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»تضع البشرية ابلضرورة فقط 
تلك املعضالت امامها اليت ميكن 
ان حتلها، ألن املعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

املادية حللها قد توفرت او تكون 
يف عملية التكون«

مارکس

طارق فتحي
ــم اإلســاميين ونحــن نســمع  ــن حك ــا م ــبعة عشــر عام ــذ س من
هــذا الهــراء، يقتلــون، يخطفــون، يهجــرون، يســلبون، ينهبــون، 
يدمــرون، يفعلــون كل شــيء، وعندمــا تســأل أحدهــم يقــول لــك: 
جهــات مشــبوهة، ميليشــيات وقحــة، او عندمــا تناقــش أحــد 
تابعيهــم »االذالء«، يــردد ذات األســطوانة، انهــم يبــررون 
افعالهــم الخسيســة والقــذرة، انحطاطهــم األخاقــي، افاســهم 

ــم. ــفالتهم وحقارته ــي، س القيم
عندمــا يضيــق الخنــاق عليهــم مــن قبــل رعاتهــم ومربيهــم، 
ويخــرج فصيــل منهــم يغــرد خــارج الســرب، يبــدأون بالتبــرؤ 
ــم،  ــول رقابه ــف ح ــدأ يلت ــل ب ــون ان الحب ــا يحس ــه، وعندم من
ــض«،  ــدد، نشــجب، نرف ــتنكر، نن ــا، »نس ــا زعيق ــون الدني يملئ
وتجدهــم يملئــون الفضائيــات ومواقــع التواصــل االجتماعــي 
ــغ  ــذه الصي ــى ه ــن عل ــم متفقي ــدات، وه ــات والتغري بالتصريح
ميليشــيات خارجــة عــن  أوراق،  خلــط  »جهــات مجهولــة، 
ــغ حســب  ــذه الصي ــدم وتتأخــر ه ــت« تتق ــون، ســاح منفل القان
للعمــل  المنفــذة  الجهــة  كانــت  فــإذا  والضــرورة،  الحاجــة 
االجرامــي، هــي ميليشــيا كبيــرة ولهــا جماهيــر، فالجميــع يــردد 
مثــا »ســاح منفلــت« امــا اذا كانــت ميليشــيا صغيــرة، وهــي 
فــرع مــن الكبيــرة، يقــال »ميليشــيات وقحــة«، امــا اذا خرجــت 
ميليشــيا عــن الصــف العــام فيقــال »جهــات مشــبوهة«، وهــذه 

ــذ 2003. ــتمرة من ــة مس اللعب

تســعة عشــر عمــل عســكري »صاروخــي« نٌفــذ علــى المنطقــة 
ــول الماضــي، وســقطت بعــض  الخضــراء، فقــط فــي شــهر أيل

ــتنكارا او  ــمع اس ــم نس ــن، ل ــاس امنيي ــى ن ــخ عل ــذه الصواري ه
ــل  ــات، ب ــذه الميليشــيات والعصاب ــادة ه ــن ق ــدا او شــجبا م تندي
ــل  ــم فض ــة« وقس ــال مقاوم ــميها »أفع ــم كان يس ــما منه ان قس
الســكوت، لكــن اليــوم يعلــو زعيقهــم باالســتنكار لهــذه األفعــال، 
هنــاك »جهــات  ان  ويقولــون  الضحايــا،  علــى  ويترحمــون 
مشــبوهة« تريــد »خلــط األوراق«، كل هــذا الخــوف والرعــب 
الــذي دب فيهــم، بســبب تلويــح »الخالــق« لهــم »أمريــكا« 
بإزالتهــم، وليــس »عطفــا او حزنــا« علــى العائلــة، وهــذا يدلــل 
ــوا بعضهــم بعضــا،  ــى ان يقتل ــم يمكــن حت ــام مصالحه ــم ام انه

ــة. ــاع الطــرق والمرتزق ــات اللصــوص وقط ــذه اخاقي وه
ان انتفاضــة أكتوبــر ســتخلط عليكــم كل األوراق، وشــبيبتها 
ســتطاردكم بصفتكــم خارجيــن عــن القانــون، ولــن تنفعكــم 
ــم  ــيرتد عليك ــائبة، وس ــة والس ــة والوقح ــياتكم، المنضبط ميليش
ســاحكم المنفلــت، وســينبذكم التاريــخ مــن صفحاتــه، فأنتــم 

