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صيادون يف بحيرة الثرثار

أزالم صدام أغرقوا زوارقنا وقتلوا بعضنا ومنعونا من الصيد
طائرة هليكوبرت حتمل اثنني من الصيادين وترميهام وسط البحرية ومها مقيدان ليختنقا إىل األبد!

لـكــن ذلـك لــم مي ــنع ح ـ ــرس ال ــبح ـي ـ ــرة
ال ـتـ ـ ــابع ــني لل ـنـ ـظ ـ ــام امل ـب ـ ــاد م ــن عق ـ ــد
اتف ــاق ــات مع ع ــدد مـن الـط ــارئـني عل ــى
ال ـصـيـ ــد وعلـ ــى املهـنـ ــة والـ ـسـمـ ــاح لهـم
بـالـصيـد يف منـاطق محـددة قـريبـة من
ارض االحالم الـتـي حــرم الـصـيــد فـيهــا
وهي املنـطقة الـتي تكثـر فيهـا االسماك
ويكبر حجـمها بسبب كثرة العلف الذي
يـرمــى فيهـا وتـتم قـسمـة عـائـد الـصيـد
بني احلراس وهؤالء الصيادين. .
يف اح ـ ــدى امل ـ ــرات زار ص ـ ــدام الــبح ـي ـ ــرة
فـ ـشـ ــاهـ ــد زوارق هـ ــؤالء مـ ــركـ ــونـ ــة علـ ــى
احدى الضفاف ،فـاصدر اوامره باطالق
الرصاص عليهم واغراق زوارقهم .وبعد
دقــائـق كمــا يقــول الــصيــاد رمــاح شــادي
داهمـتنـا طـائـرات الـهيلـوكــوبتـر وافـواج
ال ـ ـط ـ ـ ــوارئ ل ـتـق ـتـل مــن تـق ـتـل وتـغ ـ ـ ــرق
الـ ــزوارق ولــتحـ ــرق كـ ــرفـ ــانـ ــات االقـ ــامـ ــة
وتدمر ادوات الصيد والشباك.
ويضيف رماح انه على الرغم من عملي
عل ـ ـ ــى بعـ ـ ــد  65ك ــيلـ ـ ــو م ـتـ ـ ــراً مــن ارض
االحالم فقـد احرقـوا لي شبـاكي ودمروا
عـدة صيــدي التي كــانت قيـمتهـا يـومهـا
ح ــوالـي  56ملـي ــون ديـن ــار وك ــذلك ع ــدة
شقـيقي هــاشم وتـزيــد قيـمتهـا علـى 50
مليون دينار.
ويقــول فــاضل الـســامــرائـي ان اكثــر من
 20صيـاداً راح ضحية عـمليات املـداهمة
وحراسـة ارض االحالم برغم انـهم كانوا
بعيـدين عنـها ،ولـم نسـتطع العـودة الى
العـمـل إال بع ـ ــد مفـ ــاوض ـ ــات عق ـ ــدتهـ ــا
اجلــمعـيـ ــات الــتعـ ــاونـيـ ــة الـتـي نـ ــؤجـ ــر
(ك ــاراتـن ــا) مـنه ــا بعـ ــد ان تعه ــد جـمـيع
ال ـصـيـ ــاديــن بعـ ــدم االقـتـ ــراب مـن ارض
االحالم وعلـى اساس تلك الـوعود عـدنا
ملـزاولــة اعمــالنــا ولكـننـا فـوجـئنـا بـعلي
الـكيـميــاوي وقــد عــاد مل ــداهمـتن ــا قبـيل
انـبالج فجــر اليــوم التــالي بــالـطــائــرات
واف ــواج ال ـط ــوارئ وش ــرطـ ــة مح ــاف ـظ ــة
صالح ال ــديـن وبع ــد ان س ــرق ــوا مع ــدات
صيـدنـا واثـاثنـا افـرغـوا وقـود محـركـات
زوارق ـنـ ـ ــا عل ـ ــى ال ـ ــزوارق وال ـ ـس ـ ــاح ـب ـ ــات
واالثـاث واملعـدات واحـرقـوهـا امـامنـا ثم
اعتقلونا.
ويقـ ـ ــول الـ ـص ـيـ ـ ــاد رمـ ـ ــاح ش ـ ـ ــاوي انهــم
اع ـتـقلـ ـ ــوا اشق ـ ــاءه واح ـ ــرق ـ ــوا لـه ثالث
سـ ــاحـبـ ــات وزورق فـ ــايـبـ ــر كـالس سعـ ــره
يقرب من مليون دينار.
ويقـول احـد الـصيـادين ان عـدة الـصيـد
غ ــالـي ــة ج ــدا ولـم تـقل خ ـس ــائـ ــر الك ــاز
ال ـ ــواح ـ ــد عــن  50مل ـي ـ ــون دي ـن ـ ــار يف كل
مــداهمـة ويـضـيف انـه يتـذكـر ذهـاب 20
صيادا ضحية املداهمة بالطائرات التي
اغ ـ ــرق ــت زوارقهــم يف ع ـ ــرض ال ــبح ـي ـ ــرة
وعلـى ضفـافهـا دون ان يتـمكن احـد من
مساعدتهم على النجاة.
وي ـضــيف صـيـ ــاد آخـ ــر ،ثـم عـ ــدنـ ــا الـ ــى
عــملـن ــا مب ــوجــب الكـت ــاب امل ــرقـم 5241
الـ ـص ـ ــادر عــن دي ـ ــوان ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ووزارة
ال ــزراع ــة لـت ــداهـمـنـ ــا مف ــارز ال ـش ــرط ــة
والـطــوارئ واعـضــاء احلــزب ويف الــوقـت
نفــسه ه ــاجـمـت الـط ــائ ــرات ال ـسـمـتـي ــة
الـ ـسـي ــارة امل ــرقـمـ ــة  2226صالح ال ــديـن
وقـ ـتـل س ـ ـ ــائـقـه ـ ـ ــا وبـع ـ ـ ــد ان اعـ ـتـقـل ـ ـ ــوا

