أحالمنـا بـتـفـاصيـلـهـا وكذلك
منطـقة "اجلهـاز احلافي" أو "اجلهاز
الــنـطــاقي" الــذي تــتم فـيـه مـعــاجلـة
ر - حـالـتـنا الـشـعـوريـة. وعـنـدمـا 
رحـلة التي ونحن نائـمون - بـهذه ا
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يـومـهم فـلـن تـتـذكـر أحالمك. عـنـدمـا
تنـام لوقت أطول صـباح يـوم العـطلة
ـتـازا ـثل ذلك وقـتـا  األسـبـوعـيـة 

لتذكر هذه األحالم".
ويشيـر إلى أنه يقول لـطالبه: "عندما
تستـيقـظون من النـوم حاولوا الـبقاء
في وضـع االسـتــلــقــاء وال تــفــتــحـوا
أعـيــنـكم حـتى. حــاولـوا أن تـشـعـروا
بأنـكم في وضع `الـطـفو `وبـالتـزامن
مع ذلك حاولوا تـذكر ما رأيـتموه في
أحالمكم. ما تفعـلونه في هذه احلالة
هو اسـتـعادة األحالم واسـتـعراضـها
في الوقت الذي تدلفون فيه إلى حالة
اليقـظة وعـندئذ سـتتذكـرونها تـماما
كــــــأي ذكــــــرى أخــــــرى".ويــــــضــــــيف
ستيكـغولد أن هنـاك طرقا ذات فرص
مــؤكــدة بـشــكل أكــبــر لـلــنــجــاح عـلى
صعيد تذكر األحالم تتمثل في شرب
ـاء قـبل أن ثالثـة أكـواب كـبـيـرة من ا
يـأوي أحـدنـا إلى فـراشه مـحـذرا من
احــتـســاء اجلـعــة مـثـال بـدال من ذلك
ـثـبـطة ـواد ا وذلك ألن الـكـحول من ا
للدخـول في مرحلـة "نوم حركـة الع
السـريعـة".ويشـير إلى أن تـناول هذه
ــرء ــاء ســـيــجـــعل ا الــكـــمــيـــة من ا
يـســتــيـقظ ثـالث أو أربع مـرات خالل
ــرجح أن يــحــدث ذلك الــلــيل ومن ا
في نهايـة كل موجة من مـوجات "نوم
حــركـــة الــعـــ الــســـريــعـــة".وهــنــاك
نـــصــيــحــة أخــرى يـــســديــهــا بــعض
الباحثـ في مجال النـوم تتمثل في
رء لـنفـسه وهو يـستـغرق أن تكـرار ا
تــدريــجــيــا فـي الــنــوم أنه يــرغب في
تـذكـر أحالمه يـعـني أنه سـيـسـتـيقظ
وهو يتـذكر هذه األحالم بـالفعل.وفي
تـعـلـيـقه عـلى هـذه الـنـصـيـحـة يـقول
ســتـيــكـغـولــد ضـاحــكـا: "إنــهـا تـؤتي
أُكلها بالفعل. إذا فعلت ذلك فستتذكر

أحالما أكثر".
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في عمودي اليـوم سأكتب عن واحدة من احلـكايات الكـثيرة التي عـشتها
من خالل عملي كمـدرس جامعي تنقل بـ أكثر من جامـعة سواء كطالب
أو كـتــدريـسي¨بـعض هــذه الـقــصص ســتـأخــذ مـكــانـهــا في كـتــاب قـادم
والبعـض سأكتـبهـا هنـا ألشيـر فيهـا الى حالـة صحـية تـستـوجب التوقف
عندها واالشارة اليها. ففي هذا العام شاركت في تدريس مادة التشريح
رحـلة الـثانـية في كـليـة طب الفـلوجـة التي تـبعـد عن محل قـررة لطـلبـة ا ا
¨ وال أخفـيكـم أنني تـوجسـت خيـفة من اقامـتي أكثـر من سـت كـيـلو مـتراً
الطريق ومن سيارتي الـتي في كل مرة أبيعهـا وأتخلص منها¨أتفاجأ بها
ــهم بـعـد أن أخــتـرت يـوم الــثالثـاء من كل بـبـاب بــيـتي في ثــاني يـوم!!. ا
اسبوع موعدا للدرس¨كان يتوجب عليّ اخلروج مبـكرا من البيت حتسبا
¨وفــعـال وصــلـت في اول أســـبــوع قـــبل وقـت احلــصـــة األولى ألي طــار
ـا دخـلـت اخملـتـبــر تـفــاجـأت بــوجـود عـدد من بـخـمس وأربـعــ دقـيـقـة¨و
قاعد اجللوس¨وقلت قد أكون اخطأت في الطالب يحتلون الـصف االول 
مكان احملاضرة¨ولكن الطالب اشاروا لي أنهم بانـتظار محاضرتي وقبل
وقت طويل من مـوعـدها!!¨وهنـا أود أن أشيـر الى أن طالب طب الـفلـوجة
كانـوا السـبب في تـغيـير نـظـرتي السـلبـيـة للـطالب الـعـراقي الذي يـشتـهر