ــخ. ــذا التاري ــن ه ــة م ــديدة الظلم ــة ش نقط

)جهات مشبوهة، خارجين عن القانون، ميليشيات وقحة، سالح منفلت(
                               ما هذا الهراء؟
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اكتوبر قادمة

ــن  ــاس االمنيي ــة ضــد الن ــم المرتكب ــرة اخــرى تســجل الجرائ م
باســم جماعــات خارجــة عــن القانــون، الجريمــة المروعــة 
التــي راح ضحيتهــا امرأتــان، وثاثــة أطفــال، وجــرح طفلييــن 
ــبب  ــة، بس ــة الرضواني ــي منطق ــة، ف ــس العائل ــن نف ــن م اخري

ــم. ــى منزله ــا عل ــاروخ كاتيوش ــقوط ص س

ــات او  ــم عصاب ــت اس ــة تح ــذه الجريم ــجل ه ــرة تس ــرة اخ  م
مجاميــع خارجــة عــن القانــون، وكأن لســان حالهــم يقــول، هنــاك 
عصابــات او مجاميــع يقتلــون ويخطفــون تحــت غطــاء القانــون، 
او هــم يقلــدون تصريحــات مقتــدى الصــدر عندمــا يصــف بعض 
الميلشــيات بالوقحــة، وهــو مــا يعنــي ان هنــاك ميليشــيات ليســت 
بالوقحــة، فهــو يصنــف علــى هــواه مــن هــي المنضبطــة ومــن 

هــي الوقحــة.

ان القــاء التهــم علــى المجهــول، او علــى مجاميــع خارجــة عــن 
ــع  ــات الجمي ــذي ب ــي، ال ــويق اإلعام ــو كام للتس ــون، ه القان
يعــرف مــن هــي هــذه المجاميــع، الرئاســات الثــاث، وكل 
الكتــل واالحــزاب الدينيــة، تعلــم مــن هــي الجماعــات الخارجــة 
عــن القانــون، بــل كل شــرائح المجتمــع تعــرف مــن هــي هــذه 
الجماعــات، حتــى مذيــع اي قنــاة اخباريــة، وعندمــا يذكــر 
الخبــر، يعــرف مــن هــي هــذه المجاميــع الخارجــة عــن القانــون.

ــات اإلســامية،  ــادة الميلشــيات والعصاب ــا ق ــاد يخــرج لن كالمعت

ــن  ــة، ويحــذرون م ــذه الجريم ــددوا به ــل والنهــب، لين ــادة القت ق
ســخرية  انهــا  للفوضــى،  البــاد  وانجــرار  األوراق،  خلــط 
ــاد  ــيناريو يع ــد، فالس ــذا البل ــي ه ــي ف ــع السياس ــة الوض ومهزل
ــكل  ــيات، ب ــادة الميليش ــا ق ــب، يخــرج لن ــة ترتك ــد كل جريم بع
ــم، وهــم المتورطــون االساســيون  ــدد بهــذه الجرائ تاوينهــم، تن
فــي هــذه الجرائــم، فهــم قــادة الحــرب االهليــة ســنة 2006 وهــم 
قــادة الســلب والنهــب لثــروات البلــد، وهــم قتلــة شــبيبة انتفاضــة 
اكتوبــر 2019/ 2020، التــي راح ضحيتهــا أكثــر مــن 1000 

شــاب وشــابة.

االدارة االمريكيــة، وســفارتها القــذرة، هــم مــن جــاءوا بهــؤالء 
القتلــة، حثــاالت تــم جمعهــم بصفــة معارضــة، ونصبوهــم قــادة 
ــذه  ــى ه ــير ال ــوم تش ــفارة الي ــذه الس ــع، وه ــذا المجتم ــى ه عل
ــات الدبلوماســية، وهــي  ــدد البعث ــا هــي مــن ته ــع، بأنه المجامي
مــن تطلــق الصواريــخ، وتطلــب مــن الكاظمــي، المســلوب 
اإلرادة وضــع حــد لهــذه المجاميــع، وكأن لســان حالهــم يقــول: 
نعــم نحــن لــم نخــرج بعــد مــن ســيناريو »الفوضــى الخاقــة«، 
حيــث ان اي ســيناريو يكتــب، ســتكون الجماهيــر هــي الخاســر 
االكبــر فيــه، اال اذا كانــت للجماهيــر كلمــة أخــرى، ونحــن علــى 

اعتــاب ذكــرى انتفاضــة اكتوبــر. 

جرائم متعددة والقاتل واحد
مازن محمد