محمود علوان
هي أكبر بحيرة صناعية يف العراق استغلت منخفض الثرثاء ليستغلها زبانية النظام املباد وعائلته لبناء املنتجعات
واالستراحات اخلاصة ودعوها ارض األحالم .لقد حرم على الصيادين من اصحاب املهنة الصيد يف هذه
البحيرة حتت طائلة القتل وقد راح عدد من الصيادين ضحايا رصاص طائرات الهليكوبتر التي كانت حتوم فوق
البحيرة ملراقبة اولئك الصيادين.

العشـرات ووضعـوهم يف الـسمتـية الـقوا
ب ــاثـنـني مـنهـم يف الـبحـي ــرة مـن ارتف ــاع
ع ـ ــال ولــم تـ ـســمح ل ـن ـ ــا ق ـ ــوة ال ـط ـ ــوارئ
بانقاذهما برغم كل توسالتنا.
وي ـ ـضـ ـيـف صـ ـي ـ ـ ــاد آخ ـ ـ ــر ق ـ ـص ـ ـ ــة اح ـ ـ ــد
الصيـادين وكـان يقف علـى قطعـة فلني
يف الــبح ـي ـ ــرة لــيعـ ـ ــالج اح ـ ــدى ش ـبـ ـ ــاكه
عنـدمـا جـرت مــداهمـة جـديـدة واخـذوا
ي ـطـلق ـ ــون ال ـ ــرص ـ ــاص ف ـ ــوق رأس ه ـ ــذا
الصياد ثم امروه ان يعبر اليهم سباحة
واال ق ــتلـ ـ ــوه واخ ـبـ ـ ــرهــم انـه ال يج ـيـ ـ ــد
ال ـسـبــاحــة وعـنــدهــا اسـتـمــروا ب ــاطالق
النـار علـيه عنـدهـا نـزل الـى املـاء وغـرق
فعال فلم يكن يجيد السباحة.

