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اراء وافكار

ال حرية للعراقيني
من دون حرية للعراق

اإلرهاب واملخاض التارخيي للحرية يف العراق
()2-2

محمد عارف
"ال حــريــة لــشعـبٍ ي ـسـتعـب ــد شعـب ـاً آخــر" .عـبــارة مــأثــورة
يقـت ـضــي إدراكهـ ــا درجـ ــة معـيـنـ ــة مـن الـ ــوعـي الـ ـسـيـ ــاسـي
والـتعـ ــاطف اإلن ـس ــانـي .أب ـســط مـنهـ ــا الق ــول "ال ح ــري ــة
مل ــواطـنـني مـن دون ح ــري ــة ل ــوطــنهـم" .كــيف غ ــابـت ه ــذه
البــدهيــة عن أذهـان عـراقـيني سـاعـدوا الـواليــات املتحـدة
وبــريطــانيـا علـى غــزو بالدهم واحـتاللهـا؟ سـؤال يـسـاوي
مليـون دوالر ،حـسب التـعبيـر األميـركـي الشـائـع ،ويسـاويه
عـ ـدّاً ونقــداً .كــشفـت عـن ذلك اسـتقــال ــة جالل املــاشـطــة،
املدير العـام ملا تُسمـى "شبكة اإلعالم العـراقي" ،وهو ثالث
مـ ـسـ ــؤول ت ـطـيـح به الـ ـشـبـكـ ــة ،الـتـي أنـ ـشـ ــأتهـ ــا سل ـطـ ــات
االح ـتـالل لإلش ـ ـ ــراف علـ ـ ــى إذاعـ ـ ــة وتـلفـ ـ ــزي ـ ـ ــون العـ ـ ــراق
الــرسـمـيـني .هــاجـم املــاشـطــة يف بـيــان اسـتقــالـته "الهــدر
املالي ،وسيـاسة اإلدارة العامـة للفضائيـة ،وهيمنة اإلعالم
غيــر العـراقـي علـيهـا" .وأورد أمـثلـة فــاضحــة علــى الهـدر،
كبـرنـامج املـسـابقـات "املُـمّيـزون" ،الـذي تـشـارك يف إنتـاجه
وإدارته شركات "هاريس" األميركية ،و"الفوارس" الكويتية،
وقنـاة "إل بـي سي" اللـبنــانيــة .سعــر احللقـة الـواحـدة 28
الف دوالر ،يف حـني ميكن إنتـاج برنـامج مماثـل يف العراق
بكلفة ثالثة آالف دوالر .وبرنامج رمضاني عرضته القناة
اللـبنـانيـة يـكلّف  30ألف دوالر للـسـاعــة ،علمـاً بـان معـدل
الـسعــر العـاملـي للـسـاعـة الـتلفـزيــونيـة مــا بني  4و 5آالف
دوالر ،أي أن حلق ــات ه ــذا الـب ــرن ــامج ال ــرمـض ــانـي تـكلّف
الــتلف ــزي ــون الع ــراقـي م ــا يق ــرب مـن امللـي ــون دوالر ،وهـي
ح ـسـب املــاشـطــة ب ــرامج "مــوضــوع ــة أصالً ملُ ـشــاهــد غـيــر
عـراقـي ولظـروف مـختلفـة متـامـاً عن ظـرفنـا الـراهن ،وال
ت ــراعي املـشــاعــر واحلـس ــاسيــات احملـليــة ،فــاملهـم للـطــرف
البــائع كـان تـصــريف بـضـاعــة لم تعــد رائجـة يف األسـواق
التلفزيونية".
وحتدث املـاشطة ،الـذي كان قد صـدر مرسوم بـتعيينه من
احلـاكم األميـركي السـابق بول بـرمير يف مـايس  2004عن
"األخـط ــاء الك ــارثيــة ،الـتي ارتـكبـتهــا سلـطــات االحـتالل،
وفاقمهـا غياب اإلجمـاع على مـشروع وطني عـراقي قضت
علـى مــا تبقــى من مـؤسـســات وهيـاكل الـدولـة" .وذكـر "أن
الطـرف العـراقي ال يعـرف حتــى اآلن قيمـة األمــوال التي
مت إنفاقها ،وعندما نطلب معرفة ذلك ،يأتينا اجلواب أن
شـركة هاريس تتعامل مع وزارة الدفاع االميركية ،يف حني
يتعلق األمر بأموال عراقية".
وتـرسم استقالـة املاشطـة ،الذي عمل سنـوات عدة مراسالً
لــصحــيفـ ــة "احلـيـ ــاة" و"بـي بـي سـي" يف مـ ــوسـكـ ــو مـالمح
الـط ــور األخي ــر من االسـتحــاالت الـتي م ـرّ به ــا منــذ غــزو
العراق .مسافات شـاسعة ما بني افتتاحـياته املستميتة يف
صحـيفــة "احليـاة" ضـد احلـرب ومـشــاركتـه املتـحمـسـة يف
بنــاء الهيـكليــة اإلعالميـة لـالحتالل .مـسـافـات مجـسـورة
مبقـاالت تنـدد بعـد أسبـوع من سقـوط بغـداد بـاالحتالل،
الــذي يعـمل علــى "إلغــاء ت ــاريخ العــراق واسـتالب ذاكــرته
وطـمــس معــالـم هــويـته احلـضــاري ــة واالخالقـيــة مـن دون
امل ـســاس بــالـنفـط" ،وتـص ــريح ــات لإلذاعــة ال ـســوي ـســريــة،
مبنــاسبـة مـرور عــام علــى االحتالل بــأن "كلمــة االحتالل
مـ ــرفـ ــوضـ ــة مـن اجلـمــيع ،ومـ ــا جـ ــرى كـ ــان مـ ــزاوجـ ــة بـني
الــتح ـ ــري ـ ــر واالحــتالل ،مــن ح ـيــث حت ـ ــريـ ـ ــر الع ـ ــراق مــن
الـطغـيــان واالسـتـبــداد وبــداي ــة عهــد ال ــدميقــراطـيــة ومــا
تف ــرضـه إشك ــالـي ــة االحـتالل مـن تـعقـيـ ــدات" .يعـنـي "كل
مقلــوبنـا بــالكالم" ،حــسب املـثل العــراقي الـسـاخـر ،الـذي
يقلب مـواقـع الكلمـات .تـأكيـده عـشيـة صـدور أمـر تعيـينه
مـديراً عاماً على "إيجابيات حتقّقت خالل العام املنصرم،
ومـ ــن أه ـ ـمـه ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـتـح ـ ـ ـ ـ ــرر مـ ــن ال ـ ـ ـطـغـ ــي ـ ـ ـ ـ ــان وإص ـ ـ ـ ـ ــدار
الــصحف..وتــرتـيـب ثقــافــة احلــوار بـني العــراقـيـني..عـبــر
املنــابــر الــدميقــراطيــة القــائمــة ،ومـنهــا مجلـس احلـكم"!
