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سلطان إبراهيم الخلف

من اغتال 
الشيخ البوطي؟
الشيخ محمد سعيد 

رمضان البوطي من علماء 
الشام وهو معروف على 

مستوى العالم العربي 
من خالل مؤلفاته التي 

ناهزت الستني مؤلفا في 
القضايا اإلسالمية ومن 

خالل حلقاته الدينية التي 
تبث عبر وسائل اإلعالم. 

ولعل ما يثير امتعاض 
واشمئزاز الكثيرين 
منه هو تأييده لنظام 

حافظ األسد رغم ارتكابه 
مذبحة حماة في العام 82 
وتصريحاته األخيرة في 
دعم نظام بشار وانتقاده 

للجيش السوري احلر 
ومطالب الشعب السوري 

باإلصالح السياسي ، 
لكن ذلك ال يعني أن 

اجليش السوري احلر أو 
الفصائل املقاتلة هم من 

قاموا باغتياله في مسجد 
اإلميان بدمشق ، فجميع 
املؤشرات ترجح بشكل 

كبير أن النظام السوري 
هو من نفذ عملية 

االغتيال ألن املسجد 
يقع في منطقة محصنة 
أمنيا بدرجة كبيرة كما 

ان اجليش السوري احلر 
الذي اتهم النظام السوري 
باجلرمية ال ميكن أن ينفذ 

عملية اغتيال باالعتداء 
على مسجد يتواجد فيه 

جمع من املصلني األبرياء 
. وهدف النظام السوري 

من اغتياله للشيخ البوطي 
ذو األصل الكردي هو 
خلط األوراق من أجل 

إثارة األكراد ضد اجليش 
السوري احلر واإليهام 

بأنه يحارب إرهابيني 
وقتلة يستهدفون رجال 

الدين وهي الرسالة 
التي يريد إرسالها إلى 

الرئيس األميركي أوباما 
الذي كان يزور إسرائيل 

وقت عملية االغتيال. 
وتاريخ النظام السوري 

في تصفية أقرب املقربني 
إليه معروف عندما يشعر 
بأن تصفيتهم تصب في 

مصلحة بقائه في السلطة. 
لم يبق أمام النظام 

السوري بعد أن استنفد 
كل أدوات القتل العسكرية 
من مدفعية ثقيلة وطائرات 

حربية وصواريخ سكود 
غير استخدام السالح 

الكيماوي حلسم معركته 
مع اجليش السوري احلر 
الصامد وما اتهامه للجيش 

احلر باستخدام السالح 
الكيماوي إال محاولة 

إلعطاء نفسه مبررا في 
الرد بالسالح الكيماوي 
بعد أن توعده املجتمع 

الدولي بأن السالح 
الكيماوي هو خط أحمر 

ال ميكن السكوت على 
جتاوزه ، وهكذا تبدو 

حياة البشر رخيصة عند 
النظام السوري وأرخصها 

حياة الشيخ البوطي.
> > >

معتقالنا في غوانتانامو 
فوزي العودة وفايز 

الكندري يشكوان 
تصرفات اجلنود 

األميركيني من تكرار 
إهانتهم للمصحف الكرمي 

وهي طريقة يراد بها 
إيذائهما نفسيا فإذا كان 

ديفيد بترايوس مدير 
وكالة االستخبارات 

املركزية السابق أعلن 
باألمس عن إقامته عالقة 
غير شرعية مع ضابطة 

تعمل في الوكالة مما 
اضطرته لتقدمي استقالته 
، فماذا نتوقع من هؤالء 

اجلنود؟

alrawahi.talal@gmail.com  - http://twitter.com/alrawahitalal

فكرة

طالل الرواحي
املكان هادئ جدا، السكون وظلمة 

الليل يسودان املكان، واألفكار 
تتراقص في ذهني، ماذا سأكتب 

وماذا سأجتاهل في رحلتنا اليوم؟ 
عزيزي القارئ املتفكر، هذه هي 

االجواء التي أعيشها اآلن، وأنا أمام 
احلاسوب ألرسم لك هذه التحفة 
التي أسعى جاهدا  لتتناسب مع 
مستواك الفكري الراقي، وتلك 
الصفات اجتمعت اليوم ألنني 
وألول مرة أقوم بالكتابة في 

الساعة الثالثة صباحا، وما الذي 
دفعني لذلك عزيزي؟ كثرة الدورات 

واملشاغل وااللتزامات أجبرتني 
على أن أكتب في هذا الوقت ألني 

مهما انشغلت تظل أنت األهم 
بالنسبة لي ال أستطيع أن أنشغل 
عنك وال أكتب هديتي األسبوعية 
لك املتمثلة في مقاالتي املتواضعة 