وبـع ـ ـ ــد سـق ـ ـ ــوط الـ ـن ـ ـظ ـ ـ ــام اسـ ـت ـ ـ ــول ـ ـ ــى
ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادون ع ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ارض االحــالم
واسـتــوطـنه ــا بعــضهـم ومع ذلـك يقــول
بع ــضهــم انهــم م ـ ــازال ـ ــوا خـ ـ ــائفــني مــن
اجملهــول وان عــدة م ــسلحـني غــامـضـني
حـ ــاولـ ــوا الـت ـص ـ ــدي لهـم ومـنـعهـم مـن
الـصيـد يف هـذه املـنطقـة التـي هي فعالً
ارض االحـالم كمــا يــسمـيهــا الـصيــادون
ب ـ ـ ـ ـس ـ ـبـ ــب الـق ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــور وامل ـ ـن ـ ـتـجـع ـ ـ ـ ـ ــات
واالستـراحـات والـشــاليهــات التـي بنـيت
فيها.
ويقـول الدلـيل السيـاحي يف املنـطقة ان
ص ـ ــدام ب ـن ـ ــى لــنفـ ــسه واح ـ ــة يف اج ـ ــواء
بدوية زودهـا بخيمة صنـاعية ال يقضي

فيهـا سـوى سـويعــات قليلـة ،هـذا فـضال
عن حقـول تــربيـة الغـزالن الـتي تغـطي
االف الهـك ـتـ ـ ــارات مــن االرض اجملـ ـ ــاورة
حل ــدائق ارض االحالم وهـن ــا اث ــار ورش
صناعـية للـصيانـة ومعمل لـلثلج فضال
عن عشـرات القصـور ومئات الـشالـيهات
والشقق السكنية للتبع واحلاشية.
ويقـول الـصيــادون انهم بحـاجـة الـى ان
يع ــاد تنــظيـم وضعهـم فقــد ك ــانت وزارة
الـ ــزراعـ ــة تـ ــوفـ ــر لهــم معـ ــدات ال ـصـيـ ــد
بـ ــاسعـ ــار مـ ــدعـ ــومـ ــة عـبـ ــر جــمعـيـ ــاتهـم
الـتعاونية ولم يـعد هذا قائـما كما انهم
كــانــوا يـتقــاضــون راتب ـاً شهــريــا مقــداره
 100الـف ديـ ـنـ ـ ـ ــار يف مـ ـ ـ ــوس ــم ت ـكـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــر

االسماك ومـنع صيدها وقـد توقف هذا
ال ـ ـ ــدعــم ع ـ ـ ــام  1993وارت ـبـكــت اح ـ ـ ــوال
الـ ـص ـيـ ـ ــاديــن م ـنـ ـ ــذ ذلـك احل ــني فقـ ـ ــد
حتـ ــولـ ــوا الـ ــى دافعـي اتـ ــاوات يف اعـيـ ــاد
ميالد الرئيس اخمللوع لتبليط الشوارع
واالنارة ورسم اجلـداريات ،ويقول بعض
الـصـيــاديـن انهـم عــادوا الــى االســالـيـب
البدائـية يف الصيد بعـد ان خسروا عدة
صيــدهـم وهم ب ــانتـظ ــار ان تنـظــر وزارة
الـزراعـة يف امـرهم وان تـسـاعــدهم علـى
اجـتـي ـ ــاز محـنــتهـم وان تـن ـظـم اوضـ ــاع
ال ـ ـصـ ـي ـ ـ ــد يف الـ ـبـحـ ـي ـ ـ ــرة عـل ـ ـ ــى اسـ ـ ــس
م ــوض ــوعـي ــة تـكفـل للجـمــيع حق ــوقهـم
وتضمن لهم الرزق احلالل املباح.

حكايات من زنازين الطاغية

حكاية "القزان" الذي يدخله املعتقل حياً وخيرج منه ميتاً !
يوم واحد يف السنة حتت الشمس ..وعبارة "رشبت بطيخ" كلفت سجينا حياته