وإدانتـه أخيــراً "الـتنــازل الـطــوعـي عن الــسيــادة يف مجــال
اإلعالم والعودة الى هيمنة اإلعالم غير العراقي".
هل متــثل االســتق ـ ــال ـ ــة "ع ـ ــودة ال ـ ــوعــي" ،أم هــي خـ ـط ـ ــوة
استبـاقيـة قبل قلـيل من صـدور قـرار إعفـائـه من املنـصب،
حـسب متحـدث باسم الفـضائـية اللبـنانيـة؟ أم السبب ،يف
رأي صــديق قــدمي لـلمــاشـطــة عــزمه علــى تــرشـيح نفــسه
لـالنتخابـات؟ أو هو رد فعـل على وقف احلكـومة العـراقية
مـرتبـاته اخلـمسـة اشهـر املـاضيـة ،حـسب مـا جـاء يف بيـان
استقالته؟
هنا كمـا يف تصرفـات معظم النـاس حصيلـة األسباب أهم
من احلـسابات املصرفية ،وحصيلـة االستقالة تبرهن على
خــطل العـمل حل ـس ــاب االحـتالل وضـ ـدّه ،وه ــو الـتـب ــري ــر
املــوهــوم لـقيــادات أح ــزاب سي ــاسيــة مـتمــرســة تـشــارك يف
احلكـم ،ك ــاحل ــزب ال ـشـي ــوعـي وح ــزب ال ــدع ــوة .وت ـشـكك
االســتق ـ ــالـ ـ ــة بج ـ ــدوى م ـ ــا يُ ـ ـس ـم ـ ــى م ـب ـ ــدأ "الــتق ـيّ ـ ــة" أو
"البـاطنية" ،الـذي يخفي املُعتَقـد احلقيقي ،وال يُظهـر ما
يُبطن .فاإلمبراطورية األجنلوأميـركية قائمة أساساً على
أعـت ــى مـبـ ــدأ "تقـيّ ــة" يف الـتـ ــاريخ ،واحلـ ــرب علـ ــى الع ــراق
واح ـتـالله أك ـث ـ ــر ال ـتـ ـط ـبــيق ـ ــات ف ـ ـشـالً لالس ـت ـ ــراتــيج ـي ـ ــة
"البــاطنيـة" .وهل هنـاك "تقيّـة" أتعـس من كـذبـة "أسلحـة
الـدمـار الشـامل"؟ تلـويح وزيـر اخلـارجيـة األميـركي كـولن
بــاول بقــارورة "األنثــراكـس" ،الـتي ادّعــى أن صــدام حــسني
سيـدمـر بهـا العـالم صـورة لـن تنمـحي من ذاكـرة التـأريخ،
حسب صحيفة "نيويورك تاميس".
ال إعالم حـ ـ ــراً يف الع ـ ــراق مــن دون ح ـ ــري ـ ــة لـلع ـ ــراق ـيــني،
وت ـ ـس ـم ـيـ ـ ــة األش ـيـ ـ ــاء بـ ـ ــأس ـمـ ـ ــائهـ ـ ــا أعـ ـظ ــم سالح يف يـ ـ ــد
"املُــستـضعـفني" ضـد "تـقيـة الــشيـطـان األعـظـم" .وهنـا ال
تـ ـسـ ــاوي مـئـ ــات ال ـصـحف وشـبـكـ ــات اإلذاعـ ــات والقـنـ ــوات
الفـض ــائـي ــة ،الـتـي أق ــامه ــا االحـتالل ق ــارورة "أنـث ــراكــس"،
فالهـدف ليس اإلعالم ،بل التعميـة .وكلمة السـر للتعمية
محــو كلـمــة االحـتالل ،أو الـت ـشــويــش علـيهــا ،بــالهــذر ،أو
الهـزل ،أو الـرقـص ،أو "الـتمــشيـط"! وهــذا مكـسـب "لعني"
لإلعالميني الـعراقيني مـا يف ذلك شك ،يتـساوون فيه مع
زمـالئـهـ ــم يف أرجـ ـ ـ ـ ــاء اإلمـ ــبـ ـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــة اإلعـالمـ ــيـ ـ ـ ـ ــة
األجنلــوأمـيــركـي ــة .لعـن ــة املك ـسـب كــشف عـنهــا الــصحفـي
األمـيــركـي سـيـمــون هـيــرش ،الــذي فـضح جــرائـم تعــذيـب
العــراقيني يف سـجن أبي غـريب .ذكـر هيـرش يف محـاضـرة
قبل أسـبوعـني يف جامـعة نـيويـورك "هنـاك موضـوع واحد
ال تقـر به الصـحافـة ،وهو عـدد عملـيات قـصف الطـائرات
األميـركية للـفلوجة ،الـتي تضاعفـت مرات عدّة بعـد تولي
أياد عالوي مسؤولية احلكم" .وقال "الطلعات اجلوية من
مـطار الـدوحة جتـرى يومـياً علـى مدار الـساعـة .ونحن ال
نعرف كم عددهـا .ال نعرف ،وال أحد يسأل ،وال أحد يريد
أن يعـرف عـدد الـطلعــات وحمـولــة القنـابل الـتي ألقـيت".
وأضاف "ال أحد يف الـصحافة يريد أن يخلق مشاكل ،وإذا
واصلتَ اإلحلاح ستحدث لك متاعب".
