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الــرأي
قرطاس
� أحمد عبد احل�سني

�أذان فـي الربملان
التد ّي � ُ�ن عالق ��ة الفرد بعامل الغيب ،قدمي قد َم خوف الإن�س ��ان من
أتت ال�ش ��رائع لتقننه ،والآداب املعنوي ��ة والأخالقية
املجه ��ولِ � ،
من عرفان وت�ص ��وّ ف وريا�ض ��ات لتمنحه م�سحة روحية تنا�سب
�س ��رانية مو�ض ��وعه ،هكذا منت ال ُ
أديان وازدهرتْ و�أن�ش�أتْ دو ًال
كربى وح�ضارات.
بالتف�س ��خ واالنحالل ما �أن تتحوّ ل �إىل جمرد
لكنْ  ..تبد�أ الأديان
ّ
مال ،حينها ي�صبح دين ما
�إعداد ثانويّ لك�س ��ب �سلطة �أو حيازة ٍ
جمرد �إك�س�س ��وار يغطي املقا�ص ��د احلقيقية لأ�صحابه ،لأن طمع
الإن�س ��ان ونزوات ��ه و�أ�ش� � ّد غرائ ��زه انحطاط ًا حت � ّ�ب �أن تتخفى،
�اع ميك ��ن �أن يح�ص ��ل علي ��ه هذا الإن�س ��ان ه ��و القناع
وخ�ي�رُ قن � ٍ
املقدّ�س ،ب�س ��هولة وتلقائية ي�س ��تطيع �صاحب الغريزة �أن يجعل
لغريزته وجه ًا ديني ًا ،ك�أمنا يكفي �أن نذكر ا�سم الله على غرائزنا
ّ
املنحطة منها" لتتقدّ�س.
"حتى
يختل ��ط الإمي ��ان هن ��ا بالنف ��اق اختالط� � ًا م ��ن الع�س�ي�ر ف�ص ��له،
وحينها يبد�أ �س ��باق حمموم بني النا�س باجت ��اه �أحقية ّ
كل منهم
بادعاء متثيل الدين ،يت�س ��ابقون يف حي ��ازة املظاهر الدالة على
االلت�ص ��اق بالدي ��ن :لون مالب�س خم�ص ��و�ص ،ع�ص ��ابات ر�أ�س،
و�س ��وم يف اجلباهِ ،خ� � َر ٌق ،وكثري م ��ن الكالم الذي ي�ش ��ي بعلوّ
كعب �ص ��احبه يف مو�ضوع الدين ،ا�س ��تماتة يف �إعالء الطقو�س
وال�ش ��عائر مببالغ� � ٍة ق ��د ت� ��ؤدي �إىل �إي ��ذاء النف� ��س �أو الآخرين،
باخت�صار :يح�ض ��ر الدين بو�صفه �شك ًال ،قناع ًا ،زوائد ال تتق�شر
ع ��ن جوهر وال تخف ��ي وراءها ل ّب ًا ،وقت غروب الدين و�ش ��روق
�شم�س النفاق �ساطعة ك�أقوى ما تكون.
مزايدات ال ح�ص ��ر لها �سوف ُترفع يف هذه ال�سوق ،لأن اجلميع
مدعوّ لها ،و�أ�ص ��بح ب�إم ��كان ّ
كل �أحد دخولها ،يكفيه فح�س ��ب �أن
يت�شبه باحل�شد ليكون منهم ويج ّرب حظه للح�صول على ح�صته
م ��ن حيازة هذا الر�أ�س ��مال الرمزيّ املف�ض ��ي طبع ًا �إىل ر�أ�س ��مال
ماديّ هو املطلوب واملق�صود من وراء حفل الأقنعة هذا.
�أذان النائب امل�ص ��ريّ يف الربملان �أول �أم�س مل يكن �إال م�س ��اهمة
منه يف هذه املزايدة التي هي الآن ـ يف م�صر ودول �أخرى ـ على
�أ�شدّها ،الفتاوى التي �أ�صدرها �شيخ من �شيوخ جماعة "النور"
والقا�ض ��ية ب�أن من قتلوا يف ملعب الإ�س ��ماعيلية لي�س ��وا �شهداء
لأن ك ��رة القدم لهو ولعب "نا�س ��ي ًا �أن احلي ��اة كلها لهو ولعب يف
ن� �ّ�ص القر�آن!"� ،أعرف دو ًال تتعطل فيه ��ا احلياة كلها ـ ال برملانها
فقط ـ لأن �أنا�س� � ًا يريدون ا�ستعرا�ض ن�سختهم من الإميان ،وهي
ن�س ��خة يختلط فيه ��ا نفاق و�إمي ��ان اختالط� � ًا �أنتج دين� � ًا جديد ًا
انفل ��ت من عقاله ولن يوقفه بعد الآن �ش ��يء ،لن يكتفي بتخريب
االجتماعي وال بتتفيه احلياة وازدراء الفنون والثقافة،
النظام
ّ
ً
بل �سي�ص ��ل �إىل قلب الدولة ليرتكها رميما ،يجعل من الأمر ك�أنه
مواجه ��ة ب�ي�ن الدول ��ة واملق ّد� ��س ،ونتائ ��ج حرب كه ��ذه معروفة
�س ��لف ًا .املقدّ�س ينت�ص ��ر حتم ًا ،حتى لو كان مقد�س ًا مت ا�صطناعه
ا�ص ��طناع ًا ب�أدوات قليلة ومتاحة للجميع :ع�ص ��ابة ر�أ�س ،و�سم
يف اجلبه ��ة ،حلي ��ة طويلة ،خ ��وامت وم�س ��ابح ،حوقل ��ة وخرقة
عمل� ،أذان فيه كثري من النفاق.
خ�ضراء� ،أو �أذان يف مكان ٍ