ابو زينب جاسم سهيل من مواليد  1965يسكن
منطقة الزعفرانية يقول عن ايام سجنه من عام
 1982وحتى العام  1991لقد رأيت فيها ما ال يخطر على
البال .كنت اصغر سجني يف سجن (ابو غريب) حينذاك .واذكر
من بني السجناء الذين تعرفت عليهم الدكتور حسني
الشهرستاني وكان قد وضع يف سجن انفرادي فكنت التقيته
ايام خروجنا ملواجهة زوارنا او يف االوقات التي
يسمح لنا فيها بالتنزه يف باحة السجن.
ميت يف قدر طعام
عــن ابـ ـ ــشع جـ ـ ــرائــم ال ـنـ ـظـ ـ ــام ال ـتــي
ارتـكبـت بحق الـسـجنــاء الــسيــاسـيني
يحدثنا ابو زينب ليقول:
كان لي زميل شـاب يف السجن نـدعوه
(حـيـ ــدر الـتـ ــركـمـ ــانــي) نفـ ــذت بحـقه
عقـوبة غـريبـة .وضعـوه يف قدر طـعام
ضخم مـن النحـاس (قـزان) ووضعـوا
علـيـه الغ ـطـ ــاء هـ ــذا القـ ــدر ي ــسحــبه
الـ ــسجـ ــانـ ــون وهـ ــو يف داخـله مـ ــا بـني
غ ــرف الــسجـن وظل ــوا ط ــوال الـنه ــار
عل ــى ه ــذه ال ـش ــاكل ــة ي ــسحـب ــونه ثـم
يعيـدونه وعندما كشفوا غطاء القدر
وجدوه ميتا بداخله.
صدمة
الـسجني السـابق فاخـر محمـد عوني
( )49سـن ــة امـض ــى ع ـش ــر سـن ــوات يف
سجن (ابـو غـريب) .يـسكن حـاليـا يف
مــدينــة الـصــدر عمــا عــانــاه الـسـجني
الـ ـسـيـ ــاســي يف تلـك االيـ ــام يــتحـ ــدث
فيقول:
لـي زمـيل يف ال ــسجـن ك ــانـت زن ــزانـته
مجـاورة لزنـزانتي لم يـسمح لعـائلته

ب ــزيـ ــارته م ــدة جت ــاوزت سـت سـن ــوات
وعندما سمحـوا بذلك ،افتقد طفله
الـ ــذي تـ ــركـه يف (القـمـ ــاط) وزوجــته
وعـن ــدم ــا س ــأل عـنهـم ــا اج ــاب ــوه ب ــان
زوجــته تـ ــزوجـت مـن آخـ ــر وهـي االن
لديهـا عدة اطفال مـن الزوج الثاني.
شـكل له هــذا اخلبــر صــدمــة نفــسيــة
لـم يـتجــاوزهــا بــسهــولــة ،فـمــال الــى
االنـعزال ،وكـان يرى وهـو ينـخرط يف
ن ــوبـ ــات بك ــاء ه ـسـتـي ــري ــة .ال ــزوج ــة
واهلها كانوا شبه متيقنني من وفاته
خاصة انهم بقوا مدة تزيد على ست
سنوات ال يعلمون عنه شيئاً.
ويـضيف الـسيـد فـاخـر كـانـت احليـاة
يف الـسجـن اشبه بــالكـابــوس لم نـكن
نـرى ضوء الـشمس إال مـرة واحدة يف
ال ـسـن ــة .ك ــان الـي ــوم ال ــذي ن ــرى فـيه
ال ـ ـش ـمـ ــس اش ــبه ب ـي ـ ــوم ع ـيـ ـ ــد مع ان
السجانني كانوا ينغصون علينا ذلك
مــن خالل ضـ ــربهـم لـن ــا بـ ــالكـيــبالت
طوال هذا اليوم.
سجل العقوبات
مح ـمـ ـ ــد امــني فـ ـ ــرحـ ـ ــان ( )55س ـنـ ـ ــة

