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 جموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين  مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مالكاتب

  .في أوروبا، أمريكا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية
 

  .كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال، ومن ثم البديل، إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا للمجلة
  

في العربي في الواقع الراهن، محاولة منها برفده بصوت الجدل الحيوي،  إلى إثارة السؤال الثقامجلة الكاتبتقصد 
 الفكري، بل وحتى السياسي في زمن –المفضي إلى السوية الثقافية، والمحفز إلى مزيد من التالحم بين الثقافي 

ات والمثقفين قد أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى األخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال الثقاف
تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف واألحزاب، وأصبح المثقف أو أشباهه، والجاهل المتثاقف في زمن الفايسبوك 

  .  يشترى ويباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجهزة والسفارات والغرف السوداء
  

أن ينهض، وثقافتنا ينبغي أن تتطور إنساننا اللبناني والعربي في األوطان األم، وفي المهاجر والمنافي، يجب 
فكل إبداع هو كوة حرية، وكل فعل هو . وتتوطد، والبد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر

  .انعتاق، وكل تالحم فكر إنساني هو زمن آت
  

يها سويعة، لو عانقت  فمجلة الكاتبتمر حيوات، بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز االبداع وتثمر الحرية، ول
  .أقالمكم واحتضانكم لها، وال وقت يمر دون بشاراته

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

  توثيق الثقافة والفن االنساني اللبناني والعربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى
ة، وترجمة دراسات عن المجتمعات الغير عربية بالوسائل االكاديمية، عبر محاضرات ثقافي

الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خالل تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع 
 .موسيقيين أكاديميين غربيين

 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب، أو ك أعمال الكاتبيشجع ويتبنى فريق ال
، عدة لغات التي تصدر بكاتبي مجلة الالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم ف

كما يتم التعريف بتلك األعمال واالبداعات للجمهور العربي والغربي سواء في األوطان األم 
 .أو المهاجر

 عتبرهما ركيزة أساسية لبناء ي بحرية الفكر والتعبير، وفريق مجلة الكاتبمن يؤ
 .المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل والمساواة والقانون

 مع المثقفين والمبدعين التقدميين االوروبيين والعرب في التبشير فريق الكاتبعمل ي 
تصادي مع دولة بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي واالقفي الشرق بضرورة السالم 

إسرائيل، ليس ألننا ال نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل ألنه ال يمكن أن يكون هنالك 
سالم في ظل االستمرار بسياسة االعتقاالت الجماعية، ومصادرة األراضي، واالعتداءات 

 . العسكرية التي ال تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان والدول العربية المجاورة
  يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع

إنما . االلكتروني عبر نشر بعض االعالنات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق الصدراها، وتبرعات الكتاب والمبدعين 

 .بانتاجهم الفكري
 فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعييعمل . 
 بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي 
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ثقافة تفرض نفسها على جميع سكان الكرة .  النظام العالمي بؤرة عالمية للفساد

  . األرضية
  

. ًباختصار شديد في بلدان المركز الرأسمالي يتخذ الفساد أشكاال قانونية وممارسات أنيقة
. القانون مهما كان مركز الشخصيحكمون ب. هي ما يحسدها عليه أبناء بلدان األطراف

يستطيع أي شخص أن يشتم أي شخص . يتمتعون بالحريات مهما هبط مستوى الشخص
. أبناؤنا يدرسون عندهم. تزدهر عندهم العلوم والفنون. للحرية قدسيتها. دون إدانة

 هذا ال ينفي أن الكثير من. األغلب أن األكثر مهارة يبقون هناك، واألقل ذكاء يبقون هنا
األذكياء والمهرة وذوي الخبرة يبقون هنا، لكنهم سرعان ما يغرقون في الرمال 

 .المتحركة إذا لم يدركوا أنفسهم
 

.     منذ االستقالل ونحن نسمع القصص نفسها عن الفساد، ونقمة الناس على الفساد وأهله
تل الناس في ًوكثيرا ما يتقا. بالرغم من ذلك تنتخب النخبة السياسية، أي النواب، بحماس

الناخبون يعرفون مدى فساد الذين . مرحلة االنتخابات النيابية، ويسقط قتلى وجرحى
أولهما فساد مع . الحرب األهلية تفصل بين عهدين. ينتخبونهم ومدى قلة الحياء عندهم

الطائفية ليست وعاء للدين بقدر ما . كما يقولون” شلش الحياء“حياء، وثانيهما انقطع فيها 
. تستمر الطائفية لممارسة الفساد واالستفادة من حماية أكباش الطوائف. ء للفسادهي وعا

في عصر النيوليبرالية وأسلوب العيش . االيمان الوحيد هو بالمال. ًااليمان أزيح جانبا
الفساد الصغير فساد البيروقراطية . االستهالكي ال يمكن أن يكون األمر غير ذلك

فساد المرتشين يضاف الى فساد الراشين . فساد األكبروصغار الموظفين يضاف الى ال
  . فضائح رجال الدين ال تحصى. الطائفية تحمي الطرفين. من أصحاب األموال

. ُتناسوا هللا الذي يفترض أن يكون إله الخير. اإلله اآلخر ليس الشيطان بل هو المال نفسه
ال . لى واحد من كبار األثرياءّهو إله مالي تحول ا. هو إله مالي. الخير في المال وحده

أصحاب المال من أتباع عدوه ينشئون هيئات خيرية . يعرف الشيطان ماذا يفعل
وهل . لكن إله الشر يدير الجميع. يستخدمون إله الخير. ُوجمعيات تعنى بمساعدة الفقراء

ت الرأسمالية مجال للخير في العالقة بين الرأسمالي والفقراء؟ ال شيء يكفر عن زعرنا
 .الرأسماليين

 
جزء من أسلوب اإلنتاج، بنية فوقية لقاعدة إنتاجية .     الطائفية في لبنان أسلوب عيش

يستوي في ذلك المسلمون . االستغالل والنهب واحتقار الناس: قائمة على الفساد
ال يمكن أن ينشأ حزب ديني، أو حركة دينية، . والمسيحيون وان اختلفت مذاهبهم

الدين . ال يمكن أن يكون األمر إال لمصلحة البورجوازية. والمحرومينلمصلحة الفقراء 
هو مجرد تنظيم . ليس اتصال بالمتسامي. ليس لبناء عالقة مع هللا. عندنا ليس للعبادة

األخالق التي . اجتماعي يتبع كبش الطائفة، مهمته دعم الكبش وحماية فساده وفساد أتباعه
الطائفية تصير نقيض . ئفية وترميها في سلة المهمالتيبشر بها الدين تنتزعها منه الطا

الطائفة تدفع أتباعها . تبيح االرتكابات، وتحمي أصحابها. تبيح تجاوز القانون. األخالق
ًاالعتقاد أن كل ما يأتيها من أصحابها وأتباعها هو خير ولو كان ماال مسروقا . لالرتكاب ً

بل رجال الدين جعلوا . لكية مهما كانااشتهر أصحاب الدين بحب المال والم. ًمنهوبا
. هم أشبه بعصابات من قطاع الطرق. مهمتهم في زمن الطائفية جمع المال المنهوب

أية . الغاية تبرر الوسيلة. يرتكبون الموبقات مهما كانت. يقطعون الخير عن أصحابه
رقة من أجل بدل العمل واإلنتاج يجدون في الس. غاية وأية وسيلة؟ الشيطان في خدمة هللا

أنفسهم ومن أجل الطائفة وسيلة إلنتاج يدر المال، وسيلة من نوع آخر، وسيلة قذرة 
ًلو تركوا هللا قليال ونصبوا الضمير حاكما ألفعاله الهتدوا الى الخير . يبررونها بالدين ً

 .وكان الملهم غير الشيطان
 

. ادرة أموال وأمالك الناسّعودة الى التملك بمص.     في النيوليبرالية سرقة غير مسبوقة
حصة المؤسسات الدينية، . في بالدنا الطائفية سبب إضافي لتبرير السرقات الرأسمالية

وهي طائفية بطبعها، قليلة لكنها ذات مردود كاف لتبرير الرأسمالية الكبرى، ولتبرير 
. الطائفية تحمي الفساد. يستحيل النضال ضد الفساد في نظام طائفي. الفساد األكبر

 .الطوائف تعتبر الفساد مصدر رزق لها
 

ًصارت الطائفة نقيض الدولة وخطرا .     مضى زمن كانت فيه الطائفة ضمن الدولة
ربيب الطائفة هو . نقيض الدولة هو الطائفة. نقيض الفساد هو الدولة وهو السياسة. عليها
عالم الكون والفساد . الدين بما هو اعتقاد زائف بالحقيقة المطلقة هو ربيب الفساد. الدين

هل يزول الفساد . الدين في أصل البشرية ما دام الفساد طريقة عيشها. ّيتشكل من أديان
بزوال الدين أو على األقل زوال الطائفية؟ الدين عالقة بالمتسامي، أو ما يفترض أن 

  . السياسة المفضية الى الدولة هي عالقة أفقية بين البشر. يكون كذلك
  

تفترض .  هيراركية يكون فيها الناس أعلى وأنبل من بعضهم البعضيفترض الدين
وتفترض األفراد موظفين ذوي حقوق وواجبات . السياسة عالقات متساوية بين األفراد

يقع عبء الواجبات على البشرية . يفصل الدين بين الحقوق والواجبات. متساوية
يولد . كل ما فيه هو واجبات. ال حقوق في الدين. والحقوق يملكها من هو صاحب الخلق

االنسان في الدين مديونا، وعليه بقية حياته أن يؤدي ما عليه من الديون لخالقه، باألحرى 
. الدين عالقات عمودية بين البشري وخالقه. لمن ينوب عن خالقه في هذه األرض

  . السياسة عالقات أفقية بين البشري والبشري
  

على باألدنى، واستغالل األعلى لألدنى، وعيش األعلى في العالقات العمودية استبداد األ
هو في العالقات . ليس في عالقات الهيراركية والنبالة والدين تسامح. على حساب األدنى

األعلى ال يتسامح مع األدنى وال . النفاق في الدين هو إدعاء التسامح والمحبة. األفقية فقط
ُيه، وأن يؤدي دينه، وأال ينقل من عبودية األعلى يطلب من األدنى أن يؤدي ما عل. يحبه

ال يستطيع الدين إدعاء الحقيقة المطلقة وأن يترك في نفس . نسبية الى عبودية مطلقة
  . الحقيقة المطلقة تنكر النسبية. الوقت الحرية للبشري في أن يؤدي أو ال يؤدي ما عليه

  
مكانية السياسة ال تعترف إال بالنسبية وباالختالف بين البشر وإ

ًواجب تبعا لذلك . الحقيقة المطلقة واجبة لمن يعتقد بها. التالقي
وما . الحقيقة المطلقة وهم. استخدام جميع الوسائل لخدمتها

  . يخدمها هو مجموعة من األكاذيب والنفاق
  

يعلو فيها . ًكان محتما على الدين منذ فجر الخليقة خدمة السلطة ألنها هيراركية تراتبية
ُال يستطيع الدين ووليدته الطائفة إال أن يكونا ضد البشري المستغل . ى األحسناألنبل عل

  . المضطهد المقموع
  

ِالة واالستغالل والخداع، ومضطر أن يلبس االضهـــة النبـــالدين مضطر لخدم ْ  اد ثوبـُ

 
  الفضل شلق

 لبنان
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 يتسامحون مع البشر إلبقائهم قيد الحياة، ال محبة بهم بل ألن بقاءهم.  المحبة والتسامح
يستحيل أن يكون هناك دائنون . ًممكنا) الربع والربح والفائدة(يجعل إنتاج فائض القيمة 

ًيفترض هللا دائنا . هو واحد من الدائنين. ًالدين هو دائما في خدمة الدائنين. دون مدينين
  . الشيطان في الدين حضوره دائم. ًوال يعتبره نعمة أو لطفا

  
ًوهم عاجزون دائما ألنهم . عن اإليفاء بديونهمهو عقاب المديونين الذين يعجزون 

يرفع الشيطان الى مستوى منافس  الخالق، ألن االستدانة والعجز . يولدون في االستدانة
اللحظة . يصير الشيطان خصم هللا، ينافسه في السلطة على الخليقة. عن إيفاء الدين دائمان

 . نافسةالتي يعتبر هللا فيها سلطة، يصير الشيطان سلطة م
  

. منافسة في السماء. ّالصراع على ما لدى البشر يتطلب منافسة دائمة بين الدائن والمديون
ًصراعا بين البشر وحروبا دائمة وعبودية دائمة: نتائجها على األرض ال يستطيعون . ً

ًالخالص ليس إلها . ّتخليص هللا من السلطة الطبقية ليتخلص البشري من العبودية الطبقية
السقوط ليس في الخطيئة بل . منقذا من السقوط. ًمهمته منذ البداية أن يكون منقذا. ًمنقذا

ما كان على هللا أن يكون منقذا لو كان منذ البداية . في االستغالل والعبودية واالستدانة
ًرحمة ونعمة ولطفا؛ لو كان هللا كما يجب أن يكون ال كما افترضه أصحاب السلطة 

 . البشر على البشر اآلخرينوالتراتبية واستعالء
 

    الطائفية مساوية للفساد ليس فقط ألنها تعتمد على مبدأ الجماعة التي تحمي أتباعها 
ًهي الفساد بيعنه ألنها تعتبر أتباعها أخيارا في حين أن . وتعتبرهم من الخطوط الحمر

خرى أتباع الطوائف األ. أصحاب األخيار أتباع هللا. ًالطوائف األخرى بنظرها أشرارا
االعتقاد بوجود الشيطان هو بحد ذاته الفساد، وإنكار أن ال وجود إال  والخير . الشيطان

أي اآلخر الذي هو مدان بحكم كونه (لوال االعتقاد بوجود الشيطان . والنعمة واللطف
 .لما كانت الحروب الدينية هي التاريخ البشري) ًآخرا

 
. هي نقيض السياسة. ً وجود الدولة مستحيال    كل طائفة تشيطن اآلخرين وتجعل

  . عالقات أفقية بينهم. الدولة اجتماع بشري. السياسة أساس الدولة
  

تكون . هي الزيف والنفاق بعينهما. الطائفة تنبع من عالقات عمودية بين الدين والخالق
 الحقيقة ًالدولة ممكنة حين يكون الدين مدنيا يدعي االيمان في عالقة مع هللا وال يدعي

ًوبالتالي يكون الدين معتقدا اختياريا. المطلقة في الدين المدني . ًال مفروضا بالسليقة. ً
ًنسبية حقيقية وإمكانية أن يكون وجود اآلخر مناسبا؛ افتراض أن يمتلك اآلخر، من دين 

ًآخر أو من طائفة أخرى، جزءا من الحقيقة، جزءا كبيرا أو صغيرا ً ً االعتقاد بأفضلية . ً
. في كل األديان صهيونيات). شعب هللا المختار(لطائفة على غيرها نوع من الصهيونية ا

 .وفي كل منها تأسيس لألصولية واإلرهاب واالستغالل
 

تعتبر مهمتها أن يكون لها حصة في النظام . ّ    الدين يولد الطائفية والطائفية أصل الفساد
كون حصة كل طائفة أكبر من وأن تكون للطوائف األخرى حصة لكل منها، وأن ت

  .بل ال مانع من مد يد الطائفة الى حصص الطوائف األخرى. حصص الطوائف األخرى
  

ليس في هذا النظام إنتاج لتكبير االقتصاد وبالتالي تكبير .  ما لنا لنا، وما لهم لنا ولهم
من ّهم الطوائف ليس مجمل االقتصاد بل حصتها . حصة الطائفة مهما كان حجم النظام

ال . كل طائفة تريد حصة. فليذهب االقتصاد الى الجحيم. االقتصاد سواء كبر أو صغر
ّيستطيع النظام اجتراح خطة نمو ألن هم ممثلي الطوائف في السلطة هو الحصة ال الحجم 

 .االجمالي
 

وهناك ازدواجية السالح، .     هناك ازدواجية القوانين، قوانين الدولة وقوانين الطوائف
يسحب ذلك . الدولة وسالح الطائفة، وهناك تعدد المعايير التي يواجهها كل فردسالح 

ُيصاب كل مواطن بانفصام . على أجهزة السلطة األمنية والقضائية وبقية البيروقراطية
حتى األحرار من المعتقدات . ّيضطر كل واحد أن يتكلم بخطابات متعددة. الشخصية

الكل . ون الى مراعاة اآلخرين، ويتحدثون بلغة ملطفةالدينية واالنتماءات الطائفية يضطر
  . يبتعد عن الصراحة واالنفتاح

  
تحمي كل طائفة . النفاق تجاه الجميع هو أسلوب الحياة. المجتمع مغلق وكل فرد مغلق

وإذا حدث أن تجاوز الناس . ًيصير الفساد مبررا ألن هناك من يدافع عمن ارتكبه. أتباعها
. ، تفعل السلطة كل ما بوسعها إلثارة الطائفية في هذه المنطقة أو تلكطائفيتهم في الثورة

ّطائفية تمزق . وإذا لم ينجح ذلك، تتعامل مع الثوار المتجاوزين لطائفيتهم بالقتل والتهديد
خطاب السلطة تمزيقي يدفع . خطاب الثوار وحده ضد الفساد. المجتمع وتحيله أشالء

أصاب مجمل الطبقة ” كلن يعني كلن“. ة وحماية الفسادبالشبيحة الستعادة رواج الطائفي
. هي غير لغة أهل السلطة وأحزابها) أي المجتمع(لغة الشارع . السياسية فاستشاط غيظها

ًهؤالء يريدون حلوال وأولئك يرفضون الحلول حفاظا على أكباش الطوائف يريد الثوار . ً
أموال الناس في البنوك، إذن . ّيضيق عليهم أهل السلطة وأحزابها. تجاوز ما هم فيه

زيادة على فقر الفقراء، إضافة تفليس الطبقة الوسطى والبورجوازية . إغالق البنوك
تجويع . إما الخضوع وإما الجوع: أمامهم واحد من خيارين. تجويع الجميع. الصغيرة

  . هذه ال يهمها أوجاع الناس. الناس برنامج السلطة
  
بدل . تجاوز الحكام حد السلطة. دية بلغت حدها األقصىسا. لى العكس، يتلذذون بذلكع

أن تكون مهمتهم إدارة شؤون المجتمع نحو األفضل بالطبع، تصير مهمتهم قمع المجتمع 
ّيضاف إليه اآلن مع تطور الثورة تجويع . الجوع المزمن موجود. وتجويعه بجميع طبقاته ُ

على المجتمع أن يجوع قبل أن . رةالطبقات المشاركة فيها والتي لم تكن جائعة قبل الثو
. ال يبحث أركانها في الحلول للفقراء والفقراء المحتملين. هذه هي خطة السلطة. يستسلم

إمكانية . يبحثون في تكبير حصة كل منهم في المشاورات لتشكيل حكومة، وأية حكومة
تريد . ارًاالنهيار، والبعض يقول أنه واقع فعال، هي من صنع السلطة ال من صنع الثو

ًالسلطة مجتمعا مدجنا غير قابل للثورة واالحتجاج والدفاع عن نفسه ً. 
 