العدد ( )2389ال�سنة التا�سعة  -اخلمي�س (� )9شباط 2012

ا������س�����ت�����ع�����ادة ج�����ه�����از ال�������ش���رط���ة
�أعادت جريمة االغتيال الجماعي لجماهير
النادي الأهلي «�أو ب�شكل �أدق �ألترا�س الأهلي»
في ا�ستاد بور�سعيد عقب مباراة «الم�صري
والأهلي» ،طرح ق�ضية ال�شرطة الم�صرية
وممار�ساتها القمعية �ضد ال�شعب الم�صري،
وقد يكون عديد من الم�صريين قد ن�سوا � -أو
لم يعرفوا �أ�صال � -أن ثورة  25يناير بد�أت
بدعوة للتظاهر واالحتجاج على قمع
ال�شرطة وعنفها �ضد المواطنين يوم  25يناير
،2011
ح�سني عبدالرازق
ومت اخ�ت�ي��ار ي��وم  25يناير من
القوى املختلفة الداعية باعتباره
«ع �ي��د ال �� �ش��رط��ة» ،وي���وم فخرها
واع��ت��زازه��ا وال���ش�ع��ب امل�صري
كله ،عندما ت�صدت قوات ال�شرطة
وبلوكات النظام يف الإ�سماعيلية
ل� �ق���وات االح � �ت �ل�ال ال�ب�ري �ط��اين
ومنعت تقدمها واحتاللها مديرية
الأم��ن حتى نفدت ذخريتها ،وهو
م��ا �أج �ب�ر ق��ائ��د ق� ��وات االح �ت�لال
لتحية قائد ال�شرطة امل�صرية حتية
ع�سكرية حلظة اال�ست�سالم.
وبدء ًا من  25يناير  2011وحتى
موقف ال�شرطة يف بور�سعيد يوم
الأربعاء املا�ضي ( 1فرباير )2012
توالت الوقائع التي ت�ضع ال�شرطة
يف م��وق��ع االت �ه��ام وال �� �ص��دام مع
ال� ��ر�أي ال �ع��ام ،رغ��م �أن �ضباطها
وجنودها هم �أبنا�ؤنا و�إخواننا
و�آبا�ؤنا وجزء �أ�صيل من ال�شعب
امل �� �ص��ري ،وم�ه�م�ت�ه��م ه��ي توفري
الأمن لكل امل�صريني.
كانت م�شكلة جهاز ال�شرطة قبل
ث��ورة  25يناير� ،أن نظام احلكم
اال���س��ت��ب��دادي ال �ق��ائ��م يف م�صر
ا� �س �ت �خ��دم ج �ه��از ال �� �ش��رط��ة ال��ذي
ين�ص الد�ستور على �أن��ه «هيئة