عبد الزهرة املنشداوي
يــسكـن محــافـظــة كــركــوك يف ال ــوقت
احل ــاض ــر الـتقـيـن ــاه وه ــو ي ــزور اح ــد
زمالئه يف بغداد ،لـيحدثـنا عمـا ملسه
وشــاهــده يف سجــون الـنـظــام الـبــائــد
فيقول:
م ــا بقـي ع ــالقــا يف ذاكــرتـي مـن تـلك
االي ـ ــام هــي الـعق ـ ــوب ـ ــات اجل ـ ـس ـ ــدي ـ ــة
القاسـية التي كنـا عرضة لهـا بسبب،
او من دون سـبب .اذك ــر ان لكل قــسم
مـن اقسـام الـسجـن سجال للعقـوبـات
يـدون فيه اسم الـسجني الـذي ارتكب
خـطــأ ،او هفـوة يف الـسجـن ،فيعــاقب
علــيهـ ــا بـ ــال ـضـ ــرب املـبـ ــرح بـ ــواس ـطـ ــة
العـصي الغليـظة الـى ان يغمـى عليه
هذه العقـوبة تـبقى مالزمـة للسجني
ط ـ ـ ـ ــوال فـ ـت ـ ـ ـ ــرة سـجـ ـنـه .اذ ي ـكـ ـ ـ ـشـف
الـ ـ ـسـجـل م ـ ـ ــرة يف كـل س ـت ـ ـ ــة اشـه ـ ـ ــر،
ويـن ــادى ب ــاسـمـ ــاء املع ــاقـبـني لــتك ــرر
علــيهـم الـعقـ ــوبـ ــة مـ ــرة اخـ ــرى ،كـ ــان
الـق ـ ـيـ ــم عـلـ ـ ـ ـ ــى طـقـ ـ ـ ـ ــوس الـعـقـ ـ ـ ـ ــاب
والتعذيب ضـابط برتبـة نقيب اسمه
(غـالب الـدوري) يـستـدعـى لالشـراف
عـلـ ـ ـ ــى ذلــك .احـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــذي ــن ثـ ـبـ ـت ــت
اسـمــاؤهـم يف هــذا ال ــسجل الــسجـني
"فـاضل نعـاس" وكـان الـسـبب يف ذلك
يف اح ــد االي ــام ج ــاء سج ــان لـي ــدع ــو
الــسجـن ــاء للـتـبــرع بــاملــال مبـنــاسـبــة
انقالب  17متوز وهـو يعرف متـاما ان
ال ـ ــسج ـنـ ـ ــاء ل ـيـ ــس ل ـ ـ ــديهــم مـ ـ ــال او
حاجـيات ميكن الـتبرع بهـا باستـثناء
قـطعـة (الكـانـا) الـتي تـستـر عــريهم.
يف ذلك احلـني الـتفـت هــذا الــسجـني
لـ ــزمالئه لـيق ــول لهـم ان الـتـب ــرع ــات
ستكون لعمل (شربت بطيخ) ،فكانت

هــذه الكـلمــة الـسـبب االول لـتعــرضه
الـى العقـوبات اجلـسديـة طوال فـترة
سـنـني .اذ ح ـسـبــوه ــا كلـمــة اسـتهــزاء
(بـاحلـزب والثـورة) واستـدعي حـينهـا
الــنقـيـب غـ ــالـب الـ ــدوري علـ ــى عـجل
واشــرف علــى عقــابه بـنفـسه ويـسـبب
كل ـمـ ـ ــة (شـ ـ ــربــت بـ ـط ـيـخ) دفع هـ ـ ــذا
السجني حياته ثمناً.
اخملبرون
اب ـ ــو وص ـ ــال ( )53س ـن ـ ــة اح ـ ــد ن ـ ــزالء
سجـن (اب ــو غ ــريـب) يف زمـن الـنـظ ــام
الـبـ ــائـ ــد املـن ـظـ ــر الـ ــذي يقـ ــول انه ال
يفـ ــارق عـيـنــيه هـ ــو مـن ـظـ ــر زمـيـل له
اسمه (شيخ حسني) هذا الزميل كان
صلـبـ ــا اثـنـ ــاء الـتـحقــيق .ممـ ــا اثـ ــار
جـالديه يف م ـ ــدي ـ ــري ـ ــة امــن م ـ ــدي ـن ـ ــة
الصـدر .فــربطـوه الـى الــسلم ،وعـروا
صـدره ،فكنـا نسمـع صراخه مـن شدة
االلــم طـ ـ ــوال اللــيل .ف ـ ــاحل ـ ــراس لــم
يفــتهـم الـ ــى ان يــطفـئـ ــوا جـمــيع مـ ــا
يــدخنـون مـن سكـائـر يف صـدره .مـات
املــسكـني بعــد ي ــومني وبـقي مــربــوطــا
ال ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـسـل ــم وه ـ ـ ـ ــو مـ ـي ــت ال ـ ـ ـ ــى ان
اخبـرناهـم بذلك فـفكوا وثـاقه ورموا
بج ـث ــته امـ ـ ــام ـنـ ـ ــا .كـ ـ ــذلـك اذكـ ـ ــر ان
اح ــدهـم واثـن ــاء الـتـحقـيق مـعه ق ــام
احـد افـراد االمن بـدعك شعـر صـدره
الكثيف مبادة البنـزين ثم اشعل عود
ثقـاب فتحـول املسكـني الى شعلـة من
الـنـ ــار لـكــنه لـم ميـت اثـ ــار احلـ ــرق يف
صـدره بقـيت مـاثلـة الـى االن بعـد ان
اطلق سراحه يف عام 1991.
كيف تعرفت عليه عائلته؟
اذكـ ـ ــر بـ ـ ــان ه ـنـ ـ ــاك قـ ـص ـ ـ ــة للـكـ ـ ــاتــب

