
قبل ما يزيد علي ربع قرن قدم املخرج ال�سينمائي البولندي 
اأن كان قد  اأخرجه بعد  تاركوف�سكي فيلمه )احلنني( الذي 
القيود على  باأعوام حمتجا على  هاجر من بالده قبل ذلك 
حياة  يف  ال�ستالينية  املرحلة  كانت  التي  العامة  احلريات 
قا�سيا  عنوانا  اال�سرتاكية  واأوروب���ا  ال�سوفيتي  االحت��اد 
لها. وكان حنني )تاركوف�سكي( �ساأنه �ساأن حنني )برتولد 
بريخت( ال�ساعر وامل�سرحي االأملاين العظيم الذي طاردته 
القمع  اأ�سكال  اخترب  وهناك  اأمريكا  اإيل  وذه��ب  النازية 
يف  بخا�سة  منهم  والي�ساريني  للمبدعني،  واملعلن  اخلفي 
ظل مرحلة املكارثية التي قامت اأثناءها املخابرات املركزية 
االأمريكية واملباحث الفيدرالية باأكرب عملية قمع ومالحقة 
انتحار  اإىل  اأدى  ما  وال�سينمائيني  واملفكرين  الكتاب  �سد 
خمربين  اإىل  البع�ض  وحت���ول  االآخ���ر  وه��ج��رة  بع�سهم 
و�سمت اآخرون اإىل االأبد، وت�سكل هذه املرحلة واحدة من 

النقاط ال�سود الكثرية يف ثوب الراأ�سمالية.
العامل  اإىل  ال�سينمائية  ب��ذاك��رت��ه  )ت��ارك��وف�����س��ك��ي(  ع���اد 
يقوده  فعليا  )بريخت(  وع��اد  احلنني،  يقوده  اال�سرتاكي 
اإدراك��ه  رغ��م  الدميقراطية  اأملانيا  بلده  اإىل  االأع��ل��ى  املثل 
اأ�سكال من الرقابة واحل�سار ليوؤ�س�ض مع زوجته  لوجود 
الفنانة )جيلينا فايجل( وعدد من اأ�سدقائه فرقة )الربلرن 
نظرياته  عرو�سها  على  طبق  التي  امل�سرحية  اإن�سمبل( 
امل�سرحية يف االآراء واالإخراج والتي هزت العامل و�سكلت 
نقلة نوعية يف تاريخ امل�سرح العاملي حتت عنوان )امل�سرح 
ال�سرقية رغم  برلني  واأبدع يف  بريخت  امللحمي(، وعا�ض 
اال�سرتاكية  املنظومة  انهيار  قبل  وم��ات  ال�سعوبات،  كل 
قمع  يف  اأمثولة  اإىل  الراأ�سمالية  الدعاية  حولتها  التي 
اأجنزته  م��ا  ك��ل  م��ع طم�ض  املبدعني  وم�����س��ادرة  احل��ري��ات 
واأفكار  قيم  من  اأنتجته  وما  عظيمة،  اأعمال  من  التجربة 

ومثل عليا ونظم رعائية.
ماليني  ليكت�سف  عاما  ع�سرين  �سوى  التاريخ  ميهلنا  ومل 
يف  للتظاهر  اندفعوا  حني  خمدوعني  كانوا  اأنهم  الب�سر 
الديكتاتورية  بلدان املنظومة اال�سرتاكية منددين بالنظم 
الباردة  احل��رب  ظل  يف  البلدان  ه��ذه  على  �سيطرت  التي 
التي  النظم  اأن  اأي�سا  وحتت راية اال�سرتاكية، واكت�سفوا 
عام  رو�سيا  يف  ال��ك��ربى  اال�سرتاكية  ال��ث��ورة  بعد  قامت 
اإ�سالحها  ميكن  ك��ان  اأوروب���ا  �سرق  بلدان  يف  ثم   1917
كانت  ال�سامل  التقوي�ض  عملية  ولكن  تقوي�سها،  من  بدال 
التجربة  نتيجة خمطط كوين وح�سي ال فح�سب الإ�سقاط 
االأوىل التي خا�سها ماليني الب�سر بب�سالة لتجاوز النظام 