تأخر الى احملاضرة.  بحضوره ا
ولألمانة أقـولهـا فقد أبـهرني مـوقفهم¨حينـما عـبّروا عن احـترامـهم للوقت
ست وشغـفـهم وانـدفـاعهـم للـتـعـلم وحـسن إنصـاتـهم لـكل حـرف أقـوله و
منهم بحثهم الدائم عن كل معلومة جديدة¨بل وزاد إعجابي بهم و شعرت
ـرات عن مـوعـد الـدرس بسـبب بـفرح غـامـر حـيـنـمـا تـأخـرت في احـدى ا
عطل سيارتي¨ألتفاجأ بدكتور أنس مـقرر فرع التشريح يهـاتفني ليبلغني
أن الـطالب لم يـقـطـعـوا األمل بـحـضـوري رغم تـأخـري عن مـوعـد الدرس
!. شكـرا دكتور ثـائر رئيـس فرع التـشريح الـذي يُذكِرك بـاألطباء ساعتـ
ضبوطة... شكرا دكتور عهودة وتوقيـتاته ا االنكليز حينما تـراه بأناقته ا
أنس ودكتـور عامـر الـلذان وفـرا كل شئ  ... شكـرا لـكل طالب وطالـبات
رحـلة الـثـانيـة وأنتم تـضربـون أروع االمـثلـة بحـسن اخلـلق وأتمـنى لكم ا
ـستـقبل¨ولكن بـعيدا النـجاح الـباهر¨وعسى أن أراكم من أفـضل أطـباء ا

عن جسمي وأعضاءه!!. 

تـشــهـد أحالمـا عــلى األرجح يـنـدلع
نشاط كهربـائي عارم في الدماغ. أما
الــــفص اجلـــــبــــهي - الـــــذي يــــوجه
مَلكـاتنا وقـدراتنا احلـيوية - فـيبقى

ساكنا.
ويعـني ذلك أننـا نتـقبل بشـكل أعمى
- فـي هـــذه األوقــــات - مــــا يــــجـــري
خاللها من أحـداث ال معنى لـها على
األغـلب إلى أن يـأتي وقت نـسـتـيقظ

فيه من النوم.
ـشـكـلـة تـكـمن في أنه كـلـمـا كـان ما ا
يـدور في أحالمنـا مـختـلـطا ومـائـجا
بـاخلـيـاالت ازدادت صـعـوبـة إدراكه
واالحـتـفـاظ بـتـفـاصيـله. أمـا األحالم
ذات البـنية األكـثر وضـوحا فـيسهل
علينا تـذكرها بشكل أكـبر كما تقول
ديــــدري بـــاريت األســـتــــاذة في عـــلم
النـفس.لكـن األمر ال يـخلـو من مركب
كيمياوي يشكل وجوده أمرا حيويا
لضمان اإلبقاء على تفاصيل األحالم
في الـــذاكــرة وهــو عــنــصــر يُــعــرف
ـــثل هـــذا . و بـــاسـم نـــورادرنـــالـــ
الــعــنــصـر هــرمــونـا يــهــيئ اجلــسـد
والـــعـــقل لــلـــعــمـل واحلــركـــة وتــقل
مسـتويـاته لديـنا - بـشكل طـبيعي -
حينما نكون غارق في نوم عميق.
وتقول فرانشيسكا سيكالري طبيبة
وبــــاحـــثــــة فـي مــــجـــال الــــنــــوم في
مـسـتـشـفى جـامـعـة لـوزان إن هـناك
حدودا واضـحة تـفصل بـ احلاالت
ـر بـهــا خالل الـيـقــظـة وتـلك الـتـي 
الـتي نشـهـدهـا أثنـاء الـنوم مـشـيرة
صادفة. إلى أن ذلك ليس من قبـيل ا
وتؤكد أنه من اجلـيد على األغلب أن
"تـكـون حـيـاة احلـلم وحـيـاة الـيـقـظة
مــخـتــلـفــتـ تــمـامــا عن بــعـضــهـمـا
بــعــضـا".وتــضــيف: "أعــتــقـد أنك إذا
تذكـرت كل الـتفـاصـيل مثـلـما يـحدث
وأنت مـســتـيـقظ فـســتـبـدأ في خـلط

