
لت�صفية  تاريخه  يف  موجة  �أعنف  �ليوم  �لعر�ق  ي�صهد 
و��صتهد�ف �لكفاء�ت �لعر�قية.

 �حالم �لعر�قيني كانت �رض�با حينما ر�صمت �مااًل خ�رض�ء 
ب�صقوط �لدكتاتور و�ختفاء موؤيديه. فطاملا كان حلم هوؤالء 
�الأحر�ر �ن يكون عر�قهم  بلد� دميقر�طيا يحرتم حرية �لر�أي 
ظهرت  �لدكتاتوري  �لبعث  �صورة  ولكن  ؛  و�ملعتقد  و�لفكر 
مب�صميات  �لعر�قية  �لدولة  مفا�صل  كل  على  جمدد�  وطغت 

�خرى .
�بنائه  كفاء�ت  �جلريح  �لبلد  هذ�  يخ�رض  يوم  بعد  ويوما   
علما  ونهلو�  �الر�ض  هذه  تر�ب  من  ن�صاأو�   �لذين  �الأحر�ر 
وثقافة من ح�صارة وتاريخ بلدهم �لذي كان حلم حتريره 
�لعمالقة  �لكفاء�ت  هذه  نودع  �ليوم  نحن  فها  ديدنهم 
ونخ�رضهم يوما بعد �الخر فمنهم من مت �ختطافه ومنهم 
من مت قتله ومنهم من �أُعتقل ظلما ومنهم من تهجر خارج 
مدرو�صة  �جندة  و�ال�صتهد�ف  �الق�صاء  م�صل�صل  �لعر�ق  
من  �لعر�ق  لتفريغ  جادة  حماولة  �نها  �لعدم  من  تاأِت  مل 
�لطاقات �لعلمية و�لثقافية ذ�ت �لفكر �لتنويري �لذي يوؤمن 

بحرية �لر�أي ويقاتل الجلها. 
وم�صريها  �لثقافية   �لكفاء�ت  تلك  بع�ض  ��صتذكرنا  ولو 

�ملجهول لز�دت �لقلب ح�رضة و�أمل.
فمنذ بدء �الحتالل �الأمريكي وحتى نوفمرب �ملا�صي، �صجل 
�لعر�ق �أعلى ن�صبة ��صتهد�ف لل�صحفيني و�لن�صطاء �ملدنيني  
يف �ملنطقة، فمر�صد �حلريات يف �لعر�ق يوؤكد مقتل 293 
�إن عددهم  �ل�صحفيني  ، بينما تقول نقابة  �صحفيا عر�قيا 
يبلغ 435 �صحفيا . وتتوزع دماوؤهم على جهات عدة من 
ع�صابات م�صلحة �إىل جمهولني فاجلي�ض �الأمريكي وتنظيم 

د�ع�ض �الإرهابي. 
ناهيك عن تعر�ض %29 من �ل�صحفيني �لقتلى لالحتجاز 
نال  حني   يف  للتهديد،  منهم   41% وتعر�ض  قتلهم،  قبل 
حماية  للجنة  وفقا  �لتعذيب،  من  ق�صطا  منهم   7%
�صابة،  و�عالمية  �صاعرة  كاظم  �صابرين  �ل�صحفيني.  
ع�صامية قوية �الإر�دة يف �لدفاع عن حرية �لر�أي و�لتعبري، 
تهديدها  بعد  �المريكية  �ملتحدة  �لواليات  �ىل  هاجرت 
�أحالمها  حيث  �لهجرة  طريق  فاتخذت  ع�صابات،  قبل  من 
يغت�صب  �ن  يحاول  وطن  م�صاحة  من  �أو�صع  �حلر  وقلمها 