ّسادية السلطة كما تبين . ّ    عين الفساد هو سلطة التي ال تفكر بإدارة المجتمع بل قمعه
كل من أعضائها مسكون بنفسه، ال يرى أن في . من مجريات األحداث غير مسبوقة

  .ها المزرية الى االحتجاج والثورةًالساحات جموعا تدفعها أوضاع
 

ال تستقيم . ال لسبب آخر سوى أنها نقيض الدولة. ّجريمة منظمة.     الطائفية عين الفساد
ارتباط الطائفية بالدين أو بالمذهب يجعل . الدولة وال الحكم حسب القانون بوجود الطائفية

ًدنيا، فرديا، اختياريا، بعيدا يستقيم أمر الدين حين يصبح م. ًكل من هذين نوعا من النفاق ً
ليس المطلوب إلغاء الدين بل تغيير وجهته وتحويله الى اعتقاد با وحسب . عن السياسة

ّدون تدخل في التعيينات، ودون حماية أصحابها المرتكبين، ودون تنظيم سياسي 
ًللمذهب، بل جعله تنظيما موازيا للجمعيات المدنية األخرى ن ّانتزاع صفة المكو. ً

ّالفرد هو مكون . ّالفرد هو مكون المجتمع ال الطائفة. االجتماعي عن الطائفة هو األساس
. يجب انتزاع الوحدانية الهوياتية من الطائفية. ّالطائفة ال الطائفة هي التي تكون الفرد
هو متعدد الهويات قادر على أن يتخلى عن أي . ليس الفرد ذا هوية واحدة، هي الطائفة

الفرد . وهي هوية، حتى لو وجدت ذات صفة ثانوية بالنسبة للمواطنة. ي وقتمنها في أ
ًمواطن أوال وابن طائفة أو قومية ثانيا أو ثالثا ً ليست المسألة أن الطائفية تحمي الفساد بل . ً

 .تجر معها الدين ليصير عين الفساد. الطائفة عين الفساد. هي أن الفساد يحمي الطائفية
 

نشبت الثورة ألن الناس تجاوزوا . راهنة، الطائفية أداة الثورة المضادة    في حالتنا ال
واجهتهم . طوائفهم واتجهوا الى تبني المواطنية، بمعنى الوالء أو االنغراز في الدولة

الطبقة . السلطة أو الثورة المضادة يإثارة النعرات الطائفية التي كادت تتجه نحو التالشي
تريد الثورة المضادة إعادة األمر الى . ًدمة للطائفية في آن معاالحاكمة نيوليبرالية ومستخ

ما كان عليه قبل الثورة، فتستخدم الطائفية، والفضائح الطائفية، والجرائم الطائفية وبأبشع 
التصرف بشأن رئاسة الحكومة، الجمعيات الدينية، التركيز على جرائم . صورها

رى، استخدام القضاء ألغراض منحازة المخدرات في منطقة، واإلرهاب في منطقة أخ
ليست براءة األطفال في . في هذا الوقت، كل ذلك يشي بما تريده السلطة وما تخطط له

عيني الثورة، لكن تصرف السلطة يشير الى شرور كثيرة في دهاليز السلطة وموقفها من 
. ضطهادالثوار، وعدم اعتبارهم إال كقطعان تساق الى القمع ومزيد من اإلفقار واال
جريمة . تحولت الطائفية لتصير المحاكم الروحية ذات أولوية على محاكم القانون المدني

على كل منا نزع . تراجع مبرمج. هناك تراجع كبير بمعنى الدولة. يجب أن تدان
ّاالحترام للطائفة والتكلم بحرية عن الطوائف األخرى، دون التقيد باالتيكيت الطائفي الذي  ّ

كل منا . ً منا يستطيع أن ينطق سلبا عن طائفته ال عن الطوائف األخرىًيفترض أن كال
 .ّمكون في كل الطوائف ال في طائفته وحدها

 
ً    سالح المقاومة يتمسك به الشيعة ألسباب معروفة، وهو يعتبر تآكال للدولة ُ لكن كل . ّ

س شؤونها كل طائفة تمار. طائفة لها محاكم روحية هي تآكل للدولة بشكل أوسع وأعم
ًأال يعتبر ذلك انتقاصا للدولة، بل خروجا . السياسية باستقالل عن الدولة وتفرض ذلك ً ُ

ُعلى القانون؟ القانون يؤدي غرضه في كيان الدولة عندما يفرض على الجميع بالتساوي 
ًال خير في مجتمع أو دولة تشكل فيها كل طائفة كيانا مستقال بقوانينه وحياته . والتماثل ً ّ

. في الثانية تقسيم الدولة. التعددية الثقافية شيء والتعددية السياسية شيء آخر. ياسيةالس
   شعبيّفي األولى تنوع يمكن أن يكون مصدر إغناء وإثراء للتراث ال
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 صية وما يستشعره للمتلقي عبر لو لم يكن األديب يبغي نقل تصوراته وتجربته الشخ

تحويل ما يخالجه إلى مادة مكتوبة، ولو لم يكن يرمي من خالل مكتوبه إلى إحداث تأثير 
ًحقيقي في اآلخرين، أو إبالغ القارئ بما يشغله وما يراه جديرا باإلصغاء إليه، ورغبته  ُ ُ

ّ المتخيلة، أو إبالغ بأن يجعل القارئ يعيش الحالة التي عاشها سواء في حياته الواقعية أو
ًالمتلقي برسائل ما ضمنية أو شبه علنية من خالل ما كتبه؛ فما الذي يدفعه للكتابة إذا؟ بما 
ّأن وظيفة األدب مركزة على عنصرين جوهريين، أال وهما المتعة والمعرفة، كما يشير 

ّلمح إلى أن إلى ذلك الروائي السوري الراحل حنا مينا؛ وعدا عن المتعة المرجوة فالقول ي
األدب ال يخلو من الغرضين اإلعالمي والتربوي أو فلنقل بشكل أوسع التثقيفي، 
اإلعالمي من خالل إبالغ القارئ بكل ما خطر بباله، وإعالمه الالمباشر بما يمتلكه من 
الخبرة أو المعرفة، وذلك من خالل قدرته على كسب القارئ إلى درجة جعله يتبنى 

ّالمتلقي كل ما يقدم له أو اختار لنفسه بعض ما باح به الكاتبًالمقروء، سواء أخذ  ُ.  

ٍوعلى وجه التحديد في فقرة " المعانقات" وفي هذا الصدد يشير إدوارد غاليانو في 
إلى تشرب ما ينهله المرء من المكتوبات إلى أعماقه " وظيفة القارئ"حملت اسم 

 رأيت بأن عنوان الفقرة كان واستقرار المقروء في الوعي القارئ، ومع أني كقارئ
ًسيبدو أكثر التصاقا بمضمونها وتعبيرا عنها لو جاءت تحت عنوان  إال أننا " أثر القراءة"ً

في األخير غير مخيرين حيال هذا األمر، لذا سننسى تصورنا ونعود للمعنى، وحيث 
 صار يلمح غاليانو إلى أن بعضهم بعد غرفهم للمكتوب يندمغون في النص، فيغدو وكأنه

هناك وحدة حال بين ذاتيتهم وما ركن في ذاكرتهم عبر ما تلقفوه، ويصبح ما تشربه 
ّالمرء في السابق جزء منه، ال يقدر على التخلص منه بيسر، وهنا ينوه الكاتب إلى دور 

عن دور " حنا مينا"ًاألدب الهام في تشكيل وعي المتلقي، متجاوزا حتى ما أشار إليه 
  .األدب وأهميته

  
ًاعتباري قارئ غير حيادي مع ما أتلقفه من بين طيات القراطيس، وخاصة المؤلفات وب

ّالتي كتبت بحروف من نور ونار، كتبا تضمنت رسائل مشرقة، وقدمت فيها أكاسير  ِ ُ ً ٍ ٍ ُ
فكرية ال يمكن المرور عليها مرور الكرام كما تمر رشقة المطر بوجه االسفلت، ومع 

َأني كمواطن فقد الوطن منذ َ َ ً سنوات، فلم أتجرأ يوما على اعتبار نفسي من المعصومين َ
ًعن ارتكاب المقابح، إال أني حسب ما أذكر نادرا ما أقوم بأي أفعال قمعية بحق أترابي 
ِمن بني البشر وحتى بحق البهائم في محيطي، ومع ذلك سأتحدث ههنا عن أثر المكتوب 

ٍئن، جميل، ودود وحنون من ناحية ًمن ناحية، وعن القمع الذي ارتكبته مؤخرا بحق كا ٍ ٍ
  .أخرى

  
ًإذ منذ فترة كنت عائدا من العمل إلى الحارة، فعندما وصلت إلى رأس الشارع المؤدي  ُ
ًإلى بيتي، تناهى إلى مسامعي رفرفة أجنحة عصفور صغير بالقرب مني، فالتفت يمنة  ُ ٍ ٍ

ٍويسرى وإذ به على بعد خمس أو ست خطوات مني على اليمين، فانح ُنيت بهدوء وأخذت ُ
ًوضعية القرفصاء ألكون قريبا منه، ومددت يدي ألالعبه، فلم يفر الطير مذعورا كما  ًُ ّ ّ
ُهي عادة الطيور، فقلت بسري يبدو أن الطير بيتوتي لذا لم يهرب مني، بل عندما مددت  ُ
ُله طرف ذراعي األيمن وبدال من أن يفر رأيته قد مكث عليه، فنهضت عندئذ به وتابعت ٍ ً 

مسيري وهو واقف على يدي وسار معي إلى حيث أقيم، ورغم أن المسافة بين بيتي 
ّوالموقع الذي حملت منه الطير ما يقارب خمسمائة متر إال أنه ظل يالزمني، وكأن بيننا 
ٍمعرفة سابقة، فصعدت إلى الطابق الرابع وهو ما يزال على يدي وكأني غصن شجرة  ُ

َ وصلت للمنزل طرقت الباب وقلت لزوجتيوقد ارتاح الطير عليه، وعندما افتحي فقد : ُ
ًجلبت لك هدية تنبض بالحياة، ففتحت الباب وراحت تهلهل كاألطفال ترحيبا بالهدية  ِ

ِالحية، وبعد لحظات اإلحتفاء بالضيف قلت لها ولوالدتي أنه من األفضل لنا وله أن ندع : ّ
ن البيت أو متى ما عن على باله ذلك، النوافذ مفتوحة حتى يفر الطير بجلده متى ما مل  م

ًإال أن فكرة إطالق سراحة قوبلت بالرفض من قبل زوجتي ووالدتي، وقالوا معا بعد أن 
ًأنت لم تلحقه، وال اعتقلته رغما عنه، وأنه هو الذي جاء معك إلى : سردت لهم القصة

َ جلبي المنزل عن طيب خاطر، فلماذا تتخلى عنه بهذه السرعة، قائالت بأنه لوال
َالعصفور لربما قامت القطط بمطاردته ونهش جسده الغض، فشعرت عندذاك بشيء من 
ُاالرتياح ألني خلصته من احتمال تعرضه للنهش من قبل القطط، وبنفس الوقت أحسست  ّ

بالندم على جلبي للطير من أساسه، وبينما نحن نتحدث عن كيفية إطالق سراحه، 
ً الطابق األول واستعارت منها قفصا لحين شرائنا سارعت زوجتي إلى بيت جارتها في ّ

ُومن يومها وهذا العصفور في القفص ببيتي وأنا كلما نظرت إليه أتذكر ! ًسجنا للزائر ّ

ُبأني سبب مكوثه في هذا المعتقل الصغير، كما أتذكر في الوقت عينه كلما مررت به أو 
التي يقول "* الحرية" هيغو سمعت زقزقته مقتطفات من قصيدة األديب الفرنسي فيكتور

  :فيها
  بأي حق تضعون العصافير في األقفاص؟ 

  بأي حق تقتلون المغنين من الغابات، من الينابيع، من الفجر، من السحابة، من الرياح؟
  بأي حق تسرقون الحياة من هؤالء األحياء؟

   نافذتك؟أيها اإلنسان، هل تعتقد بأن هللا، هذا األب، خلق الجناح لتعلقه على مسمار
ًأال تقدر أن تعيش سعيدا وفرحا من دون كل هذا؟ ً  

  ماذا فعل إذن كل هؤالء األبرياء ليكونوا في طوق مع أعشاشهم وإناثهم؟
  حينما تخفي تحت شبكة من الحديد كل هؤالء الذين يحتسون السماء الزرقاء

  المخلوقين لينتشوا بالهواء
  !لكل هؤالء المساجين أعطوا مفتاح الحلول

  !حترس من الزنازين التي تزين جدرانكا
  من العريش الذهبي تولد الشباك السوداء

  المطيرة الشؤم هي أم العبودية
  !احترم فضاء المارين الطيبين، والمروج والمياه

  كل الحرية التي سلبناها من العصافير
  ُليعاد المصير العادل والصارم إلى الناس

  عندنا طغاة ألننا نحن طغاة
  ًكون حرا أيها اإلنسان؟أتريد أن ت

  فبأي حق عندك مسجون، هذا الشاهد المرعب؟

  
  حممد. ماجد ع

 سورية



 

    
ات -8         د:: ال                                  2020نكان ثاني ::  33 رق   الع

   

  كل هذه األبعاد الشاسعة على هذا العصفور المسكين الكئيب
  تنحني وتجعلك تنذر نفسك لالستغفار

  !اضطهاد: أستغرب منك أيها الطاغي وأنت تصرخ
  يأخذك القدر عندما يشتد جنونك

  ِي عليك ظل العبدهذا المحكوم باألشغال الشاقة الذي يرم
  والقفص المعلق على عتبة المنزل

ِنراه يغني ويخرج السجن من األرض ُ .  
  

وال أخفيكم فألني لم أستطع االستمرار فيأن أعيش حالة التناقض الصارخ بين دعوتي 
للحرية لي ولبني جنسي من األوادم مع استساغي لنظرية الرفق بالبهائم من جهة، 

ٍوحجزي لحرية طير بريء م ن جهة أخرى، وحيث أن كل جريمة الطائر السماوي ٍ
ٍاللون، أنه ارتاح إلي وقصدني من بين عشرات المارة في زاوية زقاق من أزقة حي  ّ

، ولكي ال أظل 2019في مدينة اسطنبول التركية، منتصف شهر آب من عام " بغجيالر"
ًخجال من نفسي، ومعاتبا ذاتي على ما اقترفته بحق ذلك الكائن المس ٍالم، وبعد جوالت ً

ِمتعددة من الرجاء ومجادالت متكررة مع زوجتي التي اعتبرت العصفور هبة من السماء  ٍ
ومن الغباء التخلي عنه، وكذلك النقاش مع والدتي حيال مصير العصفور وحريته، 
ًقررت أخيرا في بداية شهر تشرين الثاني من العام نفسه، التبرع بالطير مع القفص  ُ

ٍا اشتريت له من المستلزمات لجار لي في الطابق األول من البناء الذي وطعامه وكل م
ّأقطنه، وذلك حتى ال أسلمه للقطط، وعلني أتحرر ولألبد من هاجس تأنيب الضمير، 

   ولئال أبقى أنظر إلى نفسي كطاغية على حد وصف الشاعر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي الحديث، ترجمة رضى القاعوري، الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة مختارات من الشعر الفرنس*
  .2009األولى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هتلر كان له اخطاء لكن البنية التي أقامها أللمانيا كانت هي اساس نهضة المجتمع

 الثانية هكذا صرح رئيس مجلس النواب المصري األلماني فيما بعد الحرب العالمية
الدكتور علي عبد العال ولكن هل هذا تصريح ينم عن جهل فيما فعله هتلر ذاك 
الديكتاتور السفاح الذي تسبب في مقتل ما يفوق الستة مليون انسان في محارق جماعية 

ل حربا عالمية تمت علي ايدي زبانيته ومقاتليه والذي حول العالم الي محرقة كبيرة اشع
 مليون انسان ام هو تصريح كاشف لبنية العقل المعجب ٦٠تسببت في ازهاق ارواح 

بنموذج النازي هتلر هو ابن احالم امة مأزومة تضعضعت اثر الحرب العالمية االولي 
وأثر االزمة االقتصادية الطاحنة في العشرينات امة تراودها احالم استعادة مجد الجرمان 

يحكمون اوروبا في غابر الزمان ولقروون عندما وحد شارلمان اوروبا الذين كانوا 
الرايخ االول تحت سلطانه ووحد بسمارك الرايخ الثاني االمبراطورية التي هددت القوي 
االستعمارية في منتصف القرن التاسع عشر لكنها صارت امة مهزومة بعد الحرب 

د االمبراطوري ، في زمن الحرب العظمي وفقيرة تغذي ثقافتها احالم استعادة المج
العظمي تفاعلت الجماهير مع هتلر كانت تخرج في مظاهرات تهتف الي االمام ياروميل 
القوي السياسية كانت تأيد النازي كون الحاج امين الحسيني ورشيد الكيالني قوات عربية 

ا مجرد مساندة لهتلر وادعي حسن البنا اسالمه وتسميته بالحاج دمحم هتلر هل كان هذ
مكايدة للمحتل االنجليزي او تحالف تكتيكي من اجل نيل االستقالل منه انما االمر يتعدي 
اكثر من ذلك لقد وجدت الثقافة العربية في نموذج هتلر المنتصر مثاال لما يداعب 

القرن السابع الميالدي في غضون الوجدان حلم استعادة االمبراطورية التي قامت في 
خمسين عاما ، انهزم هتلر وقسمت المانيا الي دولتين قبل أن تتحد في تسعينات القرن 
الماضي الكارثة جعلتها تفيق تعيد النظر في الثقافة التي خلقت هتلر اما نحن الزالت 

  ! جد ؟افكار هتلر حاضرة نسمعها في كل خطبة جمعة اللهم اعد للمسلمين مجدهم اي م
  
داللة هذا المجد انه في استعادة الفتوحات المجد ليس مجد ابن رشد وابن سينا  ما

والزهرواي انما مجد خالد بن الوليد وعمروبن العاص وقتيبة بن مسلم سمي الزعيم 
جمال عبد الناصر ابنه باسم خالد وصدام والقذافي كانا يسميان كتائبهم ومعاركهم بأسماء 

