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بغداد

ام من بــاب مـا يـسـتـحـقـونه من
الـرحــمـة   وبـدا األمــر وكـأن ال
حــسـنــة فـي الــتـاريـخ تــذكـر اال
لــعــبــد الــكـر قــاسم   بل بــدا
األمر وكأن محـاسن البشرية لم
تـكتشف اال عـلى يد عبـد الكر
قـاسم  وعـلــيـنــا نــحن في هـذا
ـــــــوقف احلـــــــرج ان نــــــذكــــــر ا
ونـــســــتـــذكــــر من جـــديــــد تـــلك
احلقيقة الـبسيطة التي تنم عن
ســلـوكــنــا الــغـريب   فـقــد كـان
ـــلــــكي وراء ابـــواب الـــعــــهـــد ا
)  وكــان عــبـد مـوصــدة (مــيــتـاً
الكر قاسم حاضراً امامنا في

) يرزق! الواجهة (حياً
ال بــأس كـان الــزعـيـم يـســتـحق
ـا اكــثــر من هـذا فــقـد هــذا ور
شـهـد له االعـداء قـبل االصـدقاء
بطيبة القلب والسريرة ونظافة
اليـد ونزاهـة اجليب والـوطنـية
احلقـة الى جـانب سعـة الـصدر
والـتـسامح  ويـكـفـيه مـجداً انه
اول رئــيس في تــاريخ الــعــراق
احلـديث رفـع شـعــار (عـفــا الـله
عــــمـــا ســــلف)  وأعــــتـــقــــد إنه

سيكون آخر الرؤساء!! 
ولـــعــبت ثـم حــدث مـــا حــدث   
ـصــالح الـســيـاســيـة دورهـا  ا

وحــلت مــرحــلـة  8شــبــاط 1963
وفـتحت ابـوابـهـا اجلديـدة بـعد
ان اغـــــلــــقت ابـــــواب الــــعــــهــــد
الــــقـــاســــمي  وســـارعــــنـــا الى
مـصـادرة مـحـاسـن مـوتـانـا فـلم
نـذكـر حـسـنـة واحـدة من مـئـات
احلسنات الـتي تركها الزعيم –
الـذي  اعـدامـه حـتى من غـيـر
مـحـاكـمـة مـثـلـمـا  اعـدام عـفـا
الـــله عــمــا ســـلف والى االبــد –
عـلى خــارطـة اجلـســد الـعـراقي
ولم نــعــد نــذكــر اال انه اول من
افـتتح بـاب الزعامـة النرجـسية
عــنــد ســـكــوته عــلى مــصــطــلح

اخـرون فـنــكـيل لــهم الـتـهم وال
نتـوانـى عن نـعـتـهم بـالـنـازي
او الـــعــــلـــوج! واذن فــــهـــا هي
مــرحــلـة  14تــمـوز  1958تــفــتح
أبوابها اجلديدة وتغلق ابواب
ـــلـــكــــيـــة وابـــواب قــــادتـــهـــا ا
ووزرائـها ونـظامهـا وتاريـخها
لـكي ما حتمل   وكـأن العهـد ا
اعـبـاء تــأسـيـس دولـة وارسـاء
قــانـون   ولم يــوفـر من حــريـة
الـصحـافـة ما لـم يتـوفـر مثـقال
ذرة منه في عهود الحقة وكأنه
لم يـفـتح مــدرسـة وال كـلـيـة وال
جامعـة ولم يضع حجر اساس
لــــشــــارع او حـي  ســــكــــني او
جسـر او مـسـتـشفى   او كانه
لم يـؤسـس مـشـروعـاً صـنـاعـياً
لكية وال اروائياً وكـأن وزراء ا
لم يـتــمـتـعـوا اكــثـر من غـيـرهم
بـحـمـايـة الـقـانـون الـذي ضـمن
ــعــارضــة واالســتــقــالــة لــهـم ا
وابــداء الــرأي من غــيــر خــوف
وال حــذر من زعل الــســلــطـان 
بل وكــــأن ذلك الــــعـــهــــد ابـــقى
العراق من غيـر ماء وال كهرباء
وال نــقل وال هـــواتف ولـم تــكن
فـــيه مــــســـارح وال صـــحف وال
دور عـرض سـيـنـمي ولم يـنـتج
ادباء وال شعراء وال فنان وال
علـماء وال مـطربـ وال مثـقف
وال صــحـفــيـ   او كــانـه كـان
مـــقـــطـــوع الـــوصـل والـــصـــلــة
ـحــيـطه الــعـربي واالقــلـيـمي

والدولي.
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بعد  14تمـوز صادرنـا محاسن
وطـــويـــنــا مـــوتـــانـــا كـــلـــهــا   
صــفــحــاتــهم الــبــيض من دون
اســتــثــنـاء ولـم نـر اال مـن ثـقب
مــزاجـنــا الـصــد صـفـحــاتـهم
السود وهكـذا لم نترحم عليهم
ســواء من بـاب اخلـلـق الـديـني