مدنية نظامية ..ت�ؤدي واجبها يف
خدمة ال�شعب ،وتكفل للمواطنني
ال �ط �م ��أن �ي �ن��ة والأم� � � ��ن ،وت�سهر
على حفظ النظام والأم ��ن العام
والآداب »..ا�ستخدمه ك�سالح وقوة
«ع�سكرية» منظمة لقهر ال�شعب
امل�صري و�إ�شاعة اخلوف وحماية
الل�صو�ص الكبار يف قمة ال�سلطة
وت��زوي��ر االنتخابات ،وممار�سة
ال�ت�ع��ذي��ب وامل�ع��ام�ل��ة ال�سيئة يف
�أق� ��� �س ��ام ال �� �ش��رط��ة وال �� �س �ج��ون
واملعتقالت و�أماكن احلجز ،و�أدت
هذه املمار�سات خا�صة يف ظل حالة
ال�ط��وارئ التي تكاد تكون معلنة
يف م�صر ب�صفة دائمة� ،إىل خلق
فجوة بني النا�س وال�شرطة ومنو
ن �ظ��رة ع ��داء ب�ين ال �ط��رف�ين ،رغم
اجلهود والت�ضحيات التي قدمها
�ضباط وج�ن��ود �شرفاء يف جهاز
ال�شرطة يف ت�أدية دورهم الأ�صلي
وه��و ت��وف�ير الأم� ��ن للمواطنني،
وا�ست�شهاد ع�شرات منهم خالل
ق�ي��ام�ه��م بتنفيذ واج �ب��ات �ه��م ،لقد
حول نظام احلكم يف م�صر جهاز
ال�شرطة من جهاز خلدمة املجتمع
واملواطنني �إىل جهاز خلدمة نظام
احلكم واحلكام.

وب �ع��د  25ي�ن��اي��ر  2011ت�صدت
ق��وات ال�شرطة حت��ت �إم��رة وزير
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة «ح� �ب� �ي ��ب ال � �ع� ��اديل»
ورئ �ي ����س اجل �م �ه��وري��ة «ح�سني
مبارك» للمتظاهرين وامل�شاركني
يف الوقفة االحتجاجية مبيدان
التحرير  -وميادين م�صر الأخرى
 وقتلت امل�ئ��ات منهم ب��دم بارد،ثم اختفت متاما اعتبارا من يوم
 28ي�ن��اي��ر وم �ه��دت ب��ذل��ك ملوقعة
اجلمل ،ولغياب الأمن عن ال�شارع
امل�صري وتنامي ظاهرة البلطجية
وال �ه �ج��وم ع�ل��ى �أق �� �س��ام ال�شرطة
وحرقها.
وعندما عادت ال�شرطة �إىل ال�شارع

ال�شرطة امل�صرية جهاز خلدمة املجتمع واملواطن �أم خلدمة نظام احلكم؟
م ��رة �أخ� ��رى و� �س��ط ت��رح �ي��ب من توفري الأمن الداخلي مل�صر.
ال��ر�أي العام الذي عانى االنفالت وم��ع ذل��ك ال مي�ك��ن حتميل جهاز
الأمني ،مار�ست �إ�ضرابا غري معلن ال�شرطة وحده م�س�ؤولية كل هذه
وب��دا �أنها تعاقب املواطنني على اجل��رائ��م و�آالف ال�ضحايا الذين
رف�ضهم قمعها وممار�ستهم القهر �سقطوا  -وم��ازال��وا  -خ�لال هذه
ال �ف�ترة ،ف��امل��ؤك��د �أن نظام احلكم
�ضد النا�س.
ويف ع ��دد م��ن اجل��رائ��م الكربى القائم حاليا هو امتداد لنظام حكم
ال�ت��ي عا�شتها م�صر بعد الثورة ال�سادات ومبارك ،لقد �سقط رئي�س
م �ث��ل ج��رمي��ة «م �� �س��رح البالون» اجلمهورية «رئي�س النظام» وعدد
وج��رمي��ة «م��ا� �س �ب�يرو» وجرمية من معاونيه ،ولكن النظام القدمي
«ال�سفارة الإ�سرائيلية» وجرمية م ��ازال قائما مبنهجه و�أ�سلوبه
«جمل�س الوزراء» وجرمية «حممد و�سيا�ساته وعديد من �أ�شخا�صه
حم�م��ود» ،طالت االتهامات جهاز يف كل املواقع التنفيذية.
ال�شرطة واملجل�س الأعلى للقوات وامل�ؤكد �أي�ضا �أن فلول النظام الذي
امل�سلحة ال��ذي �أ�صبح �شريكا يف حكم م�صر طوال العقود املا�ضية