�لكلمة �حلرة و�لفكر �حلر ق�رض� . 
بريطانيا  يف  �ملغرتبة  �حلد�د  ملكة  �لنا�صطة  �الأكادميية 
و�لتنمية  �ملدين،  �ملجتمع  ن�صاطات   �كت�صحت  �لتي 
دينيا،  �ملحافظة  �ملدينة  �لنجف،  مدينة  يف  �لدميقر�طية 
حرية  وتقاليدها  طقو�صها  تعتقل  �لتي   �ملت�صددة  �ملدينة 
�لفكر �لن�صوي، �ملعا�رض نحو �لعلمانية ،و�لفكر �لدميقر�طي  
فهل منا ين�صى �لتفجري �لغادر �لذي ��صتهدف منزل عائلتها 
بعد �ن قدمت دور�ت وندو�ت حول �ملطالبة بتعديل �ملادة 
٤١ يف �لد�صتور �لعر�قي �جلديد ، بل و�زد�دت حملة �لعد�ء 

�رض��صة نحوها حينما و�صعت ن�صاطها �ملدين مع منظمات 
دولية الجل مناه�صة �لتمييز �صد �ملر�أة فقد �صلطت �ل�صوء 
على كيفية ��صتغالل ق�صية �ملر�أة من قبل  �الحز�ب �لدينية 
من  و�رض��صة  �رض�وة  �ال�صتهد�ف  ز�د  مما  و�ل�صيا�صية.  
�إق�صائها ق�رض� من  ثم  �عتقال وتعذيب �خوها ومن  خالل 
كلية �الد�ب �ىل كلية �لرتبية ، ف�صال عن حماوالت تفجري 
�ملوؤمتر�ت  من  �لع�رض�ت  عقدت  حينما  �خلا�صة  �صيارتها 

وور�ض �لعمل حول مناه�صة �لف�صاد يف �لعر�ق.  
م�صتمرة  ماز�لت  �صدها  و�ال�صتهد�ف  �الق�صاء  �صيا�صة  �ن 
 ، �جلديد  �لعر�ق  يف  مت�صلطة  �جندة   قبل  .من  �الن  حلد 
�الق�صاء  �صيا�صة  .�ن  �ملتعددة  و�جلهات  �الحز�ب  عر�ق 
تقوي�ض  الإجل  ؛  �الن  حلد  م�صتمرة  ماز�لت  و�ال�صتهد�ف 
فكرها وقلمها �حلر �لذي مل يزل �صامد� يف بلد �الغرت�ب.  
�لغري  �لعر�قي  �لتعليم  وز�رة  مطرقة  حتت  �الن  هي  فها 
ع�رض�ت  ��صتح�صال  �لطرق  وبكل  ي�صعى  �لذي  �لعادل 
�ملاليني من عائلتها بذريعة عدم عودتها للعر�ق يف وقت 
كانت فيه حتت �لرعاية �ل�صحية �مل�صددة يف بريطانيا. فقد 
�إنهاء خدماتها و�غتيال حقوقها كتدري�صية خدمْت كل  مت 
من �لتعليم �لعايل و�لعملية �لرتبوية خالل  �صنو�ت طويلة 

وفكرها  �حلر  قلمها  من  لالقت�صا�ض  بائ�صة  حماولة  �نها 
�لذي ال يتنا�صب مع �جندة �الحز�ب �ملت�صلطة  �لدميقر�طي 
�لعي�ض  �لن�صوي ال ميكن له  �لف�صاء  �لعر�ق �جلديد. هذ�  يف 
من  و�لتعذيب  و�الختطاف  �لقتل  فيه  يكرث  بلد  يف  ب�صالم 
من  و�لف�صاد  و�ملحا�ص�صة  و�ملح�صوبية  و�لتمييز  جهة،  
جهة �خرى. هذه �ل�صاعرة �ملرهفة �لتي حترتق �صوقا لبلدها 
�الن  حلد  تز�ل  وما  كانت   ، �لرماد  حتت  كاجلمر  �لعر�ق  
بلد  يف  معاناتها  رغم  و�ال�صتهد�ف،  �لقتل  تهديد�ت  حتت 
�الغرت�ب. رغم كل �لن�صاطات �لثقافية �ملبدعة �لتي قدمتها 
يف بريطانيا وبجهد �صخ�صي  لتعك�ض ثقافة بلدها وحقوق 
و�ل�رض�عات  �حلرب  حقوقهم  �غتالت  �لذين  وطنها  �أبناء 
�لطائفية.  رقية عبا�ض �ل�صحفية و�لنا�صطة �ملدنية، كانت 
�لتظاهر �صد  �لتن�صيقات �ملدنية الإعالن  �لبيان �الول  تقر� 
من  هاجرت  �ي�صا  هي   ،2015 �أب  يف  و�الرهاب  �لف�صاد 
�لعر�ق �ىل �أملانيا، بعد تهديد�ت تعر�صت لها، متثل �صورة 
�خرى الإظطهاد �لفكر �ملدين �حلر يف بلد ينتع�ض فيه �صلطة 