قـــد يــــســـاورنـي شك ضــــعـــيف
احـيـاناً بـانـنـا من اكثـر شـعوب
ـــعــــمـــورة تـــرديـــداً لـــعـــبـــارة ا
(اذكـــروا مــحـــاسـن مــوتـــاكم) 
ولـكن ال يـساورنـي الشـك ابداً 
بانـنا اكثر شـعوب االرض لعنة
ــوتــاهم وتــنـــكــراً حملــاســنــهم
وطعنـاً في اخالقهم واحسابهم
وانسابهم !!! وهـذا امر يسير 
 بل هو أيسر بكثير من موقفنا
ــقــلــوب"  وهــو ان احملــاسن "ا
جمـيعـها ال تـذكر اال ألحـيائـنا 
اما امواتنا فال نصيب لهم غير
الشـتائم  ولـعل هـذا التـطرف 
او هــذا الــســلـــوك الــغــريب في
طـبعـنا له ما يـسوغه كمـا يقول
عــلـمـاء الـبـيــئـة وطـلـبـة االنـواء
اجلــويـة   الن شـعــبـاً ال يـزوره
فـــصل الـــربــيع فـي الــســـنــة اال
ــــضي اســــبــــوعـــ فــــيــــمــــا 
اسـابيـعه اخلمسـ البـاقية من
الـــســنــة  مــا بــ حــر يــشـوي
الــــوجــــوه من غــــيــــر مــــنــــحـــة
كــهـربـائــيـة وال اجـهــزة تـبـريـد
طر في وب شـتاء بارد قـليل ا
ظـل غـــيـــاب الــــنـــفـط واجـــهـــزة
الـتدفـئة   البـد ان يـكون شـعـباً
ـــزاج مــتـــقـــلب االطــوار حـــاد ا
غـــريب الـــســـلــوك  يـــذهب الى
الـصالة اذا آن اوانـهـا ويـسرق
مـع الـــــســـــارقـــــ اذا حـل وقت
الـــســــلب والــــنـــهب  وهــــو في
احلــالــتـ مــنـســجم مع نــفـسه
صــــــادق مـع مــــــشـــــــاعــــــره الن
شـياطـيـنه الـطاحلـة ال تـقل قوة

عن مالئكته الصاحلة!
دعـوا كل امـر في هـذه الـلـحـظـة
ــوتى ومــحــاســنــهم  اال امــر ا
وتـعـالـوا نـرفع الـلـحـاف ونـقـرأ
ستور من سيرة احملاسن ب ا
االحــيـاء واالمــوات فــذلك خــيـر
من ان يـكـشـفه غـيـرنـا او يـقراه

الــبــعــــث) حــكـــومــة (صــدام  –
.2003-1979 

ال يـظن احــد بـان األمـر اخـتـلف
كثيراً على عهد مجلس احلكم 
 اللهم اال انفراده بحسنة (قد)
ـتــلك غــيــرهـا وســتــذكـر له ال 
كـثـيراً   وهي ان ذكـر احملاسن
لـم يـعــد حــكــراً عــلى االحــيـاء 

كـمـا اعتـدنـا من  14تـمـوز 1958
ــثـالب لــغـايـة  2003\4\9  وان ا
لم تــعــد حــكــراً عـلـى االمـوات 
ــقـدور ان نــواجه فــقــد بــات بــا
حــكــومــة مــجــلس احلــكم وهي
ـا عليهـا من مآخذ حـية ترزق 
من غيـر ان ننتـظر على مضض
مــوتـهـا لــكي نـشـمــر سـواعـدنـا
ونـقـلب في اوراقـهـا الـسـود من
دون الـوقـوف حـتى عـلى سـطـر
ابــيض واحــد   مـــثــلـــمــا بــات
ـــقـــدور أن نــعـــيـــد الـــنـــظــر بـــا
ـة من فـيـصل ـواقـفـنــا الـقـد
االول وغــازي ونـوري الـســعـيـد
وقاسم  وعارف والـبكر وصدام
بـال حـــــــرج .. وبال خـــــــوف وال

تردد.
واستثمرنا واحلق فقد فعلنا   
فـرصـة اعـادة الـنـظـر والتـقـيـيم
والتقو عـلى احسن ما يكون
ـتـابع لصـحـافتـنـا سيـفـاجأ  وا
قاالت قاالت العاطفية وا بان ا
اخلــطــابــيـة الــتـي قـيــلت بــحق
عهـود واشـخـاص ينـتـمون الى
ــاضي اكــثـر مـن ان حتـصى  ا
واذا استثنينـا القلة القليلة من
تــلك الــكــتــابــات الـتـي تـتــصف
ــوضـوعـيـة   فـان بـالـرزانـة وا
الغالبية العظمى منها   والتي
ضاق مـحـيـطـها وبـات يـقـتـصر
على عـبد الكر قـاسم تقريباً 
كـانت تــعـبـر كـذلـك عن مـزاجـنـا
الـعجيب وتـطرفنـا الغريب   اذ
لم نكـتف بـذكر مـحاسن فـقيـدنا
الـوطني عـبد الـكر قـاسم لكي
نـطـبق شـعـار (اذكـروا مـحـاسن
مــــوتــــاكـم) بل رحــــنــــا نــــلــــوي
احلقـائق ونقلـبها قلـباً اجبارياً
حـتى نــبــتـدع مــواقف لــلــزعـيم
تـــتـــعـــارض مـع الـــوقـــائع ومع
ولـــقــد حـــقـــائق الـــســـيـــاســـة  
ادهــشــني احــد هـؤالء الــكــتـاب
–وهذا مثال من امثلة –وهو
يفـسـر مـوقف الزعـيم من حـرية
االحـزاب  بــان الــرجل لم يــشـأ