األشياء (التي تراها في أحالمك) مع
تلك التي تشهدها حياتك الواقعية".
وتـــــــقــــــول إن مـن يـــــــعــــــانـــــــون من
اضطـرابـات النـوم مـثل ما يُـعرف بـ
ـكن أن تــصـعـب عـلــيـهم "اخلُــدار" 
الــتــفـرقــة بــ مـا يــجــري لـهم خالل
اليقظة وما يرونه في أحالمهم أثناء
الــنــوم مــا قـد يــجــعـلــهم يــشــعـرون
باالرتباك واحلرج كذلك. وتضيف أن
"هنـاك من يـتـذكرون أحالمـهم بـشكل
أفضل من الالزم وهم يبدؤون فعليا
في جــلب ذكــريـات تــلك األحالم" إلى

حياتهم الواعية خالل اليوم.
ـصـادفـة أيـضا أن ولـيس من قـبيل ا
تــكـون األحالم الــتي نـتــذكـرهــا عـلى
نـــحـــو أكـــبـــر هي الـــتي حتـــدث في
فترات بعـينها من دورة الـنوم لدينا
ــواد كـيـمــيـاويـة تــلك الـتي تــتـأثـر 
تتدفق في أجـسادنا الـنائمـة. وتقول
ســيــكـالري: "عــادة مــا حتــدث أكــثــر
أحالمنـا وضـوحا لـنـا خالل مرحـلة
التي 'نـوم حـركـة الــعـ الـسـريـعـة '
يــــكــــون فــــيــــهــــا مــــســــتــــوى مـــادة

خ". نورادرنال متدنيا في ا
ــفـارقـة أنــنـا قـد نــحـلم في الــفـتـرة ا
الـسـابـقـة مـبـاشـرة السـتـيـقـاظنـا من
الـنـوم لـكن مــا نـقـوم به من أنـشـطـة
صبـاحيـة بـشكل روتـيني يـحول في
الواقـع دون أن نتـذكـر تفـاصـيل هذه
األحالم.ومن ب العـوامل التي تزيد
من صعوبـة تذكرنـا لهذه الـتفاصيل
كوننا نستـيقظ من نومنا في األغلب
عــلى صــوت جــهــاز مُــنَــبِه وهــو مـا
يـــــؤدي إلى ارتـــــفـــــاع كـــــبـــــيـــــر في

" لدينا. مستويات الـ "نورادرنال
ويـــــتـــــبـــــنـى هـــــذا الـــــرأي روبـــــرت
سـتيـكـغولـد بـاحث في مجـال الـنوم
بـكـلـيـة هـارفـارد لـلـطب الـذي يـقول:
"يسـألني بـعضـهم عن سبب عـجزهم

عن تذكـر أحالمهم فـأجيـبهم بـالقول
إن ذلك يـحدث ألنـهم يـستـغـرقون في
الـــنـــوم بـــســـرعـــة أكــــبـــر من الالزم
وبعمق أكثر من الالزم ويستيقظون
ُـنَبِه ويـكـون رد فعـلهم على صـوت ا
عادة مـتـمثال في الـقول `كيـف عرفت
هـــذا?."`ويــــضـــيـف أن الـــكـــثــــيـــرين
يـتــذكـرون األحالم الــتي يـرونــهـا في
الفترة األولى من الـنوم حينـما تبدأ
عـقولـهم في الـشـرود واالنـفـصال عن
الـــواقع تـــدريــجــيـــا وتــتـــراءى لــهم
ــا يـرونه في األطــيــاف الـشــبــيـهــة 
األحالم خالل اقـتـرابـهم من مـشارف
النوم أو ابتعـادهم عنه. ويطلق على
ذلك اسـم "فــتــرة األحالم الــشــبــيــهــة
بــــالـــهـالوس".ويـــضـــيـف أنه أجـــرى
دراسـة قـبل سنـوات  فـيـهـا إيـقاظ
أفراد العينة من الطالب في اخملتبر
رحلة بُعيد بدئهم الـدخول في هذه ا
من الـنــوم وكـانت الـنــتـيـجـة أن "كالً

منهم تذكر ما رآه في أحالمه".
oOLŽ Âu½

ــرحـــلــة تــتـــمــثل في وتـــابع: "هــذه ا
الــدقـائق اخلــمس أو الــعــشـر األولى
من النوم. إذا غرقت في نوم عميق -
على الشاكلة التي نتـمناها جميعا -
ا رأيته من أحالم فلن تتذكر شيئا 