تي انتصر فيها العرب واجتاحوا فيها بالد الفرس والروم أن البنية المعارك الكبري ال
الثقافية بنية تراودها احالم التوسع واالحتالل هذه البنية كانت هي االرض الخصبة التي 
خرجت منها جماعات االرهاب المسلح باسم الدين تحاول استعادة المجد بمحاوالت 

 التي تري المجد في التوحد في خلف قائدا ما فردية كانت هي المؤسسة لبنية الديكتاتورية
مع نخبته المنتقاه بعناية الخالف معه مذموم يشتتنا عن الهدف المنشود هو خيانة ال تغتفر 
كما أن االشتباك مع القديم الذي هو سبيل العودة كفرا بين وبين الكفر والخيانة اصبح 

مع زمانه أن يدرك أن زمن العقل العربي بين فكي كماشة تحاصره تمنعه أن يتواصل 
االمبراطوريات قد ولي زمانه وان القديم لم يعد يناسب الحاضر ويعوق المستقبل القديم 
يقدم المستقبل علي مذبح الماضي والعالم لفظ االمبراطوريات مع بزوغ التنوير في القرن 

لزمن السابع عشر فرق بينا وبين العالم الحر يتعدى اكثر من اربعة قرون نحن وقف ا
عندنا عند القرن الرابع الهجري وقف الزمن والعالم يتقدم الي مابعد الحداثة لنكون نحن 
متحف التاريخ لنموذج لإلنسان في العصور الوسطي ربما يأتون الينا في المستقبل 
القريب ليدرسوا أنثروبولوجيا االنسان في عصور الظالم ، هتلر لم يكن زلة لسان 

    ه العقل الباطن قد نطق وكشفخرجت من مسئول كبير ان

 

  حممد سامل
  مصر
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  قبل " حي البيطرة"صورة باقية في ذاكرتي عن أبي يجلس في حديقة منزلي في

. 2016ساعات من رحلة الرحيل عن مدينة إدلب في الشمال السوري في خريف عام 
َّكان يتعكز علينا وعلى عكازه، برحيلنا عن ديارنا صا َّر وحيدا مع عكازه الخشبيَّ َّفكرنا . ً

 ولكن -ألنه كان يرتعب من قصف الطائرات-ُفي أن يرافقنا في رحلة الرحيل تلك
ُالمهرب استهجن األمر ورفض بشدة أن يرافقنا هذا  إذ كان في السادسة " الختيار"ِّ

مود أمام ًوالثمانين من عمره، وخيرا فعلنا، ألنها كانت بالفعل رحلة شاقة ال يمكنه الص
ِّعثرات طريقها ووعورة مسالكها وطول دربها، كان يوما أطول من قرن على حد تعبير  ً

لذلك بقي " ويطول اليوم أكثر من قرن"الكاتب القرغيزي جنكيز أيتماتوف في روايته 
ُفي ذلك المساء قبل الرحيل بيوم واحد قلت . في منزله مع من بقي من أخوتي وأخواتي

  : ألبي
  

يت قراءة رواية زمن الخيول البيضاء للشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم اليوم أنه
ُنصر هللا وفيها تحدث عن واحدة من العادات المكلفة المؤدبة التي يعلن فيها الشباب، في 
كثير من قرى منطقة بحيرة طبريا في شمال فلسطين زمن الخيول البيضاء، أنهم لم 

ة أكثر مما احتملوها فيلجؤون إلى حيلة تكسير يعودوا قادرين على احتمال العزوبي
ُصحون البلور الصيني في مطابخ أمهاتهم، حيث نصادف بطل الرواية عمر في مطبخ 

أمسك . انكسر الشر: ُّالبيت يمسك أحد الصحون ويكسره، تسمع أمه تهشم الصحن فتقول
 ما بك هذا اليوم؟ :والتفت إليه تسأله. انكسر الشر كمان مرة: فقالت أمه. بالثاني وكسره

َّوقبل أن تتم سؤالها كان واحد آخر من عدة صحون صينية موردة يتناثر شظايا على  ُ ٌ
ًرأته يرفع صحنا جديدا فصرخت. األرض ِّالحق يا حاج إبنك قبل أن يكسر لنا البيت: ً ُ .  

  
  : قال أبي

ًسأحكي لك عن واقعة حدثت أمامي عندما كنت شابا في شتاء عام   الكثير  وفيها1948ُ
كنا أمام البيدر الذي يقع غرب القشلة العسكرية التي تركتها . َّمن صحون البلور المكسرة

ُفرنسية لنا بعد رحيلها من المدينة، ثم أزيلت في نهاية سبعينات القرن العشرين وبني  ً
كنا نتصيد شمس الشتاء في المدخل القبلي لزقاق حمام . مكانها مبنى محافظة إدلب

لنا من الرجال يجلسون على سطح معصرة الزيتون يتشمسون تحت شمس الميري وأه
عصر ذلك اليوم، فجأة سمعنا هدير محركات ثالث شاحنات تسير خلف بعضها وتدخل 

ساحة البيدر الفسيحة وتصطف عل نسق واحد، وحين توقفت محركاتها عن الهدير بدأ 
ساء ينزلن على مهل من الرجال يتساقطون من صناديق تلك الشاحنات إلى األرض والن

كنا نتفرج من بعيد على هذه المشهد الغريب . ساللم حديد معلقة على خواصر الشاحنات
من هؤالء، هل هم غجر، ومن أين جاءوا، . والجديد على بلدة إدلب الصغيرة تلك األيام

وهل سيحطون رحالهم على بيدرنا؟ أسئلة كثيرة راودتنا، وزاد فضولنا حين سمعناهم 
َّثم . هؤالء عرب ولكن لهجتهم غير مألوفة. بون بلهجة غريبة لم نسمعها من قبليتخاط

راحوا يفرغون الشاحنات من أغراض غريبة هي األخرى، فرش صوف، لحف، 
ًرمى أحد الرجال صندوقا خشبيا على . صناديق خشبية مغلقة، مواعين طبيخ، جرر ماء ً

ًن ثم سمعنا عويل امرأة شابة، األرض فسمعنا صوت تكسير صحون البلور بداخله؛ وم
ًفهمنا أن األمر حدث بالخطأ، فقد ظن الرجل أن في الصندوق برتقاال َّ .  

  
يا شباب : بعد فترة قصيرة من دخول الشاحنات ساحة بيدرنا صاح أهلنا من الرجال

َّذهبنا إليهم، وكانت المفاجأة الكبرى، تبين أن هؤالء . ليذهب أحدكم ويستطلع األمر
ُعربية من أهل فلسطين هجرهم اليهود من ديارهم وها هم هنا في بلدة إدلب عائالت  َّ

كانت مفاتيح بيوتهم في . ًالصغيرة في الشمال السوري ال يعرفون أحدا وال يعرفهم أحد
ًفلسطين معهم، وها هي معهم إلى اليوم، بعد أكثر من سبعين عاما من تشردهم في بالد 

 نحن ضيوف عندكم، كم يوم، ونعود إلى بيوتنا وبيارات قالوا لنا يومها. هللا الواسعة
ولكنهم لم يعودوا . َّستعود هذه الشاحنات عما قريب لتعيدنا إلى بيوتنا. برتقالنا في فلسطين

َّعاشوا بيننا، تزوج شبابهم، خلفوا، ثم تزوج أحفادهم، وبقيت مفاتيح . ًأبدا إلى فلسطين
 وما زال أوالدهم في انتظار تلك الشاحنات .بيوتهم في فلسطين معهم ذكرى ألوالدهم
  . َّالتي ستعود عما قريب وتأخذهم إلى ديارهم

  
أنت عشت هذه النكبة الفلسطينية من أيامها األولى، واآلن نحن في نهاية العقد : ُقلت ألبي

ِّالثاني من القرن الواحد والعشرين، فهل تجد مخرجا، أما من حل يلوح في األفق؟  ً  
  

أنك تميل إلى أفكار ما طرحة الراحل جورج حبش والجبهة الشعبية لتحرير أعرف : قال
بالمئات في مكتبتك، ولكن مع كل خبرتي " الهدف"فلسطين وها هي أعداد مجلة 

السياسية وعملي في  الحزب الشيوعي السوري أيام خالد بكداش وتركي الحزب في 
الذي وضعه عبد هللا بن "  ودمنةكلية"سبعينات القرن العشرين، فإنني سأحيلك إلى كتاب 

المقفع في القرن الثاني الهجري، أي قبل أكثر من ألف ومئتي عام، تجد فيه حكاية قد 
ُتفيدك في هذا الشأن، ففيها ما يشبه حال أهل فلسطين، راجعها على مهل، واستخلص 

مقفع في البوم والغربان، وكان ابن ال: منها العبر، لعلك تهتدي إلى حل ما، وهي بعنوان
  . ًكتابه كليلة ودمنة يضرب لنا األمثال وال يضع حلوال لمشاكل البشر

  
زعموا أنه كان في جبل من الجبال شجرة من شجر الدوح، فيها وكر ألف غراب، 

َّوعليهم وال من أنفسهن؛ وكان عند هذه الشجرة كهف فيه ألف بومة، وعليهم وال منهن ٍَّ ٍ .
حاته؛ وفي نفسه العداوة لملك الغربان؛ وفي نفس فخرج ملك البوم لبعض غدواته ورو

الغربان وملكها مثل ذلك للبوم؛ فأغار ملك البوم في أصحابه على الغربان في أوكارها، 
ًفقتل وسبى منها خلقا كثيرا، وكانت الغارة ليال ً فلما أصبحت الغربان اجتمعت إلى ملكها . ً

ً وما منا إال من أصبح قتيال أو جريحا أو قد علمت ما لقينا الليلة من ملك البوم،: فقلن له ً
ًمكسور الجناح أو منتوف الريش أو مقطوف الذنب وأشد مما أصابنا ضرا علينا  َّ ُ َّ ُّ
َّجراءتهم علينا، وعلمهن بمكاننا، وهن عائدات إلينا غير منقطعات عنا، لعلمهم بمكاننا،  ُ َّ َّ

  .فسكفإنما نحن لك، ولك الرأي، أيها الملك، فانظر لنا ولن
  

َكان في الغربان خمسة معترف لهن بحسن الرأي، يسند إليهن في األمور، ويلقى عليهن  ُ َُّ َّ
َّوكان الملك كثيرا ما يشاورهن في األمور، ويأخذ آراءهن في الحوادث . َّأزمة األحوال َّ ً

 رأيي قد سبقنا إليه: ما رأيك في هذا األمر؟ قال: فقال الملك لألول من الخمسة. والنوازل
ِليس للعدو الحنق إال الهرب منه: العلماء، وذلك أنهم قالوا ما رأيك أنت : قال الملك للثاني. ِ

ًال أرى لكما ذلك رأيا، أن : قال الملك. رأيي ما رأى هذا من الهرب: في هذا األمر؟ قال
نرحل عن أوطاننا ونخليها لعدونا من أول نكبة أصابتنا منه، وال ينبغي لنا ذلك؛ ولكن 

َّ أمرنا، ونستعد لعدونا، ونذكي نار الحرب فيما بيننا وبين عدونا، ونحترس الغرة نجمع ِ
ًإذا أقبل علينا، فنلقاه مستعدين، ونقاتله قتاال غير مراجعين فيه، وال مقصرين عنه؛ وتلقى 
أطرافنا أطراف العدو، ونحرز بحصوننا، وندافع عدونا، باألناة مرة، وبالجالد أخرى، 

  .ا وبغيتنا، وقد ثنينا عدونا عناحيث نصيب فرصتن
  

. ًما أرى ما قاال رأيا: ما رأيك أنت؟ قال: َّثم قال الملك للثالث
ولكن نبث العيون، ونبعث الجواسيس، ونرسل الطالئع بيننا 
وبين عدونا؛ فنعلم أيريد صلحنا أم يريد حربنا أم يريد الفدية؟ 

 على َخراج فإن رأينا أمره أمر طامع في مال، لم نكره الصلح
ُّنؤديه إليه في كل سنة، ندفع به عن أنفسنا، ونطمئن في  ّ

فإن من آراء الملوك إذا اشتدت شوكة عدوهم، فخافوا . أوطاننا
َوا األموال جنة البــعلى أنفسهم وبالدهم، أن يجعل َّ   الد والملكـــُ

   بن املقفع وعبد اهللا
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ّ والرعي   . ةَّ
  

  اـــً أراه رأيا؛ بل أن نفارق أوطاننال: الــفما رأيك في هذا الصلح؟ ق: عــــقال الملك للراب
ٌ ونَصبر على الغربة وشدة المعيشة خير من أن نضيع أحسابنا ونخضع للعدو الذي نحن  ِ ْ

َّأشرف منه؛ مع أن البوم لو عرضنا ذلك عليهن لما رضين منا إال بالشطط ويقال في . ُ
اربة فيجترئ قارب عدوك بعض المقاربة لتنال حاجتك، وال تقاربه كل المق: األمثال

ُومثل ذلك مثل الخشبة المنصوبة في الشمس. َّعليك، ويضعف جندك، وتذل نفسك َُ ََ إذا : َ
ًوليس عدونا راضيا منا . ًأملتها قليال زاد ظلها، وإذا جاوزت الحد في إمالتها نقص الظل

  . فالرأي لنا ولك المحاربة. ُّبالدون في المقاربة
  

ماذا ترى؟ القتال أم الصلح أم الجالء عن األوطان؟ ما تقول أنت؟ و: قال الملك للخامس
َّإنه من ال يعرف : ُأما القتال فال سبيل للمرء إلى قتال من ال يقوى عليه، وقد يقال: قال

نفسه وعدوه، وقاتل من ال يقوى عليه، حمل نفسه على حتفها، مع أن العاقل ال يستصغر 
َّعدوا، فإن من استصغر عدوه اغتر به، ومن اغتر َّ وقد استشرتني في .  بعدوه لم يسلم منهً

منها ما : ولألسرار منازل. ٌّأمر جوابك مني عنه، في بعضه عالنية، وفي بعضه سر
ولست أرى . يدخل فيه الرهط، ومنها ما يستعين فيه بالقوم، ومنها ما يدخل فيه الرجالن

نهض الملك من ف. ِّلهذا السر على قدر منزلته أن يشارك فيه إال أربع آذان ولسانان
أما القتال فقد علمت رأيي فيه أيها الملك، ولكن عندي : ساعته، وخال به، فاستشاره، فقال

أريد من الملك أن ينقرني على رؤوس . من الرأي والحيلة غير القتال ما يكون فيه الفرج
ِّاألشهاد، وينتف ريشي وذنبي؛ ثم يطرحني في أصل هذه الشجرة، ويرتحل الملك هو 

، فأرجو أني أصبر وأطلع على أحوال البوم، ومواضع تحصينهم وأبوابهم، وجنوده
نعم، وكيف ال : أتطيب نفسك لذلك؟ قال: قال الملك. فأخادعهم وآتي إليكم لنهجم عليهم

َّتطيب نفسي لذلك وفيه أعظم الراحات للملك وجنوده؟ ففعل الملك بالغراب ما ذكر؛ ثم 
  . ارتحل عنه

  
س حتى رأته البوم وسمعته يئن؛ فأخبرن ملكهن بذلك، فقصد فجعل الغراب يئن ويهم

من أنت؟ وأين : ًفلما دنا منه أمر بوما أن يسأله فقال له. نحوه ليسأله عن الغربان
هذا : فقيل لملك البوم. إني أحسبك ترى أن حالي حال من ال يعلم األسرار: الغربان؟ فقال

  صنع به ما صنع؟ وزير ملك الغربان وصاحب رأيه؛ فسأله بأي ذنب 
  

إن ملكنا استشار جماعتنا فيكن، وكنت يومئذ بمحضر من : ُفسئل الغراب عنه أمره فقال
أيها الملك ال طاقة لنا بقتال البوم، : ُأيها الغربان، ما ترون في ذلك؟ فقلت: األمر؛ فقال

ّألنهن أشد بطشا، وأحد قلبا منا ً ية في ذلك؛ فإن َّولكن أرى أن نلتمس الصلح؛ ثم نبذل الفد. ًُّ
ًوإذا كان القتال بيننا وبين البوم كان خيرا لهم . ّقبلت البوم ذلك منا، وإال هربنا في البالد
وأمرتهن بالرجوع عن الحرب؛ وضربت لهم . ًوشرا لنا، فالصلح أفضل من الخصومة

َّاألمثال في ذلك؛ وقلت لهن أال . ُّإن العدو الشديد ال يرد بأسه وغضبه مثل الخضوع له: ُ
ترين إلى الحشيش كيف يسلم من عاصف الريح للينه وميله معها حيث مالت؟ فعصينني 

إنك قد ماألت البوم علينا؛ : َّفي ذلك؛ وزعمن أنهن يردن القتال واتهمنني فيما قلت، وقلن
وال علم . وتركني الملك وجنوده وارتحل. ورددن قولي ونصيحتي، وعذبتني بهذا العذاب

   .َّلي بهن بعد ذلك
  

ما تقول في الغراب؟ وما ترى :  فلما سمع ملك البوم مقالة الغراب قال لبعض وزراءه
ٌما أرى إال المعالجة له بالقتل، فإن هذا أفضل عدد الغربان، وفي قتله لنا راحة : فيه؟ قال ِ َ ُ

َّويقال من ظفر بالساعة التي فيها ينجح العمل، ثم ال . من مكره، وفقده على الغربان شديد ُ
ومن طلب األمر . الجه بالذي ينبغي له، فليس بحكيم، فإن األمور مرهونة بأوقاتهايع

ومن وجد . الجسيم، فأمكنه ذلك، فأغفله، فاته األمر؛ وهو خليق أال تعود له الفرصة ثانية
ما : قال الملك لوزير آخر. ًعدوه ضعيفا ولم ينجز قتله، ندم إذا استقوى ولم يقدر عليه

أرى أال تقتله، ألنه رأى من أصحابه ما تراه، فهو خليق : غراب؟ قالترى انت في هذا ال
ًأن يكون دليال لك على عوراتهم، ومعينا لك على ما فيه هالكهم، فإن العدو الذليل الذي  ً
ال ناصر له أهل ألن يستبقى ويرحم ويصفح عنه، ال سيما المستجير الخائف فإنه أهل 

نفعة، ولو كان غير متعمد لها، أهل ألن يصفح والعدو، إذا صدرت منه الم. ألن يؤمن
  .عنه بسببها

  
ً لم يلتفت ملك البوم لقول وزراءه، ورفق بالغراب، ولم يزدد له إال إكراما، حتى إذا طاب 

فأتى أصحابه بما . عيشه، ونبت ريشه، واطلع على ما أراد االطالع عليه، راغ روغة
ما كنت أريد، ولم يبق إال أن تسمع إني قد فرغت م: فقال لملك الغربان. رأى وسمع

إن البوم في جبل : قال الغراب. أنا والجند تحت أمرك، فاحتكم كيف شئت: وتطيع، قال له
كثير الحطب، وفي ذلك الموضع قطيع من الغنم، مع رجل راع؛ ونحن مصيبون هناك 