�ملال و�لدين باأب�صع �صوره. 
�لتنويري،  �ملدين  و�لنا�صط  و�لكاتب  �ملفكر  �لتميمي  غيث 
�لذي ق�صى ع�صارة �صبابه يف �لعر�ق الجل بلد دميقر�طي 

�الن�صان، ها  و�لديني، وهذه حقوق  �لفكري  �لتنوع  يحرتم 
من  حمبيه  عن  بعيد�  بريطانيا  يف  جمرب�  يعي�ض  �الن  هو 
نور  �العالمية  مع  �ل�صيناريو  يختلف  وال  �لثقايف.  �لو�صط 
من  هاجرت  �لعر�قية،  قناة  يف  بر�مج  مقدمة  �لقي�صي، 
�حلرة  �الأ�صو�ت  يغتال  وطن  من  هربا  �ل�صويد،  �ىل  �لعر�ق 
�مل�صتقلة. بينما �ختفى جالل �ل�صحماين منذ �أكرث من عام، 
مت  كما  بغد�د.  يف  �حتجاجية  مظاهر�ت  يف  خطف  حيث 
�ختطاف �لنا�صط �ملدين علي �لذبحاوي، يف مدينة �لنجف، 
بذريعة  عبود  ح�صني  علي  �ملدين  �لنا�صط  �عتقال  وقبلها 
�ال�صتباه با�صمه . و�ختطاف �لنا�صط �ملدين و�عي �جلبوري 
�لذي قدم �لكثري من �لن�صاطات �ملدنية و�الإبد�عات �لثقافية 
لعديد من �ملنظمات �ملحلية و�صاهم ب�صكل جدي يف حتفيز 
مغيب  �الن  هو  ها  �ملدين  �ملجتمع  ون�صطاء  �صباب  قدر�ت 
�ين م�صريه؟!  ومن هي �جلهات ور�ء  ُيعرف حلد �الن  وال 
عن  و�ال�صتق�صاء  �لبحث  حماوالت  كل  رغم  �ختطافه 
من  وع�رض�ت  �الأحر�ر  �لن�صطاء  هوؤالء  �ملجهول.    م�صريه 
باإ�صالحات  �ملطالبني  و�حلقوقيني،  �ملدنيني،  �لن�صطاء 
حكومية �صد �لف�صاد �مل�صت�رضي، وح�رض �ل�صالح بيد �لدولة، 

و�حلد من وجود �لتنظيمات �الإرهابية !. 

تاأك�صدت  �ملو�صل،  مدينة  يف  �لكنائ�ض  �أجر��ض 
حركتها  لعدم  طويلة؛  فرتة  ملرور  وتاآكلت 
يف  و�الإرهاب  �لكفر  ع�صابات  متركز  ب�صبب 
�خليانة،  ب�صبب  دخلوها  �لتي  �ملناطق،  هذه 
و�مل�صاومات �لرخي�صة، للذين باعو� �صمريهم، 
وباعو� �لوطن، �لذي هو �رضف كل مو�طن يعي�ض 
فيه، وال ميكن �مل�صاومة عليه، ولكنهم فعلوها .
�لبالد،  من  �لغربية  �ملنطقة  حترير  بعد      
بكل  �مل�صلحة،  �لعر�قية  �لقو�ت  تتجحفل 
�ل�صمال،  باجتاه  �صنوفها،  وجميع  م�صمياتها 

�لد�ع�صي،  و�الإرهاب  �خلر�فة  �أوكار  لتدك 
�نتظارها،  طال  �لتي  نينوى،  مدينة  يف 