خالل هذا اجلزء من دورة نومك".
لكن ماذا إن كنت ترغب في أن تتذكر
ـا أحالمك? هــنـاك نــصـائح عــامـة ر
تـــســــاعـــدك عــــلى ذلـك بـــالــــرغم من
تــســلــيــمــنــا بــأن لــكل شــخص نــائم

طبيعة مختلفة عن أقرانه.
ويـقـول سـتـيـكـغـولـد: "تـتـسم األحالم
رحـلة التي بهـشاشـة ال تصـدق في ا
تلي االستـيقـاظ مباشـرة وهو أمر ال
نعـرف له سبـبـا. فإذا كـنت من أولئك
األشخاص الذين يقفزون من الفراش
ـــارســة شــؤون ويـــنــخـــرطــون في 
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من بـ كـثـيـر مـن االحـتـمـاالت الـتي حتـدثت الــروايـات فـيـهـا عن وجـود
محـمـد في غـار حـراء لم يتم الـتـركـيـز على احـتـمـال ان مـحـمـدا كان
يـقرأ شـيـئـا مـكـتـوبـا دون بـسمـلـة فـكـان ان هـبط الـوحي بـقـول يـفصل
للبسملة ولقضايا كانت تـؤرق الفكر الباحث عن مصدر اخللق والعلوم
فكـانت" اقـرأ بأسم ربـك الذي خـلق" واالحـتمـال الـثاني ان الـله اخـتار
القول بااليـة االولى ليعـلن رسوله تقـد عنوان عقـيدة تفـصيلة عـنوانها

جتديد التوحيد.
لن افـصل وال افـاصل في مـسـألـة ان مـحـمـدا كـان يـقـرا و يـكـتب ام ال
فـكــلــمــات الـله تــقــول له اقــرأ ولم تــقل له اســمع و ال ردد لـكـن ضـغط
الزمان و اسـتقـرار منـقول القـصص في الوجـدان منـعا االقتـراب لكـثير

عاني احلقيقية في رسالة محمد وغيره من الرسل واالنبياء. من ا
يتـضح من كل نص سـمـاوي انه يحـتـرم الـعقـول ويـداري الشـعـور لكن
القصص اغلبـها حترك الشعـور و تؤجل احترام العـقول واال فما كان
يصح لقـصص وهي ظنية الـوقوع وال اقول ظـنية الـداللة بحـيث تتجنى
على واجب الوحي فتصوره يكـاد يخنق النبي ليفـهمه الرسالة علما ان
النص يضم كلمات هي اقرأ اسم رب خلق انسان علق اكرم علّم

قلم وهي كلمات ال تستدعي من مرشد ليكون عنيفا فكيف بوحي?.
ــدون اصال ـــدون الحــقـــا و ا ال يــخـــفى تــأثـــر الــقـــصص االسالمي ا
ا حتفل به الـثقافـات القومـية واالذهان ذات متأخـرا عن نقل شفـاهي 
ـة وشـواهـد ذلك في الـقـصـص اكثـر مـن ان يعـد حـتى الـعـقـائد الـقـد

صار الظني الداللة عند عوام الناس يغالب القطعي!.
كن مالحظة انه بـأستثناء بـعض قراء القران الـذين شكلوا روابط لهم و
بأعـتـبـارها حـرفـة مكـرمـة فـأن رجال االديـان يـحـفظـون الـقصص دون
حاجة للـقراءة من كتـاب امام الناس لـكنهم ان ارادوا الـقراءة من الكتب
ـقـدسة اخـرجـوهـا و قـرأوا مـنـهـا في مـؤشـر لـعـدم حـفـظـهم او لـعدم ا

ثقتهم بحفظ ال تتفلت منه كلمات!
سبب ذلك سياسي ايضا فـمنذ ان  تصوير الـرسالة على انها دعوة
لبـناء دولـة حتى بـدأ التـنافس عن احـقيـة "من"باحلـكم على حـساب" من"
اخـر واقـول ان هــذا هـو تـاريـخــنـا او هـذه هي قــصـصـنـا فــلـنـقـرأ دون