الق ـ ــرغ ـي ـ ــزي (ج ـنـك ـي ـ ــز امت ـ ــات ـ ــوف)
تتحدث عن طفلة لم تتسن لها رؤية
وجه وال ـ ــده ـ ــا ال ـ ــذي ذه ــب ضح ـي ـ ــة
احلـ ــرب العـ ــاملـيـ ــة الـثـ ــانـيـ ــة .لـكــنهـ ــا
عـنــدمــا كـبــرت وع ــرض فلـم وث ــائقـي
علـ ــى شـ ــاشـ ــة الـتـلفـ ــزيـ ــون الحـ ــداث
احلـ ــرب اش ـ ــارت لهـ ــا وال ـ ــدتهـ ــا الـ ــى
جنـدي بني اجلـنود وقـالت لهـا (ذلك
والـ ـ ـ ــدك) وهـ ـ ـ ــذا مـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ــدث الحـ ـ ـ ــد
الع ـ ـ ــوائل يف م ـنـ ــطقـ ـ ــة احل ـب ـي ـب ـيـ ـ ــة
القــريبــة من مــدينـة الـصــدر عنـدمـا
افـ ـتـقـ ـ ـ ــدت احـ ـ ـ ــد أبـ ـنـ ـ ـ ــائـهـ ـ ـ ــا إثـ ـنـ ـ ـ ــاء
االنــتفـ ــاضـ ــة عـ ــام  1991ولــم تقـع له
عل ــى خـب ــر ب ــال ــرغـم مــن تفـتـي ــشه ــا
السجون واملعتقالت.
بعـد سقـوط الـنظــام مبـاشـرة عـرض
فــيلـم تـ ــداولـتـه اغلــب الف ـضـ ــائـيـ ــات
مي ـثـل مج ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة مــن الـ ـ ــذيــن قـ ـ ــام
الـنـظــام بــاع ــدامهـم بــواسـطــة ابــشع
طــريقــة مـن خالل وضعهـم يف حفــرة
ووضـع امل ـ ـ ـ ــادة املـ ـتـفـج ـ ـ ـ ــرة يف جـ ـي ــب
الـضحيـة ومـن ثم تـفجيــره ليـتنـاثـر
ف ــرقـ ــا يف الهـ ــواء تخـتلــط بـ ــالغـب ــار.
هـك ـ ــذا ظهـ ــر هـ ــذا الـ ـشـ ــاب وهـ ــو مـن
ع ــائل ــة مع ــروف ــة يف املـنــطق ــة مكـتف
اليــديـن ويجلــس داخل حفــرة معــدة
م ـسـبقـ ـاً ثـم بع ــده ــا يـتـط ــاي ــر اشالء
ليـظهـر بعـدهـا احــد ضبـاط الـنظـام
الـبـ ــائـ ــد وهـ ــو يــصفـق لهـ ــذا امل ــشهـ ــد
الالانـســاني مـثل اي فنــان سيـنمــائي
اعجـبه تـنفـي ــذ املـمـثل ل ــدوره .عـن ــد
عـ ـ ــرض ه ـ ـ ــذا الف ــيلــم عـ ـ ــرفــت هـ ـ ــذه
الـعائـلة مـا حل بـابنـها الـذي اختـفى
عنها سنني طويلة.
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حدث و حديث