ًضربا ًنارا، ونلقيها في أنقاب البوم، ونقذف عليها من يابس الحطب، ونتراوح عليها 
َّبأجنحتنا، حتى تضطرم النار في الحطب، فمن خرج منهن احترق ومن لم يخرج مات 

َّففعل الغربان ذلك، فأهلكن البوم قاطبة، ورجعن إلى منازلهن سالمات . بالدخان موضعه
  .آمنات

كيف صبرت على صحبة البوم، وال صبر لألخيار : َّ ثم أن ملك الغربان قال لذلك الغراب
ولكن العاقل إذا أتاه . َّإن ما قتله أيها الملك لكذلك: ألشرار؟ فقال الغرابعلى صحبة ا

األمر الفظيع العظيم الذي يخاف من عدم تحمله الجائحة على نفسه وقومه، لم يجزع من 
َشجة الصبر عليه، لما يرجو من أن يعقبه صبره حسن العاقبة وكثير الخير فلم يجد لذلك 

وع لمن هو دونه، حتى يبلغ حاجته، فيغتبط بخاتمة أمره، ًألما، ولم تكره نفسه الخض
ًفهذا مثل أهل العداوة الذين ال ينبغي أن يغتر بهم؛ وإن هم أظهروا توددا . وعاقبة صبره

  ً وتضرعا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   منهم تأتي دوما الطعنات في الظهرئما مشاريع جاهزة ألبشع الخياناتالجبناء دا ، .  
 أو متفقين في سعينا وراء ، هل سنكون متحدينكأمم و شعوب مضطهدة ومحرومة *  

  ؟فتعلة بيننااألزمات الملى األبد عن الظلم بسبب الشكوك و، أم سنصمت احقوقنا
  . ، لكننا نستطيع تغيير ما نفعل ألجل تحقيق مانريدال نستطيع تغيير ما نريد*   
  . ، من دون منهاج علمي راسخ يمكن بلوغ الحقيقة و منطق مقنعال * 
، رفضا و رد فعل صريحا أزاء واقع  في كثير من حاالتها و مناسباتهاقد تكون النكتة* 

  .، فتأتي تعبيرا عن ألم وحزن و سخط دفينّي ظالم و معوجاجتماعسياسي او 
  
  . هناك من يضحك فقطهناك من يفهم، و  
  

و من ال يسع .. من ال يسع قلبه وطنه بكل عيوبه ،ال يستطيع الدفاع عنه و ال أن يحميه  * 
  . عقله هموم و أحزان شعبه يستحيل أن يفكر في سبل خالصهم وتحررهم منها

تحريك وعي المجتمع إلى ا لم تمتلك القدرة على التنوير وقافة و الفنون إذال قيمة للث * 
  . أمام
  . ، لنبحث عنها في أعماقناقبل أن نسأل اآلخرين عن الحقيقة * 
، هم أول مناهج سلوك، فمن يضعون فيه لآلخرين قواعد وهكذا كان حال العالم دوما * 

  !.. من ال يلتزمون بها
الملك يوضعان في نفس العلبة بعد انتهاء لعبة ا، فالبيدق وهكذا ينتهي األمر دوم *

  . الشطرنج
األجراءات من أجل منفعة ع الحال ضرورة خرق بعض القواعد وأحيانا يفرض واق * 

  .. تصيب الصالح العام
  . ، ما يفيد المجتمعم من يهتم بالسلطة من اجل السلطةمن المستحيل ان يقد * 
، بل تشكلها شخصيتها المستقلة بإرادتها الحرةمرأة سماتها وتمعاتنا ال تشكل الفي مج * 

 سن قد فهي التي تحكم على األنثى ان تتزوج مثال في.. تقاليدنا المتزمتة قوانيننا وتراثنا و
عليها أن تبتسم .. عليها أن تطيع ال تكون فيها مستعدة لذلك، فيفرض عليها ذلك فرضا و

  .. أن تعبس في حين ال ترى ضرورة في ذلكام، وحين ال تملك القدرة على األبتسحتى 
ْفي مجتمعاتنا تعفنَت السياسة بعد أن انحدر رقيها إ *  صارت مالذا لى الحضيض، وّ

ذاذ األفاق من تحولت مزادات يضارب فيها شالمنافقين، وًموبوءا للجبناء والجواسيس و
  .. الشرفمهربين وقوادين وباعة الضمير و

  
فمن المؤكد انه سيسمعك بعد .. بالك بمن يسد أذنيه أمام صوتك ال تشغل قل الحق و * 

  .. حين عبر أذن و لسان غيرك
، تفتح مسارات تغيير  النتائج عبر انتخابات حرة نزيهة،ما يهم الناس في الديمقراطية *

  .. جديدة نحو احوال افضل لعموم المجتمع
ة هي تجنبهم للصدق لة الساس، مشكالذي صار فيه الكذب تقليدا راسخافي هذا العصر  * 

  .غير متوقعةبهمة غامضة ولذا فإن أغلب النتائج تأتي م! حتى مع أنفسهم
   

ّترى لم ال يحاولون و لو لمرة تجربة الصدق في تعاملهم مع قضايا و مطاليب     
   ؟نرى كيف ستكون النتائج على ضوئهامجتمعاتهم ل

مالحظات على مالحظات على 

  حواف زمن الثرثرةحواف زمن الثرثرة
  رزكار نوري شاويس
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  النبي ملسو هيلع هللا ىلص علمانيا مع المختلف عنه دينيا و ثقافيا؟؟؟ألم يكن   
  

قضايا الساعة السودانية تتصدرها مطالبة بعض الحركات المسلحة بعلمانية الدولة      
حق تقرير المصير قد ربطت الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال بقيادة الحلو حق تقرير، وو

ة في أحقية المواطنة بال تمييز وإلغاء الشرعية جاب، فإن لم تجد استبعلمانية الدولة
  .بسط العلمانية عندها تكون ممارسة تقرير المصير الشرعيةاإلسالمية و

  
علمانية الدولة ليست مطلب الحركة الشعبية قطاع ـ الشمال جناح الحلو فقط بل و    

ت الشبابية كذلك جزء من األصوا السودان بقيادة عبدالواحد نور وومطلب حركة تحرير
  . داخل حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي

  
تلك التي أحدثت ثورة ديسمبر عظم األصوات الشعبية السودانية وإضافة إلى أن م    

شريحة كبيرة من أبناء ق واسع باتت تطالب بالعلمانية، والتصحيحية المجيدة على نطا
ف مكوناته األمرين على مر تاريخ الحكم اإلسالميين، بعد أن ذاق الشعب السوداني بمختل

كما وصفه العالمة الغزالي " التدين المغشوش" السوداني من العقلية المتاجرة بالدين و، 
ليت هؤالء ( :رحمة هللا عليه، و من قال فيهم اإلصالحي اإلسالمي مصطفى المنفلوطي

 الحدث األصغر الذين ينفقون أعمارهم في الحيض و اإلستحاضة، و المذي و الودي، و
ء الغرض الذي قام له، ما يعرف هؤالدث األكبر، يعرفون من سر الدين وحكمته وو الح

  ).التينالذين ال يفهمون معني الجنة والنار، وال يميزون بين الدين و
  

ارة عن نقد إجتماعي في قالب سرده في نهاية روايته مدينة السعادة التي هي عبو    
لم اسخا في نفوس أهل هذه المدينة، و هذا اإليمان الخالص رعجبت أن يكون مثل( :أدبي

لكنهم بلغوا  كتاب، وأهلها ال يعرفون الجنة والنار ولم ينزل عليهال إليها رسول، ويرس
ال وخلصين له الدين ال يرجون ثوابا مرحلة الموحدين الصادقين الذين يعبدون هللا م

  ).ًيخافون عقابا
  

رجل الدين اإلصالحي التجديدي الوسطى الشيخ عبده رحمة وكذلك اإلمام االزهرى و    
مقولته  وبعد عودته منها و1881رحلته لباريس لحضور مؤتمر هللا عليه في وصف 

ًوجدت إسالما ولم أجد مسلمين، و عندما عدت للشرق وجدت مسلمين ولكن لم (الشهيرة 
  ).ًأجد إسالما

  
إن هللا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، :( اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا مقولة شيخو    

  ).وال يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة
  

اليوم هي أحد المطالب ب األخوة الجنوبيين السودانيين وًسابقا كانت العلمانية أحد مطال    
الرئيسية لألخوة في جبال النوبة، فأما ديمقراطية كاملة الدسم المواطنة بال تمييز أو 

مصير، فهل يتجزأ السودان مرة أخرى بسبب من يدعون خوفهم على اإلسالم تقرير ال
المحافظة على الهوية السودانية التي يدعون أنها سوف تسلب أن دولة اإلسالم؟؟؟ وو

الوسطية المعتدلة “جاءت العلمانية؟؟؟ ، فهذه اإلدعاءات تسمى فرفرة مذبوح يخاف   
” دولة القانون“، و"العلمانية"، يخاف  “فسوقحداثة غربية و“و يسميها ” صالح واإل

إنما يخافون على تجارتهم أن تبور و ،"علمانية هدم الدين“اق الحق ويقول أنها وأحق
المتاجرة  إستمرارية بناء الذات و الجاه والسلطة على حساب تغيب العقول وويريدون

  ."ومكروا ومكر هللا وهللا خير الماكرين" بإسم الدين،
  

دينيا، ثقافيا وتنوع عرقيا وأثنيا وان و مازال حتى بعد انفصال الجنوب بلد مالسودان ك    
العدالة اإلسالمية قبل اإلنسانية تروى أن اذا وجد التنوع الديني و اإلختالف فأنت ال و

تفرض شرعية إسالمية على بلد وأن كانت أغلبيته مسلمة، ألن هناك جزء من الشعب ال 
 أتفق الشعب باجمعه عبر استفتاء شعبي ديمقراطي حر نزيهة يؤمن بهذا المعتقد، أما إذا

 يفرض العلمانية فهذا شي اخر، لكن القرار ال يتمسك بفرض الشرعية اإلسالمية وبأنه
ال يحزنون، ال قطعا عبر يتخذ عبر حزب او إعالن الحرية والتغيير ومجلس سيادي و

  .استفتاء شعبي مباشر
  

المزايدة على اآلخرين نقول يتحدث عن العلمانية ورموا كل من ومن يكفروا و يج    
، وهؤالء المتطرفين من بقايا النظام البائد ")ال تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى:("لهم

األصل في اإلسالم أنه دين يسر وليس دين عسر، نزيدهم تذكيرا أن المؤمن كيس فطن، و
هلك المتشددون : غضبه من المتشددين وقاليغضب قط كالرسول ملسو هيلع هللا ىلص لم ودين وسيطة، و

لرسول صلعم لم الذين ال يخففوا على الناس وال يعاملوهم بيسر، و يقال في األثر أن ا
  .أسهله وأوسطه تخفيفا علي الناس و رفقا بهميخير في أمر إال واختار أيسره و

  
إلخ ... ثقافيا وامالته مع اآلخر المتخلف دينيانزيدهم علما أن الرسول صلعم في تعو    
يذكر أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  علمانيا، والسودان يشمل اختالف وتنوع واسع النطاق، وكان

مدة عشر الرسول في صلح الحديبية عندما وصل سهيل بن عمر من قريش لعقد هدنة ل
من : ، و هنا قال سهيلأكتب يا على ﷽: سنوات، فقال الرسول صعلم

 :بأسمك أللهم، فرد الرسول صلعم:  نحن ال نعرف الرحمن الرحيم أكتبالرحمن الرحيم؟
 ما أتفق هذا :ى هللا عنه، ثم تابع الرسول صلعمإذن امحوها يا علي، فمحاها على رض

ال تكتبها ألني ال أقر أنك رسول هللا ولو : عليه دمحم رسول هللا، وهنا أوقفه سهيل وقال
ال : ال بأس امحوها يا علي، فرد على: رسول صلعمبك، فقال الكنت أقر بذلك ألمنت 

أرني إياها يا علي وقام الرسول صعلم بمحوها :  ال امحوها، فقال الرسول صلعموهللا
  .بنفسه

  
 فأن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر، نذكرهم ذكرو   

م بتغير جزئيه في مذهبه إحالال للديمقراطية، كذلك بأن اإلمام أحمد بن حنبل عندما قا
المرونة، فاالمام أحمد بن حنبل في مذهبه يقرأ البسمله اتباعا للموضوعية والوسطية وو

لماذا :  بالمدينة جهر بالبسملة وعندما سئلىفي سره ال يجهر بها، ولكن عندما صل
ا المقام الذي كان يجهر ًفعلتها احتراما لصاحب هذ: ًالفت جزئيه في مذهبك؟ فرد قائالخ
  .سملةببال
  

فيما يتعلق بموضوع جبال النوبة بالتحديد بعد انفصال الجنوب 
ال يمكن  الدينية والثقافية ولوا يحتفظون بخصوصيتهمما زا

فض العلمانية اذا إجبارهم على القبول بالعيش تحت حكم ير
يبقى تقرير المصير حق شرعي أقره العالم كانت مطلبهم، و

يحق لهم في حالة رفض العلمانية دولي القانوني اإلنساني، وال
ما ال يريد متى استعبدتم تقرير مصيرهم فال يجبر إبن آدم على 

   قد ولدتهم أمهم أحراراالناس و
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كلمة، المنفى تجربة قديمة، يرجح أنها بالداللة األصلية لل
تولدت عن تأكيد قوى ما لحلولها في إقليم ما أو احتاللها 
له وسيطرتها عليه، ثم إبعادها من اإلقليم أو إلى خارجه 
ُمن ال يرحب به في داخله لسبب ما، كأن ال يكون من 
ذوي قربى المحتلين، أو ال يوافق معايير مقررة من 

النفي اقترن على . ى مقرريهاطرفهم، أو يعترض عل
بالحلول واالحتالل والفرق بين : هذا النحو بثالثة أشياء

داخل وخارج، بمسافات ال يسهل تذليلها، وقبل كل شيء 
  .بسلطة تنفي أو بقوة نافية

 
    ارتبط االحتالل أو التوطن في مكان محدد 
باالستقرار وقيام مجتمع وظهور أشكال من السلطة لها 

ّالمطبعةمعاييرها  فال يكاد يكون ثمة معنى للمنفى في . ُ
نفسها من مكان إلى " نفي"بيئات بدوية ال تكف عن 

آخر، وبالحلول في موطن إثر آخر، هذا وإن أمكن 
تصور النفي من القبيلة المستقرة أو شبه المستقرة على 

القبيلة "ه "تحامتـ"ما كان حال طرفة بن العبد الذي 
َّالبعير المعبدإفراد "، وأفردته "كلها ، على ما وصف "ُ

ّحاله في المعلقة ًطرفة شكال من النفي " إفراد"يبدو . ُ
ًاالجتماعي أو العزل، مدفوعا فيما يبدو بخروج الشاعر 

تشراب "على أعراف تقتضيها مكانته االجتماعية، منها 
" ُالطريف والمتلد"وإنفاق " شهود اللذات"و" الخمور
  .من ماله

 
، هْيت وماتع، "مخنثْين" من المدينة     نفى النبي دمحم

ألن في تشبههما بالنساء، وتعريف المخنث في العربية 
يحيل إلى التشبه بالنساء، ما يشوش التمايز بين الجنسين 

كان مخنثو المدينة يدخلون إلى دور (ًويفسد أمرهما معا 
َالنساء، فال يحجبون عنهن ِّ، وما قد يسهل مساءلة )ُ ُ

فحيثما تتعدد المراتب . لطة الرجالإخضاع النساء لس
يصل " ًمستمرا"بين الرجال والنساء، يشكل هذا التعدد 

بينهما، فيحد من ضدية التقابل بين الذكورة واألنوثة، 
  .ومن أفضلية ذكورية

 
    نبي اإلسالم كان هو نفسه في حكم المنفي في يثرب، 

. في بلدة مولده" المأل المكي"ًبعد أن كان مضطهدا من 
على أن القرآن والتاريخ اإلسالمي ال يستخدمان تعبير 

بداللة تتضمن " اإلخراج من الديار"المنفى، بل 
اإلكراه، ثم الهجرة، ومشتقات فعل هجر التي حازت 
دالالت إيجابية، بخاصة بعد هجرة النبي إلى يثرب 

وهذه بعد هجرة أولى لبعض أوائل المسلمين إلى (
، وقد كانت نقطة ) في مكةًالحبشة، فرارا من االضطهاد

بأثر ذلك، . تحول كبرى في مصائر اإلسالم التاريخية
. مدرك الهجرة مركزي في هيكلة المعتقد اإلسالمي

ولعله يمكن التفكير في ميل النص القرآني بعد الهجرة 
من مكة إلى الغضب كانفعال بتجربة إخراج من الديار، 

. يومأو تجربة اقتالع وتهجير على ما قد نقول ال
وبداللتها اإليجابية، الهجرة اليوم مفهوم أساسي في 

بتعبير " (لتفاصليةا"تفكير الجماعات الخروجية أو 
اإلسالمية منذ سبعينات القرن ) مستلهم من سيد قطب

ِّيبدأ الجماعة بالغضب، فيكفرون غيرهم ثم . العشرين ُ
ّيهاجرون المجتمع المكفر، ويرجون عودة فاتحة مظفرة  ُ

ًاللجوء الذي اقترن عربيا بالمحنة .  النبيمثل عودة
المنفى ليس منها . الفلسطينية ليس من اللغة اإلسالمية

ًهذا األخير هو المدرك األوفر تداوال في الكتابات . كذلك
  .اليهودية

 
    يقترن المنفى من وجه ثان بالفرق بين داخل 

ُليس الخارج األنسي . وخارج، فيكون المنفى هو الخارج

نتدبر أمرنا بيسر فيه، كأن نعرف عوائده ولغته، الذي 
ًوكأن يكون أماننا فيه مضمونا، مثل عيش الواحد منا 

  المــفي غير مدينته من بلده، مما هو تجربة مبتذلة في ع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 اليوم، بل الخارج الوحشي الذي تتعسر الحياة فيه، وقد 
نفى عثمان بن عفان أبا ذر الغفاري إلى . ًال يكون آمنا

ربذة، إلى حيث يفترض بالعيش أن يكون صحراء ال
ًوعرا ووحشيا ً .  