خجل.
نـعم يـخـاطب الـكـتـاب االنـسـان الـفـرد و اجلـمـاعـة بـتـقـد عن خـالق
واحد بـلـغة عـربـية مـثـلمـا خـاطب انبـيـاء سابـقـ بلـغـة اقوامـهم لـكنـنا
وجـدنـا الـقـومـيـ يـرون الـله يـخــتـار لـغـة السـبـاب تـمـجـيـد قـومي وتـلك
عـنـصـريـة جتـعل االخـر يـنـفـر فـبـدل تـرجـمـة الـنص او تـرجـمـة فـحـواه
يضطر غير العربي لترديد الكلمات التي تخلق تعاطفا بعد اجيال  لكن

حسب فهمه.
هذا في وقت يعاني فيه اغلب العرب من عـدم اتقان لغات الغير بل ليس
كل الـعـرب يعـرفـون كل مـعـاني لـغـتـهم فـهـذا عـبـدالـله بن عـبـاس يـقول:
مـاكـنت اعـرف ماتـعـني كـلـمـة فـاطـر حـتى تـخـاصم اعـرابـيـان عـلى بـئر

عنى!. فعرفت ا
ومنـذ انـطـلقت الـدولـة العـربـيـة التي جـمـعت الـقبـائل لـلـتوسع- طـبـعا هي
ـا نـعرفه االن عن مـعنى و شـكل و مـضمـون الدولـة- حتى ليـست دولة 
اعطت و اخذت من ثقافات بشرية مـجاورة لها او بعيدة وان كان لنا ان
ا ان  نفخـر ام كان فرضا عـلينـا ان نفتـخر بقـصص الفتـوحات واال
يحلو للقصاص ان يسطـروه افال يجب ان نتخيل حال تلك اجملتمعات
التي قطـعا لم تواجه جـيوشا كـلها علـى شاكلة عـمر او علي فـليست كل
اجملـوعـات الـعـقـائـديـة والـقـومـيـة مــسـتـعـدة لـلـتـسـلـيم بـواحـدة من ثالث

االسالم اجلزية او احلرب!.
تـلك اسـتـفـادة الـســلـطـة من تـوظـيف الـرســالـة و الـتي ابـرزت نـصـوصـا
وتركت نصوصا مـثلما يبرز احلـاكم نص الطاعة من الـقران لكنه يترك

نصوص اداء حقوق االمة فيبرز الفقر ويسود الظلم.
وال انــسى دور الــدخالء من مــحــتــرفي الــتــدين اصــدقــاء الــســلــطـة او
ـتـخـذين من الــنص مـنـهـاج عـمـل مـعـارض لـلـوصـول لــلـسـلـطـة الـذين ا
يبـرزون نصـوص رد الظلـم فيـحرقون الـناس في حـروب تنـتهي بـسالمة

عارض وتشكيل طبقة مالك من العائلة! ا
الغـريب ان رجال الـسـلطـة و رجاال من الـعـاملـ في التـوعـية الـدينـية ال

يرتدعون عن وصف السلفية اجلهادية بأنها لم تفهم الدين!.
السبب في الـقصص القـصص التي جترأت عـلى الله فقـالت انه ينسخ
كالمه رغـم ان الــنـــسخ لـــيس لـــلـــنص اوهل يـــتــراجـع الــلـه عن كالمه?
والقصص الـتي جترأت عـلى جبـريل الذي يقـول عنه بـعض اهل التوراة

انه يكرههم و يقول عنه قصاصون انه حال دون انتحار النبي!.
ومع ذلك فيقال عن السلـفية انهم مارقـون على اساس ان غيرهم مارق

رق و سيمرق الحقا. قبل و ال مرق بعد و ال 
ـا يقـبله الـله من عمل. اقرأ هي عـنوان و دعـوة وامر لـتشـغيل الـعقل 
عمل يـعطي الـرسالـة السـماويـة مكـانا بـ النـاس يجـعلهـا محـل اقبال ال
نفـور ومحل مـرضـاة من الله ال جـزاء الى سعـيـر الى حيـاة تقـوم على
الكفاية ال الكفـاف و احلرية ال التقيـيد والعلوم احلقـيقية ال الشعوذة و
الصـدق ال الـكـذب واالمـان ال اخلـوف وان ال تكـون اجلـالـيـة االسالمـية

مثال هي االكثر جلوءا الى دول ال اسالمية!
وان ال يـتـلـقى الـسـلـطان و شـيـوخ الـرحـمن- حـاشى
الرحمن- العالج هناك بـينما يفـنى احفاد سلمان