والـيـ ــوم يُـن ـظـم نـ ـش ـطـ ــاء مــن بل ـ ــدان مخـتـلفـ ــة جت ـمّع ـ ـاً
احتجـاجيـاً أمـام مقـر هـيئـة اإلذاعـة البــريطـانيـة "بـي بي
سـي" يف لـن ــدن .دع ــا إل ــى الـتجـمع ع ــدد مـن أملـع الكـت ــاب
واألكـادمييني العـامليني املتـخصصني بفـضح تواطـؤ أجهزة
اإلعالم مع ج ــرائـم االحــتالل يف الع ــراق .ت ــواطـ ـؤً يـجعل
العالقــة بـني العــالـم وأجه ــزة اإلعالم علــى غــرار الـصــورة
التي رسمها الـشاعر وليـام شكسبيـر "العالم مـسرح ،حيث
لكلٍ دور يؤديه ،وأنا دوري فيه تعيس" .دور أجهزة اإلعالم،
علــى سبـيل أمـثلـة أوردهـا مــراقبـون إعـالميـون اسـتخـدام
اخـتـطــاف مــارغــريـت ح ـسـن مـن قـبل أجهــزة بــريـطــانـيــة
لـتغطية حترك قوات عسكرية بـريطانية باجتاه الفلوجة،
أو اخـتالق مــذابح يف دارفــور بــالـســودان لـتغــطيــة مــذابح
سكــان الفلــوجــة املــدنـيني .ويــرتقـي اإلعالم إلــى مــستــوى
مسـرح العـبث ،إذا صحّ مـا يُقـال عن تـلفيق تقـاريـر ضـرب
الفلــوجــة ب ــاألسلح ــة الكـيـمــاويــة والـنــابــالـم .هــدف هــذا
الـتلفـيق املهـوّل ،حــسب املــراقبـني ،ردع املقـاولـني احمللـيني
عـن مت ــويل انـتفــاضــات يف املـن ــاطق احملــرومــة يف جـنــوب
العراق جلني موارد إعادة اإلعمار!
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طبعـا كــان من األفـضل لـو جـرى تـطـويـر
اإلصالحــات الــداخـليــة ضـمن الـسلـطنــة
الع ـثــم ـ ــانــي ـ ــة ب ـ ــال ـ ـشــكل ال ـ ــذي يـحف ــظ
للـمـنــطق ــة عـم ــوم ــا اسـتـقالله ــا الـفعلـي
ودورهــا الــسيــاسـي عل ــى النـطــاق الع ــاملي
ووحدتهـا الذاتـية .وكـان بإمكـانه أن يلغي
أيـة إمكـانيــة لظهـور"اســرائيل" والعـواقب
السياسية والقـومية الهائلة املـترتبة على
ذلـك .وال ـ ـش ــيء نف ـ ــسه ميـكــن قـ ـ ــوله عــن
حالـة العراق مـا قبـل الغزو األمـريكي له.
اال أن التــاريخ ال يعــرف كـلمــة "لــو" ،وهــو
يبـرهن علـى حقيقـة تقـول ،أن االستـبداد
مـصـيــره ال ــزوال .ويف زواله يـثـيــر كـمـيــات
هــائلــة من املـشــاكل واملعـضـالت التـي تقع
علـ ــى األجـيـ ــال الـالحقـ ــة مهـمـ ــة حـلهـ ــا.
ولـيــس م ــا يج ــرى يف الع ــراق مــن انفالت
إرهـابي سوى االستـمرار"اخلفي" لتقـاليد
االستبـداد ،التي جـرت إعادة إنـتاجهـا من
خالل مالبسـات تاريخيـة هائلـة ،مرتـبطة
بطـبيعـة االحـتالل الكـولــونيـالـي للعـراق
وجتـزئـة العــالم العـربـي ،وبعثــرة التــراكم
الفكري واالجتماعي واملؤسساتي فيه من
خالل االنـقالب ـ ــات العـ ـسـكـ ــري ـ ــة وصعـ ــود
الهـامـشيـة إلـى الـسلطـة ،وسيـادة النـزعـة
ال ــراديك ــاليــة .ومبـجم ــوعه أدى ذلك إلــى
صـنع توتـاليتـاريات دنـيويـة ودينـية ،لـيس
الـغالة اجل ـ ــدد س ـ ــوى الـ ـص ــيغ ـ ــة األكــث ـ ــر
همـجيــة لهــا .مبـعنــى انهــا احلــالــة الـتي
تـ ـشـيـ ــر إلـ ــى تـ ــزاوج وتـ ــولــيف الــتقـ ــالـيـ ــد
التـوتـالـيتـاريـة الـديـنيـة والـدنيـويـة .وهي
نــزع ــة لم تـكتـمل بعــد وال تــشبـه يف شيء
تق ــاليــد احلــركــات اإلسـالميــة (الـسـنيــة)
بـدءا بـالـوهـابيـة وانتهـاء بحـركـة طـالبـان
والقاعـدة .اال انها عـرضة للـزوال السريع
مقـارنـة بــأمثــالهــا ألنهــا جتمـع بني قـوى
مـتـنـ ــاقــض ـ ــة ال يجـمـعهـ ــا س ـ ــوى العـ ــداء
الـعلني واملـستتـر لفـكرة الـدولة الـشرعـية
والـنظـام الـدميقــراطي واجملـتمع املــدني،
أي ضـد التيـار الكـاسح للتـقدم واحلـرية.
وهـو األمر الذي يـضع بدوره مهمـة النقد
العـقالنــي العـمــيق لــتقـ ــالـيـ ــد احلـ ــركـ ــات
والـتيــارات اإلسالميـة الـسيـاسيـة الـسـنيـة
بـ ـشـكل ع ـ ــام ويف العـ ــراق بـ ـشـكل خـ ــاص،
والقـضـي ــة هـن ــا لـي ـسـت فقـط يف أن ه ــذه
املـ ــدارس اتـ ـسـمـت يف الـت ـ ــاريخ احلـ ــديـث يف مجـمل ت ــاريخه الـفك ــري والعـملـي هــو
بـن ــزوع حـ ــاد نح ــو الـتـطـ ــرف والغلـ ــو ،بل ،متـثيـل ومتثل حلـقيقــة العــدل واالعتـدال
ولـوقـوفهـا الـسيـاسـي الطـويل إلـى جـانب (الـوسط) .وهي فكـرة جوهـرية ابـتداء من
القـ ــوى الـتـقلـيـ ــديـ ــة يف العـ ــالــم العـ ــربـي التـوحيد وانـتهاء بفكـرة األمة واجلمـاعة.