  
الذي اعترض على " الصحابي"كان الغرض عزل 

اكتناز الثروات والتمييز بين المسلمين، والحد من تأثير 
ونفت دول أوربية مجرميها القضائيين . احتجاجه

بريطانيا إلى (وبعض السياسيين إلى المستعمرات 
، "مستوطنة عقابية"ت مستعمرتها أستراليا التي كان

حتى قبيل الحرب ) وفرنسا إلى مستعمرتها في غويانا
  .العالمية الثانية

 
    ويحتمل أن دافع النفي إلى خارج هو ضمان سالمة 
الداخل أو تفادي األثر المفسد للمنفيين، وفق لتعريفات 

في العربية . ِّالسالمة والفساد من قبل السلطة المقررة
ُنفايات من فعل نفى، لتدل على ُنشتق كلمة نفاية و

ًالرديء الذي يطرح بعيدا، خاصة من الطعام، مميزا  ً ُ
نفي الخارجين على معايير . عن الجيد والنظيف والطيب

اجتماعية وسياسية ودينية سائدة يحمي هذه المعايير 
ّوسلطة مقرريها من أثر خروجهم الفوضوي والمشوش 

اجتماعية أو " تُنفايا"المنفيون . ّعلى النظام المقرر
ًسياسية أو دينية، يجري التخلص منها بأن ترمى خارجا 

  ً.أو تطرح بعيدا
 

كما في (    وتبدو الداللة النحوية للنفي في العربية 
ًالحقة زمنيا ) ال النافية للجنس: لن حرف نفي، أو: قولنا

ثم لعل النفي بمعنى السلب . للنفي بمعنى طرح النفايات
negationعلى . قة من الداللة األصلية نفسها داللة مشت

هذا النحو يتحرك مدرك النفي بين داللة محسوسة تحيل 
إلى الطرح أو النبذ بغرض التنقية أو التطهير، وداللة 

، وداللة منطقية تحيل إلى "جنس"نفي فعل أو : نحوية
وهذا معطى لتأمل فكري وسياسي . القضايا السلبية

من تجربتنا ًالنفي كمفهوم يسمي أوجها . خصب
  .المعاصرة يتضمن هذه االستخدامات

 
    في النحو االجتماعي والسياسي، إن جاز التعبير، 

. ًأداة النفي هي السلطة، وفعل النفي هو أساسا فعل عنف
السلطة هذه سياسية أو دينية على ما يظهر مما تقدم من 

، وهي سلطة قبيلة أو )وما ستظهره أمثلة الحقة(أمثلة 
ظمات مشبهة بالدولة على نحو ما شهدنا في دولة أو من

" سيادة"، تتشبه بها كـ2018 و2013سورية بين 
ال يوجد . ًوانتخاب للشعب الصحيح كما سيرد الحقا

الداخل والخارج قبل السلطة، فهما مسقط سطوتها 
وأمرها، إيجابها ونفيها، إقرارها من تقر وتقرب ونفيها 

ُبصنع داخل تنفى يمكن تعريف السلطة . من تنفي وتبعد
  .ُإلى خارجه النفايات، عناصر الشغب والتلوث

 
    ثم إن المنفى، بالداللة األصلية، يفترض صعوبة 

. تذليل المسافات وعسر التواصل، إن لم يكن امتناعه
فما . ُالمرء ال ينفى إلى مكان قريب، تسهل الرجعة منه

نحصل عليه من جمع النفي والقرب هو السجن 
والسجن مساحة للنفي الحقوفي . يس المنفىباألحرى، ول

والسياسي، منفى حقوقي وسياسي، وإن يكن بطن 
  .الداخل غير المرئي، وليس خارجه البعيد

 
كان . َ    النفي إقصاء، استبعاد، إبعاد إلى مكان قصي

ًالعالم واسعا فسيحا، تفصل المعمور من أرجائه الفيافي  ً
متمادية، هذا وقت والقفار، الجبال الشاهقة والبحار ال

كانت المسافات تقاس بأيام السفر وشهوره، ووقت كان 
ـه، "وعثاء"السفر يرد في سياقات تتكلم على مشاقه و

  .ُويعتاذ من كليهما با
 

إلى بعيد، إلى " ًتغريبا"    كان النفي تجربة خطرة، 
ًحيث يكون المرء غريبا، محروما من األهل والخالن  ً

الخصوم " ُيغرب"ان القديمة كان في اليون. في الغربة
 -ًالسياسيون لعشر سنوات، يقضونها بعيدا عن المدينة

وكان من العقوبات أإلسالمية تغريب سنة . الدولة
النفي في . ، فوق جلدات ثمانين"الزاني غير المحصن"لـ

كل حال تغريب، يفصل المنفي أو المغرب عن بيئته، 
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ن وجهة نظر ُويعول على أثر تطهيري لهذا اإلبعاد م
ُفي القرن التاسع عشر نفي عبد القادر . السلطات القائمة

. ًالجزائري من وطنه إلى دمشق، ومات فيه مغتربا
ونفى البريطانيون سعد زغلول إلى مالطة ثم مرة ثانية 

... إلى جزر سيشل، وفي سورية نفي سلمان المرشد إلى
عاد المنفى كإب. ، أيام االنتداب الفرنسي1925الرقة عام 

ًتقوم به سلطة تحتل إقليما كعقاب على انتهاك معاييرها، 
وبغرض قطع روابط المنفي وتواصله مع محيطه، كان 

ًممكنا حتى وقت قريب نسبيا ًصار ممكنا أقل بالتدريج . ً
ًمنذ جيلين أو ثالثة، ولعله أضحى ممتنعا في زمن ثورة 

واألرجح أن امتناعه هذا وثيق الصلة . وسائل االتصال
إدوارد سعيد الذي كتب عن المنفى . واله كعقاب مقننبز

لم يوضع على حدود مصر، ويمنع من العودة إلى 
فلسطين التي وقعت بيد الصهيونيين، لكنه ما كان 

عاد (يستطيع العودة إلى بيت أسرته في القدس لو أراد 
  ).ًإلى فلسطين زائرا بعد اتفاق أوسلو، وكأميركي

 
مومأ إليها للتو اقترن المنفى     في أمثلته الحديثة ال

بسلطات استعمارية، يندرج نفيها ألفراد في إطار 
استئثارها بالسيادة العليا، بما فيها رسم الحدود وتوزيع 
السكان، والحراسة اإليديولوجية والمسلحة لثنائية الداخل 

لكن من تجارب المنفى األوربية ما اقترن . والخارج
كان ماركس ": رجعيةال"بالنضال ضد االستبداد أو 

ًمنفيا معظم عمره وكذلك هاينه، وفي وقت الحق لينين، 
ثم في وقت الحق آخر كثير من المثقفين األلمان، اليهود 

هنا كان المنفى جزء من . بخاصة، في العهد النازي
ًتجربة هائلة شملت حربا هائلة واسعة النطاق، وإبادة 

ًغير مسبوقة، وتمييزا واضطهادا منظمين ً.  
 

    على أن زوال المنفى كعقاب مقنن، وفردي، توافق 
مع تعممه كتجربة جمعية غير مقننة عبر ظهور وتعمم 

أي سلطة (الدولة الحديثة السيدة التي توصف بأنها دولة 
) أي إقليم وحدود، وداخل وخارج(وأرض ) منظمة

أي سكان يغلب أن يكونوا بالماليين (وشعب 
. فلم يعد في العالم خارج: في األمر مفارقة). وعشراتها

كل ما ستجاوز حدود دولة ما هو ضمن حدود دولة 
أخرى، وليس في طبيعية أي منها ما يتعارض مع إنتاج 
الالجئين، المدعوين ما إن يلوذوا بدولة أخرى إلى 

في ثقافتها ونمط " االندماج"االنضباط بقوانينها أو 
في متطلبات ذلك واألوضاع القاسية لالجئين . حياتها

فترة لجوئهم األولى على أألقل، دفعت الجئين سوريين 
إلى العودة من أوربا إلى الملجأ التركي األقرب واألقل 

. ً، تهريبا في بعض الحاالت)لم يعد كذلك اليوم(ًتطلبا 
ُفي منطقتنا، عرفت أوسع عمليات التهجير الجماعية 
المنظمة في سياق الحرب العالمية األولى عشية ظهور 

 األمم أو أشباهها في مجال السلطنة السابق، وكان الدول
وهذا قبل أن نشهد قيام إسرائيل . ضحاياها من األرمن

بعيد الحرب العالمية الثانية، وتهجير ثالثة أرباع 
أسهم في النكبة الفلسطينية . الفلسطينيين من ديارهم

ناجون من الهولوكوست شكلوا ثلث القوات الصهيونية 
 ).1(المنظمة

    *** 
 

ً    في الوقت الذي صار المنفى ممتنعا كطرد قضائي 
ًصار ممكنا جدا كتجربة جماعية وكإجراء حربي قلما . ً

يتعلق األمر اليوم بتهجير مباشر تتواله سلطات مثلما 
 فلسطيني أبعدتهم إلى 400فعلت إسرائيل بأكثر من 

مرج الزهور في لبنان في الشهر األخير من عام 
 الحكم األسدي بالباصات الخضر ، أو بتهجير1992

سوريين من مناطق متعددة من البلد إلى منفى داخلي في 
، بل في )بعون من األمم المتحدة(الشمال السوري 

الغالب باضطرارات جمعية مباشرة أو غير مباشرة، 

إسرائيل التي هي استثناء . تطال مئات األلوف والماليين
رعاية النافذين متعدد األوجه في عالم اليوم، محفوف ب

في هذا العالم، ال تزال تستطيع نفي فلسطينيين مثلما 
 بمقاومين فلسطينيين كانوا اعتصموا 2002فعلت عام 

استقر . بكنيسة المهد في بيت لحم أيام االنتفاضة الثانية
  .ًالحال بهم الحقا بين الضفة الغربية وبين بلدان أوربية

 
نون صار قاعدة     لكن المنفى الذي صار استثناء كقا

كسياسة، أو باألصح كسيادة، هذا إن عرفنا السيد بأنه 
ومن ذلك أن يستبعد وينفي، (من ينتخب أو يختار 

يقوم المثال الديمقراطي على أن الشعب هو ). ويستثني
في سورية، السيد هو . وهو لذلك من ينتخب. السيد

حافظ " القائد المؤسس"السلطان المحدث، من نسل 
" نفي" يقوم بانتخاب الشعب الصحيح واألسد، وهو

مجتمع "الشعب الخطأ، بغرض الحصول على 
إنتاج الالجئين بهذا . بحسب بشار األسد" متجانس

المعنى اختصاص سيادي، ال يحد منه إال أنه لم تعد ثم 
َمناف ال ليس مسادات إن جاز التعبير، مراكز سيادات 

 األسدية لم ال يغير من االنتخاب بالنفي أن الدولة. أخرى
تضع ثالثة ماليين ونصف على حدود تركيا وتمنعهم 

لقد اكتفت بأن تقصف . من العودة إلى مواطنهم
بالطيران واألسلحة المحرمة وغير المحرمة مناطقهم 
ودمرت بيئات عيشهم وارتكبت المجازر بحقهم، كما 
ًهجرت بعضهم تحت طائلة القتل جوعا أو بالقصف، 

هذه أفعال . ل دون عودتهمفخلقت الظروف التي تحو
ويعول عليها في إنتاج " السيد"، يقوم بها "انتخابية"

. الشعب الصحيح، الذي يمكن حكمه دون سياسة
 .المجتمع المتجانس هو الذي ال تلزم السياسة لحكمه

    ولعله يمكن فهم التكفير، النفي من اإلسالم، كسالح 
ادة مبنية لسيادة بديلة يريدها اإلسالميون ألنفسهم، سي

على غرار الدولة الحديثة المحتكرة للعنف الشرعي، 
التكفير هو انتخاب السيد . والتي تعدم خونة الوطن

اإلسالمي لشعبه الصحيح، ونفي للشعب الخطأ إلى 
  .الخيانة الدينية، الكفر الموجب للقتل

 
    السجن، وهو اإلجراء العقابي المفضل للدولة األمة 

محتكرة للعنف، هو معادل المنفى الحديثة، السيدة وال
ُال ننفى اليوم قضائيا، نسجن، ويحمى المجتمع . وبديله ً ُ

". نفاوة"منا مثلما كان يحمى من قبل بالنفي، بمعاملتنا كـ
بوصفه داخل الداخل يتقابل السجن مع الداخل الذي 

. يعلوه السيد مثلما يتقابل معه الخارج الذي هو المنفى
لى داخل معزول يمنع الخروج بصورة ما السجن نفي إ

  .منه، مثلما المنفى سجن في خارج يمنع الرجوع منه
 

    مع زوال النفي من المدونات القانونية، في ظل بقاء 
وتوسع تجارب المنفى، يسعنا اليوم الكالم على منفى بال 
نفي، على المنفى كشرط للمنفيين وعنوان لتجاربهم، 

النفي اليوم هو . لكن دون فعل نفي محدد يمكن تبينه
االعتقال، هذا حين ال يكون قتل األفراد أو اإلبادة 

وهو منفصم عن المنفى، وإن يكن في . ًاألوسع نطاقا
استمرار معه، من حيث أن السلطات التي تعتقل 
وتسجن، التي تنتخب، التي تنتج الداخل والخارج، هي 

 .السلطة التي تصنع المنفيين
***     

 
ً اليوم مكانا بعيدا ألنه لم يعد ثمة مكان     لم يعد المنفى ً

. ولم يعد ثمة مكان ألنه لم يعد ثمة مكان بعيد. بعيد
المنفى اسم مكان، لكنه يحيل اليوم إلى تجربة العيش 

وهذه تجربة جمعية، تطال ". الوطن"ًاضطرارا خارج 
بخاصة الالجئين والفقراء المهجرين، والمستهدفين 

ن، وكذلك الناشطين من بالتمييز النشط من السكا
وهذا يثير تساؤالت تطل على . المعارضين السياسيين

أوضاع السوريين الذي يجري التفكير بهم اليوم 
عن العالقة بين اللجوء والنفي، " حاالت إنسانية"كـ

" تأمالت في المنفى"في مقالته . والالجئ والمنفي
يقول إدوارد سعيد إن اللجوء نتاج دولة القرن ) 1983(
لعشرين، وإن كلمة الجئ حازت داللة سياسية، وهي ا

تقترن بحاجة حشود كبيرة من أناس محتارين ال ذنب 
ويجد سعيد في كلمة المنفى . لهم إلى دعم إنساني عاجل

لعله . ربما). 2(بالمقابل لمسة من الوحدة والروحانية 
بفعل تجربة المنفى اليهودية، وهي موضوع أدب واسع 

ت مثقفين يهود، تطور لمدرك المنفى ًجدا، وبفعل كتابا
بتعبير ليزا " ممكنات جمالية"ملمح ثقافي، يجمع بين 

فيما تبدو الهجرة اليوم تجربة ). 3(ملكي وبين الفردانية 
ًاقتصادية أساسا، على ما يتكرر قوله في أدبيات اللجوء 

ومنذ نشوء النظام الدولي ). 4(والهجرة وما يتصل بها
عالمية الثانية، وقت كانت أوربا الحالي إثر الحرب ال

ًمسرحا لماليين الالجئين وأسرى الحرب، حازت مفردة 
الالجئين داللة قانونية، وصارت تترتب عليها وضعية 

هذ على سبيل ما يميز ). 5(قانونية تحمي حائزيها
الالجئين السوريين في أوربا عنهم في تركيا واألردن 

ن الثالث األخيرة ال يتمتع السوريون في البلدا. ولبنان
في أوربا يحوز . بوضعية الالجئ في القانون الدولي

السوريون وضعية الالجئ وحقوقه، لكن المتطلبات 
بالمقابل، ليس للمنفى داللة . والواجبات أكثر كذلك

حقوقية، ويجده المرء في كتابات المثقفين وليس في 
. المذكرات القانونية وخطابات األمم المتحدة ومنظماتها

ي التاريخ الثقافي العربي ال تبدو كلمة المنفى قديمة ف
كان المهجر هو الكلمة المستخدمة كعنوان لما . الظهور

كتبه شعراء وأدباء عرب عاشوا بخاصة في األميركتين 
في شعر محمود . بين مطلع القرن وستينات العشرين

ًدرويش وكتابته أخذ المنفي يسجل حضورا متزايدا بدءا  ً ً
ت القرن العشرين بترابط مع تحول في من ثمانينا

كلمة الالجئ الحاضرة . حساسية الشعر وقاموسه ونبرته
  .في نصوصه النثرية ظلت منفية من القصائد

 
    لكن خارج المدخل القانوني، أميل إلى اعتبار اللجوء 
هو وضعنا في المراحل الباكرة من خروجنا من 

جئ في الطور الواحد منا ال. ُّمواطننا أو تغربنا عنها
الحاد من اقتالعه إن جاز التعبير، مثل الالجئين 

، واليهود بعد الحكم "النكسة"و" النكبة"الفلسطينيين بعد 
المرء ". الحرب األسدية الثانية"النازي، والسوريين بعد 

يلجأ إلى أقرب ملجأ آمن، إلى تركيا لسكان المناطق 
ق الشمالية من سورية، وإلى األردن لسكان المناط

الجنوبية، وإلى لبنان لسكان حمص ودمشق، وحين 
يذهب إلى أبعد فإنه يتجاوز وضع الالجئ المضطر 
الذي يتحين فرص العودة إلى وضع المنفي الذي يخطط 

ًفكلما طال بنا األمد بعيدا . لحياته حيث يفضل أن يكون
شط "ْعن مواطننا، أو كلما أزمن االقتالع، وكلما 

 انقلب حالنا من الجئين إلى وبعدت المسافة،" المزار
هذا تمييز اصطالحي، غرضه عقلنة المفردات . منفيين

ًواستنادا إلى هذا . التي نستخدمها لتسمية أوضاعنا اليوم
االصطالح فإن اللجوء هو الطور الباكر من تجربة 

ً، وبينما قد نرى لجوءا ال يتطور إلى منفى )6(المنفى
إبان حرب تموز مثل الالجئين اللبنانيين في سورية 

  .، لكن ال نرى منفى ال يبدأ بلجوء2006
 

    كانت حنه آرندت الجئة في فرنسا، ثم الجئة من 
جديد في أميركا التي اضطرت إلى الهجرة إليها بفعل 
االحتالل النازي لفرنسا، لكن أميركا صارت منفاها بعد 

لماذا منفاها، وليس وطنها . نهاية الحرب العالمية الثانية
ديل؟ هل نبقى منفيين حين نستطيع العودة دون أن الب

نكون عرضة لالضطهاد في بلدنا، لكن ال نعود؟ في 
حالة آرنت بالذات أقدر أنها لم تعد تستطيع العيش في 
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كان هذا . ألمانيا بعد الهولوكوست رغم غياب الخطر
ًمتعذرا نفسيا عليها، وهي بهذا المعنى منفية، بقي معها  ً

  ).7(ة من ألمانيا اللغ
 

غير إكراهي بالتعريف، لكن " المنفى الطوعي"    يبدو 
ًعدا أنه فردي دوما، فإنه يغلب ان يكون احتجاجيا على  ً
أوضاع غير معقولة يتعذر التعايش معها بقدر تعذر 