الكامل  الق�ساء  العملية  ا�ستهدفت  اأي�سا  الراأ�سمايل واإمنا 
على هذا احللم نف�سه، بل وجترمي التطلع اإىل عامل اأف�سل 
الب�سرية وامل�ساواة  العدالة والكرامة  رايات  عليه  ترفرف 
املبدع  االإن�����س��اين  الت�سامن  واإح���الل  اال�ستغالل  ب��اإل��غ��اء 
اأجل  من  احلثيث  والعمل  احل��روب  نزيف  ووق��ف  حمله، 
اال�سرتاكية  الثورة  زعيم  )لينني(  اإليه  دعا  �سلمي  تعاي�ض 
االأوىل لدى تاأ�سي�ض نظام الدولة ال�سوفيتية وبعد التدخل 
دولة  ع�سرة  اأربع  به  قامت  بدايتها  من  الإجها�سها  امل�سلح 

ا�ستعمارية.
ويف زيارة اأخرية يل الأملانيا التي حتتفل بذكرى توحيدها 
النظامني  ظل  يف  فيها  عا�سوا  اأ�سدقاء  يل  قال  الع�سرين 
ال�سرقيني  االأمل��ان  اأو�ساط  اإن يف  وبعده  التوحيد  قبل  اأي 
�سقوط  بعد  ال�سريح  التمييز  من  الأ�سكال  تعر�سوا  الذين 
حائط برلني حنني جارف الأيام اال�سرتاكية، واإن كان اأحد 
ال يطالب بعودة االنف�سال، الأن الوحدة القومية كانت اأحد 
اآمالهم العظيمة طيلة �سنوات احلرب الباردة، وقد تعر�ض 
كل اأ�ساتذة اجلامعات يف اأملانيا ال�سرقية ال�سابقة لال�ستبعاد 
�ساأنهم �ساأن كل ال�سفراء والعاملني يف ال�سلك الدبلوما�سي 

وهوؤالء يت�ساعف احلنني للما�سي يف اأو�ساطهم.
ك��ان��ت النظم اال���س��رتاك��ي��ة ال��ت��ي رك���دت ث��م ان��ه��ارت بفعل 
قد  ال�سرية  االإمربيالية  والتدخالت  العوامل  من  جمموعة 
ال�سحة  من  االجتماعية  الرعائية  النظم  من  �سبكة  اأن�ساأت 
ورعاية  والثقافة  والرتفيه  والنقل  واالإ�سكان  والتعليم 
ويتح�سرون  خري  بكل  يتذكرونها  النا�ض  مايزال  الكبار 
على انهيارها، بل اإن بع�ض هذه النظم خا�سة دور ح�سانة 
النمط  نف�ض  على  جديد  من  تتاأ�س�ض  اأخ��ذت  قد  االأط��ف��ال 

القدمي.
ال��ع��امل��ي��ة يف العامني  ال��راأ���س��م��ال��ي��ة  اأزم����ة  ان��ف��ج��ار  وك���ان 
االأخريين منا�سبة الإعادة طرح املثل العليا لال�سرتاكية على 
به  ت�سعر  ال��ذي  احلنني  ولي�سبح  التاريخ،  اأعمال  ج��دول 
املاليني جتاه التجربة التي �سقطت مر�سدا لها يف �سعيها 

ملواجهة اآثار االأزمة االقت�سادية.
 - بعيدا  ولو   - هدفا  جم��ددا  الراأ�سمالية  جت��اوز  وي�سبح 
اأجهزة  تتوقف  ومل  العامل  اأنحاء  كل  يف  الكادحني  ملاليني 
الدعاية الراأ�سمالية اجلبارة عن ت�سويه تاريخ اال�سرتاكية 
التي  لالإن�سانية  املعادية  املمار�سات  علي  معتمدة من جهة 
مار�ستها بع�ض هذه النظم التي انهارت ومن جهة اأخرى 
على تر�سانة االأفكار اجلاهزة وامل�ستجدة �سد اال�سرتاكية 
اأ�سكال  كل  ت�سفية  وهي  املركزية  فكرتها  من  ولل�سخرية 
اخلوف  �سنوف  كل  من  كافة  الب�سر  وحترير  اال�ستغالل، 
واحلاجة، واإزالة كل العقبات اأمام تطورهم احلر وقدراتهم 
االإبداعية ومواهبهم التي طاملا جرى قمعها ب�سبب الفقر اأو 