وأنـظـمـتهــا االسـتـبــداديــة .وهـي تقــالـيــد وكل مــرجعيـاته املـاديـة والـروحيـة تعـارض
مـيــزت ت ــاريخـيــا الـفكــرة "ال ـسـنـيــة" مـنــذ اإلرهـ ــاب ،وهـ ــو األمـ ــر ال ـ ــذي يع ـطـي لـنـ ــا
انحــط ـ ــاط املعـ ــالـم الـكـبـ ــرى لـلحــضـ ــارة إمكــانـي ــة الق ــول ،أنه ي ـسـتـطـيع أن ي ـشـكل
اإلسالميـة ،وباألخـص بعد سقـوط بغداد أحد املصادر اإلنسانية الكبرى يف مواجهة
الغلــو .إذ ال نعثــر فيه وال ميـكن أن تـظهـر
يف منتصف القرن الثالث عشر.
ولعل مهزلة املفارقة التاريخية اآلن تقوم فـيه ح ــروب ــا ديـنـي ــة وال غ ــزوات ديـنـي ــة وال
يف محـاولـة هـؤالء الغالة اجلـدد استعـادة كــول ــوني ــاليــة وال أيــديــول ــوجيــات ق ــوميــة
تقـ ــالـيـ ــد املـ ــدارس احلـنــبلـيـ ــة ال ـضــيقـ ــة مـتطـرفـة وال فــاشيـة وال عـنصـريـة ،ولـكنه
والـوهــابيـة بـشكل خـاص بعـد ممــازجتهـا دين رجـولي بـاملعنـى اجليـد للكلمـة ،ودين
بـأفكـار ونفـسيـة الدكـتاتـورية الـصدامـية .األحـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ال يـحـ ــب اخلـ ـ ــضـ ـ ـ ـ ـ ــوع
وهـي ممــازج ــة ميكـن فهـم مقــدمــاتهــا يف واالستكانة.
ظ ـ ــروف العـ ــراق احلـ ــالـيـ ــة ،الـتـي شـكلـت كل ذلك يعـطـي لنــا إمكــانيــة القـول ،بــأنه
الـدكتـاتوريـة البعثيـة منوذجهـا السيـاسي ل ـي ــس هــن ـ ــاك مــن صل ـ ــة ج ـ ــوه ـ ــري ـ ــة بــني
واالقتـصــادي واجلهــوي والـطــائـفي .ممــا مخ ـتـلف "جــيـ ـ ــوش اإلسالم" اإلرهـ ـ ــابــيـ ـ ــة
يضع هذه احلركة من حيث النية والغاية املعـاصـرة يف العـراق والقـوى املـسـانـدة لهـا
يف تعارض تام ومـطلق مع حقيقة التراث مبــا أدعــوه بـظــاهــرة املــركــزيــة اإلسـالميــة
اإلسالمي ،الـذي يبــرهن علـى أن اإلسالم العاملية املعاصرة ،بوصفها العملية املعبرة

ميثم اجلنابي

كان العراق البعثي الصدامي "العتبة املقدسة" للغالة اجلدد ،الذين
أخذوا يتحسسون سقوطها التاريخي ،بوصفها خيانة من جانب العراق
والشيعة إلحدى "مقدساتهم" .وهي ظاهرة تعيد إلى الذاكرة التاريخية
ما سبق لألتراك العثمانيني من حتسسهم ملواقف العرب منهم يف
احلرب العاملية األولى ،وتصويرهم إياها على انها "خيانة" لإلسالم
و"الدولة العلية" .فقد كان املسار العام "للدولة العلية" والدكتاتورية
الصدامية واحدا من حيث كونه منوذجا متشابها يف تقاليد االستبداد
وغياب العقالنية.

عـن احلقـيقـ ــة القـ ــائل ــة ،بـ ــان كل خ ـط ــوة
سيــاسيــة صحـيحــة تخـطـوهـا األمم إلـى
األم ــام س ــوف ت ــؤدي به ــا ب ــالـض ــرورة إل ــى
إدراك ق ـيــمـ ـ ــة امل ـ ـ ــرجعــيـ ـ ــات ال ــثقـ ـ ــافــيـ ـ ــة
اخل ـ ــاص ـ ــة .واإلسالم م ـ ــرجعـي ـ ــة روحـي ـ ــة
جـوهـريـة بــالنـسبـة للـشعــوب اإلسالميـة.
حقيقة أن هـذه املرجعيـة لم تتجسـد بعد
يف أيديـولوجيـات سياسـية متكـاملة ،ومن
ثـم لم تـتحــول بعـد إلـى جـزء عـضـوي يف
الـ ــوعـي االجـتـمـ ــاعـي والـ ـسـيـ ــاسـي ،ممـ ــا
يـجعل مـنه ــا يف األفق القــريـب والـبعـيــد،
مب ـ ـ ـ ـ ــا يف ذلــك يف الـع ـ ـ ـ ـ ــراق ،ج ـ ـ ـ ـ ــزءا مـ ــن
احـتمــاالت مـتنــوعــة ب ــوصفهــا الـنتـيجــة
الـطـبـيعـي ــة لــضعـف املك ــون ــات الـثق ــافـي ــة
للـظــاه ــرة اإلسالمـي ــة نفــسه ــا يف كل مـن
العقـائـد واألفكـار الـسيـاسيـة وتقـاليـدهـا
العـملـي ــة .اال انهــا ظــاهــرة ســوف جتّــذر
أهـمـي ــة وقـيـمـ ــة احلقـيقـ ــة القـ ــائل ــة ب ــان
إشكالـية اإلسالم والسياسة هي أوالً وقبل
كل شـيء إشكــاليـة الـرؤيــة األوربيـة ،الـتي
انعـك ـ ـســت فــيه ـ ــا حـ ـصــيل ـ ــة ال ـت ــص ـ ــورات

التــاريخيـة الـسلـبيـة املتـراكمـة يف مجـرى
جت ــارب شع ــوب القــارة عـن عالقــة الــديـن
بالدنـيا .بينمـا تفترض يف ظـروف العالم
العـ ـ ــرب ــي ،والعـ ـ ــراق خ ــصـ ـ ــوصـ ـ ــا ،إعـ ـ ــادة
تــأسـيــسهــا بــال ـشـكل ال ــذي يجـعلهــا قــوة
ثق ــافي ــة وسي ــاسي ــة عبــر حتقـيق مـشــروع
ال ــدول ــة ال ـش ــرعـي ــة والـنـظ ــام ال ـسـي ــاسـي
الـدميقــراطي واجملـتمع املـدنـي والثقـافـة
العقالنية اإلنسانية البديلة.