 .ينفي المرء نفسه كنوع من الحل. مواجهتها
 

    في التجربة السورية، وفي معظم تجارب المنفى 
اه عنصر أساسي، تمارسه قوة نافية، هي الجمعية، اإلكر

ليس ألن النفي لم يعد عقوبة كف . ًأساسا" الدولة"اليوم 
ًعن كونه إكراهيا، وعن كونه سياسيا المنفى عالقة . ً
وهو عنصر في . سياسية، وإن نفت نفسها بوصفها كذلك

مركب نفي، يشمل المنفيين، ولكن رأسه هو القوة 
سوري، دولة نافية للسياسة وهذه، في سياقنا ال. النافية

وللفعل السياسي والثقافي واألخالقي المستقل لألفراد، 
وفاعليتها النافية ال . أي كذلك للكرامة والحياة الكريمة

تأخذ شكل التجربة السورية الحديثة في اللجوء والتهجير 
. فقط، ولكن كذلك السجن والتعذيب والقتل واالغتصاب

لتشكيالت العدمية اإلسالمية، شاركتها الفاعلية النافية ا
  .المعادية لالستقالل األخالقي والحياة العادية

 
    على أن العنصر اإلكراهي والصفة السياسية للمنفى 

اضطر . ًال ينفيان حتما االختيار والذاتية عن المنفيين
سوريون بالماليين للخروج من بلدهم كالجئين، لكن 

ن حدود دول أو استطاع بعضهم اختيار منافيهم، عابري
مخاطرين بحياتهم في مراكب متداعية في البحر، 

ًمتجشمين عناءا كبيرا من أجل ذلك ًومعلوم أن ألوفا . ً
قد يناسب . منهم خسروا الرهان، في المتوسط بخاصة

) بعيد/ قريب(ًتاليا أن يضاف إلى شرطي المكان 
شرط االختيار للتمييز بين ) مديد/ قصير(والزمان 

بقدر ما أن الملجأ . فى في األزمنة المعاصرةالملجأ والمن
أقرب مالذ آمن، فإن المالجئ التي ال تطالها يد الدولة 
النافية كلها متساوية من حيث تلبيتها مطلب النجاة من 

المنفى اختياري بقدر ما، اختياري . الخطر المباشر
تركيا ملجأ، ألمانيا . ضمن شرط اإلكراه إن جاز التعبير

ًي إلى ألمانيا بحثا عن أمان، بل عما يتجاوز ال نأت. منفى
  .ذلك من حياة يمكن التخطيط لها واإلمساك بها

 
    وفي كل حال، من المهم ونحن نفكر في المنفى أن 
نتكلم على سياسات المنفى أو على البنى السياسية النافية 
ًمن جهة، أي تاليا على التمييز والقمع واإلبادة من جهة، 

ى على المنافي أو بيئات االستقبال، التي ثم من جهة أخر
لماذا . تطابق بقدر كبير ما يسمى اليوم الشمال العالمي

كمنفيين نأتي إلى هنا؟ ألنه ما دام المرء قد اقتلع من بلده 
فإنه يفضل المقام حيث تكون فرص الحياة أفضل، 

أقدر أن . وحيث يمكن التوقع بقدر أكبر من الموثوقية
المشكلة التي ": الهجرة إلى الشمال"ـهذا دافع أساسي ل

عمل السوريون على حلها باللجوء إلى أوربا، ولم يكن 
ًممكنا حلها في لبنان واألردن وتركيا، لم تكن الفقر 
ًأساسا، بل االنكشاف واستحالة التوقع، أي عمليا دوام  ً
االستثناء كبنية عمرها في سورية من عمر الحكم 

 المزدهر من العالم فقط، ليس القسم" الشمال. "البعثي
، ويمكن أن تتوفر فيه "دولة القانون"ولكن الذي تسوده 

بعد حين أوضاع معلومة لالجئين، تتيح لهم التخطيط 
  .لحياتهم الجديدة

 
من وجه آخر هو ما شكل العالم في " الشمال    "

صورته اليوم، عبر تجارب منها االستعمار وإبادات 
 الدولية والقانون الدولي كبيرة، ومنها بناء المؤسسات

 أمم تعرض -الحالي الذي ينظم عالقات بين دول

ًاستعدادات نفيية وإبادية تبدو متأصلة فيها جوهريا، 
ومنها فيما يخصنا رعاية االستثناء اإلسرائيلي 

. واستثناءات أخرى، أسهمت في إغالق آفاقنا المستقبلية
الت ومنها بصورة متزايدة اليوم تسخن الكوكب والمشك

البيئية التي يعاني منها مسببوها الشماليون الكبار أقل 
  .من غيرهم إلى اليوم

 
    أريد القول إن بيئات االستقبال هذه هي من عناصر 

ّمركب  ّأو معقد(ُ المنفى، إلى جانب المنفيين أنفسهم ) ُ
" الشمال"أريد القول أكثر من ذلك إن . والقوى النافية

ي مركب المنفى، ًعنصر ضروري، وليس عارضا ف
وأن في الجفاء المتنامي حيال الالجئين والمنفيين تنصل 
من المسؤولية عن تشكيل النظام الدولي صورته الحالية 
ًالمنتجة للجوء، يجدر أن يكون حافزا إلعادة النظر في 

  .النظام ككل
 

    في كل أحواله، حتى حين تكون محركاته المباشرة 
ًفية، المنفى سياسي جوهريا، ، أو ثقا"بيئية"اقتصادية أو 

وثيق الصلة ببنية هياكل السلطة وأنماط ممارستها وبنى 
ًتوزيع الدخل وفرص الحياة، محليا وعالميا ً.  

 
ٍ    ليس لذلك أن يفهم كلوم هوياتي أو قومي للغرب أو 
للشمال، بل كمثال إضافي على عالمية العالم، وعلى أن 

 وجوب أن ال حلول محلية لمشكالت عالمية، وعلى
 .يالقي تفكيرنا وسياستنا عالمية العالم

***     
 

    لم تكد تجاربنا الجديدة كمنفيين تنتج كتابة منفى 
قد نكون في سبيلنا إلى إنتاجها أو . واعية لذاتها بعد

ننتجها بعد حين، فإن فعلنا فسيمر ذلك في تقديري 
بأشكلة مفهوم المنفى واالشتباك مع التباساته من جهة، 

ًم من جهة ثانية مع ما هو متاح منه عربيا، وبخاصة ث
في السياق الفلسطيني، ثم مع نظر أكثر جذرية في بنية 

  .مركب المنفى
 

    لعل من مقتضيات كتابة المنفى السورية، غير 
ًمساءلة المفهوم لغويا وسياسيا، وغير االضطالع بتغير  ً

مة أو القدي" القضائية"المنفى وعدم استقراره في داللته 
انتفائه منها، غير ذلك من مقتضيات كتابة المنفى إدراج 

أفكر . المفهوم في عائلة من التجارب السورية المجاورة
السجن، التغييب القسري أو : ًتحديدا في خمسة تجارب

بما هو تجربة جارحة تعطل (، واالغتصاب "االغتياب"
العالقة بالزمان، وبما قد يترتب عليه إبعاد للنساء من 

أي تعطل عالقة النساء بمجتمعهن، وربما ... أسرهن
، القتل أو الموت العنيف، ثم ))8(تعرضهن للقتل

أعني بالمنسى العيش منسيين، مغمورين، ال ". المنسى"
ُنظهر وال نعرف وال يعترف بتجاربنا وقصصنا 
وآالمنا، بالرغم من صفتها السياسية والعامة 

ة، وأعني بها في بيئة المنفى السوري). 9(الجوهرية
مجمل تجربة اللجوء، هناك تواتر مرتفع للتجارب 
األربعة األولى، وكانت سورية ككل منسى لغير من 

  .يحكمونها وأتباعهم
 

    في تجربتي الشخصية أفكر في السجن والمنفى 
التجربة : والبيت كمساحات تربطها عالقة توليدية

 ينقلب األولى هي البيت، إذا منعنا من الخروج من البيت
  .إلى سجن، وإذا منعنا من العودة إليه ننقلب إلى منفيين

 
    ثم أن المنفى الذي صار تجربة جمعية في عصرنا 
بعد زواله كإجراء قضائي، وقاعدة سياسية بعد أن كان 
ًاستثناءا قانونيا، صار أيضا استعارة شائعة بعد أن كان  ً ً

ًمكانا نائيا ننسب إليه في نتكلم اليوم على منفى داخلي، و. ً

العريية وضعنا كأناس بال حقوق وبال حماية قانونية في 
قد يكون هذا بصورة خاصة شرط من كانوا . أوطاننا

" السجن الصغير"معتقلين سياسيين بعد خروجهم من 
، على ما كان شائعأ أن يقال عن "السجن الكبير"إلى 

لكنه في الحقيقة شرط سوري عام، . سورية قبل الثورة
موم السكان خارج حماية قانونية كانت تنحسر ينفي ع

لمصلحة حاكمين جعلوا من العيش فوق القانون نمط 
ففي التجربة السورية العامة ال يقف . وجود وحكم لهم

البيت في تقابل مع السجن والمنفى فقط، بل ومع 
، بقدر ما إننا عشنا فيه منكشفين مباحين، بال "الوطن"

السجن والمنفى قطع يجمع بين . حمايات وال حقوق
الروابط الجمعية، وعزل المسجونين أو المنفيين عن 

ولم يسجل وطننا السوري . بيئات اجتماعية يؤثرون بها
خالل ما يقترب من نصف قرن من الحكم األسدي فارقا 
ًجوهريا عن السجن والمنفى من حيث تقطع الروابط 
الجمعية والحجر السياسي والعزل عن بيئات عمل 

  .)10(حية
 

    وبفعل عموم تجربة النفي الداخلي هذه لم نشعر، 
لسنوات مساوية " المحرومين من الحقوق المدنية"نحن 

لم . لسنوات اعتقالنا، بأننا في وضع أسوأ من غيرنا
، 2010ًأشعر بفقداني حقوقا مدنية مزعومة قبل أواخر 

النهاية المفترضة لسنوات الحرمان من الحقوق، ألن 
كان . ريين حولي لم تكن له حقوق مدنيةًأحدا من السو

  ".سورية األسد"الجميع منفيون سياسيون في 
 

تطلق على " منفيو الداخل: "    في ألمانيا كانت عبارة
مثقفين ألمان ظلوا في بلدهم في سنوات الحكم النازي، 
ًلكنهم التزموا الصمت تماما، الصمت السياسي على 

ًة كان محتما أن األقل، ولم يعبروا عن مواقف سياسي
نفوا أنفسهم كمثقفين، يشكل الجهر . ًتكون مكلفة جدا

ًبالرأي عنصرا مكونا لهويتهم ً. 
***     

 
ً    بقدر ما صار مفهوم المنفى إشكاليا في زمننا صار 

القبول بهذه الصفة اإلشكالية . ًالوطن إشكاليا كذلك
المزدوجة هو في تصوري شرط وأساس كتابة جديدة 

لم يعد الوطن شرطنا . ًوعن المنفى معاعن الوطن 
انفصلنا . البديهي، سواء كنا منفيين داخليين فيه أم لم نكن

. عنه وصرنا في حاجة إلى التفكير في هذا االنفصال
نحن من هنا أم من هناك؟ وماذا يعني بالضبط أننا من 
هنا أو من هناك؟ وربما لسنا هنا وال هناك، مثل المنفي 

). 11(صيدة محمود درويش في رثائهإداورد سعيد في ق
كان الوطن بيئة عيشنا، اليوم في المنفى هو مجال 

تجول بغضب، في . للذاكرة، مكان تجول فيه الذاكرة
ولعل الغضب يحمينا، أو . تجربتنا الراهنة على األقل

ترى : لكنها حماية مقلقة. هو يحمي بعضنا، من الحنين
 نستسلم لحنين أال يحتمل أننا نتمسك بغضب يعمي كي ال

  يقتل؟
 

ويتغير المنفيون .     تغير المنفى في عالمنا المعاصر
ِّالمنفى تجربة مغيرة، من حيث هي انقطاع عميق . ًأيضا ُ

في حياة المنفيين، ومن حيث أنه بيئة لتجارب جديدة 
" تأمالت في المنفى"في . وعيش بين عالمين أو عوالم

 أن تكون يظهر إدوارد سعيد كم أن التجربة يمكن
خصبة ومحفزة على اإلبداع، ولكنه يشير كذلك إلى 

 .المنفيين غير المرئيين، وهم العدد األكبر
***     

 
ً    يمكن للكتابة أن تكون منهجا لتمثيل التجربة 

تيودور . وامتالكها، أي للسيطرة على التجربة ونفيها
 دــلمن لم يع) أو وطن(ة كبيت ــلم على الكتابـأدورنو تك
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  ).12( لهم وطن
  

عبر نفي " نفي المنفى"    غير الكتابة، يمكن أن يجري 
الوطن، أو نفي التمركز حول الوطن الذي هو السمة 

ُّقد نحب الوطن ونحن إليه، . المعرفة للتفكير في المنفى ِ
وقد نكرهه وندير له ظهورنا، وقد نعيش حياة طيبة 
خارجه، لكننا كمنفيين ال نزال نعرف أنفسنا به، 

هذا على كل حال متضمن في . ة المتخيلة إليهوبالعود
الداللة السلبية لمدرك المنفى في العربية، وهي داللة 
مضاعفة إن جاز التعبير، ما دام النفي في العربية هو 

نفى صحة : ًأيضا اإلنكار والسلب، كما في عبارات مثل
المنفى . في الجدلية الهيغلية" نفي النفي"كذا، أو 

ًألنه إبعاد منه وألنه يبدو سلبا متمركز حول الوطن 
. ، أطروحة مضادة أو نقيضةً(بالمعنى الهيغلي أيضا(

  .األطروحة الموجبة هو الوطن
 

هو مبدأ مؤسس لإليديولوجية " نفي المنفى    "
، التي تعي نفسها كنفي للمنفى اليهودي )13(الصهيونية

وقد ". وتفكر في إسرائيل كعودة إلى أرض الميعاد
ِانتحلت ف في عنوان كتاب حواري " نفي المنفى"كرة ُ

جمع عزمي بشارة وصقر أبو فخر عن حياة األول 
، دون قول شيء في متن الكتاب أو )14(ونشاطه

مقدمته أو هوامشه عن العنوان، وهو ما حال في 
تصوري دون يجري التأمل في شرط النفي الفلسطيني 
 من قبل نفاة للمنفى، كان المنفى شرطهم الجوهري حتى

لقد نفى نفي . أن مدرك المنفى ذاته تلون بتجربتهم
هذا شرط للفلسطيني . المنفى اليهودي الوطن الفلسطيني

. ال مفر منه وال مناص من التلبث عنده وتملكه بالفكر
وهو بصورة ما شرط سوري بعد ذلك بفضل اندراج 

  ).15"(الباراديغم اإلسرئيلي"حكم الساللة األسدية في 
 

ً أن أستعير مدركا له هذه السيرة، فسأقول     فإن كان لي
إن النفي الجذري للمنفى يشترط نفي الوطن، فالوطن 
ًسبب المنفى تماما مثلما أن الزواج سبب الطالق، ومثلما 

ولذلك فإننا ال ننفي المنفى اليوم، بما . الدين سبب الكفر
، في غير عالم بال أوطان، "نفي المنفى"في ذلك نفي 

ون األوطان في صيغة الدولة السيدة وبخاصة حين تك
ذات اإلقليم والحدود التي تفصل بين داخل وخارج، 

ويبدو هذا ". احتكار العنف الشرعي"والقائمة على 
ًاالقتران اتجاها عاما يزكيه أكثر وأكثر التفكير بالصفة  ً
العالمية لمشكالت اليوم، التكنولوجية واالقتصادية 

 أننا في العالم ومنه وهو منا والسياسية والبيئية، ثم حقيقة
الوطنية "وفينا، وأن التفكير الوطني بكل أشكاله، وكذلك 

حصر التحليل والعمل في إطار الدولة " (المنهجية
الوطنية المعاصرة، كأنما هي عالم مكتمل يمكن إهمال 

، يغدوان عوائق ))16(ما يتجاوزه وعالقاته بما يتجاوزه
 وزوال المركز هي من أمام إصالح العالم، وأن التشتت

  .الخصائص المرغوبة لعالم يقبل اإلصالح
 

    وبقدر ما نفكر في المنفى كعنصر في مركب، يشمل 
الدولة النافية وبيئات االستقبال في الشمال والمنفيين 
أنفسهم، فإن نفي المنفى يمر عبر نفي العالم في صورته 

  .اليوم
 

ًحال لمشكلة     وفي كل حال ليست الوطنية أو القومية 
إسرائيل التي نفت المنفى اليهودي نفت . المنفى

. الفلسطينيين من أرضهم وعملت على نفيهم من التاريخ
ودولنا الركيكة تنفي قطاعات من سكانها فتحرمهم من 

 ألف من الكرد السوريين قبل 100فوق (الجنسية 
ًالثورة، وجميعهم أو نحو مليونين ثقافيا، البدون في 

أو من الحقوق ...) فلسطينيون في لبنانالكويت، ال
  .السياسية، أو من الحياة بالذات

ً    يمكن لتجربة المنفى أن تكون محفزا إلعادة تشكل 
نريد أن . األمة، السيدة-عالمية تتجاوز القومية، والدولة 

، ولكن )17ً(نغترب لنتجدد، على ما نصح أبو تمام يوما
و اآلخر، وكي نريد كذلك الغريب بيننا كي يتجدد ه

المواطنين "يسهم في خلق تعدد يتجاوز تقابل 
والمنفيين الداخليين ويصل بينهم، مثلما قد " الصالحين

في وصل النساء بالرجال والرجال " المخنث"يسهم 
  .بالنساء

 
ً    على أن هناك شكال ممكنا في كل وقت من نفي غير  ً

ن أ. االستنفاء: وطني للمنفى على الطريقة الصهيونية
نتمكن من حل مشكلة المنفى أو مشكالته، فنقلب المنفى 

هذا نفي للمنفى في المنفى، ميزته أنه . ًإلى ما يشبه وطنا
  .نفي للوطن كذلك

 
    أبني تصور االستنفاء على غرار االستحباس، تجربة 
المحبوس لسنوات طويلة، الذي يتمكن بصورة ما من أن 

هذا . ما هو بيتهًيستحبس، يعيش في الحبس مسترخيا كأن
ًيتسنى لنا إذا استطعنا جعل السجن إطارا لتطورنا، 
ًوربما سجال لتحررنا من سجون آخرى نحملها في 

األمر أصعب (ًال يستحبس كل نزيل للحبس حتما . داخلنا
ًكلما كان الواحد منا أكبر عمرا، وهو أصعب للمتزوج 

، ويستحيل االستحباس في بعض ...)من العازب
 سجن تدمر في أيامنا وصيدنايا اليوم، لكن السجون مثل