التي أضعها بني يديك دائما، ولعلك 
تتساءل عزيزي: ما عالقة كل ذلك 

مبوضوعنا اليوم؟ ألقول لك بعدها 
بأنني ومن باب املصادفة انطبق 

علي عنوان هذا املقال حتى قبل أن 

أبدأ في كتابته، أي تأثرت بظروفي 
اخلارجية ألضطر للكتابة في هذا 

الوقت إذن أنا تأثرت بكل ما حولي، 
وأنت عزيزي الكرمي أيضا أظنك 

حتما ستتأثر، لذلك لنبدأ مشوارنا 
اليوم الذي سأركز فيه على ثالثة 

مؤثرات رئيسية، وهي:
ـ تأثير اإلنسان على نفسه.

ـ تأثير األصدقاء على االنسان.
ـ تأثير البيئة على االنسان.

وأجزم بعد االنتهاء من القراءة بأنك 
ستتأثر بكلمات هذا املقال بإذن 

اهلل وبهمساته الثالث التي أضعها 
عند نهاية كل مؤثر لتستفيد منها 

االستفادة القصوى.
ولنبدأ بتأثير االنسان على نفسه 
وهو ما يحدد خط سير حياة كل 

من يعيش على سطح هذه البسيطة 
ألن علماء النفس يقولون بأن 

االنسان يتحدث مع نفسه يوميا 
500 كلمة، فتخيل معي عزيزي 
الرائع هنا أن هذه الكلمات كانت 

ايجابية كيف سيكون يوم هذا 
االنسان؟ ولك احلق أيضا أن 

تتخيل العكس، املهم عندي هنا 
أن جتيب عن هذا السؤال: هل 

سيتأثر؟ 
أحسنت عزيزي الفطن، وكأنني 
أسمعك تردد عنوان هذا املقال 

وتقول: حتما سيتأثر، ولكي يتضح 
املقال البد لي هنا ان أضرب لك 

مثاال وتفاصيله كالتالي:
عندما تقوم صباحا إذا قلت لنفسك 

أشعر بأن هذا اليوم ثقيل جدا، 
ستنتقل هذه العبارة إلى العقل 

الالواعي الذي يصدق كل شيء، 
وتلقائيا ستتأثر وستشعر بأن كل 

أعمالك في ذلك اليوم ثقيلة جدا، 
هذا مثال بسيط عزيزي املميز 

ألقرب لك الصورة فقط.
الهمسة األولى: أريدك أن تستفيد 

عزيزي الرائع هنا من أذكار 
الصباح واملساء فهي من أجمل 

الرسائل االيجابية التي تريح النفس 
البشرية، لذلك لتكن استفادتك منها 

االستفادة املثلى.
وسنكمل باقي الهمسات في 

األسابيع املقبلة بإذن اهلل.

حتماً ستتأثر)1(

إطاللة روحية

في عام 1972 ومع إطالق فيلم »التانغو األخير في 
باريس« أصدرت اجلامعة العربية قرارا يومها، يقضي 

بعدم السماح بدخول الفيلم الى أي بلد عربي أو 
عرضه في اي من دور السينما فيه، والغريب أن 

الدول العربية التزمت بالقرار، غير أن الفيلم الذي 
تسبب في جدل عاملي ملا احتواه من مشاهد خادشة 
وتسبب في محاكمة مخرجه بتهمة نشر الفاحشة، 

كان يدخل الدول العربية ويتداوله الشباب فيها خاصة 
مع بداية ثورة أشرطة الفيديو، والفيلم الذي انتج 

مبيزانية مليون و900 ألف دوالر يومها حقق إيرادات 
فاقت الـ 98 مليون دوالر، وجنح رغم كل شيء 

في أن يصبح عالمة فارقة في تاريخ السينما، بل 
وأسس ملدرسة جديدة رائدها مخرج الفيلم بيماردو 

بيترولوتشي، عرفت باسم التجريدية الواقعية.
أخالقيا الفيلم ساقط بجميع املقاييس، ولكن هذا لم 

مينع من أن يحقق شيئا بحمل لقب الفيلم األكثر 
جدلية في تاريخ السينما العاملية، ومن املفارقات أن 

بطل الفيلم النجم األسطوري مارلون براندو كان أول 
الرافضني للفيلم واعلن براءته منه بل وظل مخاصما 

للمخرج ألكثر من 20 عاما بدعوى انه قام بتشويه 
املشاهد وأساء لنجوميته وسمعته، واملفارقة األكثر 

غرابة ان مخرجه متت محاكمته في إيطاليا بتهمة نشر 
الفاحشة وحكم عليه بالسجن 4 أشهر.