القهر وامل�سادرة والتمييز يف املجتمع الطبقي. 
االندفاع  عن  اعتذارا  لال�سرتاكية  احلنني  هذا  ويت�سمن 

املهوو�ض قبل ع�سرين عاما لتقوي�سها بدال من اإ�سالحها.

عبداملجيد  امل�ست�سار  ع��رف��ت  لقد 
 - ال��ن��ي��اب��ة  اأول  وك��ي��ل   - حم��م��ود 
ال��ت��ح��ق��ي��ق يف  اأث���ن���اء  ع���ام 1977 
اأمن  ح�سر  و101   100 الق�سيتني 
 18 انتفا�سة  بعد  العليا  ال��دول��ة 
 1977 الثاين  كانون  يناير/  و19 
)انتفا�سة  ال�سادات  �سماها  التي 
احلرامية( واأطلقت عليها ال�سحافة 
العاملية )انتفا�سة اخلبز(، مل اأمثل 
 20 فجر  علي  القب�ض  بعد  اأم��ام��ه 
فاملحقق  للتحقيق   1977 ي��ن��اي��ر 
يو�سف  ال��ف��ا���س��ل  امل�ست�سار  ك���ان 
اللقاء االول كان عقب  دراز، ولكن 
م�سادرات )االأهايل( )االأوىل( عام 
املحكمة يف  اأمام  1978 ومرافعته 
20 اأغ�سط�ض/ اآب، مطالبا بتعطيل 
)االأه��ايل( ثم عقب اقتحام مباحث 
اأمن الدولة ب�سحبة النيابة يف 18 
ملقر   1979 الثاين  كانون  يناير/ 
حزب التجمع وتفتي�سه، بعد اإلغاء 
احتفال احلزب مبرور عامني علي 
واإلقاء  يناير،  و19   18 انتفا�سة 
ذلك،  بعد  منزيل  من  على  القب�ض 
وال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ي يف ن��ي��اب��ة اأم��ن 
االأمنية  احلمالت  وتوالت  الدولة، 
وبالغات مباحث اأمن الدولة واإلقاء 
القب�ض على، وكان من حظي املثول 
اأمام )عبداملجيد حممود( للتحقيق 
معي عام 1979 بتهمة امل�ساركة يف 
تاأ�سي�ض واإدارة )احلزب ال�سيوعي 
امل�سري(، ثم يف عام 1981 بنف�ض 
يف  للمحاكمة  وت��ق��دمي��ي  التهمة، 
ق�سية  يف  ذل��ك  وق��ب��ل  الق�سيتني، 
و19   18 اأح���داث  على  التحري�ض 
يناير 1977، واحلكم علي بالرباءة 

بعد ذلك يف الق�سايا الثالث.
معي  ح���ق���ق  ال���ث���م���ان���ي���ن���ي���ات  يف 
حممود،  ع��ب��دامل��ج��ي��د  امل�����س��ت�����س��ار 
العليا  الدولة  اأم��ن  لنيابة  كرئي�ض 
اأكرث  النيابة  لنف�ض  ع��ام  وكمحام 
من مرة يف ق�سايا �سحفية ب�سفتي 
رئي�سا لتحرير )االأهايل( )1982 - 

.)1988
الع�سرين  ال�����س��ن��وات  ه���ذه  خ���الل 
عرفت من اأداء )عبداملجيد حممود( 
معنى اأن النيابة متثل املجتمع وهي 
واحلري�سة  الدعوى  على  االأمينة 
يف  يكن  مل  املجتمع،  م�سالح  على 
واإمن���ا  للمتهم  خ�سما  حتقيقاته 