كــاريكــاتـيــر
 عادل �صبري

م�����ا ت�����راك�����م ل�����ن ي�����ض��ي��ع
فريدة النقا�ش

ترتاكم ال�شواهد التي تقول لنا بل�سان ف�صيح
�إن الثورة امل�ض ��ادة تعمل بن�شاط بالغ لتعوق
م�س�ي�رة ث ��ورة يناي ��ر نح ��و التق ��دم .و�إن من
مكون ��ات ه ��ذه الث ��ورة ب ��ل وقياداته ��ا �أبناء
الرئي� ��س املخل ��وع وزوجت ��ه ،وق ��د وف ��ر لهم
الأمن واملجل�س الع�س ��كري الأج ��واء املالئمة
للقي ��ام ب�أدواره ��م اجلديدة وه ��م مرتاحون.
وذل ��ك بع ��د �أن ف�ش ��لت كل خمطط ��ات رج ��ال
الأعم ��ال الذي ��ن راكم ��وا ال�ث�روات يف ظ ��ل
عالقاتهم ال�س ��ابقة بف�س ��اد ال�سلطة يف تكوين
قط ��اع ملمو�س من الر�أي الع ��ام حتت عنوان
�آ�س ��فني ي ��ا ري� ��س �أو �أبن ��اء مب ��ارك �أو �أبن ��اء
العبا�س ��ية وغريهم .ورغ ��م �أنهم ا�س ��ت�أجروا
�أو  -لنق ��ل  -ا�س ��تمالوا �إليهم عددا من الكتاب
والكاتب ��ات والإعالمي�ي�ن والإعالمي ��ات
الذين ارتبطت م�ص ��احلهم وثرواتهم بع�ص ��ر
«مب ��ارك» ،رغ ��م ذلك كل ��ه ف�إنهم ف�ش ��لوا يف �أن
يجعلوا ما �أ�س ��موه بالأغلبية ال�صامتة تنحاز
لر�ؤيته ��م و�أ�س ��اليبهم وم�ص ��احلهم .ب ��ل على
العك�س من ذلك ف�إن الأغلبية ال�ص ��امتة عربت
ع ��ن نف�س ��ها تعب�ي�را راقي ��ا وبارعا في ��وم 11

فرباي ��ر �س ��نة  2011لدى خل ��ع «مبارك» حني
احت�ش ��د ما يقارب الع�ش ��رين ملي ��ون مواطن
م�ص ��ري يف امليادين وال�شوارع يف كل �أرجاء
م�ص ��ر ابتهاجا بخ ��روج «مب ��ارك» من احلكم.
وتكررت الظاهرة و�إن على نطاق �أ�ض ��يق يف
االحتجاج ��ات الت ��ي عمت البالد من �أق�ص ��اها
�إىل �أق�ص ��اها تنديدا باملجزرة التي وقعت يف
بور�سعيد م�ؤخرا.
ولطامل ��ا جادل ��ت الق ��وى الرجعي ��ة دفاعا عن
احتكاره ��ا لتمثي ��ل م ��ا ت�س ��ميه بالأغلبي ��ة
ال�صامتة ،وراهنت على هذه الأغلبية يف زمن
ما قبل الثورة ،واتهمت الفاعلني ال�سيا�س ��يني
م ��ن املحتج�ي�ن ومنظم ��ي الإ�ض ��رابات
واالعت�ص ��امات والوقف ��ات االحتجاجي ��ة
ب�أنه ��م �أقلية ال يلتفت �إليهم �أحد ،وقيل �أي�ض ��ا
�شرذمة �ضئيلة من �أع�ضاء التنظيمات ال�سرية
واحلركات االجتماعية اجلديدة.
وم ��ا مل تلتف ��ت �إلي ��ه ه ��ذه الق ��وى الرجعي ��ة
الت ��ي هيمنت على الرثوة وال�س ��لطة و�أدارت
م�ؤ�س�سة الف�ساد املت�ش ��عبة هو �أن البالد ظلت
ل�سنوات طويلة ترتاكم ببطء و�صرب عنا�صر
ثورته ��ا .وهذا رقم واحد يدلنا على الن�ش ��اط
الذي كان ��ت تتم به عملي ��ة الرتاكم هذه،حيث
�ش ��هد ع ��ام  2007وح ��ده  2700احتج ��اج
وتظاه ��رة .وتكون ��ت من ��ذ ع ��ام  2004ح�ي�ن