واآلن وبعد أكثر من 40 عاما على انتاج الفيلم، الذي 
منعته اجلامعة العربية، وال يزال ممنوعا من الدخول 
إلى جميع البلدان العربية، ميكن ألي شخص وعبر 

هاتفه الذكي أن يقوم بتحميله عبر اكثر من 20 موقعا 
عربيا متخصصة في حتميل األقالم.

كبسة زر صغيرة، تختصر وتتجاوز منع اجلامعة 
العربية الصادر قبل 40 عاما، وتتجاوز بل وتخترق 

رقابة جميع وزارات إعالم الدول العربية.
كبسة زر صغيرة، تفصلك عن أن تصل جلميع كتب 
اإلحلاد والكفر، أيا كان حجم الرقابة املفروض عليك.
كبسة زر صغيرة، وحيلة أصغر ميكنك أن تتجاوز 
جميع أساليب الرقابة الرسمية، هل فهمتم؟ قانون 

اإلعالم املوحد الذي يتكلمون عنه هو قانون تنظيمي 
وليس رقابيا، مبعنى انه أي قانون لتنظيم احملتوى 

اإللكتروني ستصدرونه هو قانون رقابي سيولد 
ميتا، بل سيولد بال مسوغات تنفيذ حقيقية، وسيتم 

جتاوزه سريعا كما مت جتاوز منع فيلم »التانغو 
األخير في باريس«، إن لم يكن اليوم فسيأتي التجاوز 

غدا.
املنع الرقابي لم يعد ذي جدوى، والسيطرة على 

اإلعالم احلر املعتمد على منصات التواصل االجتماعي 
هي محاوالت فاشلة، كما قلت في مقالة سابقة لي هي 

كمحاولة ان يجمع الرجل البحر في كفيه.
مستحيل أن تتمكن أي حكومة في العالم من السيطرة 
على اآلراء مهما عال سقفها، انتهت أسطورة السيطرة 

على اإلعالم، وانتهت خدعة التحكم في تدفق 
املعلومات التي أصبحت متاحة للجميع.

فلتتوقف احلكومة عن محاولتها البائسة السخيفة 
للسيطرة على احملتويات اإللكترونية، ولتبادر إلصالح 

أخطائها، ولنعمل على تعديل املسارات اخلاطئة التي 
تسير فيها معظم وزاراتها.

لن تسيطروا على تدفق املعلومات، وبدال من تلك 
احملاوالت املستحيلة، فلتحاولوا أن تعدلوا من 

أخطائكم، وبدال من أن تصرفوا املاليني لفرض الرقابة 
غير املجدية وغير املمكنة فلتبادروا لتعديل ما لديكم 

من أخطاء.
توضيح الواضح: سابقا كانت احلكومات تتحكم في تدفق 
املعلومات للجمهور من أجل ان تستر عيوبها، ولكن 

اآلن لتستر عيوبها عليها أن تعالج عيوبها ذلك أن هذه 
هي الوسيلة الوحيدة الناجعة ملواجهة تدفق املعلومات 

في عصر الفضاء املفتوح.

من كان يظن ان احلرب املستعرة بني اطياف املعارضة ليست 
معركة انتخابية مبكرة فهو اما ان يكون حاملا »مكبر املخدة« 

او معموال له عمل أو سياسي حزبي و»مكبر األجندة«. 
هى ُسحب االنتخابات أعرفها وأعرف مطرها سواء أكان 

وابال أم طال، وأذني االنتخابية »مرهفة« احلس شهدت خمس 
حفالت انتخابية في 10 سنوات، وتستطيع متييز صوت رعود 
غيوم االنتخابات من على بعد مليون ومليون »كلمة وسطر « 

من تلك التي تفيض بها سيول منابر الندوات والتصريحات 
لتدغدغ مشاعر الناخبني او »متردغها « ايهما اقرب لتسليك 

حناجر اوراق االنتخاب لوضعها في صناديق التصويت 
الصغيرة التي ستحدد وضعنا السياسي للسنوات املقبلة، 

احلكومة املنتخبة، تعديل الدستور، تطبيق الشريعة و..و..و..
الخ من الشعارات، هي مجرد سمك في بحر السياسة فال 
تشتروا سمك الشعارات إال بعد وضعه على موائد حراك 

تختلف أطيافه حول »شخصية « فكر سياسي ال حول 
»اشخاص « ويتناقشون حول تطبيق مواد الدستور على 

ارض الواقع ال »التنطيط « فوق حواجز الدستور للفوز في 
سباق الطموح السياسي.