بروح  وملتزم  احلقيقة  عن  باحث 
القانون ويحر�ض على تنبيه املتهم 
قول  الأي  نظره  ولفت  حقوقه  اإىل 
ي�سدر عنه قد ي�سيء اإليه، واإ�سافة 
بالقانون  ال��وا���س��ع��ة  معرفته  اإىل 
ك���ان وا���س��ع ال��ث��ق��اف��ة يف جم��االت 
ومتابعا  ن��ه��م��ا  وق���ارئ���ا  م��ت��ن��وع��ة 
وال�سحفية،  ال�سيا�سية  للحياة 
وك����ان اجل��ان��ب االإن�����س��اين ب���ارزا 
اأنني  اأذك��ر  املتهمني،  معاملته  يف 
ال��ن��ق��ا���ض كنا  ف���ري���دة  وزوج����ت����ي 
متهمني يف ق�سية احلزب ال�سيوعي 
1981 وحمبو�سني على ذمتها، اأنا 
وفريدة يف  ليمان طرة،  �سجن  يف 
وتكرر  اخل��ريي��ة،  القناطر  �سجن 
مواعيد  يف  للتحقيق  ا�ستدعاوؤنا 
للقائها  �سوق  يف  وكنت  خمتلفة، 
اأم��ام عبد  ذل��ك  ب�سدة، وع��ربت عن 
املجيد حممود، وبعد اأيام فوجئت 
اأخرى،  مرة  للتحقيق  با�ستدعائي 
تنتظر  اال�سرتاحة  فريدة يف  الأجد 
واأم�سينا  للتحقيق،  ا�ستدعاءها 
م��ع��ًا م���ا ي��ق��رب م���ن ���س��اع��ت��ني قبل 
ا���س��ت��دع��ائ��ن��ا ال���واح���د ت��ل��و االآخ���ر 

للتحقيق.
 1984 ح���زي���ران   / ي��ون��ي��و  ويف 
ال�سعب  جمل�ض  انتخابات  وعقب 
ن�سرت يف )االأهايل( حتقيقا حول 
�سالح  كتبه  االن��ت��خ��اب��ات،  ت��زوي��ر 
لوزير  االت��ه��ام  فيه  ووج��ه  عي�سى 
ال��داخ��ل��ي��ة ووزي����ر احل��ك��م املحلي 
ماأمون(  �سعدالدين  حممد  )اللواء 
- اأح����د اأب���ط���ال ح����رب اأك��ت��وب��ر/ 
عن  بامل�سوؤولية   - االأول  ت�سرين 
احلكم  وزي��ر  وتقدم  التزوير،  هذا 
الدولة  اأم��ن  لنيابة  ببالغ  املحلي 
وال�سب يف  بالقذف  يتهمني  العليا 
- وكان  التحقيق معي  حقه، وبعد 
لنيابة  رئي�سا  حممود  املجيد  عبد 
الدعوى  حفظ  تقرر   - الدولة  اأم��ن 

اإداريًا.. 
وج����اء يف ق����رار احل��ف��ظ اأن����ه يف 
الدميقراطي  النظام  تطبيق  )ظ��ل 
واحل���ي���اة ال��ن��ي��اب��ي��ة احل��زب��ي��ة يف 
ال���ب���الد – وع���ل���ى  ���س��وء امل��ب��ادئ 
حمكمة  اأر���س��ت��ه��ا  اأن  ���س��ب��ق  ال��ت��ي 
مراحل  م���ن  م��رح��ل��ة  يف  ال��ن��ق�����ض 
 - ال�سدد  ه��ذه  يف  اأحاكمها  تطور 
الق�سد اجلنائي ال يتوافر وال  فاإن 