و�جلنوب،  �لو�صط  �أبناء  ترتقب  وهي 
الإنقاذها،  و�ل�صجاعة  �حلق  رجال 

�لرج�ض  من  وحتريرها 
و�لبدع،  و�خلر�فات  �ل�صيطاين 
�لد�ع�صية، وما عمل  �لوهابية 
باأهلها من جر�ئم، تتنافى مع 
كل �لقيم و�الأخالق �الإن�صانية .     
و�لتكهنات  �ملر�هنات  كل  رغم 
الإعاقة  وخارجه  �لبلد،  د�خل 

باجتاه  �لعر�قية،  �لقو�ت  تقدم 
لكن  لتحريرها،  �ملو�صل  مدينة 
ذلك،  عن  يتوقفو�  مل  �الأبطال 
�لبطلة،  �لعر�قية  �لقو�ت  فتقدمت 
وفق خطط مدرو�صة، �أذهلت �لعامل، 
�الأمنية،  �لقو�ت  هيبت  و�أعادت 

وهيبة �لبالد.
لتنفيذ  �الأبطال  يت�صابق       
لهم،  �ملوكلة  و�ملهام  �لو�جبات 
�الأر�ض من عدة حماور  وحترير 

باإجتاه مركز �ملدينة، وعرو�ض 
�لكفر �لد�ع�صي، تنهار 

وتتهاوى حتت �أقد�مهم.
طالب  من  كل  �أفو�ه  �أجلم  �الأبطال  تقدم      
�الإرهابي،  د�ع�ض  عن  ود�فع  بالتوقف، 
وجميع  �ملو�صل،  �أبناء  �إن  لهم  ثبت  �أن  بعد 
�لعامة،  �أبناء  من  �ل�رضفاء،  �لعر�قيني  �إخو�ننا 
يرف�صونهم جملتا وتف�صيال، 
عن  يد�فعون  و�إنهم 
ال  و�الإرهاب،  �لكفر 

عن �أبناء �لبلد .
�أن       .. �لكلمات  تعجز 

�لبطويل  �لدور  عن  تعرب 
الأبناء  و�الإن�صاين، 
�لعر�قية  �لقو�ت 
 ، مل�صلحة �

بجميع 

�ملو�صلني  الأهلنا  ثبت  و�صنوفها،  ف�صائلها 
و�جلنوب،  �لو�صط  �أبناء  �إن  جميعا،  وللعامل 
نعم  �لعقول،  �أذهلت  و�أخالق  مبادئ  يحملون 
�ل�صهد�ء  و�صيد  علي،   �الإمام  ر�صالة  يحملون 
�أهل  هم  �ل�صالم(،  �حل�صني)عليهما  �الإمام 
عند   يطبقونها  �الإ�صالمية،  و�ملبادئ  �لر�صالة 

�ل�صد�ئد .
    �أي �صعور ينتابنا وفخر، عندما نرى �ملقاتل 
للكني�صة،عمل  �ل�صليب  ،يعيد  �لعر�قي  �لبطل 
لديه  متوفر  ما  وم�صامري،  خ�صب  من  يدوي 
حتمل  �أ�صو�تها  �أجر��صها،  وتقرع  حلظتها، 
و�لقلوب  �ملتحجرة،  �لعقول  بها  ت�صعق  ر�صالة 
�لفكري  و�الإرث  �خلر�فات،  فتهوي  �ملتجلدة، 
�لكثريين  عقول  به  حقنت  �لذي  �لقدمي،  �حلاقد 
�حلقيقة،  عن  و�لبحث  �الإطالع  وعدم  جلهلهم، 
�لتفرقة  ن�رض  لغر�ض   ، ثقاتهم  وت�صليل  
و�لطائفية .     حتققت �لوحدة �لعر�قية، جلميع 
موؤمتر  جمعها  �لتي  �لعر�قي،  �ل�صعب  �أطياف 
�لوئام، ولقاء�ت �أبناء �لع�صائر، وند�ء �ملرجعية 
�صعب و�حد، وعر�ق و�حد، رغم  �أ�صبح  �لدينية، 
�لذي  �ملرير  و�لو�قع  و�لظروف،  �مل�صاعب  كل 
ثغر�ت  فتح  يحاول  من  هناك  والز�ل  نعي�صه، 
�لر�أي �لعام عن حقيقة �لن�رض،  جديدة، و�أبعاد 