ن�ش�أت حركة كفاية كحركة اجتماعية ع�شرات
م ��ن املنظم ��ات واللج ��ان النوعي ��ة يف ط ��ول
البالد وعر�ض ��ها ،دفاعا عن العمال والفالحني
وحقوق الكتاب والفنانني�..إلخ وات�سع نطاق
حركة النقابات امل�ستقلة.
وقب ��ل ذل ��ك ب�س ��نوات قليل ��ة كان ��ت منظمات
املجتم ��ع امل ��دين وحقوق الإن�س ��ان على نحو
خا� ��ص قد بد�أت م�س�ي�رتها الت ��ي �أنتجت عرب
عقدين تراثا عميقا من الكتابات واملمار�س ��ات
الت ��ي فتح ��ت عي ��ون مالي�ي�ن امل�ص ��ريني على
الآليات اجلديدة للدفاع عن حقوقهم ر�ص ��دت
ذلك كل ��ه يف ظل احتدام ال�ص ��راع الطبقي مع
تدهور م�ستويات املعي�شة لغالبية امل�صريني.
وان�س ��داد الأفق �أمام الأجي ��ال اجلديدة التي
تطلع ��ت �إىل امل�س ��تقبل فوج ��دت ظالما - .من
قلب ه� ��ؤالء خرج مئ ��ات الآالف من ال�ش ��باب
الذي ��ن وفرت لهم ثورة االت�ص ��ال �أداة جديدة
ال فح�س ��ب للتوا�ص ��ل يف م ��ا بينه ��م و�إمن ��ا
�أي�ض ��ا للح�ص ��ول على املعرفة احلقيقية التي
حجبتها عنهم �أجه ��زة �إعالم مدجنة ،ومناهج
تعلي ��م تلقينية وم�ؤ�س�س ��ات ديني ��ة عملت يف
خدم ��ة احلاك ��م و�أ�س ��ر تقليدية بذل ��ت الغايل
والنفي� ��س م ��ن �أجل توف�ي�ر التعلي ��م لأبنائها
فرمبا يح�ص ��لون على فر�ص ��ة يف هذه الغابة
املوح�ش ��ة ،وتخيل ��ت هذه الأ�س ��ر �أنه ��ا تعزل

�أبناءه ��ا -با�س ��م حمايته ��م -ع ��ن الغليان يف
املجتمع ،ولكنه ��م كانوا يتعلم ��ون ويعرفون
ويحتج ��ون ويتوا�ص ��لون وين�ش ��ئون يف ما
بينهم ع ��وامل جديدة عرب العامل االفرتا�ض ��ي
ال ��ذي خ�ب�روا �أ�س ��راره و�أتقن ��وا مه ��ارات
التعامل معه ف�شكل لديهم وعيا جديدا ور�ؤية
نقدي ��ة .وبالتزام ��ن م ��ع ه ��ذه احلقائ ��ق كان
ال�س ��خط ال�ش ��عبي يرتاكم وينت ��ج وعيا رمبا
راهن ��ت علي ��ه الث ��ورة يف م ��ا بع ��د ،وخاطبه
�شباب الثوار بعد �أن �أ�شعلوا فتيلها وتبلورت
حقيق ��ة �أن التغي�ي�ر الذي ح ��دث مل يكن فوقيا
�سيا�سيا فح�سب ولكنه تغري ثقايف �أي�ضا �أخذ
ي�ض ��رب بجذور عميقة يف املجتمع امل�ص ��ري
نف�سه ال يف م�ؤ�س�ساته الفوقية وح�سب ،وهو
الذي �أ�س�س لربوز هذه املاليني يف ال�ساحات
ت�أييدا للثورة.
ومن اخلط� ��أ الفادح �أن ن�س ��تخل�ص من نتائج
االنتخابات فر�ضية تقول �إن املجتمع امل�صري
بق ��ي عل ��ى حال ��ه مييني ��ا وراك ��دا ،فلنتائ ��ج
االنتخابات �أ�سباب �أخرى.
وله ��ذا كل ��ه �س ��وف تتوا�ص ��ل الث ��ورة وتدفع
ب�سخائها املعتاد ثمن انت�صارها .يف امل�ستقبل
ح�ي�ن حتق ��ق �أهدافها عي� ��ش -حري ��ة -عدالة
اجتماعي ��ة -كرام ��ة �إن�س ��انية وتقت� ��ص بذلك
ل�شهدائها وزهرة �شبابها.