والــشيء نفـسه ميـكن قــوله عن احلـركـات
اإلسالمـيــة ال ـسـيــاسـيــة ال ـشـيعـيــة ،الـتـي
كـ ــشف "ال ـتــي ـ ــار الــص ـ ــدري" يف األح ـ ــداث
األخيــرة عن أحـد منــاذجهـا الــراديكــاليـة
الالعقالنية .وهو أمر يـشير إلى أن تاريخ
الـت ـشـيع نفــسه أيـضــا لـم يخل مـن كـثــرة
الـغالة .لـكـنـه غلـ ــو عقـ ــائـ ــدي وفـكـ ــري يف
ج ــوهـ ــره ،أي انه غل ــو وج ــدانـي .مـن هـن ــا
ســم ـ ــوه وتـ ــسـ ـ ــامح أفـك ـ ــاره اجل ـ ــوه ـ ــري ـ ــة
وع ــنف ـ ـ ــوانهـ ـ ــا ال ـب ــطـ ـ ــولــي يف م ـ ـ ــواجهـ ـ ــة
االسـتبــداد والــدف ــاع عن احلـق .بيـنمــا ال
جتعل احلنبلـيات ومختلف "االصـوليات"

ال ـضــيق ــة مــن اإلسالم س ــوى تــصـ ــوراته ــا
الفجــة وتقـليـديـتهـا املـتحجــرة عمـا تـراه
"مقـدســا" ،وليـس هــذا املقـدس يف الــواقع
سـوى الـصيغـة األيـديـولــوجيـة لـلتعـصب
واالنعــزال الثقـايف شـبه التــام ،واالغتـراب
عن قـيم احلـضــارة اإلنـس ــانيــة وتــاريخهــا
املوحـد .وهو غـلوّ يقـف من حيث اجلـوهر
علــى هــامـش احلــركــة العــامــة للـظــاهــرة
اإلسالمـيـ ــة الكـب ــرى بـ ــوصفه ــا م ــرك ــزي ــة
إسالمــي ـ ــة ع ـ ــاملــيـ ـ ــة .كل ذلــك يجـعل مــن
الضـروري التصـدي للغالة اجلـدد ووثنـية
إره ــابهـم "املقــدس" ،مـن جــانـب الـتـيــارات
اإلسالمـيــة الـسـيــاسـيــة مـن خالل الـنقــد
العقـالني للغلـو اإلسالمي الـسلـفي .وهي
مهمـة ميكـن حتقيقهـا من خالل اإلسـراع
بـبنـاء أسـس ومـرتكـزات الـدولـة الـشـرعيـة
والنـظـام الــدميقـراطـي واجملتـمع املــدني،
فهــو الثــالــوث القــادر علــى حـمل الــوحــدة
ال ــوطـنـي ــة الع ــراقـي ــة وعـم ــرانه ال ـش ــامل.
والـعمل يف الــوقت نفـسه علــى بنـاء أسـس
م ــا أدع ــوه ب ــاإلسالم الـثق ــايف ،أي اإلسالم
الــذي تتحـدد مــاهيـته بقـيمـة املــرجعيـات
الـثقافـية العقـالنية واإلنـسانـية املتـراكمة
يف ت ـ ـ ــاريـخـه الـكـلــي ،ولــي ـ ــس مبـف ـ ـ ــاه ـيــم
وت ــص ـ ـ ــورات وأحـك ـ ـ ــام فـ ـ ـ ــرقه امل ـتــن ـ ـ ــوع ـ ـ ــة
واخملــتلف ــة .فهـي العـملـي ــة الق ــادرة عل ــى
تقــدمي ب ــديل إيجــابـي وفعــال ي ــولف بـني
الـتـي ــار ال ــديـنـي وال ــدنـي ــوي يف الع ــراق يف
مـواجهــة سبـيكــة التـوتـالـيتـاريـة الـديـنيـة
والدنـيويـة للغالة اجلـدد ووثنـية إرهـابهم
"املقدس" .ولعل الـصيغة األكـثر استجـابة
لتوليف الرؤية العقالنية والوجدانية من
ج ــانـب احل ــرك ــة ال ــديـنـيـ ــة (اإلسالمـي ــة)
والــدنيــويــة (العـلمــانيــة) يف العــراق اآلن،
ورفعهـا إلى مـصاف احلـدس الثقـايف ،هي
الفكـرة القـائلـة ،بـان املقـدس هــو املتجـرد
عن االبتذال .وليس هناك مقدسا يرتقي
يف ظـ ـ ــروف الع ـ ــراق احل ـ ــالــي ـ ــة والـعق ـ ــود
القـليلـة القـادمــة اكثــر من وحـدة الـدولـة
الـ ــشـ ـ ــرعــيـ ـ ــة وال ـن ــظـ ـ ــام ال ـ ـ ــدميقـ ـ ــراطــي
االج ـتــمـ ـ ــاعــي واجمل ـت ــمع املـ ـ ــدن ــي .فهـ ـ ــو
الثالوث الوحيد القادر على صنع احلرية
وتـأسـيسهـا قـانـونيـا من اجل بلـوغ مـا كـان
يدعـوه املتصوفـة بالتحـرر من رق االغيار،
أي الــتح ــرر مـن عـب ــوديـ ــة الغـي ــر ،أي مـن
عبودية كل ما ال ميثل احلق يف العراق.