يفرت�ض مبجرد ن�سر العبارات مع 
العلم مبعناها، واإمنا يجب البحث 
ملعرفة  الدعوى  ظ��روف  جميع  يف 
للمقال  النا�سر  ق�سد  ك��ان  اإذا  م��ا 
االإ�سرار  جم��رد  اأو  ال��ب��الد  منفعة 
اإذ  عليها،  امل��ط��ع��ون  ب��االأ���س��خ��ا���ض 
ع��ل��ي��ه يف جميع  امل��ت��ف��ق  م���ن  اإن����ه 
على  الطعن  اأن  الد�ستورية  البالد 
ال�سيا�سيني يجوز قبوله  اخل�سوم 
الطعن  م��ن  واأو����س���ع  اأع����م  ب�سكل 
واأن  ب���ال���ذات  م��ع��ني  ���س��خ�����ض  يف 
بلغت  مهما  العمومية  املناق�سات 
واآراء  اأع��م��ال  نقد  يف  ال�����س��دة  م��ن 
االأح������زاب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ي��ك��ون يف 
م�سلحة االأمة التي يت�سنى لها بهذه 
الطريقة اأن تكون راأيا �سحيحا يف 
احل����زب ال����ذي ت��ث��ق ب���ه، ك��م��ا جاء 
هذا  يف  النق�ض  اأحكام  مبادئ  يف 
ال�سدد اأي�سا جواز حمل العبارات 
على معنى النقد - يف هذا املجال - 
ولو ا�ستعمل فيها الكثري من ال�سدة 
جاءت  ول��و  الكلم،  ق��وار���ض  وم��ن 

على �سبيل املبالغة(.
املجيد  عبد  امل�ست�سار  تويل  ومنذ 
حم��م��ود م��ن�����س��ب ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام، 
اأ�سبح النائب العام هو امللجاأ لكل 
التي  واالأف��راد  واجلماعات  الفئات 
اأو خرق  اأو ظلم  يقع عليها عدوان 
ل��ل��ق��ان��ون، ���س��واء ك���ان م��ن جانب 
ميلكون  اأف����راد  م��ن  اأو  ال�سلطات 
النائب  وجتاوب  واحلماية،  القوة 
العام ومعاونوه مع �سكاوى النا�ض 
�سحيح  بفهم  جانبهم  اإىل  ووقفوا 
لروح القانون واأهدافه دون خوف 
من حاكم اأو �ساحب نفوذ، والقائمة 
ثالثة  اإىل  باالإ�سارة  اأكتفى  طويلة 
ق�سية  يف  احلكم  ا�ستئناف  منها.. 
غ����رق ال���ع���ب���ارة ال�������س���الم، اإح���ال���ة 
ال�سحيفة التي ن�سرت اأخبارا كاذبة 
ال�سريف  ن��ور  الكبري  الفنان  �سد 
قرار  اإلغاء  العاجلة،  املحاكمة  اإىل 
فالح   400 بطرد  الغربية  حمافظ 
من اأرا�سيهم لتخ�سي�سها مل�ستثمر 
ي��ري��د ب��ن��اء ف��ن��دق وجم��م��ع جتاري 

واإعادة االأر�ض اإىل الفالحني.
حت��ي��ة ل��ل��ن��ائ��ب ال���ع���ام، ال����ذي قدم 
اأن  يجب  مل��ا  ال�سحيحة  ال�����س��ورة 
اأي  يف  العامة  النيابة  عليه  تكون 

جمتمع متح�سر.

الهجوم  ه��ذا  ا�سباب  ح��ول  التحقيقات  ب��داأت  الفور  وعلى 
املفاجى ودوافعه اخلفية وما اذا كان امليجر يعمل مبفرده ام 
انه كان يتقلى توجيهات او فتاوى حت�سه على هذا الفعل. 
وت�سري التقارير االولية  اىل ان امليجر ن�سال مالك ح�سن، 
بال�سخ�ض  يكن  مل  اال�سل،  والفل�سطيني  املولد  االمريكي 
او املتطرف، رغم ما ذكره زم��الوؤه يف اخلدمة من  العنيف 
جريانه  ان  كما  وال��ع��راق.  افغان�ستان  يف  احل��روب  ادانته 
منه،  بدر  ملا  بال�سدمة  ا�سيبوا  معه  العاملني  واال�سخا�ض 