ُإذا تسنت لنا تجربة االستحباس فإنها تبطل مفعول 
ًاالستحباس ليس تحررا من . السجن أو تحد من أذاه

الحبس، فنحن ال نتحرر من الحبس إال بالخروح منه، 
لكن االستحباس تحرر داخلي، انعتاق، يقوينا في 

 تصور االستنفاء ويمكن. مواجهة الحبس كتقييد خارجي
كتجربة توطن وتعلم، تبطل مفعول المنفى كغربة، 
وتقلبها على نفسها بما يتيح لنا أن نكون نافعين لبلداننا 

  . الجديدة واألصلية
  

ًأفترض أن األمر أيسر على الشباب أيضا، وأعترف 
أني أجد االستنفاء أشد صعوبة لألسباب المعلومة، وليس 

 يبقى مبدأ االستنفاء هو .بحال بفعل الحنين إلى الوطن
ًنعمل على جعل المنفى إطارا : نفسه مبدأ االستحباس

لتطورنا اإلنساني، للتحرر من مناف أو ضياعات 
داخلية نحملها معنا، ومنها الوطنية المطلقة، والتمركز 

 .حول الذات الثقافية، وضيق األفق المحلي والوطني
     
      

  
  
 

شرط السياسي النافي مستمر في الحالة الفلسطينية،     ال
ويبدو متجدد الشباب في الحالة السورية التي تتجه ألن 
تقاربها، أعني أن المنفى السوري يجنح ألن يكون 
وجودي الصلة بالدولة األسدية على نحو ما أن المنفى 

مجتمع . الفلسطيني ذو صلة وجودية بالدولة الصهيونية
جانس وقوانين إثبات الملكية التي بشار األسد المت

، وتذكر بقانون )18(صدرت في األعوام الماضية
، تؤشر إلى تحول النفي )19(أمالك الغائبين اإلسرائيلي

  . إلى مكون أساسي للنظام
في الحالتين الفلسطينية والسورية، المنفى عنصر في 
تركيبة نافية، المنفيون شهود عليها بقدر ما هم نتاجها 

جوهر هذه التركيبة هو اإلبادة السياسية، . النوعي
  ".التجانس"وغايتها هي 

 
ً    العودة الفردية، وما تتضمنه من إبادة الذات سياسيا، 

هناك أمثلة عليها، تحول أصحابها إلى . ًممكنة دوما
المنفى الداخلي بالمعنى األلماني للكلمة، أو هم تحركوا 

النافية أو في المساحات اآلمنة التي تتيحها الدولة 
  .تتساهل في شأنها

    لكن عاد ياسر عرفات في إطار ترتيب كان يؤمل 
محمود . ًمنه أن يكون نفيا لنفي فلسطين، فلم يكن

درويش الذي عاد في هذا اإلطار نفسه قال إنه لم يشعر 
من أتيحت لهم العودة من الفلسطينين لم يمتلكوا . أنه عاد

.  المعنى أو القضيةبلدهم، ال األرض وال السيادة وال
العودة هنا جرت بينما الدولة النافية، إسرائيل، لم تغير 

  .ًشيئا في نفسها القائمة على اإلبادة السياسية
 

من أكبرها .     نعرف أمثلة على عودات مظفرة مهمة
ًأثرا في التاريخ عودة نبي اإلسالم فاتحا إلى مكة بعد  ً

بت هذا وبينما ث". الهجرة"نحو ثماني سنوات من 
ّمكة عاصمة روحية لإلسالم، فإن المكي " الفتح"

ِ، لم يقم فيها"المهاجر"المنفي، أو  آثر العودة إلى يثرب . ُ
  . ًالتي احتضنت سنواته منفيا

  
وبينما لم يقد فتح مكة . ًعلى أن مكة صارت متاحة دوما
ِّألفت "الذين " الطلقاء"إلى موجة هجرة ونفي لسكانها  ُ

وعبوا في األمة الجديدة، فإن تلك كبرائهم واست" قلوب
العودة المنتصرة اندرجت في ديناميكية حربية، كانت 
دشنتها الهجرة إلى المدينة، ولم تلبث بعد وفاة صاحب 
الدعوة أن أخضعت الجزيرة العربية، قبل أن تقذف 
بعرب الجزيرة نحو العالم القديم، مازجين بين الدعوة 

كان هذا ". ثة األرضورا"الدينية بالحرب والتطلع إلى 
ًنفيا كبيرا جدا للنفي الصغير،  ً ، قبل عقود قليلة "الهجرة"ً

  .فحسب
 

    عاد لينين عودة منتصرة إلى روسيا قبيل نهاية 
ًالحرب العالمية األولى، منتفعا من تسهيل ألمانيا الراغبة 

موسكو اقترن " فتح"لكن . بإخراج روسيا من الحرب
لروسية ولغير قليل من بموجة لجوء واسع للنبالة ا

. المثقفين الذي لم يكن يكن لينين يكن لهم مودة خاصة
وإلى حين سقوطه ظل االتحاد السوفييتي تركيبة نافية، 
أثمرت ظاهرة المنشقين، وهم مثقفون وفنانون وعلماء 
ورياضيون، لم يعد يستطيع النظام أن يسحقهم كما كان 

. ً حرا للعملًيفعل أيام ستالين، وال أن يفسح لهم مجاال
يلجؤون إلى الغرب وقد يندرجون في تراكيب الحرب 

  .الباردة السياسية واإليديولوجية
 

أرض "إلى " عودة"    وفي الوعي الصهيوني، هناك 
، تنفي المنفى "أرض الميعاد"، التي هي كذلك "إسرائيل

  .اليهودي، لكننا نعلم أنها أوجبت المنفى الفلسطيني
 

ى عودات مظفرة ال تنفي المنفى إال     هذه األمثلة عل
في إطار ينفتح على إنتاج منفيين ودول وسياسات نافية، 
أو عودات غير مظفرة تقترب من التسليم بشرط المنفى 
الداخلي، تدفع إلى اقتراح تصور إضافي لعودة عادلة 

عودة تنفي المنفى وال تنفي منفيين آخرين، : من المنفى
ان المنفي في الخارج وال هي تقتصر على تبديل مك

  .ًليصير منفيا في الداخل، دون مساس بالدولة النافية
.     العودة العادلة هي العودة التي تنفي الدولة النافية

وبقدر ما إن النفي سياسي في األساس، فإن النفي العادل 
للمنفى يقوم على نفي نظام نفي السياسية الذي تقوم عليه 

ا إن الدولة النافية عنصر في ثم بقدر م. الدولة النافية
ًمركب نفي، يشمل منافي تزداد جفاءا رغم كونها 
ًعنصرا ضروريا في المركب، فإن نفي المنفى ال يكتمل  ً

نفي العالم في صورته اليوم كما . بغير نفي المنافي كذلك
ًفالكالم على تجربة المنفى ينفتح حتما على . تقدم القول

النافية، وعلى المنافي، أي سياسة المنفى والبنى السياسة 
مركب المنفى هو عالم . على أحوال عالم اليوم وتحوالته

  .اليوم

  هل من عودة من املنفى؟
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  :هوامش    

 
 Theوارد في مساهمة نديم خوري في كتاب  )1(

Holocaust and the Nakba, a New Grammar 
of Trauma and 

)2(  History Colombia University Press, 2019, P 
217. 
 ًمثال مقالة ليزا ملكي) 3    (
    Liisa Malkki: Refugees and Exile: From 

“Refugee studies” to the international Order of 
things (1995 .(  

ة ملكي المحال إليها للتو، تنظر مقالة جواشيم ًفضال عن ورق) 4  (
 :هابرالن

    Haberlen: Making Friends: Refugees and 
Volunteers in Germany  

  
    الناشط واألكاديمي األلماني يضيف إلى الالجئ والمهاجر، مقولة 

ًبدو هذا تعبيرا مفضال ضمن الصديق، الالجئ كصديق محتمل، وي
  .أوساط ناشطين ألمان مرحبين بالالجئين

  
يقول ميثاق جنيف حول الجوء الصادر عن األمم المتحدة بأن ) 5    (

ًمفردة الجئ تنطبق على أي شخص يقيم خارج بلده وليس قادرا أو "
بفعل مخاوف (...) هو ال يريد أن يضع نفسه تحت حماية هذا البلد 

 يضطهد ألسباب تتصل بعرقه أو دينه أو قوميته أو حقيقية من أن
عضويته في مجموعة اجتماعية بعينها او رأيه السياسي، أو من هو 
بال قومية ويعيش خارج بلد إقامته السابق اليوم، وال يستطيع أو ال 

وارد عند ليزا مالكي، ". يريد أن يعود إليه لخوفه من االضطهاد
 ً.الورقة المحال إليها سابقا

ًقد يبدو ذلك متعارضا مع التجربة الفلسطينية، حيث يطلق ) 6   ( 
لألمر صلة في تقديري . على الفلسطينيين وصف الالجئين إلى اليوم

برفض سياسي لتقادم النكبة واندراج اللجوء في مشرع سياسي 
وكانت الكتلة األكبر لالجئين وقتها في البلدان . للتحرير والعودة

 .آلمنة األقربالمجاورة، المالذات ا
: قالت ذلك في هذا الحوار التلفزيوني الشهير) 7    (

https://www.youtube.com/watch?v=dsoImQfVsO4 
 ينظر فيلم الصرخة المخنوقة للمخرجة الفرنسية مانون لوازو) 8    (

  ttps://www.youtube.com/watch?v=9CYQq9cW4nM 
المنسى السوري، : تيمن أجل فكرة المنسى، تنظر مقال) 9    (

 اللمنساة السورية
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34

1905&r=0 
ال يذوب الحكم األسدي في رأيي مقوالت عامة تصف ) 10    (

أميل إلى أنه نموذج . الدول العربية األخرى أو بلدان الشرق األوسط
السلطانية المحدثة وأرى أن . خاص، يتعين العمل على بلورة نظريته

 .واالستعداد اإلبادي مفتاحان مهمان لهذا الشكل االستثنائي من الحكم
: بأداء الشاعر، القصيدة متاحة هنا) 11    (

https://www.youtube.com/watch?v=sxyrn9Iozxg 
  ألدورنوMinima Moraliaانظر الجزء الثاني من ) 12    (

ِّتكمله حسب أمنون راز راكوتزكين فكرة ) 13    (    العودة إلى "ُ
المبنية على تصور المنفى كنفي من التاريخ كذلك، وليس من " التاريخ

  .األرض وحدها
المنفى والثنائية القومية من شوليم وآرندت إلى :     وكذلك مقالته
. 2012، 92، في مجلة الدرسات الفلسطنية، العدد سعيد ودرويش

 وباالنكليزية
    Exile within Sovereignty: Critique of “the 

Negation of Exile” in Israeli Culture. 
في نفي المنفى، حوار مع عزمي بشارة، : صقر أبو فخر) 14    (

 2017المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 
سورية وفلسطين ونظام اإلبادة : إلسرائيلي|باراديغم اال) 15    (

 السياسية 
تنظر مقالة أندرياس فيمر ونينا شيلر األساسية في هذا ) 16    (

 :Methododogical Nationalism and beyond:الشأن
nation-state building, migration and the social 

sciences 
ٌوطول مقام المرء في الحي مخلق ) 17    (    ِ ُ ْلديباجتيه فاغترب ** ُ

ِتتجدد ّ 
كيف انتزع منا األسد : تنظر مقالة سوسن أبو زين الدين) 18    (

 سورياه المتجانسة
ّالقانون يعرف من هجر أو نزح أو ترك حدود دولة ) "19    (     ُ ّ

ّ، خاصة على أثر الحرب، على أنه 1947 إسرائيل حتى تشرين ثاني ً
يشمل األراضي، البيوت وحسابات البنوك (وتعتبر كل أمالكه . غائب

ّتنقل ملكيتها لدولة إسرائيل، ويديرها " أمالك غائبين"بمثابة ) وغيرها
قانون أمالك الغائبين هذا هو األداة األساسية . ّوصي من قبل الدولة

ك الالجئين الفلسطينيين وكذلك أمالك لدى إسرائيل للسيطرة على أمال
  .اإلسالمي في الدولة"الوقف 
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   )  ًاليسار الفلسطيني يتماهى نظريا في هذا اللحظة مع مقوالت البنك الدولي التي
أما الصراع ضد الطبقة . تركز على حقوق المرأة والمثليين ودعم الفئات المهمشة

دو الصهيوني فقد اختفى إلى حد كبير من خطابه البرجوازية واالستعمار العالمي أو الع
 )وممارسته

 
    يفترض بحسب التقاليد التي يحفظها أبناء اليسار الحالي أو السابق أو المتقاعد أو 
المستقيل، عن ظهر قلب، أن الطبقة الرأسمالية هي العدو المركزي للطبقات الشعبية 

ً اليسار عن اليمين في فلسطين خصوصا وما يفترض أنه يميز. وقيادتها الثورية اليسارية
ًهو الموقف من االحتالل الصهيوني ومن الطبقة البرجوازية سياسيا واقتصاديا  ً

وقد سجل اليسار على البرجوازية منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي . ًواجتماعيا
 أنها مستعدة لتقديم أية تنازالت سياسية جسيمة من أجل أي موطئ قدم ألنشطتها

ًولعل هذه النقطة تحديدا محسوبة في رصيد التنبؤات الدقيقة للرؤية . الرأسمالية الربحية
الشيوعية والتحليل الماركسي الكالسيكي ألن التبنؤ الذي قدمه ذلك اليسار أكدته الوقائع 

 .بعد أوسلو على نحو حاسم

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 والجبهة ً-شيوعي سابقاال– هذا الذي قلناه يعرفه بالطبع معرفة يقينية أبناء حزب الشعب 
لكنهم لدهشتنا الشديدة ينهمكون . الخ...الشعبية والديمقراطية وفدا وجبهة النضال الشعبي

في وضع إشارات اإلعجاب على صفحات الفيس بوك وغيرها متغزلين بعروض 
ًشركات الكمبرادور أو مسابقاتها أو جوائزها المزعومة إن وهما أو واقعا المفارقة . الخ...ً

ًاخرة هنا هي أن اليسار يعارض تجريديا وعلى نحو غامض تماما الطبقة الس ً
ًالكمبرادورية المسيطرة سياسيا واقتصاديا، ولكنه ال يمتلك من  أو الكرامة ما " العفة"ً

يمكنه من الترفع عن اللهاث وراء وعودها البخسة بالعطايا والهبات في سياق عمليات 
ًال جرم أنه لو كان يسارنا يعيش في اليابان أو . م بهاالدعاية الترويجية الفجة التي تقو

الواليات المتحدة لعبد الرأسمالية الصناعية العمالقة في تلك البالد من دون هللا جلت 
 .حكمته وقدرته

 
    ال نجرؤ لسوء الحظ على ذكر أسماء الشركات التي تقوم 

بما في ذلك بضاعة –بدور وكيل البضاعة االستعمارية 
 التي يتغزل بها أبناء اليسار وأصدقائهم وأقاربهم -لاالحتال

نخشى أن يغضب منا أصحاب الشركات ويذهبوا . وأحبتهم
للمحاكم التي قد تأمر بأن ندفع غرامة مقدارها ماليين 
الدوالرات فنضطر إلى التراجع، وإلى إصدار بيان نستنكر فيه 

 ساتفعلتنا ونعتذر مبينين أن الشركات ذات العالقة هي مؤس
أو " مرسيدس"أو " تويوتا"أو " جنرال موتورز"ال تقل أصالة عن  وطنية عمالقة 

وألننا نخشى أن نتعرض لما تعرض له غيرنا، ". ديمونا"أو مفاعل " نصر"سيارات 
وأن نقع في الفخ ذاته، فإننا سنرتدع عن ذلك مكتفين بإحالة القارئات والقراء إلى مواقع 

بأم أعينهم مقدار الحب واإلعجاب الذي يغدقه بعض أبناء التواصل االجتماعي ليبصروا 
ًاليسار وبناته على شركات كومبرادورية ال تفعل شيئا باستثناء تعميق التحاق الوطن 

في المساهمة في احتجاز تطور " الريادي"ًتبعيا باالستعمار الكوني، ناهيك عن دورها 

 
  ناجح شاهني

 فلسطني
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ويضاف إلى ذلك بالطبع، . ما ال نهايةالبالد وإعادة إنتاج الوضع االستهالكي القائم إلى 
مساهمتها الفذة في تعطيل أية محاوالت لتثوير بنية الصناعة والزراعة لما لذلك من آثار 

دون التصدير، إذ ما الذي يمكن أن –مدمرة ال تخطئها العين على وكاالت االستيراد 
من هنا . لوطنً التي تتقوض مصالحها فورا في حالة بناء أي نشاط منتج في ا-نصدره؟

 بقاء قوى اإلنتاج الوطنية عاجزة عن -على األقل–يبدو أنها في وضع من يسعده 
ًالتصنيع محليا فتكتفي من الغنيمة بالفائض الناجم عن السلع المستوردة التي تبيعها في 

 .سوقنا المحلي
 

جال،     لكن والحق أحق أن يقال ويتبع، ال يمكن أن نكتفي بتوجيه اللوم إلى نساء ور
ًالتي تدفعهم جهال أو طمعا في جائزة " سذاجتهم"صبايا وشبان، من شرائح اليسار على  ً

ال بد من توسيع النقد ليشمل . إلى تقريظ شركات الكمبرادور التي تتحالف مع المستعمر
ًالفصائل التي تزعم أنها يسارية ولكنها ال تنتج نظرية وال فكرا سياسيا وال ممارسة  ً

ً وسياسيا مع الطبقات البرجوازية المرتبطة باالستعمار وأجنداته ًمعرفيا" تقطع"
وعجزه عن التعبير بوضوح، " اليسار"وقد أسهم تردي الوعي النظري ل . السياسية

ًوتردده المؤلم في قول أي شيء حاسم، في ضياع أبنائه وبناته نهائيا، واحتفاظهم من 
ت بحسب الطرفة القديمة التي تقول مع أن أعماقهم ابيض" األحمر"اليسارية بالطالء 

 ".شيوعي مثل الفجل، من برا أحمر ومن جوا أبيض"
 

ً    ليس في يسارية األفراد وال الفصائل التي توجههم حاليا، أو وجهتهم فيما مضى، 
ًشيء من اليسارية إن كانت اليسارية تعني أوال الصراع ضد البرجوازية القومية 

ًالبرجوازية العميلة اقتصاديا وسياسيا لالستعمارالصناعية المبدعة، ناهيك عن  يمكن لنا . ً
أن نتفهم أن تزغلل أبصار الفقراء اليساريين في اليابان إنجازات الرأسمالية الصناعية 