الفارسي و ابي ذر من احلرمان.
بسم الله الرحمن الرحيم

(ارأيت ان كـذب وتـولى الم يـعـلم بـأن اللـه يرى)
صدق الله العظيم.
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وكـان لـلضـرائب الزراعـية أثـرها الفـقراء 
الــسـلــبي عــلى الــفالحـ وعــلى االنــتـاج
الـزراعي عـمـومـا الذي تـمـيـز بـانـخـفاضه
وان وارتفـاع اسعـار احملاصـيل الزراعـية
جلــوء اجلــيش الــبــريــطــاني احملــتل الى
استهالك االنتاج احلـيواني والنباتي في
ظل انـخـفــاض االنـتـاج  ادى الى تـعـرض
الناس للـجوع وانتشـار القحط وكان ذلك
احـــــد االســــــبـــــاب الــــــتي ادت الـى كـــــره
. الى جانب ذلك فـقـد اعتـمد البـريـطانـيـ
الــبـريــطـانــيـون (الــســخـرة) وهي الــعـمل
اجملـانـي  السـتـغالل االيــدي الـعــامـلـة في
شـاريع الـعسـكـرية الـبـريطـانـية. اجنـاز ا
لــقـد احــتــلت الـزراعــة في الــعـراق مــكـان
الصدارة في اقـتصاد الـبالد في ح كان
وقـد ادت االنـتـاج الـصـنـاعي ضـئـيل جـدا
ادارة الـدولة الـعثـمـانيـة الـسيـئـة للـعراق
الـى تــخــلف الــزراعـــة  وهــبــوط االنــتــاج
واهمـلت مـسـاحات شـاسـعة من االراضي
الـزراعــيـة الـتـي غـزتـهــا الـرمـال واالمالح
الى جانب انهـيار منظـومة الري وحدوث
الفيضانات التي احلـقت بالعراق خسائر
فـادحـة . كـانت مـعـظم الـقـبـائل الـعـراقـيـة
ـدقع وبــضـمـنــهم الـبــدو تـشـكــو الـفــقـر ا

ـدفع االنــكـلــيـزي مــعـنى االهــزوجـة هـل ا
أفـضل من عـصاي اخلـشـبـيـة ذات الرأس
وقــد ردد ثـوار ـكــوار) ــطــلي بـالــقــار (ا ا
العشـرين عند قنـطرة الرارجنـية أهزوجة
(الــطــوب أحــسن لــو مــكــواري ) بــعــد أن
كوار غنـموا مدفـعا بـريطـانيا بـواسطـة ا
.كــانـت ثــورة الــعــشــرين ثــورة شــعــبــيــة
شاركت فـيهـا كل فئـات اجملتمـع من عمال
وفالح وكسبة ورجال دين ومثقف من
كل انـــحــــاء الـــعــــراق من الـــشــــمـــال الى
اجلــنــوب. وهي ثـورة الــفالحــ والــبـدو
ضد االقطـاع حيث الصـراع بينـهما. وفي
هـــذه الــثــورة أدرك الــعــراقــيــون أهــمــيــة
مــقــاومــة احملـــتــلــ والــغـــزاة وأهــمــيــة
التكاتف والتالحم  ووحدة الصفوف. لقد
كــانت هــنــاك أســبــاب عــديــدة فـي انـدالع
الـشـرارة في الـثالثـ من حـزيـران 1920
مـنهـا سـياسـيـة واجتـمـاعيـة واقـتصـادية
ونـــود الـــتـــركــــيـــز هـــنـــا عــــلى اجلـــانب,
االقـــتـــصــادي فـي هــذه الـــثـــورة. اجلــوع
ـعـيـشـية وراء والـظـروف االقـتصـاديـة وا
هـــذه الــــثـــورة وتــــأجـــجــــهـــا ’اذ فـــرض
ستعمرون البـريطانيون الضرائب على ا
الـــشــعب الــعـــراقي والــتي أثـــقــلت كــاهل

وحتـــول الـــكـــثـــيـــر من الـــبـــدو الى رعـــاة
للماشيـة العائدة للـشيخ وألغنياء الـقبيلة
وبــذلك اصـبح افــراد الـقــبـيــلـة خــاضـعـ