يقول الفرنسيون »عكر املاء لتصطاد السمك«، ولكن احلاصل 
والدائر حاليا هو تعكير ماء احالمنا الصطيادنا نحن في 

»قراقير « املقرات االنتخابية، وخذوها من »سميع « انتخابي 
محنك: االنتخابات قادمة احموا الشعب من األحالم واألجندات.

waha2waha@hotmail.com

abo.khaled7@hotmail

ذعار الرشيدي

فالح بن حجري

التانغو األخير..
في الكويت

قراقير 
االنتخابات
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صعلوكيات

tareq.86@windowslive.com - @tareqalfreah
طارق الفريح 

في العتمة، مير خيط النور مالمسا 
شعيرات رأسه البيضاء املتبقية، 
فهو يتسلل خلسة من ثقب في 

النافذة، ذلك الثقب الذي تسببت به 
ابنته قبل سنوات طويلة، لقد باتت 

اآلن أما، وزوجة لرجل رأسمالي 
يتنقل من بلد إلى آخر، جلس 

على كرسيه األثري أمام طاولته 
العتيقة، بأنفاس حارة تالها سعال 

يكاد ال يتوقف، في تلك الغرفة 
اخلالية من أي مالمح تدل على 

احلياة، وتنبع منها رائحة املوت، 
يتلمس أغلفة كتبه املبعثرة قاصدا 
مداعبتها، فهو أصيل بأداء الواجب 

جتاهها، حيث اعتاد على تأديته 
صباح كل يوم، على األقل هذا 

هو ظاهر األمر، لكن باطنه شيء 
آخر، فهو يحتاجها بشدة بعد أن 
أنكرته رغما عنها، على أسطحها 

شبكة طرقات خطتها أنامله 
القاسية، فقد أصبح الغبار بالنسبة 

له حبرا، والظالم ملهما، وحفيف 
تلك األشجار في اخلارج أنيسا، 
يحاول أن يقمع شعوره بالذنب 

ملا اقترفه بحقها، ففي السابق كان 
يقبل عليها بكل فضول، وينتهك 

خصوصيتها بكل تطفل، ويخدش 
حياءها بال استحياء، ويركنها في 

رف املهمالت بعد انتهائه، كما امللك 
الذي يستمتع بجواريه، بإذاللهن 
حتى اإلشباع، بالتباهي بهن أمام 

اجلميع، ولكن اآلن وبعد أن خارت 
قواه، وتصلب وجهه مشكال تلك 
التضاريس التي توحي باقتراب 
النهاية، أصبح ال مفر من العدل 

الذي طاله بعد ما انقلب احلال.
»ما أبشعك! ما أتعسك! لم تبعتني؟« 
صوت انتهك فجأة ستار الصمت، 

تسارعت دقات قلبه املنهك، قال 
العجوز »من هنا، من أنت؟«، فرد 

عليه الغريب وقال »أنا الذي قدسني 
العالم بعد مماتي وأنت أحدهم، كتبي 

متأل مكتبتك، بينما كنت مهمال من 
قبل أجدادك أثناء حياتي، لقد تركت 
لكم وصيتي بأن تضيعوني وجتدوا 

أنفسكم، ألم تر كيف كانت حياتي 
ونهايتي؟ ألم تتعلم كيف تصبح 

أبلهَ وتعيش احلياة؟ لم تبعتني؟«، 
فرد العجوز قائال »أنا لم أتبع أحدا، 
لقد وجدت نفسي أسير على طريق 

ال أعلمه، لم أجاهد للسير فيه، لم 
أخطط له على اإلطالق، اختلط علي 

الصواب واخلطأ، متوجت ما بني 
احلقيقة واخليال، ولكن من أنت 

لتسألني وأخبرك، إنها املرة األولى 
التي أتكلم فيها مع الغرباء، من 

أنت؟«، فرد الغريب قائال »فريدريك 
نيتشه الذي مات مجنونا، واتخذته 

أنت قدوة«، قال العجوز »لقد عشقت 
حروفك وكلماتك، لقد ضغطت 

بإصبعك الذي لم أره على اجلرح، 
أقرأ لك وأنا أعلم بسوداويتك، لكنها 

جزء مني، ومن كل إنسان في هذا 
العالم، أنت واقعي للغاية، لذلك تبعتك 

بال شعور«، قال نيتشه »أعتقد بأن 
بؤسي يطاردكم، حتى أولئك الذين 

يدعون السعادة من حولك، لقد 
أهملني البشر في عصري، وانتقمت 
كتبي من أحفادهم وما زالت وستظل، 