م��ازال��وا مي�ل�ك��ون امل ��ال والنفوذ
وال�سلطة ويخو�ضون معركة بقاء
بكل عنف و��ض��راوة لكي ال يقوم
نظام جديد ي�ؤ�س�س لدولة مدنية
دميقراطية حديثة.
واملجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة
ال� ��ذي خ �ل��ع رئ �ي ����س اجلمهورية
ال �� �س��اب��ق ووري � �ث� ��ه وع� � ��ددا من
امل�ع��اون�ين مل يقم ب �ث��ورة ،و�إمن��ا
خلع الرئي�س ال�سابق لكي ال ي�سقط
ال �ن �ظ��ام� ،أي لي�ضمن ا�ستمرار
ال �ن �ظ��ام ال��ق��دمي ال� ��ذي ه��و جزء
�أ�صيل م�ن��ه ،فما ق��ام ب��ه املجل�س
يوم  11فرباير مل يكن ثورة ولكنه
انقالب «ق�صر» حلماية النظام.
وه�ن��اك ق��وى �سيا�سية و�أح ��زاب
م �� �ص��ري��ة �إ� �ص�لاح �ي��ة ق �ف��زت �إىل
امل �ق��دم��ة ب �ع��د ال� �ث ��ورة ل�ي����س لها
م�صلحة يف ا��س�ت�ك�م��ال �أه� ��داف
الثورة ،وتكتفي ب�أن تكون �شريكة
للمجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة
يف ال�سلطة وا� �س �ت �م��رار جوهر
النظام القدمي.
وي�ساند كل ه ��ؤالء ق��وى �إقليمية
م �ث��ل ال �� �س �ع��ودي��ة وق��ط��ر ودول
اخلليج عامة ،وق��وى دولية مثل
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة و�إ�سرائيل،
ي �ف��زع �ه��ا �أن ت �ت �ح��ول م �� �ص��ر من
اال�ستبداد �إىل دميقراطية حقيقية
ودولة مدنية حديثة.
وب��ال �ط �ب��ع ف� ��الأح� ��زاب وال��ق��وى
الدميقراطية وال�شباب وائتالفاتهم
مطالبون مبواجهة ق��وى الثورة
امل�ضادة جميعها ،ويف ما يخ�ص
جهاز ال�شرطة فاملطلوب ا�ستعادته
م��ن �أي ��دي ه� ��ؤالء ليمار�س دوره
مل�صلحة ال�شعب امل �� �ص��ري ،وقد
يكون مفيد ًا الدعوة لعقد م�ؤمتر
وط��ن��ي ت�����ش��ارك ف �ي��ه الأح� � ��زاب
وال �ق��وى ال�سيا�سية وائتالفات
ال �� �ش �ب��اب وال �ن �ق��اب��ات وق� �ي ��ادات
ال �� �ش��رط��ة و�أ�� �ص� �ح ��اب امل� �ب ��ادرة
الوطنية لإع� ��ادة ب�ن��اء ال�شرطة،
يركز على ق�ضية دور ال�شرطة بعد
الثورة والربنامج املطلوب لإعادة
بناء جهاز ال�شرطة وتغيري عقيدته
ومنهجه و�أ�سلوبه ،ه��و الطريق
حلل الأزمة.