ان يـفـرق الشـعب!! شيء جـميل
ان يـــتـــجـــنب ذاكـــرو احملـــاسن
مــــواقف الــــزعــــيـم من احلــــزب
الـشـيـوعي ومـا عـانـاه من أذى
وشـيء جــمــيـل ان يــتــجـــنــبــوا
اخلوض في مـحابـاة الـقومـي
يـومـاً والـيـسـاريـ يـومـاً آخـر
وان يـتـجـنـبـوا قـائـمـة االخـطاء
الـــطـــويــلـــة  ســـتـــراتـــيـــجـــيــة
قابل وتكـتيـكية  الن لـلرجل بـا
من الروح الـوطنيـة واحلسنات
أل الف صفـحة وصـفحة  مـا 
ولـكن ال يـبـدو جـمـيـالً الـبـتة ان
نـفكـر ونقـرر ونحـكم بعـواطفـنا
مــثل (الـــنــســوان)   وال يــبــدو
جــمــيـالً ابــداً ان نــرسم صــورة
ـقارنـة مع صورة الـزعيم عـبر ا
صدام الن نقـاوة اللون االبيض
ــقــارنـة مع الــلـون ال تــعــرف بـا
ـــــثــــيــــله من ــــا  االســــود وا
االلـوان الــبـيض  وعـلــيه اقـرر
من غـــيـــر حـــيــاء   بـــان الــذين
يــــنــــشـــرون عــــواطــــفـــهـم مـــثل
ـقاالت (الـنـسوان) ويـدبـجـون ا
الـبكـائـية عـلى خارطـة صـحفـنا
ـا يرتـكبـون اثماً العـراقية   ا
بــحق عـبـد الــكـر قـاسم  ولـو
ـقــارنــة الـتي اعــتـمــدنــا عـلـى ا
يـعـتمـدون عـليـهـا فـمن الواجب
عـليـنـا ان نـزين ساحـات بـغداد
بــــتـــمـــاثـــيل لـــلـــوصي ونـــوري
الـســعـيــد وصـالح جــبـر وعــبـد
الــسالم مـحــمـد عــارف والـبــكـر
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ارجــــوكـم ايـــــهــــا الـــــســــادة ان
تـنصـفـوا هـذا الـعـراقـي الـكر
الــشــجـــاع الــذي وقف في وجه
جالديه وقـــتــلــته وهـــو يــهــتف
بــــاسـم الــــعـــراق  ارجــــوكم ان
تـبعـدوه عن رغـبـاتكم ومـيـولكم
واهـوائـكم واجتـاهــاتـكم وعـمـا
حتـــبــــون اضـــفـــاءه عــــلـــيه من
ـســتـحـبـات"  فــمن احلب مـا "ا
يـقـتل ومـنه مـا يـسيء ومـنـه ما
ينـفر ومـنه ما يـحرف الـكلم عن
مــواضـعه  وقــد عـلــمــتم فـيــمـا
علـمتم   بـان الرجل رحـمه الله
لء فيه وفمه غير مرة.. قالها 
ـيـول واالجتـاهات بـانه فـوق ا
فــــلــــمـــــاذا جتــــرونـه جــــراً الى
ـــائـــلــة وبـــوصـــلــة مـــيــولـــكم ا

اجتاهاتكم اخلاطئة?!

"الزعـيم االوحـد" وبدعـة "مـاكو
"  وان عهـده هو زعيم اال كر
اول عهد يـتم فيه سحل الناس
باحلـبال  ولم نذكـر إال أحداث
ـوصل وكركـوك واللـعب على ا
ــــوازنـــات احلــــزبـــيـــة حــــبل ا
وحتــويل الــصــراع من صــراع
مع الــســلــطــة الـى صــراع بـ
االحـــــزاب و.. و.. واصـــــدرنــــا
احـكـامـنـا الـقـاسـيـة بـالـطـريـقة
التي تالئم اسلوب تعاملنا مع
ـوتى  فــلم نــكــلف انــفــســنـا ا
رحلة قراءة الوقائع وظروف ا
اذا جرت االحداث بالصيغة و
الــتي جـرت عـلــيـهـا والــنـتـائج
ـاذا نقرأ و التي آلت الـيها.. و
قــد مــات الــرجل? وهــكــذا كــمـا
ترون لم نـترحم عـلى الزعيم ال
من بـاب اخلـلق الـديني وال من
بــاب مــا يــســتــحق من رحــمــة
عـلى مــا قـدمه من مــنـجـزات ال

