
 

-90-90:م .ت 
5992  

-  
-92-95:ه .ت 

6250  

  0:الصفحة   -  62290:العدد 
 

 
 

 !واغتٌاالت ...احالم 

  سالمة نعمات

 
 
 
 

 إن:انها العقلٌة التً تقول .الرأي والموقف فً كل مكان، وما اكثرالقتلة فً منطقتنا  هً العقلٌة نفسها التً تحكم قتلة اصحاب
احتواءك بالوسائل المعروفة، فإننا  و ارهابك، او اقلهلم نستطع اقناعك بوجهة نظرنا، وان لم نستطع شراء ذمتك او سجنك ا

االشباح، بل سنكون مستعدٌن الن نمش  -مانع لدٌنا بأن نندد بالمجرمٌن  وبعدها ال!مضطرون لتصفٌتك، وقد أعذر من انذر 
 ...امعانا فً نفً التهمة  فً جنازتك،

 
ٌروا فً حٌنه خطورة اثره التراكمً الذي وصل  ال انهم لممنذ سنوات، إ قصٌر سمٌر صحٌح انه كان بإمكانهم اغتٌال الزمٌل

العقد الماضً، كمن ٌنحت فً الصخر، صخر القهر والفساد واالستبداد، مقاال  فالزمٌل كان، على مدى.آذار  41ذروته فً 
ن ترحٌله عن بلده، ٌتمنو بٌد ان المنزعجٌن اكتفوا لفترة بتهدٌده، وكانوا.لٌرسم وجه الحرٌة، فأزعج كثٌرٌن  تلو المقال،

 !وكأن اصحاب الوصاٌة هم المنتمون ...البلد  فحاولوا تجرٌده من جواز سفره، بحجة ان والدٌه ال ٌنتمون الى
 

فهل .حلمه الى كابوس، او الى جثمان  من تحقٌق حلمه عبر انتفاضة االستقالل، اصروا على تحوٌل سمٌر وعندما اقترب
المفتوحة؟ هل هً مصادفة ان انتفاضة  قاد الساذج بأن الحرٌة ممكنة فً بالد القبوربمجرد االعت سمٌرٌعقل ان ٌسمحوا ل

  الشهداء؟ االستقالل لم تجد مكانا لها إال فً ساحة
 

تغتال االطباء والمفكرٌن والمدرسٌن، .تحرٌرهم من االحتالل  العراقٌٌن بحجة'المقاومة 'فً العراق، تقتل :إنها العقلٌة نفسها 
 ٌصدرون الفتاوى بتحرٌم الحرٌة.الحالمٌن بعراق حر، غٌر عراق صدام وقبوره الجماعٌة  ي والموقف،واصحاب الرأ

ببطوالتهم، وٌطبل لهم اعالم ٌتلذذ بقطع  والدٌموقراطٌة، وٌهددون بقتل من ٌتجرأ على االدالء بصوته، فٌتباهً بعض العرب
بأن ٌنتحروا جماعٌا، الى آخر طفل فلسطٌنً، وآخر طفل عراقً، الفلسطٌنٌٌن،  الرؤوس، وٌكاد ٌتمنى على العراقٌٌن، ومعهم

 ...غرائزهم، وٌعوضوا عن شعورهم بالعجز واالحباط القومً  لٌشبعوا
 

ال ٌختلفون،  هم أنفسهم،.ٌرفضون االصالح المفروض من الخارج، وكأنهم ٌتسابقون لإلصالح من الداخل  إنهم نفسهم الذٌن
 ... إال فً اسلوب القتل، وادواته

 
 سفٌرا لٌس بٌنهم سفٌرعربً واحد؟ 14واحدا لم ٌزر بغداد حتى الٌوم؟ او ان فً بغداد  هل هً مصادفة ان مسؤوال عربٌا

فٌما لم نسمع بإنتحاري عربً واحد فً  هل هً مصادفة ان غالبٌة القتلة االنتحارٌٌن فً العراق هم من العرب غٌر العراقٌٌن،
جدٌدة تعتبر العراقٌٌن، الذٌن ٌسعون الى بناء بلدهم ودٌموقراطٌتهم، عدوا  علنا سنسمع بفتوىفلسطٌن من غٌر الفلسطٌنٌٌن؟ ل

القدرة الخارقة على منع تسلل  وإال فكٌف ٌمكن تبرٌر هذه!على مستقبل االمة العربٌة من المحتلٌن االسرائٌلٌٌن  اكبر خطرا
ن بسهولة الى بالد الرافدٌن؟ ما سر هذا الحماس لقتل العراقٌٌن؟ ٌتدفقو االنتحارٌٌن العرب الى فلسطٌن من دول الجوار، فٌما

  فلسطٌن؟ تحرٌر الفلسطٌنٌٌن بقتل العراقٌٌن، تماما كما غزا صدام الكوٌت واحتلها بحجة تحرٌر هل ٌرٌدون
 

للعراقٌٌن والعرب  عراقهً الرسالة ذاتها التً ٌحملها القتلة فً ال قصٌر الرسالة للبنانٌٌن والسورٌٌن من وراء اغتٌال الزمٌل
 ...ال تحلموا بالحرٌة، فقد تقتلكم :من ورائهم 

 
تحقٌق حلمه؟ هل كان سٌتقاطر االنتحارٌون على العراق لو  وقبله الحرٌري لو لم ٌكن لبنان ٌقترب من سمٌر اغتٌل هل كان

  نفسه؟ لم ٌكن اقترب من تحقٌق الحلم

  عام:الموضوع 



  الحٌاة:المصدر 
  

 
 