�لذي يتحقق بوحدة �ل�صف �لعر�قي .
ن�رض  �أو  �لقر�ر�ت،  �إ�صد�ر  �لبع�ض  يحاول       
عن  �لعر�قي  �لعام  �لر�أي  ت�صغل  �لتي  �الأفكار، 
حقيقتنا، ووحدة �ل�صعب �لعر�قي،  فليعلمو� �إن 
جميع حماوالتهم فا�صلة، ومن ن�رض �إىل ن�رض، 

بعون �لباري.
�ل�صعب  �أبناء  �الأحد�ث.. وتالحم   �خري� وحدتنا 
يف  �أخو�ننا  و��صبح  �أطيافه،   بكل  �لعر�قي 
من  بخو�نهم  يرحبون   ، �ل�صمالية  �ملناطق 
وقلوبهم،  �بو�بهم  لهم  وتفتح  �جلنوب،  مناطق 
لتفكيك  يهدف  م�صرتك،  �لعدو  �أن  �إدر�كهم  بعد 
�أهد�ف،  لتحقيق  ُو�إ�صتغاللها  �لوطنية،  �لوحدة 

ر�صمها ب�صعار و�صيع مفاده )فرق ت�صد (.

حمافظة  من  �لظاملي  علي  �ل�صيخ  ح�صن  عبا�ض  �ملو�طن     
�نفجار حدث يف  وبليغة يف  ��صابة خطرية  ��صيب  �ملثنى  
�ل�صماوة . يقول �نه روج معاملة �لتعوي�ض �صمن مت�رضري 
على  يح�صل  لكنه مل  �لد�خلية  وز�رة  كثري�  ور�جع  �الرهاب 
�رضفها  �لتي  �لكثرية  �مل�صاريف  عن  ناهيك  تعوي�ض   �ي 
على �ملعاملة و�ملر�جعات �لكثرية ما بني حمافظتي بغد�د 

و�ملثنى .
�ال�صتاذ  �لد�خلية  لوز�رة  �القدم  �لوكيل  �ل�صيد  ينا�صد  وهو   
عقيل �خلزعلي �اللتفات �ىل ق�صيته بعني �ملروءة �لتي عرف 

بها وهو متاأكد باأنه �صيجد �لرعاية �لكافية من حظرتكم. 

 ينا�صد �الهايل من �صكنة  منطقة )نهاية �لد�خل( يف مدينة 
منطقهم  كون  من   ٤9  –  ٤8 قطاعي  بني  �لو�قعة  �ل�صدر 
خارج نطاق تغطية �خلدمات �لبلدية ، وكاأن �ملنطقة و�قعة 
يف جزيرة �لو�ق و�ق ، فال �نقا�ض ترفع وال �صيار�ت �مانة 
�ل�صوق  وجود  بلة   �لطني  ز�د  ومما   .. �الزبال  ترفع  بغد�د 
و�لذي يعد �كرب �صوق �صعبي يف مدينة �ل�صدر لكنه يعاين من 
وجود طفح د�ئم مبياه �ل�رضف �ل�صحي على �متد�د طول  هذ� 
�ل�صوق ب�صبب �ن�صد�د جماري �ل�رضف �ل�صحي و�لتي ي�صببها 
رمي �النقا�ض و�الزبال يف فتحات �ل�رضف ونحن  مقبلون 
 ) �صغرية  بكميات  �المطار  )هطول  فان  �ل�صتاء  ف�صل  على 

�صتوؤدي �ىل في�صان �ملنطقة كلها.