ينكرها اال ناكر احلق.
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ودارت الـدوائـر عـلى انـقالبيي
 8شـبـاط و "مـخــلـصي الـعـراق
مـن الـدكـتـاتــوريـة الـقــاسـمـيـة"
عــلى حــد وصف الــبــعــثــيـ 
واعــتــلى عـبــد الــسالم مـحــمـد
عــارف عــرش الــعــراق   وهــو
رفـــيق قــــد لـــقـــاسـم ورفـــيق
حمـيم النـقالبـيي شـباط   ولم
يـلـبث الرجل ان انـقـلب عـلـيهم
ولـم يتـردد في وصـف حرسـهم
الـقـومي بـاحلـرس الالخالقي 
وعـلى الــعـادة   او الــقـاعـدة 
ســارع بـطـل الــعــهـد الــعــارفي
اجلـــديـــد الى طـــمـــر مــحـــاسن
وتى   بدءا من تأسيس اول ا
حـكومة مـؤقتـة في العراق الى
اخـر حكـومـة كـان لـهـا الـفـضل
فـي تـــــنـــــصـــــيــــبـه رئـــــيـــــســــاً

للجمهورية.
وال جدوى من الـتذكـير واعادة
الـتفـاصيل   فـكل نظـام سابق
هـو صـفحـة سوداء   وهو من
غـيــر مـكـاسب وال مـحـاسن وال
اخالق وال ذمـــــة وال وجــــدان 
وان الــنـظــام احلــالي هــو ابـو
اخلـيرات والـبركـات واحملاسن
وكــأنه شـهــر رمـضـان او هالل
الــــعــــيـــد   وســـوف يــــتــــكـــرر
السـيناريو في حـكومة (البعث
ثم  –الــــــبـــــكـــــر) 1968- 1979  
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يبدو الـعنوان صادمـا ولكني تـعمدت ان استـهل سطوري بـأسئلة
الواقع:

ـرض مـاسـوشيـة (جـلـد الذات) وتـقـريـعهـا ولـومـها هل أصـبـنا 
آسينا وافراحنا وتخـلفنا وتطورنا وطقوسنا الدينية لكي نتلذذ 
فنـحول اجلـميل في حـياتـنا الى (حـدوته) نتـسلى بـتفـاصيـلها من
بــاب االســتـهــزاء والـتــعــجب والـنــكــران حـتى أصــيــبت اوطـانــنـا
بفـيروس اسـمه (جلـد الذات) وقـتل االحالم!  بل اصبـحت لـدينا
ماسـوشية عـربية تـتلذذ بـااللم  تعـشق الظلم والـقهر واالسـتبداد
ــا حتـتــدم األمـور تــتــحـول الى غــضب عـارم واالســتـعــمــار وحـا
واالقــتــتـال والــنـهب تــتـرجـم عـلى االرض عن طــريق الــتـظــاهـرات
وضـرب والـسـلب  وايـذاء الــنـفس واجلـسـد بـاالنـتـحـار واحلـرق 
اجــزاء اجلـسم بـعـقــوبـة اجلـلـد أواسـتــخـدام االسـلـحــة الـبـيـضـاء
لــتـجـريـح االجـسـاد وطــبـر الــرؤوس واحـيـانــا تـتـطــور الى شـكل
فوضوي في تدمـير وخلق حالة من الـفوضى للتـعبير عن الذات .
هل صار علـينا ان نـحاكم ماضيـنا وحاضـرنا وموروثـنا الوطني
والـشـعـبي لـكي يقـال انـنـا من فـصـيـلة (الـشـعب اخملـتـار) وابـناء
(الـتــحـديث الـغـربـي) ودعـاة (جتـديـد اخلـطــاب الـفـكـري)  وهل
صار عـلى العـربي أن يلـغي تاريـخه وقيـمه ودينه حـتى يقـال عليه
انه مـن  اوطـان (الــتـمــدن) حــتى يـحــصل عــلى عــقـد ايــجـار من
ـافـيـا الـقـوة والـقطب ـعـمورة احملـمـيـة  اآلخـر لـلـسـكن في هـذه ا
األوحد . ابـتداءً فإنـني لست  ضـد الغـرب ومخـترعاته الـعظـيمة 
ولـست فقـيها ـغلـقة  وأصـحاب  الـعقول ا وليس  ضـد التـحديث 
في عـلم عـقــائـد الـبـشـر  لـكـني ارى ان الـغـرب يـريـد ان يـسـتـلب
ـعتقد واحليـاة  ويحرمنا من خـصوصيتنـا وثقافتنا حريتنا في ا
لـيسحق ليـجعل مـنا ( مـاكنـة) ندور في فـلكه  واحالمنـا العـربيـة 
آخر ما تبقى من قيمنا الروحـية واإلنسانية  ويحولها الى خاليا