فلسفة (الفهلوة)
ع ـب ـ ــس وجه الـ ـط ـ ــاغ ـي ـ ــة ثــم ب ـ ـس ـ ــر،
وتطـايـر الـشـر الكـامـن يف عيـنيه يف
ف ـضـ ــاء الق ــاع ــة حـتـ ــى تك ــاد ت ـسـمع
أصوات أنفاس (الرفاق) الثقيلة ،ثم
حرك فمه إلى زاوية معينة ،موجها
حـ ـ ــدي ــثه إلـ ـ ــى احـ ـ ــد احلـ ـ ــاضـ ـ ــريــن،
ومـتـ ــوع ـ ــدا بقـتـل كل اخلـ ــون ـ ــة والعــمالء
وأخيرا يف حلـظة مسـرحية ،رفع يـده إلى
شـاربـيه وأطلق كـلمــاته بخـيالء مفـضـوح
(ألك كـضبـة شــوارب نيـابــة عن الـقيـادة)
 .....اجـل ،تـلـك ك ـ ـ ــانــت ال ـب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى
الهاويـة التي احتـاجت فتـرة زمنـية تـزيد
عل ــى الـثالثـني ع ــام ــا حـت ــى (يــتكـ ــامل)
سقـ ــوطهـ ــا بهـ ــذه ال ـطـ ــريقـ ــة اجمللـجلـ ــة.
ولكـن ،الــم تكـن هـنـ ــالك ب ــداي ــات أخ ــرى
له ــذه امل ــوجـ ــة الع ــاتـي ــة الـتـي اجـت ــاحـت
مجتـمعنـا وسبـبت كل هـذا اخلـراب؟ هل
سـ ـ ـ ــألـ ـنـ ـ ـ ــا أنـف ـ ـ ـسـ ـنـ ـ ـ ــا كـ ـيـف من ــت بـ ـ ـ ــذور
االيـديـولـوجيـة (القـومجيـة) القـدميـة ؟
وأي ـ ــة ث ـم ـ ــار ش ـي ـط ـ ــان ـيـ ـ ــة ظهـ ـ ــرت عل ـ ــى
الـ ـس ــطح ،أنــتجــتهـ ــا تـن ـظـيـ ــرات سـ ــاطع
احل ـ ـصـ ـ ـ ــري و روايـ ـ ـ ــات جـ ـ ـ ــرج ــي زيـ ـ ـ ــدان
وغيرهما؟
لـق ـ ـ ــد هـلـل املـ ـن ـ ـظ ـ ـ ــرون األوائـل لـلـفـك ـ ـ ــر
الق ــومـي يف مـنـتــصف الق ــرن الع ـش ــريـن
قـ ــائلــني ان (هالل) الـفل ــسفـ ــة الق ــومـي ــة
احلـ ــديـثـ ــة سـي ـصــبح (قـم ـ ــرا) يف القـ ــرن
العـش ــرين ،يـنيــر علــى الــوحــدة الع ــربيــة
(اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة)
وال ـ ـ ـ ـت ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ــل
مفيد الصايف
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
االقـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ
والـتـنـمـي ــة الـتـي
سـتـ ــده ــش بقـيـ ــة لقد هلل
وادولحلـ ـاـلــريـعــ ــــ ـ ــةـ ـ ـ ـ ـاـال ـلـ ـتــــيـم املنظرون
سيحسدنا الناس األوائل للفكر
علـيه ــا
والـععــ ـ ـ ــدالــرفـة القومي يف
الـ ـت ــي ال ت
احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود!! ال ـ ــم منتصف القرن
يـك ـتــب أن ـ ـط ـ ـ ـ
ـوان العشرين قائلني
ســعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة احـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
متفلـسفـي
الفئكـالـر ان (هالل)
الـق ـ ـ ــومــي ق ـ ـ ــا
(ان القــوميــة هي الفلسفة
دين اإلنس
ـانيةـ ــوريف القومية
ال ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
احلــديـثــة) وهــدد احلديثة
زكـ ــي االرس ـ ـ ـ ـ ـ
ـوزي سيصبح (قمرا)
قـ ـ ـ ـ ـ ــائـال (مـ ــت ـ ـ ـ ـ ــى
الخ ـ ـقــ ـ ــوضمـعــيالـ لفـفــك ـ ـكــ ــ ـــرـر يف القرن
أجـ ـنـ ـب ــي ف ــم ـ ـ ـ ــاذا العشرين ،ينير
ي ـ ـ ـ ـبــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ
ـالل)ـن على الوحدة
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـ ـ
وادع ـ ـ ـ ـ ـ ــوا مـع أول العربية
ظهــورهـم ب ـ