    بعث �ملو�طن عبا�ض خالد عبا�ض ر�صالة حملت لوعته 
وما و�جهه يف رحلة عالج �بنته يف تركيا فيقول: تطلبت 
�جلمهورية  يف  �لعالجي  �لتدخل  �بنتي)زينب(  حالة 
�لرتكية، وبالفعل مت �ر�صايل �ىل تركيا من �جل عالج 
 .. �لعر�قية  �ل�صحة  وز�رة  نفقة  على  �ل�صغرية  طفلتي 
�لبلد  م�صت�صفيات  يف  هناك  �لالزم  �جر�ء  مت  �ن  وبعد 
�جلار ، مت و�صف �لدو�ء وطريقة �لعالج على �ن ي�صتمر 
ملدة ثالثة ��صهر على �ن �عود �ىل تركيا الكمال �لعالج 
.. وهنا ت�صكب �لعرب�ت يا�صادة! فحني حاولت �حل�صول 
�لعودة الكمال  �جل  �ل�صحة من  وز�رة  على كتاب من 
عالج �صغريتي  و�جهت �صعوبة كبرية باحل�صول على 
�مر �للجنة �لطبية للعودة الكمال �لعالج . �رجو �لنظر 
وت�صهيل  بها  عرفتم  �لتي  �الن�صانية  بعني  ق�صيتي  �ىل 
يف  �لعملية  و�جر�ء  �لعالج  �كمال  لغر�ض  �ل�صفر  �مر 

تركيا .. وفقكم �هلل خلدمة �لعر�ق و�لعر�قيني.

بيت  يف   1873 �صنة  بغد�د  يف  �ملدر�ض  �لرحمن  عبد  فهمي  ولد 
�إحدى حماكم بغد�د  �أبوه قا�صيا �رضعيا يف  و�أدب فقد كان  علم 
در�ض علوم �لقر�آن على يد �أبيه ثم تتلمذ على علماء ع�رضه �لذين 
�لرتكية  �لعربية  جانب  �إىل  و�أتقن  �مل�صاجد  يف  يدر�صون  كانو� 
�ملدر�ض  �صغل  موفور  ثقايف  حظ  ذ�  جعله  �لذي  �الأمر  و�لفرن�صية 
عدة وظائف منها مدير مطبعة �لوالية �لتي �أ�ص�صها �لو�يل مدحت 
با�صا و�الإ�رض�ف على حترير �لق�صمني �لعربي و�لرتكي يف جريدة 
�لعربية  �للغات  تدري�ض  �إليه  عهد  ذ�ت��ه  �لوقت  ويف  )�ل���زور�ء( 
توىل  كما  �مللكية  �الإعد�دية  �ملدر�صة  يف  و�لفار�صية  و�لرتكية 
جمل�ض  يف  ع�صو�  �ختري  ثم  بغد�د  جو�مع  يف  و�الإر���ص��اد  �لوعظ 

معارف بغد�د وناظر مدر�صة �ل�صنائع . 
نفي �ملدر�ض ب�صبب ميوله �لوطنية ونزعته �الإ�صالحية �إىل جزيرة 
)رود�ض( لكنه ��صتطاع بذكائه ودهائه �لتقرب و�لتودد �إىل �لو�يل 
فعاد  عنه  فعفا  به  �لظن  فاأح�صن  �أبنائه  لتدري�ض  بالتطوع  وذلك 
�إىل  ي�صافر   1908 عام  ويف  �ل�صابقة  وظائفه  و�صغل  بغد�د  �إىل 
�الأ�صتانة حيث يبد�أ حياة جديدة ويلب�ض �لزي �حلديث وينخرط يف 
�صلك �لتعليم �لعايل �إذ ينتخب �أ�صتاذ� الأ�صول �لكتابة يف �للغتني 
فاأ�صتاذ  �الأ�صتانة  بجامعة  )�الإلهيات(  كلية  و�لرتكية يف  �لعربية 
�الأل�صنة  كلية  يف  �لعربية  وللغة  �الآد�ب  كلية  يف  �لعربية  �الآد�ب 
�الأ�صتانة ويظل يف  �لعربية يف جامعة  لالآد�ب  �أ�صتاذ�  ثم ي�صبح 