سرطانية تفتك باجلسد العربي . 
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اليس هو الذي نشر لنا ثقافة االغتراب وقتل شبابنا باخملدرات
ودمـر بـلدانـنـا بـالـسالح والـتهـجـيـر وصـدر لنـا امـراض الـعـصر
التي جتـعل االنسـان في حلظـات اليـأس حيـوانا ال يـقبل الـضرب
قـابل ايضا ان اوطاننـا وحكامنا والقسمـة. ام علينا االعـتراف با
ومدارسنـا وجامعـاتنا واعالمـنا مسـؤولة عن تفـشي ثقـافة اليأس
وجـلـد الذات وتـقـز وجـودنا وثـقـافـتنـا بـفـكرة االعـجـاب بـاآلخر
واالنـبهـار به وحتـويل اوطـاننـا الى (مـصـحات نـفـسيـة) ومـراكز
للبالدة ومـؤسسات لـلقهـر واالضطهـاد وقتل الذكـاء العربي. هل
ة تتجرأ دولنـا ان تقول صراحة بـان افكار الغرب عـنصرية وظا
وان (داعش) من صـنـاعتـهم وابـتـكـاراتهم ومـايـجـري من تـشويه
اإلسالم في اوربــا هي بـفـعل مــنـظـمـاتـهـم الـسـريـة ومـبــتـكـراتـهم
اجلـهــنـمـيـة. من يـســتـطـيع الـقـول الـيــوم بـأن ارض فـلـسـطـ هي
عــربـيـة والبـد لــلـمـحــتل ان يـخـرج ام أنــهم يـدركـون تــمـامـا بـأن
اذا هذه ااجملاهرة من الرأس سيقطع وان الكراسي ستخلع!   
قبل نـخبـنا الـثقـافية بـتخـلف أوطانـنا الى حـد (جلـد الذات) كـأننا
بتكرة دارس ا بال تاريخ ومشروع ولدينا في اوطاننا عشرات ا
ـسـرح مـثـلـمـا لـديـنا ـوسـيـقى واالدب وا في الـفن الـتـشـكـيـلي وا
ــهــنـدســ واألطــبـاء ــبــتــكـرة وجــيــوش من ا صـنــاع الــعــقـول ا
ي وخبـراء في الطاقة واالقتـصاد واحلاسوب. أحتدى واألكاد
ـصـيـبـة أن يـسـتـنـكـر أحـد هـذا الـوجـود الـبـشـري الـفـاعل لـكن ا
الكبرى هو اننا نقزم طاقتنا بجلد الذات وتقتل اوطاننا اخلبرات
والـعـلـمـاء بفـسـاد األنـظـمـة وكـرههـا لـلـعـلم ألنه الـعـدو األول لـها!
ـاضي; ألن األول وكـمـا يـقـال  أن الـذنب ذنب احلـاضـر ولـيس ا
سبب في بـقاء الـثاني داخـله ال العـكس. هل يعـيش الغـرب على(
أم ان مـــنــطق ونــحـن عــلى (مـــريخ الــتـــخــلف)  قــمـــر الــتــمـــدن) 
كـان  وان هـناك احلـضارات االنـسـانـية تـتـغـير بـفـعل الـزمـان وا
دورات لـلــتــغـيــيــر كـمــا يــرى ابن خـلــدون وفــيـكــو وتــويـنــبي .اين
االمبـروطـوريات الـكبـيرة الـتي اصبـحت من الـتاريخ وغـابت عنـها
الشمس ? اليس األجدر بـنا أن نقرأ التـاريخ بلغة النـقد والتحليل
ـسـلـمـ كـانـوا االبـرز والـدروس لـيـكـتـشف اآلخـر بـأن الـعـرب وا
وأكـثــرهم انـسـانـيـة ـبـتــكـرات والـعـلـوم  ـعـارف وا حـضــورا في ا
مبتكرا بينما كان اآلخر يعيش في ظالم دامس  ورحمة بالعا 
ـوت والقتـل واالرهاب واحلروب االهـليـة اجملانـية واالبادة انواع ا
اجلـمـاعـيـة . من يـنسى مـافـعـلـته الـكـنيـسـة حـيـنـما عـلـقت نـخـبـها
وسلبت حقوق البشر قسرا وأرهابا شانق  الثقافية على اعواد ا
ـفعول به  حتى اليزعل علينا . هل علينا ان نسكت عل الفاعل وا
اآلخربـأسم ( الـتسـامح والـتعـايش ). وهنـاك من اغـبيـاء االمة من
يـأتي لـيـعـلـمـنـا (عـظـمـة اآلخـر) وبـبـتـكـر لـنـا هـوسـا غـربـيـا مـثـقل
ويـجعل هجـاء الغرب (عـقدة حضـارية ) و(هرب بجراحـات االمة 
من الواقع ) و( تزمت وانغالق ديني) رغم اننـا تركنا تراكما من
احلضارات والـتجارب واخلـبرات يشـيد بهـا اآلخر قبل ان نـشيد
بها . من يجرؤ القول على ان الغرب متخلفا  ويلغي مخترعاتهم
ونحن نعـيش اليوم عـلى منـجزاتهم الـكبيرة وفنونـهم وابداعاتـهم 
ووجـدت .انــا شــخـصــيـا عــشت مــرحـلــة الــشـبــاب في بــلـدانــهم 
مــثــلــمــا وجـدت ــارســاتــهم  االسـالم حـاضــرا فـي سـلــوكــهم و
وهـذا هـو سر تـفـوقهم مـنسـوب الـعقالنـيـة مـرتفـعـا في تفـكـيرهم 
فهم ليسوا من صنع آله آخر .ولكن علينا ان ننظر للوجه اآلخر 
فالـعـقل الدوجـماتي الـسائـد في الـغرب الـذي يدرك احلـقيـقة عـبر
ـتـحـيــزة الـقـائـمـة عـلى مـنــظـور واحـد هـو الـذي خـلـق الـعالقـات ا
الــتــمــيــيــز بــ ( نــحن) و(هـم) وجــعــلــهم في كــهــوف (الــغــيــتــو
لـيــقـعـوا فـريـسـة قـبـضـة الـدولـة الـقـومـيـة أو ( الـدولـة ـاضـوي)  ا
) الـتي تـنـبـأ بهـا هـوبـز . الـيس األجدر بـالـعـربي الـيوم  ان الـتـن
ويـسـتـيـقظ بـقـوة جراء يـضع عـقـله حتت الـصـدمـات الـكـهربـائـيـة 
والـصــرعـات الــديــنـيــة والــطـائــفـيــة والــقـومــيـة ــدمــرة  احلـروب ا
نـظم  واجملـاعـات الكـبـرى  لكي يـتـوقف عن (جـلد والـتهـجـيـر ا
وتـقز الـهـويـة والـوجود والـتـاريخ . ألن قـدراً كـبـيراً من الـذات) 
فـكرين في تـاريخ الـفكـر العـربي احلديث لم يـدّخروا وسـعاً في ا
مـدح اآلخـر وتــبـخـيس الـذات! نـعم نـحن امــة بـحـاجـة الى تـفـعـيل
واسـتئـنـاف احلـضارة  وتـنـمـية الـفـعل والفـاعل  وجـر اجملـرور 
واحـياء الـنهضـة في داخلـنا لتـفعيل ال الـفكري والـعقلي  رأس ا
الطـاقة االيـجابيـة . لكـننا عـليـنا ان نعـترف بـأننا اصـحاب ابـتكار
بـيـنـمـا اآلخـر يـبـتـكـر مـضـادات احلـيـاة فـيـروس ( جـلــد الـذات ) 
لينـعش الذات. وهـذا هو الهـوان  احلقيـقي المة لم يبق لـها سوى