احللـأنهيفـم (اخلالدة)
ميـلكـ ــون
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ـ
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ـ
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ـ
ـ
ـ
ـ
ف
ـ
ـ
ـ
س
ف ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـستقلـة) متـامـا والتكامل
(م
عــن ايـ ـ ــة ت ــبع ـيـ ـ ــة االقتصادي
لـلـغ ـ ـ ـ
ـرب!!ـدونوانـع ـهـــنـم والتنمية التي
ب ـع ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االنـق ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــات ستدهش بقية
اهلـــمطـ يـائفـح ـيـ ـ ــةـارب ـ ـ،واـ ـمنـونـا دول العالم
االسـ ـ ـ ـت
ـرجـعـعـ ـيــــمـ ــة.ـ ـ ـ ـ ـ ـوـ ـيـ ــاـار واحلرية التي
وال ـ ـ
لــسخ ــري ــة الق ــدر سيحسدنا الناس
!اذـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ــط ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــدـاملـقـــــــــ ـ ــتـا عليها والعدالة
تـ ـ ـ ـ ـ
اي ــدي ــول ــوجـيـتهــم التي ال تعرف
ب ـم ــتــأنـ ـ ـهــ ــاـدي ـفـنك ــرول ـغـك ـي ــنـر احلدود!
دارت األيـام لنـرى
اح ــد (ثمــارهــا) يقــول يف اح ــدى ادعيـته
املـ ـ ـشـه ـ ـ ــورة يف (احل ـمـل ـ ـ ــة االمي ـ ـ ــان ـي ـ ـ ــة)
املـ ـ ــزعـ ـ ــومـ ـ ــة" الـلهــم ارنــي م ـ ـ ــا يف قلـ ـ ــوب
اآلخ ــريـن ألع ــرف ص ــدق ن ــواي ــاهـم ".هل
راجعـت بعـضــا مـن أك ــوام الكـتـب املهـملــة
عن شعاراتهـم يف الفلسفة (املستقلة) ؟
سترى حجم الكارثة الى ادت الى تدمير
شعب بـطريقـة لم يـر التـاريخ لهـا مثيال.
انـظــر أيـن (وصلــوا) بــالـنهـضــة الع ــربيــة
بعـد ان نـشــروا الظالم و(الــرجعيـة) الـتي
أصبحـوا إبطاال لهـا يف كل مكان .وادعوا
إنهـم علـم ــانـي ــون ف ـش ــوه ــوا الـعلـم ــانـي ــة
بابـشع صورهـا .إما الـوحدة الـعربيـة فلم
يحققوهـا اال مرة واحـدة حينمـا احتلوا
دولة عـربية مجاورة !! مـاذا قدم فكرهم
س ــوى احل ــروب اخل ــاس ــرة الـتـي خ ــاضه ــا
العراق(دفاعا) عن االمة العربية !!
ومتعــن يف فـك ـ ــرهــم (االنـقالبــي) ال ـ ــذي
(انـقلـب) ب ــاحل ــريـ ــة الف ــردي ــة ف ــانـتج ــوا
مق ــاب ــر جـم ــاعـي ــة وسج ــونـ ـاً واضــطه ــاداً
البنــاء جلــدتهـم فمــا بــالك بــالق ــوميــات
االخـ ـ ــرى؟ ان كل ه ـ ــذه وغ ـي ـ ــره الـك ـث ـي ـ ــر
ليثـبت ان أفكارهـم كانت مجـرد انفعاالت
تـتلهــى بــإثــارة مـســائل فلـسـفيــة من دون
الـتـ ــوصل الـ ــى حلـ ــول علـمـيـ ــة حقـيقـي ــة
لـواقع مجتمعات الـشرق االوسط .واثبت
التاريخ بـشكل عملي بـانهم كانـوا مجرد
فهلويني يـتعلقون بوصف بعض املظاهر
اخلــارجيـة لـلمجـتمع وتـسـطيـر الـوقــائع
اجلــزئـيــة عـنـه بفلــسفــة كــاذبــة مـن دون
االهـتمـام بـاجلـوهــر .اننــا اليــوم بحـاجـة
إلى تشيـيد فلسفة جديدة ،تبني وطنا ال
أن ته ــدمه،فلــسفــة تــأخــذ مفــرداته ــا من
كلـم ــات الفـيل ـس ــوف الكـنــدي وه ــو يقــول
قـبل ألف عــام (يـنـبغـي لـنــا اال ن ـسـتحـي
مـن اسـتحـســان احلق واقـتـنــاء احلق مـن
أيـن أتى ،وان أتـى من األجنـاس القاصـية
عنا او األمم املتباينة).