حيث كان ذلك اآخر ما يتوقعوا ان يفعله.
وقال ابن عم له، يعي�ض يف القد�ض، يف مقابلة تلفزيونية انه 
كان يعاين التفرقة العن�سرية داخل اجلي�ض لكونه م�سلمًا، 
على الرغم من تدرجه يف �سلم الرتب الع�سكرية لي�سل اىل 
عمره  اىل  وقيا�سا  رائ���د(.  رتبة  تعادل  )وه��ي  ميجر  رتبة 
انتمائه اىل اجلي�ض االمريكي يف  البالغ 39 عاما، وتاريخ 
الرتبة،  هذه  نيل  كثريا يف  تاأخر  قد  انه  عام 1997،اليبدو 
وهي عالمة وا�سحة على عدم وقوعه �سحية لتفرقة ب�سبب 

الدين او العرق.
رجل  مع  املزعومة  عالقته  يف  حاليا  التحقيقات  وجت��ري 
املر�سد  وهو  العولقي،  انور  اال�سل  اليمني  املت�سدد  الدين 
الروحي الثنني من امل�ساركني يف هجمات 9/11، هما خالد 
انه  التحريات اىل  ت�سري  املح�سار ونواف احلازمي. حيث 
الهجرة  دار  اإمام جامع  كان  الذي  هذا،  الدين  برجل  ات�سل 
الواقع بالقرب من العا�سمة االمريكية، وا�سنطن، يف اواخر 
الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  عنا�سر  ان  غري   .2008 ع��ام 
كان  املجري  ك��ون  االت�ساالت  لهذه  ياأبهوا  مل  انهم  يقولون 
يجري حتقيقات ل�سالح اجلي�ض يف ذلك الوقت، واعترب من 

الطبيعي ان يقوم مبثل هذه االت�ساالت.
امل�سلحة  القوات  يف  الع�سكرية  الرتب  يف  التدرج  ان  يذكر 
االمريكية يتطلب احل�سول على املوافقات االمنية بني الفينة 
واالخرى، وقد ح�سل امليجر ن�سال على درجة )�سري(، اأي 
انه مل يبعد �سوى خطوة واحدة عن اعلى درجات املوافقات 
االمنية وهي )�سري للغاية(، وهو ما يوؤهله احل�سول على 

معلومات �سرية وح�سا�سة. 
مرتبطا  كان  ن�سال  امليجر  ان  يبدو  ال  تقدم  ما  على  وبناء 
ب�سكل مبا�سر مع خلية متطرفة تعمل على التخطيط لهجمات 
فلرمبا  كذلك  االمر  كان  ولو  املتحدة.  الواليات  ارهابية يف 
املعلومات  خالل  من  اخلاليا  لتلك  فائدة  اكرث  �سيكون  كان 
ال�سرية التي ميكن ان يقدمها لهم، ولفرتات طويلة قبل ان 
يفت�سح امره. فاملكان الذي جرى فيه الهجوم مل يكن مغلقا 
قام  القيام مبا  الكثريين  باإمكان  كان  وبالتايل  العامة،  على 
به دون احلاجة اىل اأن يكون برتبة ما يف اجلي�ض مثال. اأما 
قدرته على حمل ال�سالح وادخاله اىل القاعدة الع�سكرية فهو 
لي�ض باالمر املعجز كذلك، حيث ان تلك القواعد، التي يقطنها 
ال�سواء، ال  املدنيني والع�سكريني على  النا�ض  عدد كبري من 
اليها اىل اجراءات تفتي�ض �سارمة. يذكر  الداخلني  تخ�سع 
ان قاعدة فورت هود ت�سم بني جنباتها اكرث من خم�سني الف 

�سخ�ض بني مدين وع�سكري.
وقال احد اجلرحى انه �سمع املهاجم يهتف )الله اكرب( باللغة 

النار على اجلنود، وهو ما  العربية قبيل مبا�سرته باإطالق 
يدل عادة على هجوم انتحاري. غري ان تلك ال�سهادة مل تتاأكد 
من �سهود اآخرين. كما ان هذا الهتاف ال يعني بال�سرورة ان 
تلك العملية كانت )ارهابية(. بل ان امل�سلمني يهتفون )الله 
ان  العجب  من  ولي�ض  �ستى،  ومنا�سبات  مواقف  يف  اكرب( 
يقولها �سخ�ض يو�سك على انهاء حياته، ظنا  منه انه بهذا 

الفعل �سوف ينال ر�سا الباري عّز وجل.
نعم، كان امليجر ن�سال على و�سك ان ُير�سل اىل افغان�ستان، 
حماٍم  بتوكيل  بالفعل  قام  لكنه  علنا.  يرف�سه  كان  ما  وهو 
لغر�ض اإخراجه من اخلدمة الع�سكرية، اأي انه اتبع الطرق 
القانونية للحيلولة دون ار�ساله للخدمة يف حرب يرف�سها. 