فهــي العــملـيـ ــة الـتــي تع ـطــي للــمخـ ــاض
العـراقي املعـاصـر قـيمته بـالنـسبـة للـواقع
وامل ـسـتقـبل ،ب ــوصـفه مخ ــاض ــا ت ــاريخـي ــا
للحـريــة يف الصـراع ضـد قـوى الهـامـشيـة
االجتـماعـية والـسيـاسيـة والثقـافيـة ،وهو
األمــر اجلـلي يف إرهــابهــا الـهمـجي ،الــذي
ع ـ ـ ــادة م ـ ـ ــا ميــي ـ ـ ــز أس ـ ـ ــال ـيــب احلــث ـ ـ ــاالت
االجـتـم ــاعـيـ ــة واله ــام ـشـي ــة ال ـسـي ــاسـي ــة
والثقــافيــة .فهي قــوى بال تــاريخ ،وال قـوة
لهـا غيـر افتعـال العنـف السـافــر .من هنـا
ع ــداؤه ــا للـم ـسـتقـبل .وه ــو ع ــداء ممـي ــز
لـلحـ ــريـ ــة يف ظ ـ ــروف العـ ــراق احلـ ــالـيـ ــة.
فـ ـ ــأربعـ ـ ــة عق ـ ــود مــن الــت ـ ــوت ـ ــال ـيــت ـ ــاري ـ ــة
والدكتاتورية التي ال مثيل لها يف التاريخ
العـاملي املعاصـر ال ميكنهـا أن تصنع شـيئا
أقل هــمجـي ـ ــة وتخـ ــريـب ـ ــا يف ردود فعـلهـ ــا
املبـاشـرة علـى عـمليـة االنـدثـار الــوشيكـة،
فهـ ــو الـثـمـن الـ ــذي البـ ــد مـن أن يـ ــدفـعه
العراق مقابل احلرية الفعلية.

تعقيب على مقال

رومانسيـــــــة االفكــــــار وواقعيـــــة املصالــــــح
عامر القيسي

تثير مقالة الدكتور
ثائر كرمي ،املنشورة
يف (املدى) يف
العدد  / 21ت2
املاضي التي حتمل
عنوان (حتى ال يخرب
الدفاع االعمى عن
سياسات بوش روح
اللبرالية) ،الكثير من
التساؤالت بشأن
طبيعة افكار الدكتور،
واملطالب التي
يرغب يف أن يتبناها
عمّن اطلق عليهم
يف املقالة
(الليبراليون اجلدد)،
واالرضية التي
ينطلق منها يف
محاورة اآلخرين
والسيما انه يبدو
مدافعاً من الطراز
الرفيع عن
الدميقراطية وعن
املستقبل
الدميقراطي للشعب
العراقي.
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يف البـدايـة ،اود ان اسـأل د .ثـائـر
كرمي ان كـان النقاش (اللـيبرالي)
ممـكن ـاً يف ضــوء وجــود مـسـلمــات
(نع ـت ـيـ ـ ــة) للـ ـط ـ ــرف ال ـ ــذي ي ـ ــود
محـ ـ ــاورته؟ مــن ذات م ـنـ ـطـلق ـ ــات
املقـ ــال نف ـسـه ميكـنـن ــا ان جنـيـب
بـكل ثق ــة ،انه مـتعــذر ان لـم يكـن
م ـسـتحـيـالً .لكـن ال ــدكـت ــور اص ــر
عل ــى ان يـطـلق عل ــى مـن ي ــود ان
يـح ـ ـ ــاوره ــم نـع ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـاً م ــن ط ـ ـ ــراز
(امل ــن ـ ـ ـ ــافـح ـ ـ ـ ــون) و (ال ـ ــط ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــور
اخل ـ ــامـ ــس) و (ال ـب ـ ــوق) و (غ ـي ـ ــر
ال ــوطـنـيـني) وال ادري كــيف سـ ـوّغ
ال ــدكـت ــور لـنف ــسه ان يــطلق مـثل
هــذه النعـوت الـتي ال تلـيق به وال
ب ـ ــال ـ ــذي ــن يح ـ ــاورهــم بـ ـ ــإسلـ ـ ــوبه
الدميقراطي وهـو يدخل يف حوار
يراد له ان يـؤسس ارضية يشترك
يف تــأسيـسهــا كل املثـقفني الــذين
ي ــري ــدهـم ه ــو مـن (اللـيـب ــرالـيـني
علمانيني ووطـنيني) وكنت امتنى
ان يناقش افكارهم من دون نعوت
وتـشـنجــات وال مــزايــدات وطـنيــة
وقومـية ألنـنا كـما يعـرف الدكـتور
شـبعنـا حـدّ الـتخمـة مـن شمـاعـة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــات (ال ـ ـ ـ ـ ـ ــزائـف ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والقـومـجيـات) الـتي مـا قـدمـتنـا
خـطــوة نح ــو اي من اه ــدافنــا بل
ادت الـ ــى انـكـ ـسـ ــارات وتخـب ـطـ ــات
على املستويات كافة.