رب يحفظها !
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النظـر حول كيفيـة إقامة الدولة
الـفلـسطـينـية عـلى حدود الـعام
1967وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــقــدس
بادرة الشرقـية مثلمـا طرحته ا
العربية عام  2002القائمة على
" كمـا هو معروف "حل الدولـت
والــتي رفـــضــهـــاالــصـــهــايـــنــة
وأهــمــلـــوهــا في وقت مــا زالت
فـيه األنظـمة الـعـربيـة متـمسـكة
بـــهــا عــلـى أمل أن يــأخـــذ بــهــا
الــعـدو واجملــتــمع الــدولى ذات
يــوم وهـــو يـــوم لن يـــأتي أبــدا
...لقد رفض الكـيان الصهيوني
ــسخ "كل" مــنــذ إقـامــة كــيـانه ا
ولـــــــــيـس بـــــــــعـض أو أغـــــــــلب
ـبــادرات والـقـرارات الــدولـيـة ا
تعلـقة بالـقضية الـفلسطـينية ا
وقام بالضد من اإلرادة العربية
وإرادة اجملتـمع الدولي بـإنشاء
ــسـتـوطــنـات في األرض آالف ا
العـربيـة احملتـلة بـعد إحـتاللها
عـــــــقب عـــــــدوانـه في الـــــــعــــــام
1967وخــــاصـــــة في الـــــقــــدس
والـــضـــفــة الـــغـــربــيـــة وصــادر
ـات عــشــرات اآلالف من  الــدو
الــــــــزراعـــــــــيــــــــة اخلــــــــاصــــــــة
زارع بـالفـلسـطـينـي وجـرف ا
واحلــقــول والــبــســاتــ وهــدم
آالف الــــبـــــيــــوت عـــــلى رؤوس
سـاكنـيـهـا وقتل وشـرد وإعـتقل
ـــواطـــنــ وســـجن اآلالف من ا
األبــريــاء الـى جــانب مــعــاقــبــة
الشعـب الفلـسطـيني يـوميا بال
ـا ال يـتـفق مع قـوان مـبرر و
حـقـوق اإلنـسـان وأيـة  مـعـايـير
إنسانـية أو أخالقية مـستخدما

الـــــضــــوء عـــــلى بـــــعض تـــــلك
ـقـاالت الـتــحـديـات بـعــدد من ا
نـبـدأهـا بالـتـحدي الـصـهـيوني
فـنقول: إن أول هـذه التـحديات
وأكــثــرهـــا خــطــورة وتـــأثــيــرا
مـبـاشـرا عـلى احليـاة الـعـربـية
حاضـرا ومـسـتقـبال هـو وجود
الـكـيان الـصهـيوني في األرض
الـعربـية ...لقـد أقام اإلستـعمار
الـغربي هذا الـكيان الـسرطاني
الغريب في قلب الوطن العربي
"في الـــعــام 1948 "فـــلـــســـطـــ
نع ـكـر واخلـديـعـة  بـالـقـوة وا
امــتـــنــا من حتــقــيق وحــدتــهــا
الــقـــومــيــة وإعـــاقــة تــقـــدمــهــا