قبل خراب البصرة

وقت للأمل �أكرث من وقت للت�شا�ؤم
		العزيز
طالب عبد
مثل كل الب�ش ��ر لدينا نحن يف العراق فر�صة للأمل
�أي�ض ��ا،لكن فر�ص ��نا يف الت�ش ��ا�ؤم �أكرث م ��ن �أي بلد
�آخر،والأم ��ل م�ش ��روع �إن�س ��اين كبري،يحثن ��ا على
االعتق ��اد ب ��ه �أ�ص ��دقا�ؤنا م ��ن الي�س ��اريني عرب لغة
امل�س ��جات الت ��ي نتلقاه ��ا منه ��م يف الأعياد،وعي ��د
ر�أ�س ال�س ��نة خا�ص ��ة،حيث يكتبون لن ��ا �أبياتا من
ق�ص ��يدة �شهرية لل�ش ��اعر ناظم حكمت،التي تقول:
�أجم ��ل الأي ��ام تل ��ك الت ��ي مل نع�ش ��ها بعد�،أجم ��ل
الأطفال هم الذين مل يولدوا بعد�....إلخ.لكن نافذة
الت�ش ��ا�ؤم تبقى م�شرعة �أكرث و�أكرث،عرب القادم من
الأيام،ولي� ��س ثمة من �أمل بحي ��اة جديدة لأطفالنا
القادمني.
وم ��ن يعتقد ب�أمل من لق ��اء املالكي –عالوي مثال
فهو واه ��م كبري،وهو مثل الذي يعتقد ببناء مرتو
بغ ��داد �أو ميناء الب�ص ��رة الكبري�،أما م ��ن يعتقد �أن
الكت ��ل الدينية-الإ�س�ل�اموية احلاكم ��ة واملتنازعة
يف الع ��راق والوط ��ن العرب ��ي قادرة على �ص ��ناعة
م�س ��تقبل لبلدانها فهو واهم،وال يعلم عن امل�ستقبل
�شيء.
وم ��ن قائمة ت�ش ��ا�ؤمنا ن�س ��تل ورقة �سيا�س ��ية،هي
الأكرث �سطوعا اليوم ففيما تقاتل العراقية بزعيمها
�إياد عالوي يف الدفاع عن ق�ض ��ية الها�ش ��مي ي�صر
التحال ��ف الوطن ��ي بزعيم ��ه املالكي عل ��ى التلويح
بورقة الع�صائب بوجه من يراهم خ�صوما قادمني
له،مثلما ن�ستل ورقة تدعو للم�صاحلة الدينية تقول
ب� ��أن  700رجل دين من ال�س ��نة وال�ش ��يعة يعملون
على توحيد اخلطاب الديني،وهناك خطة للم �شمل
الطائفتني،وهو لعم ��ري �أمر يف غاية الأهمية،لكن
الت�ش ��ا�ؤم فيه بني ومن خالل ما ن�س ��معه ون�شاهده
يف الف�ض ��ائيات ويف املجال�س،وم ��ن ال ي�ص ��دق
فلي�أت الب�صرة وي�أخذ تخطيطا ع�شوائيا لقلب �أحد
�أهل ال�سنة �ساعة تنفجر عبوة يف بغداد.
يقول املرجع اللبناين ال�سيد علي الأمني يف لقائه
مع ترك ��ي الدخي ��ل (برنامج �إ�ض ��اءات) ب�أنه ومنذ
احل ��رب اللبناني ��ة يف الثمانينات تقدم مب�ش ��روع
"يدعو لرفع مادة الرتبية الدينية من املدار�س،لأنها
�سبب يف الفرقة�،إذ يخرج امل�سيحي من الدر�س �إذا
كان غالبي ��ة الطالب من امل�س ��لمني،ويخرج الطالب
امل�س ��لم م ��ن الدر� ��س �إذا كان غالبي ��ة الط�ل�اب م ��ن
امل�س ��يحيني،لأننا نعلم �أطفالنا التفرقة بني الأديان
والطائفي ��ة ث ��م ح�ي�ن ي�ص ��بحون رج ��اال ندعوه ��م
للوحدة ونبذ التفرقة والطائفية" ترى كم لدينا من
املعلمني املت�س ��احمني الذين يعتقدون �أن الدين (ال
�س ��نة وال �شيعة)�إمنا توحيد للقلوب وحرمة اللحم