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ي ـ ــرى ص ـ ــاح ــب املق ـ ــال ان ال ـ ــذي
يـ ــدافع عـن سـيـ ــاسـ ــة بـ ــوش امنـ ــا
يـ ـ ــدافع عــن م ـ ـش ـ ــروع (تـ ـص ـ ــورات
دي ـ ـنـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة بـحـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــة) ذات (شـ ـكـل
مـ ـ ـس ـيـحــي) وج ـ ـ ــوه ـ ـ ــر (يـه ـ ـ ــودي
سـلفــي) وي ـنـ ـطـلق مــن ه ـن ـ ـ ــا يف
هـج ـ ـ ـ ــومـه عـل ـ ـ ـ ــى مـج ــم ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــة
الل ـي ـبـ ـ ــرال ـيــني اجلـ ـ ــدد ،ويـ ــصف
دفاعهم بـ (دفاع اعـمى) يف الوقت

الــذي يــرى فـيه ان هــذا الـتــوجه
الفـك ـ ــري االم ـ ــريـكــي واح ـ ــد مــن
(املـثـ ــالـب الـكـبـ ــرى) وه ـ ــذا يعـنـي
مـأخــذاً علـى جــزء من الــسيـاسـة
االمريكية ..لكنه على االرجح لم
يـنـتـبه ال ــى ه ــذا املـطـب يف رؤيـته
هــذه .ذلك ان نـظــرته االطـالقيــة
تقـول عكس ذلك متامـاً اذ يعتقد
بـ ــأن (كل) الـ ــذيـن يـ ــدافعـ ــون عـن
الـسيـاسـة االمـريكيـة يلـوثـون روح
الـليبـراليـة وتخـربـونهـا ،وكـان من
خربها ولـوّثها وحاربها بعيد جداً
عن الــواقع الـذي عـايـشـه بنفـسه
ان عـلـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ـسـ ـتـ ـ ـ ــوى الـعـ ـ ـ ــراق ــي
والعـ ــربـي ،وبـ ــذلـك فـ ــإن انــتقـ ــاده
(لـل ـكـل) ال يـخـ ـ ـ ــرجـه م ــن دائـ ـ ـ ــرة
ان ـتـق ـ ـ ــاد الـكـل (إلن ـتـق ـ ـ ــائ ـي ـت ـ ـ ــة)
واالنتقاديـة لتيار من الليبراليني
لـيؤسس برأينا منهجاً (تهدميياً)
لـكل الثـوابـت التـي تغلغلـت حتـى
يف مف ــردات كالمـن ــا ،بل حـت ــى يف
سلـوكنـا االجـتمـاعي ،ان الـدكتـور
علـى مـا يبـدو ،ال يـزال يعـيش يف
اح ـض ـ ــان شعـ ــار (امـ ــريـكـ ــا عـ ــدوة
الـ ــشعـ ـ ــوب) و (الق ـ ــاء الــيه ـ ــود يف
الــبح ـ ــر) و (كل شـيء او ال شـيء)
يف الـ ــوقـت الـ ــذي اح ـ ــدث انهـيـ ــار
االحتــاد الـســوفـيتـي وقيــام نـظــام
القـطـب الــواحــد وهـيـمـنــة الــروح
التـسلـطيـة االمـريـكيـة والـنتــائج
املترتبة علـى ذلك حتوالً جوهرياً
يف مفهوم الصـراع السيـاسي على
مستوياته الوطنية والدولية.
ي ــا سـيـ ــدي الك ــرمي لق ــد رضعـن ــا
مـعك سـي ــاسـ ــة الع ــداء ألمـ ــريك ــا
مـن ــذ ان ع ــرفـن ــا ط ــريـق الكـت ــاب
واملعــرفــة وثـمـن احلــريــة وع ـشـنــا
مـسلّمـات ادخلتنـا افراداً واحـزاباً
ولـيـب ــرالـيـني (ق ــدام ــى) يف انف ــاق
مـظـلم ــة ،ادت بنــا الــى مــزي ــد من
اخلـسائـر واصبحنـا نبتعـد مبا ال

يـق ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ع ـ ــن كـل الـ ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوّالت
احلـضــاري ــة العلـميــة والـثق ــافيــة
والفكـريـة لنـراوح مكـاننـا يـغلفنـا
وهم اننا نعدو لالمام.
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نـتـفق جـ ــداً مع د.ثـ ــائـ ــر علـ ــى ان
الـ ـ ــدميق ـ ــراط ـيـ ـ ــة يف الع ـ ــراق لــن
يـبـنــيهـ ــا ويـ ــؤس ــسهـ ــا اال ال ــشعـب
الـع ـ ـ ــراقــي وق ـ ـ ــواه احل ـيّ ـ ـ ــة ال ـتــي
خرجـت من سقف االستبـداد الى
فـضاء افتراضي للحـرية .ونذهب
معه ايـضاً الى انـنا لوحـدنا فقط
ال ن ـ ـ ـ ـس ـ ـت ـ ـ ـط ـ ـيـع ذلــك (ول ـ ـي ـكـ ــن
مبـســاعــدة اآلخــريـن ومن بـينـهم
االمـريكـان) لـنتــوقف هنـا ونـسـأل
ال ـ ــدك ـت ـ ــور( :كــيف ل ـن ـ ــا ان ن ـب ـنــي
دميقـراطيـتنــا مبسـاعـدة امـريكـا،
ال ـت ــي يقـ ـ ــول ه ـ ـ ــو نفـ ـ ــسه :ك ــيف
تـتـ ــواءم اللـيـبـ ــرالـيـ ــة مع مـنــطق
س ـي ـ ــاســي ،يـ ـس ـت ـن ـ ــد يف ج ـ ــوه ـ ــره
وتطبيقـاته كما يعلـن جورج بوش
االب ويـ ـب ــني بـال م ـ ـ ــوارب ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى
تـصــورات اصــولـيــة ديـنـي ــة بحـتــة
تـتـبـن ــى العـنف وسـيل ــة ح ــاسـم ــة
للتغيير).
ان هـ ــذا الـتـنـ ــاقــض الـ ــذي يـبـ ــدو
واضحـ ـ ـاً يف افـك ـ ــار ال ـ ــدكـت ـ ــور لـن
يـوصلنـا الى الـطريـق الصحيـحة
والسـليمـة يف بنـاء الـدميقـراطيـة
يف العــراق ،اذا انـطلـقن ــا من هــذه
االرضيــة كمــا انه ال يــستــطيع ان
ي ـ ـ ـصـل ال ـ ـ ـ ـ ــى ط ـ ـ ـ ـ ــريـق احل ـ ـ ـ ـ ــوار
ال ـ ـ ــدميقـ ـ ــراط ــي الل ـي ـبـ ـ ــرال ــي مع
دع ـ ــوته (خل ـص ـ ــومه) يف الـ ــرؤيـ ــة
اللـيـبـ ــرالـيـ ــة .فـكــيف تـ ـسـت ـطــيع
امــريكـا ان تـسـاعـدنـا وهـو يقـول:
هل تتوافق الليبرالية مع املراقبة
الدقيقة الـتي تقوم بها املؤسسات
االمنيـة االمـريكيـة ألنـواع الـكتب
غـيــر امل ـسـتح ـسـنــة الـتـي يقــرأهــا
النــاس ومــا يــستـعيــرون من كـتب

املكـتـب ــات وهـي  -اي امـ ــريك ــا -يف
ن ـ ـظـ ـ ـ ــر املـ ـثـقـف ــني االمـ ـ ـ ــري ـكـ ـي ــني
انف ــسهـم ،مت ــارس الـته ــدي ــد بـكل
معنى الكلمـة (لزمن النقد البناء
واحلوار االجتماعي والسياسي).