احلضاري...
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إن هـذا الـتـحـدي الـبـالغ الـقـوة
والـتــعــقـيــد لـيـس مـجــرد حتـد
ــــكـن الــــتــــفــــاهم  أو طــــار 
التعايش معه بإتخاذ إجراءات
أو قــرارات مـــثــلـــمــا أنـه لــيس
صـراعــا سـيـاسـيــا بـ الـعـرب
كن التوصل الى والصهاينة 
حل بـــــشــــأنـه من خـالل عــــقــــد
إتفاق أو إقامة معاهدة صداقة
كـــمــــا يــــروج لــــذلك الــــكــــيـــان
الـصــهــيـوني ومـن يـقف وراءه
من قـوى الـشـر والـعـدوان ومن
آثــر إلـقــاء الــسـالح بـحــثــا عن
سالم بأي ثمن هـو في حقيقته
إســـــــتــــــسـالم مــــــشــــــ إلرادة
احملـــتــلـــ وتـــخل فـــاضح عن
الـقضـيـة الفـلسـطـينـية لـصالح
الــغــزاة احملـــتــلــ .. كــمــا إنه
لــــيس إخـــتالفــــا في وجـــهـــات

شـتى وسـائل القـتل والـتـدمـير
واخلـراب كــمـا حــدث ويـحـدث
في قـــطـــاع غـــزة بـــإســـتـــمــرار
مـتخـذا من ذلك سـيـاسة ثـابـتة
تــعـــبــر عن نــهـــجه الــعــدواني
الـعـنصـري في إشارة واضـحة
تـدل عــلى انه لن يــنـسـحب من
األرض الـتي إغتصـبها بـالقوة
وطــرد أهــلــهــا مــنــهــا..كل ذلك
جـــرى ومـــا زال يـــجـــري أمـــام
انظـار األنـظـمـة الـعـربـيـة التي
وقع بـعـضهـا معه إتـفاق سالم
كإتـفاق كـامب ديفـيد مع مـصر
وإتـفـاق وادي عـربـة مع األردن
إضــافــة الى إتـفــاقــيـة أوســلـو
الـتي عـقدهـا يـاسـر عـرفات مع
الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــوني عـــام
1992والتي لم يـلبث العدو ان
مزقـهـا ولم يـعد لـهـا أي وجود
او تـاثـيـر يـذكـر.. إن مـا يـجري
اآلن من إعــــداد وإســـــتــــعــــداد
لـتــمـريــر مـا تــعـرف بـ(صــفـقـة
الـقــرن) والــتي كـان الــتــعـبــيـر
ـؤتـمـر اإلول عـنـهـا هــو عـقـد ا
ـنامة عاصمة اإلقتصادي في ا
اضي الـبحـرين  في حزيـران ا
ليس اكثر من مؤامرة مستمرة
وجـــهــــد ســــيـــاسـي أمـــريــــكي
صـــهـــيـــوني مـــتـــواصـل مـــنــذ
عــشــرات الــســنــ لــتــصــفــيـة
الـقضـيـة الفـلسـطيـنيـة وتأكـيد
إضـفــاء الـشــرعـيــةعـلى وجـود
الــــكــــيـــان الــــصــــهـــيــــوني في
فـلــسـطــ وتـكــريس اإلحـتالل
كحـقيقة أبـدية وهو أمر رفضه
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بغداد

ويرفضه الـفلسطينـيون جميعا
ومعهم جـماهير أمتـهم العربية

من اخلليج الى احمليط...
إن أكبر وأخطر التحديات التي
تـواجـهـهــا أمـتـنـا الــعـربـيـة في
هـــذه الــلـــحــظـــة الــتـــاريــخـــيــة
العـصيـبة والـفارقـة واحلاسـمة
هـــــــو مــــــحـــــــاولــــــة الـــــــقــــــوى
اإلسـتــعـمــاريـة والـصــهـيــونـيـة
فرض اإلعتـراف على العرب ب"
إسرائـيل"  ليـس كدولـة شرعـية
لـها حق الوجـود واحليـاة ولها
حــدودهــا الــطــبــيــعــيــة اآلمــنـة
ا عـترف بـهـا عربـيإ فـقط وإ ا
بــاإلضــافــة لـكـل ذلك اإلعــتـراف
بــهـا ك "دولــة يـهــوديـة " أيــضـا
وهو ما يـعني ان الفلسـطيني
لن يكون لهم بعد هذا اإلعتراف
أي حق فـي أرضـــهم ووطـــنـــهم
غتصب مع التنازل عن حقهم ا
التاريخي والشرعي والقانوني
في الـــعــودة الى ديـــارهم الــتي