اقـتـصـاديـا لـلـشـيخ الـذي ازدادت مـوارده.
اما بالـنسـبة لإلنتـاج احلرفي فقـد تعرض
وادى خـضوع الـعـراق لسـيـطرة لـلخـراب 
الـدولـة الـعـثـمـانـيـة والـتي امـتـدت ألربـعـة
قـــرون الى تـــكــريـس الــنـــظــام االقـــطــاعي
وعــرقــلـة الــتــجـارة والــصــنـاعــة واحلـرف
ـواطـنـ بـالـضـرائب واثـقــلت ا والـزراعـة
اخملـــتــلـــفــة ,وعـــنــد دخـــول االســـتــعـــمــار
البريطاني العراق عام 1914 واحتالله له
ســـعى الى حتــويـــله الى مــنـــتج لــلــمــواد
االوليـة  وجعـله تـابعـا للـدول الرأسـمالـية
ية. تطورت بشكل والسوق التجارية العا
مـحدود بـعض الـفـروع االنـتاجـيـة لـتلـبـية
احــتــيــاجــات الــســوق احملــلــيــة كــإنــتـاج
االقمـشـة ومواد الـبنـاء وصـناعـة السـجاد
ـنـتـجـات الـزراعـية والـصـبـاغـة وتـعـبـئـة ا
ألغـــراض الـــتـــصــديـــر واعـــمـــال احلــدادة
والسراجة والنقل  وبذلك فقد  تأسيس
ـعـامـل الـصـغــيـرة في مــخـتـلف عــدد من ا
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كـانت اجور الـعـمـال مـنخـفـضـة مع وجود
ــــعـــدمـــ عـــدد كــــبـــيــــر من الـــفـالحـــ ا
ــــســـتــــعــــدين احملـــرومــــ مـن االرض وا
اضـــافــــة الى لالشــــتـــغــــال فـي اي عـــمـل 
ؤسسات استخدام االطفال والـنساء في ا
ــا يــتـقــاضـاه الــصــنـاعــيــة بـأجــور اقل 
الـعمـال الـبـالـغون ,كان االسـتـغالل بـشـعا
لـلـغـايـة في ظل انـعـدام الـسـكن االنـسـاني
ــــنــــاسـب. الى جــــانـب ذلك فــــقــــد وضع ا
الــرأســمــالــيــون االنــكــلــيــز ايــديــهم عــلى
واصالت في التجارة اخلارجـية وشبكة ا
العراق وحولـوا العراق الى سـوق لتزويد
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ـواد اخلـام. الـصــنـاعـة الـبــريـطـانـيــة بـا
ية االولى وساهمت احداث احلـرب العا
في زيـادة تــأزم الـوضع االقــتـصـادي في
رهـقة العـراق وفـرض اعمـال السـخـرة ا
ـواطـنـ وبــإلـزامـهم عــنـوة عـلى عـلـى ا
اخلدمة في اجليش. وعمل االنـكليز على
خنق الصناعة الوطنية واحلرف احمللية
وتوطـيـد السـيطـرة االقتـصـادية الـكامـلة
وسعى ـال البـريـطـاني احملـتـكـر لـرأس ا
الى احلفاظ على نظام االنتاج االقطاعي
واشــاعـة واســتـعــبـاد الــشـعب الــعـراقي
الــبـؤس والــفـاقــة في اوسـاط جــمـاهــيـر
الــشـغــيـلـة واهــدار حـقــوقـهــا . ولم يـكن
بــوسع الــســيـاســة الــبـريــطــانـيــة تالفي
مـقـاومة اجلـمـاهـيـر الشـعـبـيـة في البالد
وفي مـقـدمتـهـا الـفالحـون والـبـدو الذين
ثـلـون الـقوة الـرئـيـسة لـلـحـركة كـانـوا 
الـوطنـيـة التـحرريـة حـيث امـتزج نـضال
الـفالحـ ضـد االسـتـبـداد االسـتـعـمـاري
الـبـريــطـاني بـنـضــالـهم ضـد االسـتـغالل
اإلقطـاعي. أما بالـنسـبة للـطبـقة العـاملة
الــعـراقـيـة فــكـانت عـنــدئـذ قـلـيــلـة الـعـدد
وضـعــيـفـة سـيــاسـيـا ولم تــكن تـمـلك اي
وهي عاجزة عن القيام نوع من التنظـيم
بـدور قيـادي مـسـتقـل وملـحـوظ مع انـها
ســاهــمت مــســاهمــة فــعــالـة فـي احلــركـة
كما سـتعمـرين الوطنـية التـحرريـة ضد ا
لم يكن بوسع البرجوازية العراقية قيادة
احلـركـة الوطـنـيـة الـتـحـرريـة ألنـهـا كانت
ضــعـيــفــة من الـنــاحــيـتــ االقــتـصــاديـة
والــســيـاســيــة. لــقـد قــاومت اجلــمــاهــيـر
الـــشــــعـــبـــيـــة في الــــعـــراق الـــســـيـــاســـة
االستعماريـة للمحتـل منذ االيام االولى
لـــلـــعــدوان الـــبـــريـــطـــاني عـــلى الـــعــراق
فـامــتــنــعت عن دفع الــضـرائـب ورفـضت,
بـــإصـــرار الــقـــيـــام بـــأعــمـــال الـــســـخــرة