ويف م ـ ـ ـ ـث ــل هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض ــع
(الدميقـراطي) يف امـريكـا يتمـنى
الـ ـ ـ ـ ـ ــدكـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــور ان تـ ـ ـ ـ ـسـهـ ــم االدارة
االمـريكيـة يف بنـاء الـدميقـراطيـة
يف العـ ــراق!! ثـم يـ ــرى ان الـ ــواقع
شـيء آخ ــر ،وانه ــا زادت مـن ع ــداء
االيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــني وال ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري ـ ــني
واخلـليـجيـني لن ــا ثم ي ــذهب الــى
انه اليــريــد طــابــوراً خــام ـس ـاً مـن
اللـيـبـ ــرالـيـني اجلـ ــدد .انه يـ ــريـ ــد
لـيـبــرالـيـني يحـبــون ام ــريكــا حـني
تكـون سيــاستهـا عـادلـة! وعلـى مـا
يبدو فـإن الدكتـور يبحث عن حب
من طرف واحـد ،اذ كان قـد غسل
يـديه من امكانيـة حتقيق العدالة
االمـ ـ ـ ــري ـكـ ـيـ ـ ـ ــة وهـ ـ ـ ــو ب ـكـل احـالم
الع ــاشق ال ــروم ــان ـسـي ي ــري ــد مـن
ام ـ ــريـك ـ ــا ب ـ ــال ـ ــرغــم مــن ق ـن ـ ــاعــته
امل ـطـلقـ ــة -بالعـ ــدائهـ ــا -ان تك ــون
محـبـ ــة للـعلـم والـبحـث والـتق ــدم
وبعـد كل متنياته عن عالم امريكا
اجل ـم ــيل الـ ـ ــذي يـحلــم بـه يعـ ـ ــود
ليقـول( :ال اعتقد ان بوش واغلب
طــاقمه ورؤيــاه وسيـاسـاته هـم من
ميــثلـ ــون هـ ــذا الـ ــوجه االنـ ـسـ ــانـي
ألم ــريك ــا) واذا م ــا ذهـبـن ــا معه يف
اجتـاه امنيـاته من جهـة وقنـاعـاته
ال ـ ـ ــراسخـ ـ ــة م ــن جهـ ـ ــة اخـ ـ ــرى ال
ميـك ـن ـن ـ ـ ــا اال ان نق ـ ـ ــول أن علـ ـ ــى
امـ ــريك ــا ان تغـيّ ــر كل (مــيك ــان ــزم)
تكــوينهـا الــسيـاسـي واالقتـصـادي
واالجـتماعي والفـكري ليظهـر لنا
الـوجه الذي يـأمله الـدكتـور ولكي
ال ي ـ ـش ـت ــم الل ـي ـب ـ ــرال ـيــني اجل ـ ــدد
وتــتحـ ــول هـ ــذه املـ ـشـ ــاحـنـ ــة الـ ــى
صداقة.
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ثم يـدعـو كمـا يـدعــو الليبـراليـون
اجلـدد الـى اقـامـة عالقـة سلـيمـة
وراق ـيـ ـ ــة مع ال ـ ــوالي ـ ــات املــتح ـ ــدة
مـبـنـي ـ ــة علـ ــى احـتـ ــرام مـتـبـ ــادل
واسـتـقالل انـ ـسـ ــانـي واعــتقـ ــد أن
االخوة يف تيار الليبراليني اجلدد
سـيستجـيبون لـدعوته وينـاضلون
مـع ـ ـ ـ ـاً م ــن اجـل هـ ـ ـ ــذه االهـ ـ ـ ــداف
الـنـبــيل ـ ــة بع ـ ــد ان يع ـطــي نفـ ــسه
الفــرص ــة يف ان يك ــون اكثــر قــرب ـاً
مــن اآلخ ـ ـ ــريــن لـكــن احلـق ـيـق ـ ـ ــة
السـياسية تقول ان امـريكا ليست
ج ــمع ـي ـ ــة خ ـي ـ ــري ـ ــة او م ـنـ ـظ ـم ـ ــة
انسـانيـة  .ان الـدولـة التي يـتبنـى
فــك ـ ـ ـ ــره ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـس ــي ـ ـ ـ ــاس ــي شـع ـ ـ ـ ــار
(الصـداقـات دائمـة وامنـا مصـالح
دائمة) ال حتتـاج الى من يدعوها
لـكــي تـك ـ ـ ــون مـ ـ ـس ـ ـ ــامل ـ ـ ــة او دول ـ ـ ــة
رومـ ــانـ ـسـيـ ــة او ع ـ ــاشق ـ ــة ألحالم
الشعوب .فهي التي خلقت اسامة
بـن الدن وهـي الـتـي تـالحقه اآلن،
وه ــي الـ ـت ــي مـه ـ ـ ـ ــدت ال ـ ــط ـ ـ ـ ــريـق
للـسـادات للـذهـاب الـى الكـنيـست
االســرائيـلي ثـم مهــدت إلغـتيــاله
وهـي التي دعـمت دكتـاتور تـشيلي
بـينـوشـيت وهـي التـي جتعله اآلن
يبحث يف احـد منتجعـات ماركـيز
ع ـ ــن مـالذ آم ـ ــن لـه وه ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي
صـعـ ـ ـ ـ ــدت صـ ـ ـ ـ ــدام يف الـقـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــار
الـبــريـطــانـي الــى الــسلـطــة وهـي
التـي انزلته يف جحـر الفئران .ان
دفـاعهـا عـن مصـاحلهـا ال تعـرقله
الـص ــداق ــات وال ع ــدد الــضح ــاي ــا
وب ــالـت ــالـي فـ ــإن علـيـن ــا ان نـفهـم
ام ـ ــريـك ـ ــا مــن ه ـ ــذا امل ـنـ ـطـلق وان
نـفه ــم وبع ـمـق ونعـ ـ ــرف ك ــيف ـيـ ـ ــة
التعــامل معهـا خـدمــة ملصــاحلنـا
ولـي ــس دع ـ ــوته ـ ــا ألن تـك ـ ــون امـ ـ ـاً
ح ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً لــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب!