أشعر ببعض الشفقة عليك، ولكنه 
العدل يا صديقي، إنه العدل يا 

صديقي«.
كانت عيني العجوز مغرقة بالدموع، 
إلى أن سالت على جتاعيده بعد أن 
فرغ نيتشه من حديثه، وفجأة لم 
يعد يشعر بحرارة خط الشمس 

الذي يتسلل من الثقب، حاول رفع 
نفسه معتقدا أن الليل أتى، وإذ 
به يسمع صوتا قادما من الثقب 

ويقول »ال تخف يا عزيزي، اجلس 
في مكانك، لست بهذا اجلنون 

الذي يجعلك جتلس يوما كامال 
في مكانك دون أن تشعر، الشمس 

حترق ظهري قليال«، رد العجوز 
قائال »ومن أنت أيضا؟«، قال له 

»أنا الذي يعشق الظهور ألمثالكم، 
أنتم االنطاوئيون على أنفسكم 
تتشاركون الكثير من األشياء، 

أعلم بحالك املزري، وبأن زوجتك 
التي تعشقها ماتت منذ زمن بعيد، 

وبقيت وفيا لها في هذا املكان، 
وتركت احلياة ومتعتها ألجلها، أنت 

من الذين يستحقون مواساتي«، 
قال العجوز »لقد كانت متثل لي 
كل شيء، كان يراودني شعور 
دائم بأن فقدانها سيقتلني، لقد 

رضيت بأن حتبس نفسها معي في 
العزلة حتى وفاتها، تساءلت كثيرا 
بعد هذا العمر، لم كل هذا التعلق 
الشديد بها، ماذا فعلت بنفسي، 

لم ال أستطيع اخلروج لهذا العالم، 
كنت منعزال متاما لدرجة أن ابنتي 
غادرتني فجأة وهي مراهقة، كادت 
أن متوت في هذا املكان وهي حية 

بسببي، لم ترغب في أن تكون 
نهايتها مثل أمها، وأتساءل لم أنا 

خائف دوما؟ هل ألني كنت أعشق 
العزلة منذ صغري؟ أم ان القراءة 
والتفكير والبحث عن احلقيقة لم 

يكشفا لي سوى الوجه القبيح لهذا 
العالم؟«، قال الغراب »ال يا صديقي، 

أنت مجرد ضحية ألخالق اجلنس 
البشري البائس، لم تستطع العيش 

معهم لنقاء قلبك، وحلساسيتك 
الفنية املفرطة، وابنتك لم حتتملك 

وبحثت عن نفسها، فالعالم ال يتسع 
إال للحمقى واألقوياء الشغوفني 

بالسيطرة، وفي احلقيقة هذه النهاية 
احلتمية ألمثالكم، املوت في العزلة«، 
قال العجوز »لم يعد هناك متسع من 

الوقت، أليس كذلك؟!«، قال الغراب 
»إنه العدل يا صديقي، إنه العدل 

يا صديقي«، فصرخ العجوز قائال 
»ما بالكم ترددون كلمة العدل، ماذا 

فعلت أنا من جرم ألنال جزاء عليه؟ 
ومن أنت؟ لم تستغل ضعفي وعمى 
بصري لتتالعب بي؟« قال الغريب 

»أنا الغراب الذي ارتبط بأمثالك، 
ومنهم شاعرك البائس الذي عشقت 
أبياته وكنت ترددها دائما وتعتبرها 

نبراسا، إنه إدغار آالن بو«، قال 
العجوز »وماذا فعلت أنا لتطبق 

العدل علي؟« قال الغراب »عندما 
تختار إنسانيتك، فأنت تختار 

وحدتك، وهذا هو جزاء الوحدة«.
بدأ العجوز في البكاء املمتزج 

بالسعال، اشتد األلم، اضطربت 
دقات القلب، حاول الوقوف مستندا 

الى الطاولة، لكنه سقط على 
األرض مع كرسيه الذي لم يبرح 

مكانه منذ سنوات، االختناق سيد 
املوقف، يبحث عن علبة األكسجني 
الصغيرة التي يستعملها لصدره، 
لكنه ال يستطيع الرؤية، يتلمس 
املكان من حوله، في هذه اللحظة 

فتح الغراب جناحيه معلنا الرحيل، 
وتزامن معها خروج الروح للرجل 
العجوز، لقد عاش وحيدا كما مثله 

األعلى نيتشه، ومات في العزلة 
وحيدا كما عشقه إدغار آالن بو.

عجوز 
في الظل

رؤى