والدم واملال والعر�ض؟
ويف قط ��اع البن ��اء واال�س ��تثمار وامل�ش ��اريع لدينا
اخليب ��ة والت�ش ��ا�ؤم يف �أك�ب�ر ال�ص ��ور �إذ يتح ��دث
حمافظ الب�ص ��رة د.خلف عبد ال�ص ��مد عن م�شاريع
كث�ي�رة منحت ل�ش ��ركات ومقاول�ي�ن عراقيني�،أكرث
م ��ن  800م�ش ��روع،وهي خطوة عده ��ا �أحدهم يف
املجلة االقت�ص ��ادية التي ي�صدرها ديوان املحافظة
ب� �ـ (الذهبية) ،لكنه (املحافظ) يقول ":لو �س� ��ألتني
هل �أن ��ت را�ض عنه ��ا؟ لقلت ل ��ك :ال،لأن امل�ش ��اريع
�أحيلت قبل ت�س ��لمي املحافظة،ومن خالل جتوايل
ب�ي�ن امل�ش ��اريع ّ
تك�ش ��ف يل ب� ��أن املق ��اول العراق ��ي
ال ي�ص ��لح لبن ��اء حت ��ى مدر�س ��ة،لأنه غ�ي�ر مق ��اول
�أي�ض ��ا،هو �ص ��احب (جنرب)،يرب ��ح يف الي ��وم 10
�آالف دينار،فج� ��أة وج ��د نف�س ��ه مقاوال،و�ص ��احب
�ش ��ركة،وبطريقة �أو ب�أخرى ر�س ��ت عليه جمموعة
من امل�ش ��اريع" .ترى هل ت�ؤه ��ل خربة رجل كهذا
لبناء �أحالم عراقية كبرية؟وهل يفكر ب�أن املدر�س ��ة
التي يبنيها �إمنا هي لأوالده و�أحفاده؟ �أكيد ال،لأن
روح اجلماعة ملّا توجد يف النف�س العراقية اليوم.
ف�ضال عن التخ�ص�ص والإخال�ص ،ف�أتذكر املدر�سة
التي �س ��قطت على �أبنائنا يف بابل،ترى كم مدر�سة
�ست�س ��قط �إذا كان ��ت املدار� ��س تبنى مبث ��ل املقاول
الذي و�ص ��فة لنا حمافظ الب�ص ��رة بقول ��ه :وجدته
بلحي ��ة طويل ��ة ومبحاب�س كثرية�،أ�ش ��عث،ثيابه ال
تدل عل ��ى هيئة حمرتمة �س� ��ألته "�أين املهند�س ��ون
والفني ��ون يف م�ش ��روعك فق ��ال :طردته ��م ال
يفهمون �شيئا،وما حت�ص ��يلك الدرا�سي فقال :كلية
الزراع ��ة فقلت:ما عالقة الزراع ��ة بالبناء واحلديد
واال�س ��منت؟"مبثل هذا تنعدم فر�صة الأمل وتكرث
فر�ص الت�شا�ؤم.
يكتب يل �أحد الأ�ص ��دقاء (مت�شائما جدا) ،تعليقا
عل ��ى مادة ن�ش ��رتها تتحدث عن الثقاف ��ة و�إمكانية
تفعيله ��ا يف احلي ��اة م ��ن جديد،فيقول�:أنت واهم
م ��ع ه�ؤالء ،ه ��م �أعداء املو�س ��يقى وال�ش ��عر والفن
وال�س ��ينما وامل�س ��رح والأغنية،ه� ��ؤالء �أع ��داء
احلياة�،أتظ ��ن �أنه ��م يفك ��رون مب�س ��تقبل حقيق ��ي
للع ��راق ع�ب�ر الثقاف ��ة ،الثقاف ��ة احلقيقي ��ة طاردة
له ��م ،لذا لن ي�ؤ�س�س ��وا لن ��ا ثقاف ��ة جادة،فيزيدين
ت�ش ��ا�ؤما،لكن امل�ش ��هد برمته ال يوح ��ي ب�أمل �إذا مل
يك ��ن يدعو للت�ش ��ا�ؤم�،أرقب �ش ��بكة املج ��اري التي
طفح ��ت بفع ��ل مي ��اه املطر�،أنظر لأ�س ��يجة الأبنية
وهي ترتف ��ع عالي ��ا� ،أت�أمل ال�ش ��ارع بقذارته التي
تزي ��د يوما �إثر �آخر� ،أتطلع بوجه البقال واجلزار
و�س ��ائق التاك�س ��ي ورجل الدين و�ش ��يخ الع�شرية
وووو حت ��ى �أ�ص ��ل �إىل وج ��ه الأ�س ��تاذ اجلامع ��ي
ف�ل�ا �أج ��د �أم ًال،هن ��اك �إجم ��اع عراقي على �ش ��يوع
الب�ؤ�س.