سرقها الصهاينة..
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إن الـقـضـيـة الـفــلـسـطـيـنـيـة مـا
زالت كــمـا كــانت هي الــقـضــيـة
ركزية األولى بالـنسبة للعرب ا
كـــــأمــــة حـــــيـــــة تــــرفـض الــــذل
واإلســــتـــسالم واخلـــنـــوع وإذا
كـــانـت قـــوى اإلســـتـــعـــمـــار قــد
إستطاعت بالترهيب والترغيب
وبـالــوعـد والـوعــيـد أن تـفـرض
إرادتــهــا عـلـى بـعض األنــظــمـة
ــتــخــاذلــة الــتي ال الــعــربــيـــة ا
يـهـمـهـا إال الـبـقـاء في الـسـلـطة

وتـدفـعــهـا لإلعــتـراف بـالــكـيـان
الصـهـيوني وتـوقـيع معـاهدات
صــلح وسالم وإقـــامــة عالقــات
ســيــاســيــة وإقــتــصــاديــة مــعه
بالضدمن إرادة شـعبها وأمتها
فـــإن إرادة شـــعـــبـــنــا الـــعـــربي
الـرافض لـكل أشـكـال الـتـطـبـيع
مع ذلك الـــعــدو اإلســتـــيــطــاني
العنصـري التوسعي لن ترضخ
أوتــلــ او يــصــيـــبــهــا الــوهن
والــتــراجع .. إن تــلك األنــظــمـة
عزولة اإلستبدادية والرجعية ا
شــعــبـــيــا التــمــثل إال نــفــســهــا
قدرات والتملك حق التصرف 
ومــصـــيــر شـــعــبـــهــا وأمـــتــهــا
ـصـيـريـة وهي إذ وقـضـايـاهـا ا
تــفــعل ذلك فــبـــالــقــوة والــقــمع
واإلرهـاب ودون رضـا وموافـقة
اجلماهير الشـعبية العربية في
كل مـكان الـتي تـطـالب بتـحـرير
غتصـبة من النهر الى األرض ا
البحر رافـعة شعارات ومقوالت
الــــبـــــطل الـــــقـــــومي الـــــعــــربي
الـتـاريـخي جـمال عـبـد الـنـاصر
الـــتي أعـــلــنـــهـــا بــعـــد نــكـــســة
اخلـــــامس مـن حــــزيـــــران عــــام
:1967 في مــــؤتــــمــــر الــــقــــمـــة
العـربي باخلرطـوم المفاوضات
والصـلح وال إعـتـراف بــالـكـيـان
الـصهـيوني وال تـفريط بـحقوق
الـشـعب الـعـربي  الـفـلـسـطيـني
وأن" مـا أخـذ بالـقـوة ال يـسـترد
بـغيـر الـقوة"وهـذا هـو التـحدي
األول واألكــبــر واالخــطــر الـذي

تواجهه أمتنا العربية اآلن.
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ـصيرية كـثيرة هي التـحديات ا
الـتي تـواجهـهـا أمتـنـا العـربـية
والتي جتب مـعاجلتـها وإيجاد
احللول اجلذريـة لها وعدم ترك
حــلــهــا بـــيــد الــقـــوى الــكــبــرى
ـية ولـلـظروف الـسـياسـيـة العـا
الـــتـي ســـتـــزيـــدهـــا صـــعـــوبـــة
وتـعــقـيـدا...إن تـلك الــتـحـديـات
ـكن لــيــست حتــديـات عــابــرة 
جتــاوزهـا أو حـلــهـا بـإجــتـمـاع
عـلى مـســتـوى الـقـمـة او بـلـقـاء
سريع ثنـائي أو جماعي ...إنها
ــســـتــقــبل حتــديــات تـــتــصل 
ومـصـيـر األمـةالعـربـيـة وتـشكل
خـــطــرا داهـــمــاعــلـى وجــودهــا
الــــقـــومـي واحلـــضــــاري إذا لم
تتمـكن من مجابهتـها والتعامل
مـعهـا كخطـر حقيـقي ال مفر من
اإلعــــتـــراف بــــوجــــوده ومن ثم
الــعــمل بــكل قــوة وحــزم وعـلى
ـستويات لتفاديه أعلى وكافة ا

والتخلص منه. .. 
وال شـك أن هــنــاك الــكــثــيــر من
التـحديـات اخلطـيرة والـصعـبة
الــتي تــعـتــرض طــريق الـتــقـدم
والــــتــــطـــــور مــــثل الــــتــــحــــدي
الـــــصــــهـــــيــــوني والـــــتــــحــــدي
ــــقـــــراطي والـــــتـــــحــــدي الـــــد
احلـــــضــــاري وحتـــــدي بـــــقــــاء
األنـظــمـة الـقـطــريـة عـلى مـاهي
عـليه بـإعتـبارهـا عقـبة كـبرى ال
تـســاعـد عــلى حتـقــيق الـوحـدة
الـعربية وغـيرها من الـتحديات

األخرى .. 
ونــحن هــنــا ســـنــحــاول إلــقــاء

شهق الناس
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