�لتعليم �لعايل �أثنى ع�رضة عاما .
1920 بعد  �ل�صام يف عام  �إىل  �الأ�صتانة متوجها   يرتك �ملدر�ض 
�ل�صام  �إىل  يدعوه  �حل�صني  بن  في�صل  تلميذه  من  خطابا  ت�صلمه 
�حلكومة  يف  و�لتعليم  �لرتبية  �صوؤون  يف  خربته  من  ل��الإف��ادة 
حيث  �أورب��ا  �إىل  �ملدر�ض  فيتوجه  ت�صقط  �حلكومة  لكن  �جلديدة 
ميكث عاما ون�صف عام متنقال بني مدريد وباري�ض ترك �ملدر�ض 
مقاالته  �أهمها  و�لرتكية  �لعربية  باللغة  �ملوؤلفات  من  جمموعة 
�صيا�صية  مو�صوعات  فيها  تناول  �أج��ز�ء  ثالث  يف  �صدرت  �لتي 
�ل�رضيح  و�جتماعية ودينية وثقافية عامة كان ين�رضها با�صمه 
�ملدر�ض  عن  ويروى  و�لعر�قي  �حلارث  منها  م�صتعارة  وباأ�صماء 
مو�صوعات  يقر�أ  كان  �إذ  مقاالته  باإعد�د  �لعناية  �صديد  كان  �أنه 
�ملجال�ض  مناق�صات  �إىل  جيد�  وي�صتمع  �ل�صحافة  و�آر�ء  �ل�صاعة 
ثم  م�صودة  �ملقالة  كتابة  يف  ي�رضع  ذلك  بعد  �خلا�صة  �ل�صيا�صية 
عنها  ر�صو�  فاإذ�  و�ل�صيا�صيني  �الأدب��اء  على  ويعر�صها  يبي�صها 
�لفكري  بالرث�ء  متتاز  �ملدر�ض  ومقاالت  �ل��ن��ور    �إىل  �أخرجها 
نتيجة لثقافته �لو��صعة بف�صل �إتقان عدد من �للغات والنخر�طه 
يف �لن�صاط �ل�صيا�صي و�الجتماعي ورحالته �إىل عدد من �الأقطار 
كما  و�حلديثة  �لقدمية  �لثقافة  بني  وجمعه  و�الأوربية  �لعربية 
متتاز بال�صدق الأنه مل يكتب �إال فيما يوؤمن به وجاءت يف �أ�صلوب 
و��صح �صهل ال تعقيد فيه وال تكلف ومن مز�يا مقاالت �ملدر�ض 
�ختيار�  و�ختيارها  تر�كيبها  و�ن�صجام  وتنا�صقها  �الألفاظ  �أناقة 
و�ملقاوالت  وذيولها  �ملعاد�ت  �صئمنا  لقد  ))تاهلل  كقوله  موفقا 
جتعلك  �لتي  �النتد�بية  و�الأ�صاليب  �خلالبة  و�ملو�عيد  وعقودها 
تفكر وتنطق وتعمل نف�صك فتقاوم وتكافح وتعادي وتطعن وتلعن 
نف�صك و�أنت ال تدري ، �ال�صتعمار يريك �ل�صيء ويرغمك على قبوله 
باحلديد و�لنار، و�النتد�ب يريك �ل�صيء بخالفه ويجعلك من تلقاء 
، فاال�صتعمار  باأنه هو  نف�صك تد�فع عنه دفاع �مل�صتميت معتقد� 
�أو  �النتد�ب  خلعة  عليه  �ملخلوع  �ال�صتعمار  من  خري  �ل�رضيح 
�ال�صتعمار  دولة  يف  الأنك  و�حدة  كانت  و�إن  و�لعاقبة  �ال�صتقالل 
�النتد�ب متوت ميتة  بد�ئك ودو�ئك ويف دولة  �أنت عارف  متوت 
و�الأول  و�لرفاه  بال�صعادة  معتقد  ولكنك  و�صقيا  بائ�صا  جاهلية 