وكان  ه���ود،  ف���ورت  ق��اع��دة  يف  نف�سيا  طبيبا  ك��ان  ان��ه  بيد 
يتعامل مع حاالت ال�سدمة التي يعانيها  اجلنود العائدون 
تاأثر كثريا  انه  راأي��ي  من اخلدمة يف مناطق احل��رب. ويف 
اعزبا  وكونه  احل��رب.  فظائع  عن  اجلنود  ه��وؤالء  بق�س�ض 
ويعي�ض وحيدا رمبا اثر يف نف�سيته وجعلته يعاين الكاآبة 
اللحظة  ويف  االحيان.  بع�ض  يف  االنتحار  اىل  تدفع  التي 
التي قرر اإنهاء حياته، رمبا كان يريد ان يكون هذا االنتحار 
امرا عاما. ي�ساف اىل ذلك انه رمبا تاأثر بالدعاية املتطرفة 
اأي زمان ومكان  التي جتيز قتل االمريكيني والغربيني يف 
�سوف  ال��ذي  االم��ر  ه��ذا  فعل  على  فعزم  ك��ف��ارا،  باعتبارهم 
احلياة  يف  الالئقة  املرتبة  فينال  )ال�����س��ه��داء(  م��ن  يجعله 

االآخرة، وينهي يف نف�ض الوقت حياته التي بات ي�سعر باأنها 
تعي�سة من دون ان يتعر�ض اىل العقاب االلهي الرتكابه جرم 

االنتحار.
واذا قيل ان هناك تناق�سا حول زعمي انه مل يكن يقوم بعمل 
ارهابي، ومع ذلك فقد ارتكب فعال يندرج �سمنه، فاإين اأجيب 
يكون  امنا  االرهابي  فالفعل  تناق�ض.  من  هناك  لي�ض  ب��اأن 
للهجوم  التخطيط  ثم  ومن  اوال  املتطرفة  الفكرة  باعتناق 
من  هناك  لي�ست  ح�سن،  مالك  ن�سال  ح��ال  ويف  وتنفيذه. 
بوادر اىل انه اعتنق الفكرة بدءا، واأرى ان هدفه كان انهاء 
بالطرق  نفذه  ان  بالذنب  بال�سعور  مثقال  كان  لكنه  حياته، 
التقليدية. ومن ثم عمل على ايجاد العذر املنا�سب من خالل 
من  لالنتحار  �سهال  طريقا  له  وف��رت  التي  التطرف  ادبيات 

دون ال�سعور بارتكابه اإثمًا.
وال يخلو التاريخ االمريكي احلديث من انا�ض ارادوا املوت 
ريغان  رونالد  الرئي�ض  مهاجم  منهم  ونذكر  الطريقة،  بهذه 
يكون موته حديثا  ان  اراد  امنا  والذي  الثمانينيات،  مطلع 
لو�سائل االإعالم وعامة ال�سعب وي�سبح بذلك من امل�سهورين، 

بدل ان يلف احلبل حول رقبته يف حمام منزله.
ان من �ساأن هذه احلادثة ان توؤثر على و�سع امل�سلمني يف 
الواليات املتحدة كما هو متوقع. وقال احد كبار جرناالت 
اجلي�ض االمريكي انه �ستجري مراجعة �ساملة لكل احلاالت 
على  امل�سلمني  يحدد  مل  وان  ن�سال،  امليجر  حلالة  امل�سابهة 

وجه اخل�سو�ض. واتكهن ان ي�سبح من ال�سعب على العرب 
وامل�سلمني ان يتدرجوا يف املنا�سب احلكومية والع�سكرية 
لهذه  نتيجة  االخرى  الغربية  البلدان  االمريكية، ورمبا يف 