ـفــروضـة عـلـيــهـا ولم تــعـتـرف بــسـلـطـة ا
احملـتـلــ وهـاجـمت الــفـصـائل الــوطـنـيـة
الصغيرة الوحدات العسـكرية البريطانية
التي ارسـلت جلمع الـضرائب واالسـتيالء
ـواشي. كما قامت واد الغـذائية وا على ا
اجلماهير بانتفاضات عديدة ضد االنكليز
في الـنـجـف والـكـوفـة وابــو صـخـيـر  عـام
في الـنـجف 1918وانـتـفـاضـة عـام  1917
وانـتـفــاضـة الـقـبـائـل الـكـرديـة عـام 1919
حول العـمادية وانـتفاضـات رانية وراوند
ـعـادية وز. وكـنتـيـجـة لتـصـاعـد احلركـة ا
ــسـتــعـمــرة فـقـد لالسـتــعـمــار في الـدول ا
ستـعمـرون التـخلي عن خـططهم اضطـر ا
ـسـتـعـمرات الـسـابـقة بـاحلـاق الـعـراق بـا
البـريطـانيـة. ان ثـورة العـشرين هي ثـمرة
لنضال طويل خاضه الشعب العراقي ضد
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وكـان لـلـوضع الـدولي في نـهـايـة حـزيران
أثــر كـبــيــر في تــصــعـيــد الــنــضـال 1920
الــتــحــرري لــشــعــبــنـا حــيـث جنــاح ثـورة
اكتوبـر االشتراكيـة وفضحـها للـمعاهدات
االستعمارية مثل سـايكس- بيكو وغيرها
ـــعـــاديــة الى جـــانب اتـــســـاع احلـــركــة ا
للـحـرب واالسـتـعمـار في مـخـتـلف اوساط
ـستـاء من السـياسة الشـعب البريـطاني ا
االســـتـــعــمـــاريـــة لـــبالدهم. وبـــالـــرغم من
اسـتـعـداد اجلــيش الـبـريـطــاني عـسـكـريـا
خلـــنق احلـــركــة الـــوطـــنــيـــة في الـــعــراق
وبالـرغم  من تـسـليـحه بـأحدث االسـلـحة
الـفـتـاكة ,اال أنه لم يـسـتـطع الـتغـلب عـلى
مقاومة الشعب العراقي الذي امتاز بروح
وانطلقت شرارة الثورة في نضالية عالية
الـثالثـ من حـزيـران عام  1920علـى اثر
قـيــام الـضــابط الـبــريـطـانـي في الـرمــيـثـة
باعـتقـال الشـيخ شـعالن ابو اجلـون زعيم
عشـيـرة الـظوالم بـسـبب امـتـناعه عن دفع
ضـريـبة االرض لـلـسـلـطـات االسـتـعـمـارية
ومن ثم قـيـام افـراد مـسـلـحـ من قـبـيلـته
بـاقـتـحـام الـسـجن واطالق سـراح الـشـيخ
الــســـجــ ومـــا لــبـــثت الــثـــورة ان عــمت
ـناطق الرمـيثـة برمـتـها وانـتشـارها الى ا
االخـرى من الـعـراق. لـقـد اسـتـأثـرت ثـورة
ي الــعـراق بــاهــتـمــام الــرأي الـعــام الــعـا
وقــد ضــاعف مـوقف والـقــوى الــتـقــدمــيـة
ي من ثــقـــة الــشــعب الــرأي الـــعــام الــعـــا
العـراقي بـالنـصر وزاد من تـصـميـمه على
ــضـي من أجل حتـــريــر بالده.  والـــيــوم ا
نـحن بـأمس احلـاجــة السـتـلـهـام الـدروس
والـعــبـر مـن ثـورة الــعـشــرين في تـوحــيـد
صـفــوفـنــا ونـبــذ اخلالفــات من اجل دحـر
داعش  وكل قـوى االرهـاب واعـادة اعـمـار
ـــدن الــتي دمـــرهـــا داعش بــاحـــتاللـــهــا ا
واعـادة النـازحـ الى ديـارهم واسـتـلـهام
دن ـآثـر البـطـولـيـة لـلـفالحـ وسـكـان ا ا
أثـناء الـثـورة لالسـتـمـرار في الـنـضال من
اجل حتــــقـــيق الـــتــــقـــدم االقـــتـــصـــادي –
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