يخلف غاندي و�لثاين يخلف .. وهلل يف خلقه �صوؤون .. ((
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ديري  عاميت  �الإ�رض�ئيلي  �ل�صحفي  �لكاتب  على  رد�ً 
�النتمائي  �حلياد  �ألو�ح  على  معك  هنا  �صاأقف  حيث 
حتى يت�صنى يل �لنقد �ملهني ملا تف�صلت به يف مقالك 
�الأخري عن �أن جمئ دونالد تر�مب �إىل �لرتوؤ�ض �الأمريكي 
�صينقذ ��رض�ئيل من بط�ض �ملنظمات �لتي �نت�رضت يف 
�أن كان �تهامك و��صحًا  �لواليات �ملتحدة موؤخر�ً بعد 
ملنظمة )BDS ( �مُلفتعلة الجلكم ، ��صتغرب هذ� منك 
�ملدير  �إد�رة  �أن  يعلم  و�لقارئ  جيد�ً  تعلمون  و�نتم 
�ملوؤقت �حلايل دعمتكم على �أف�صل �مل�صتويات و�أعدت 
معكم ��صم )دولة( �صبيهة بدولتكم �لتع�صفية باالإ�صافة 
�ل�صهيونية  �إىل  ل�صمها  حماولة  وهي  �إىل)�ال�صالمية( 
�ل�صعوب  �صعار  وبا�صتخد�م  �لالقومي  �خلط  حيث  من 
�لنابذة لك و�أولها �صعب فل�صطني )�لقاتل للن�صاء( كما 
بينت يف كالمك �ملطبوع و�ملنقوع يف هالم �لظالم ، 
يف  كلينتون  �حت�صان  حاولتم  من  و�نتم  حماربة  �ي 
�صكال  �الأ�صود  خروج  وقت  جمئ  بعد  و��صنطن  بي�صاء 
وعمال ، �أومل تالحظ �نكم مل ُتبكون �حد�ً على ق�صيتكم 
�صوى �أنف�صكم ، حتدثت �أي�صا �نه �أنتم من ُي�صطهد دوما 
حمنتك  عن  �صاأجيبك  لذى   ، دوما  جُترحون  من  و�نتم 
يفارق  ال  �لذي  وحا�رضكم  تاريخكم  بدليل  �ملفتعلة 
لكن  للدماء  حمبة  �ل�صعوب  �أكرث  فاأنتم  �الأبرياء  قتل 
رقع  �أغلب  ل�صموله  حملي  ولي�ض  عاملي  هو  له  حبكم 
�ل�رضق �الأو�صط بعد قتل ن�صاء فل�صطني وحماربة �حلرية 
�ملغلوبني  �لفل�صطينيني  حرب  جر�ئم  يف  و�يد�عها 
�ملتحدة  �الأمم  �أجندة  يف  �ر�صهم  ل�صلب  �أمرهم  على 
قد  �الأمريكية  �جلامعات  �ن  يقول  فمن   ، �ل�صامتة 
�أوباما  و�ن  بالظلم  �لدميقر�طيني  لتتهم  حقكم  �صلبت 
و�نكم  تزعمه  فرتة  �بان  �لفل�صطينية  �ملنظمات  دعم 
�الآن بانتظار منقذكم يف بد�ية �لعام ٢٠١٧ ، فاأطمئن 
دور  �أبت  �م  �صائت  �جلمهوريني  �صيدعمكم   ، ديري  يا 
لدعم  �لكبري  �لدور  �صابقًا  عر�صت  كما  �لعامل  عر�ض 
�أن  ، لذى �ن ر�صالتي لك  دولتكم بعقول �لدميقر�طيني 
يوم من مقالك  بعد  لكم  و��صطهاده  تر�مب  تكتب عن 
�لد�عم له لت�صبح �لفرتة بفرق يوم و�حد ال بفرق �أربع 
�صنو�ت �أو �صعفها وهو ما دونته �ناملك �ملرجتفة بعد 
د�ره  �إىل  �نتقاله  وقرب  �أوباما  �صالحية  فرتة  �نتهاء 
�صك كمكافئة  �صيحمل هدية منكم بال  �لذي  �ل�صخ�صي 
بي  و  د�ع�ض  �أن  �لقول  �أود  �خلتام  ، يف  نهاية �خلدمة 
�الأمة  بها  �بتلت  غايات  لتحقيق  و�صائل  هي  ��ض  دي 
�الإ�صالمية .... رمبا �صيقلب تر�مب طاولة �لغايات على 
ر�أ�ض �لبع�ض وهو يبكي عليكم ورمبا �صيقلبها ب�صورة 
�أكرب على ر�أ�ض �ملبتلني بكم وهو يت�رضع �ليكم، �إن مل 

ن�صتوعب ونحتوي �لتغري�ت لنحمي طاولتنا هنا.
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