الواقعة. 
اجلالية  او�ساط  بني  كبريا  اذى  يلحق  قد  الهجوم  هذا  ان 
اال���س��الم��ي��ة يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ت��ك��اف��ح م��ن اجل 
االندماج مع جمتمع الدولة امل�سيفة، خ�سو�سا بعد اأحداث 
9/11، التي مل يكد ال�سعب االمريكي ين�ساها. ففي كل مرة 
معظمها،  يف  اجلالية،  تلك  ت�سعى  الهجوم  هذا  مثل  يحدث 
اىل ا�ستنكار ما حدث والرباءة منه، �سعورا منها باأن اأ�سابع 
االتهام قد توجه اليها. ول�سخرية االقدار، كان امليجر ن�سال 

من بني من دانوا هجمات منهاتن. 
واذا كان يل ان اقرتح اأمرًا فاإين اأدعو اىل مراجعة النظريات 
ما  كائنة  الق�سية،  اجل  من  االنتحار  متجد  التي  املتطرفة 
او  منطق  اىل  م�ستندة  غري  ت��ربي��رات  تقدم  والتي  تكون، 
تاأويل �سحيح عن قتل االآخرين واال�ستهانة بحيواتهم. على 
رجال الدين من الطوائف كافة ان يدينوا عمل االنتحار مهما 
اجل  من  ال��ذات  قتل  اإىل  والدعوة  ال�سماح   ان  الدافع.  كان 
الق�سية التي تعد –عرفا– م�سروعان قد يوؤديان اإىل �سرعنة 
امل�سروعية  فهم  يف  �سبابية  وي�سبب  االخ��رى،  الق�سايا  كل 
بحد ذاتها، ويخ�سعها لتف�سريات ذاتية قد ت�ساعد ال�سخ�سية 

امل�سطربة على التحلل من قواعد االأخالق ال�سارمة.
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2 � تر�سل املقاالت على الربيد االلكرتوين اخلا�ض بال�سفحة:
3. ال تزيد املادة على 700 كلمة.
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــش ــ� ــال ب لتــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــشــفــحــة  يف  ــــــواردة  ال الآراء 

عالء خالد غزالة

فريدة النقا�ش

ح�شني عبدالرازق

ت��داع��ي��ات

ي�وتوبي��اذاك��������رة

هج��وم ف��ورت ه��ود.. عم��ًا بطولي��ًا �أم �نتح��ارً� دعائي��ا؟

ال�شاد�ش من ت�شرين الثاين اجلاري فتح  يف 
امليجر ن�شال مالك ح�شن النار من م�شد�شني 
اآليني على جمموعة من اجلنود كانت ت�شتعد 
يف  افغان�شتان،  يف  ن�شرهم  معامالت  لإنهاء 
فورت  بقاعدة  الغر�ش  لهذا  املعد  املركز 
هود، كرى القواعد الع�شكرية المريكية 
يف العامل. وا�شل امليجر اطالق حوايل مئة 
�شف  �شابطة  ت�شيبه  ان  قبل  ر�شا�شة 
قتل  عــن  وتوقفه  القتال  على  متمر�شة 
املزيد. وا�شفر الهجوم عن م�شرع 12 جنديا 
واربــعــني  اثــنــني  وا�ــشــابــة  واحـــدا  ومدنيا 
اآخرين بجروح خمتلفة قد توؤدي ببع�شهم 

اىل الإعاقة مدى احلياة.

�ل�����ن�����ائ�����ب �ل�����ع�����ام
ح�ن�ني لا�ش���رت�ك�ية

ترددت طويال يف الكتابة عن امل�شت�شار 
)عبداملجيد حممود(، النائب العام 
احلايل، والذي لفت اأداوؤه نظر كل 
امل�شريني، خا�شة املهتمني بال�شاأن 
العام، ولكنني وجدت يف النهاية - 

ومهما كانت املحاذير - اأن الواجب 
يفر�ش على الإدلء ب�شهادتي، يف 

ظل معرفتي به وتعاملي معه - وهو 
كمحقق واأنا كمتهم - منذ اأكرث من 

ثالثني عاما.