الخ ...ناضجين، اعتقلوا سنوات" رفاق"و " رفيقات"والتقنية الرائعة، لكن كيف يمكن ل 
ع السلع االستعمارية؟ ال يوجد رفاقي أن يعجبوا بشركات محلية تمثل بقاالت لبي

 تستحق -في حدود معلوماتنا المتواضعة–اليساريات واليساريين أية شركة محلية 
ًولعل تحالفكم مع هذه البرجوازية سياسيا واقتصاديا، وفي مستوى . اإلعجاب أو االنبهار ً

ًيشير إلى ذوبان اليسار فكريا وسياسيا، وخضوعه التام لسيطرة" الاليك"  البرجوازية ً
الكمبروادورية المرتبطة باالستعمار، وسقوطه النهائي في ميدان الصراع السياسي 

 .والطبقي على السواء
 

ً    لهذه األسباب يبدو لنا أن اليسار يعاني عجزا مبدئيا ال يتصل فقط بعقمه التام في  ً
بعد أن ابتلع مضمار الصراع الوطني الفلسطيني من أجل صيانة ما تبقى من فتات البالد 

طاعون الصهيونية جلها أو أكثر من جلها، ولكنه عجز حتى عن فهم أوليات الصراع 
ًوإذا كان اليساري الفلسطيني فكرا وممارسة يتأرجح بين . االجتماعي ودوره فيه

مؤتمرات في تل أبيب وسفرات مع المنظمات األهلية األوروبية وغزل مقنع وصريح مع 
 التي تستورد البضائع من جارتنا إسرائيل أو من الصين وتركيا، وكاالت التجارة المحلية

ًفإن هذا اليساري بداهة ليس مؤهال ألية أدوار باستثناء أن يردد بوعي أو بدون وعي 
  وق المثليين ودعم الفئات المهمشةشعارات البنك الدولي عن حقوق اإلنسان وحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ِّهللا هو المؤسس األول للنظام الديكتات ًري ألنه ال يقبل شريكا له تماما كالطاغيةوُ فإن . ً

ِت أيديولوجية هللا سيطرت األنظمة الديكتاتورية لكونها تطابق أيديولوجية هللا وذلك سيطر ُ
وحيد القدرات والسلطات واختزالها في كينونة واحدة أال وهي سلطة الطاغية من خالل ت

ِووحدانيته المطابقة لتوحيد واختزال القدرة والخلق وسلطات التشريع والتنفيذ والقضاء  ُ
  .لذا ال حرية بال ثورة على هللا. في هللا و وحدانيته

  
َكما أن كل الصراعات والحروب التي نشهدها في العال     َم و من ضمنها عالمنا العربي َّ

َبذلك بالثورة على هللا نتحرر من الفتن و الحروب ما . هي صراعات وحروب بإسم هللا ِ ّ
ِّيحقق السالم الحقيقي َّمن هنا بالثورة على هللا ينتصر السالم ما يؤكد على أن الثورة . ُ ِّ ُ

 هو السالم ومصدره و ًعلى هللا تتضمن إيمانا أكبر با ألنه من المفترض أن يكون هللا
ًإال لم يكن إلها خيرا ما يناقض ماهية هللا ُهكذا الكفر با إيمان أكبر به والثورة على هللا . ًّ ٌ ُ

  .ٌعبادة أسمى له
  

وبذلك هللا مصدر األنظمة . هللا خالق الكون بما هو عليه, في عقيدة اإليمان التقليدي     
. من خالل عدم تدخله في إلغاء إمكانية وجودهاالديكتاتورية أو هو الذي سمح بوجودها 

ًفي المجتمعات المؤمنة با إيمانا تقليديا , ولذلك  ّأية ثورة لتغيير النظام هي ثورة ضد , ً
ّهللا ما يحبط النجاح الحقيقي ألية ثورة فعلية فيحتم استبدال طاغية بآخر إن تمكنت ثورة  ِّ ُ ُِ

ًعلى هذا األساس ال تنجح ثورة فعليا سوى . لحاليمن االستمرار وتحطيم هيمنة الطاغية ا
َّفحين نثور على هللا نتحرر من كل حالل وحرام ومقدس و مدنس . بالثورة على هللا ُ َُّ ّ

من هنا فشلت ثورات . فيزول تحريم إسقاط الطغاة و أنظمتهم الحاكمة بإسم هللا ومقدرته
ِالمطابقة أليديولوجية الطغاةالعرب وتفشل لكونها ليست ثورات على أيديولوجية هللا  ُ .

ِّولذا ال تنجح ثوراتنا العربية سوى بالثورة على هللا و ما يمثل من اختزال للسلطات  ُ
َّالتشريعية والتنفيذية والقضائية في سلطة مطلقة واحدة موحدة ُ.  

  
ِهللا مصدر اليقينيات ألنه ال يخطىء وبذلك ما يوحي به معارف يقينية غير قابلة لل     شك ُ

لكن اليقينيات تسجننا بمضامينها لكونها ال تقبل المراجعة . والمراجعة واالستبدال
واالستبدال فتغتال أية إمكانية إلنتاج معتقدات وعقائد ومعارف جديدة فتقتل بذلك 

ِمن هنا هللا كمصدر لليقينيات المطلقة قاتل العلم . استمرارية البحث المعرفي والعلمي
ِتقيم علم بال استمرارية البحث وال توجد معرفة بال شك ومراجعة والمعرفة ألنه ال يس

لذلك الثورة على هللا ثورة علمية ومعرفية و هي ثورة على . واستبدال لمعتقدات بأخرى
ِّاليقينيات التي تؤسس للمعتقدات التي ال تقبل الشك والمراجعة فتؤدي إلى وجود الطاغية  ُ

فاألنظمة الديكتاتورية قائمة على اليقينيات فإن . ونظامه غير القابل للشك واالستبدال
سيطرت المعتقدات اليقينية سيطرت األنظمة الديكتاتورية بعقائدها اليقينية التي ال تسمح 

هكذا ال حرية بال ثورة على . ِبوجود اآلخر والمختلف لتعصبها لما هو يقيني بالنسبة إليها
ِهللا تماما كما ال يوجد علم وال توجد معر من هنا معرفة هللا تقتضي . فة بال ثورة على هللاً

  .ٌالثورة على هللا وبذلك بالثورة عليه إيمان أسمى به) إن كانت ممكنة(
  

لكن الثورة الحقيقية ثورة على ثنائية الحالل والحرام و . هللا مصدر الحالل والحرام    
 واالجتماعي ّإال ال تكون ثورة بالفعل بل مجرد إعادة صياغة للواقع السياسي

ِّفالثورات الحقيقية ثورات تحرم الحالل و تحلل الحرام . واالقتصادي على ما هو عليه ِّ ُ
ِفتحررنا من المحرمات التي تسجن الشعوب كما تحررنا من اليقينيات التي تغتال عقولنا  ِّ َّ ُّ ُُ

ُمن هنا الثورة الحقيقية ثورة على هللا لكونها تحرم الحالل الم. وسلوكياتنا ِّ ًحدد سلفا و ُ َّ
ِّتحلل الحرام المحدد مسبقا ما يحررنا من العقائد واأليديولوجيات والسلوكيات الماضوية ُ ً َ ُ َُّ ِّ ُ .

ّفال ثورة بال تحرر من سيطرة معتقدات وسلوكيات الماضي و إال سوف نبقى سجناء 
َالماضي بيقينياته المخادعة و فتنه و حروبه ِ ِ ُ.  

  
ِّبسيادة هذه الفكرة على عقولنا وسلوكنا نؤله الطغاة و أنظمتهم فكرة هللا فكرة تأليه و     

لذلك ال حرية حقيقية بسيطرة . الديكتاتورية ومنظوماتهم العقائدية والفكرية والسلوكية
ِّبالثورة على هللا نحرر هللا من . فكرة التأليه كتأليه خالق فتأليه طاغية و أيديولوجيته ُ

فتحويل هللا إلى . مة على تأليه الحاكم هللا وتأليه هللا الحاكمسجون يقينياتنا الكاذبة القائ
ًطاغية و تحويل الطاغية إلى إله كفر باإلنسان وهللا معا ٌبذلك الثورة على هللا إيمان أعلى . ٌ

   با
 

  الثورة على اهللا

 

   حسن عجمي

 لبنان



 

    
19– The Writer ::  Issue No. 33 :: January  2020 

   

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ميالده وحياته (حية عن السيد المسيح هل الرواية المسي: هناك سؤال تاريخي كبير هو

 حقيقية، ام هي اسطورة دينية هي رواية لواقعة تاريخية) وموته على الصليب الروماني
  رمزية ال دليل علمي، اركيولوجي وتاريخي عليها؟

  
، يشككون بالواقعية "علمانيين"ان جميع اعداء المسيحية، وبعض من يسمون     

  .التاريخية للرواية المسيحية عن المسيح، ويقولون بأسطوريتها وخرافيتها
  

ئات على الواقع التاريخي انكار الرواية وفي رأينا المتواضع انه من العقم واالفت    
فهذه الرواية سواء كانت رواية عن واقعة تاريخية حقيقية او كانت . المسيحية عن المسيح

ّرواية اسطورية ذات رمزية دينية تعبر عن تبرير وجود المسيحية كظاهرة اجتماعية 
ن المسيحية موجودة سواء كانت هذه الفرضية او تلك، فإ: تاريخية ماثلة للعيان، ـ نقول

كجماعة انسانية تمثل اكثر من ثلث الكتلة البشرية على الكوكب االرضي، وال يمكن اللد 
وطالما ان المسيحية موجودة تاريخيا، فالمسيح هو . اعداء المسيحية انكار وجودها

موجود بوجود المسيحية، اي استطرادا ان المسيح موجود بالرواية المسيحية عن وجوده 
  .يتي النظر الالهوتية والناسوتيةمن زاو

  
وفي كل سنة تحتفل جميع شعوب العالم المسيحي بيوم والدة السيد المسيح، الذي     

ويقيم المسيحيون الصلوات واالحتفاالت، . يعتبر من اكبر االعياد الدينية المسيحية
  .ويتبادلون التهاني والهدايا بهذا اليوم العظيم

  
الحتفالي تنسى الكنائس المسيحية او تتناسى او تضع في الظل وفي غمرة هذا الجو ا    

ونحن نشير هنا الى ثالثة من اهم واخطر هذه . احداثا جساما رافقت ظاهرة ميالد المسيح
االحداث، بالنسبة ليس للعالم المسيحي فقط، بل ولشعوب العالم قاطبة، وال سيما الشعوب   

 

   جورج حداد

  لبنان
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التي ولد وعاش وصلب فيها السيد المسيح، العربية والشرق اوسطية، اي شعوب المنطقة 
  .وقام من بين االموات، وصعد منها الى السماء، حسب الرواية المسيحية

  
      

  
هناك ثالث كتل دينية في العالم، تسمى الديانات التوحيدية واالبراهيمية، تضطلع معا     

المسيحية، : وهي. ير مصير العالم، شرقا وغربا، شماال وجنوبابالدور االول في تقر
  .واالسالم واليهودية

   
واكبر هذه الديانات هي المسيحية، واصغرها هي اليهودية، التي ال يتجاوز تعدادها    

ولكن دور اليهود .  مليون نسمة25ـ 20تعداد سكان مدينة موسكو الكبرى، اي حوالى 
ولهذا تكتسب الظاهرة . كبر بكثير جدا من تعدادهم السكانيفي الشؤون العالمية هو ا

ومن هنا تتأتى اهمية . اليهودية، او المسألة اليهودية، اهمية عالمية متميزة وخاصة جدا
  .البحث في هذه الظاهرة او المسألة

  
الذي يؤمن (من الكتاب المقدس " العهد القديم"وقبل ميالد السيد المسيح ظهرت في     

وفي الوقت . او كتابات تقول بظهور المسيح المخلص" تنبؤات) "يحيون واليهودبه المس
و يدعوهم الى " شعب هللا المختار"يصف بني اسرائيل بأنهم " العهد القديم"نفسه كان 

ومن ذلك كان . واالستيالء على اراضيهم) السوريين ـ العرب القدماء(ابادة الكنعانيين 
  .عود سيكون مسيحا يهوديا ويأتي ليخلص اليهود فقطيبدو ظاهريا وكأن المسيح المو

  
م، .ق146 ولكن بعد كارثة تدمير قرطاجة تدميرا كامال على ايدي الغزاة الرومان سنة 

 الف الباقين، ثم غزو روما للمنطقة 400 الف من سكانها واستعباد الـ300وقتل 
شبه الجزيرة العربية، سوريا افريقيا الشمالية، وادي النيل، اثيوبيا، (الهيلينستية بمجملها 

الطبيعية، ما بين النهرين، اسيا الصغرى، شبه جزيرة البلقان والمحيط الشاطئي للبحر 
، وإقدام روما على استعباد شعوب هذه المنطقة وبالدرجة ) )ما عدا روسيا(االسود 
السوري ـ الكنعاني، انتشرت فكرة المسيح المخلص لدى جميع هذه " قلبها"االولى 

شعوب المظلومة، وخاصة لدى السوريين ـ الكنعانيين، الذين كانت تنتمي اليهم ال
وهكذا خرجت فكرة المسيح المخلص من الدائرة اليهودية الضيقة، الى الدائرة . قرطاجة

الواسعة، وحلت محل الفكرة اليهودية، عن المسيح اليهودي، فكرة المسيح " االممية"
" االممي"ومع ظهور فكرة المسيح . تعاسة والعبوديةالمخلص لجميع البشر من الظلم وال

الداعية الى تنصيب بني اسرائيل كشعب هللا المختار " اليهوهية"سقطت فكرة المشيئة 
ولمرحلة تاريخية معينة في ظل السيطرة . ودعوتهم الى ابادة الكنعانيين ـ العرب

ليهودي العنصري الرومانية، اختلط االيمان بمجيء المسيح المخلص بين المفهوم ا
الضيق والمفهوم المسيحي االممي الواسع، وصار ينظر الى كل المؤمنين بمجيء المسيح 

ومع ان المسيح ولد في عائلة يهودية ومن نسل داود، كما في نبوءات ". يهود"بأنهم 
وتخلى عن ) االرامية ـ الكنعانية(، اال انه ترعرع وعاش في الناصرة "العهد القديم"

يسوع "ّاالرامية ـ الكنعانية وبشر وكرز بها، وسمي !) والثقافة(رية وتبنى اللغة اللغة العب
وروما، كان ) الكنعانية(ونتيجة العداء الوجودي المتجذر بين قرطاجة ". الناصري

= الكنعانية (الكنعانيون أشد المتحمسين لفكرة المسيح المخلص وتحولت سوريا الطبيعية 
، قبل وبعد ميالد السيد المسيح، الى االم الحاضنة )فينيقيةال= السوريانية = االرامية 

  .االساسية للديانة المسيحية، التي منها انتشرت المسيحية في كافة ارجاء العالم
  

الذين كانوا ينتظرون ظهور " َالمسيحيون القْبليون"ومع والدة السيد المسيح آمن به     
  ."مسيحيين"الذين صاروا يعتبرون المسيح، وفيهم عدد كبير من اليهود السابقين 

  
انكروا مجيء المسيح، وكذبوا الرواية المسيحية " اليهود"ولكن كبار االحبار والتجار     

وهو ما سنتوقف (حول ميالد المسيح، وتآمروا مع الحاكم الروماني لقتل المسيح الطفل 
  :وهنا علينا ان نؤكد على النقطة التالية). عنده الحقا على حدة

  
يرى الكثير من الباحثين، الدينيين والتاريخيين، ان الديانة اليهودية هي الديانة     

واذا افترضنا اخالص النية، فإننا . االبراهيمية االولى، وان المسيحية انبثقت عن اليهودية
نرى ان هذا الرأي يدخل في باب الخطأ الشائع وهو تحريف للواقع الديني والتاريخي 

 ميالد السيد المسيح كانت الجماعة المسيحية ـ اليهودية جماعة انسانية فقبل. على السواء
واحدة، تتفق او تختلف في بعض المعتقدات، اال انها تجمع على انتظار مجيء المسيح ـ 

وبعد ميالد السيد ". مسيحية ـ ما ـ قبل ـ المسيح"اي انها كلها كانت جماعة . المخلص
وبميالد المسيح انفصلت . ّة وانكرته وكذبته االقليةالمسيح آمنت به اكثرية هذه الجماع

واالقلية تسمى " مسيحية"فصارت االكثرية تسمى . الجماعتان احداهما عن االخرى
بل " اليهودية"انبثقت من " المسيحية"وعليه فليس من الصحيح القول ان ". يهودية"

، وتحول كل "يةالمسيح"على " اقلوي"هي شذوذ وخروج " اليهودية"ان : االصح القول
والصراع الديني والفكري والسياسي . منهما الىى ديانة مستقلة تماما عن االخرى

  .منذ ميالد السيد المسيح حتى اليوم" الديانتين"واالجتماعي هو قائم بين هاتين 

  
      

  
يالد السيد المسيح من المجوس تقول الرواية المسيحية ان االحبار اليهود علموا بم    

وادركوا فورا ان المسيح الذي ولد ليس . الذين جاؤوا من الشرق للسجود وتقديم الهدايا له
= االممي "الذي ينتظرونه، والخاص بالعبرانيين فقط، بل هو المسيح " اليهودي"المسيح 

: وا للمجوسوقال. ، فعزموا على قتله"االمميون" "المسيحيون"الذي ينتظره " المسيحي
بعد ان تجدوا المسيح المولود عودوا الينا واخبرونا اين هو كي نذهب نحن ايضا ونسجد 

  .له
  

ولهذا تحدثوا مع الحاكم . وكان االحبار اليهود يريدون فعال قتل المسيح المولود    
      .الروماني هيرودوس قائلين له ان المسيح المولود سيكون ملكا وينازعك الملك

  
لمجوس بعد ان قدموا الهدايا للمسيح اوحى لهم المالك ان ال يعودوا الى االحبار ولكن ا

فعادوا ادراجهم من طريق اخر غير الذي . اليهود ويخبرونهم بمكان وجود الطفل يسوع
وحينما يئس االحبار اليهود من مجيئهم صمموا على قتل جميع االطفال . جاؤوا منه

فقوا مع هيرودوس على قتل جميع اطفال بيت لحم وات. المولودين حديثا في بيت لحم
وتقدر غالبية . وجوارها من عمر سنتين فما دون، حتى يكون الطفل يسوع من بينهم

ولكن الطفل يسوع نجا من القتل . الكنائس المسيحية عدد اطفال بيت لحم القتلى باالالف
صر، الن الن المالك اوحى للقديس يوسف خطيب مريم ان خذ الطفل وامه الى م

وبالفعل فرت العائلة المقدسة من بيت لحم الى مصر وبقيت . هيرودوس يريد ان يقتله
هناك حتى مات هيرودوس بعد بضع سنوات فعادت العائلة المقدسة الى الناصرة في 

  .الجليل
  

 كانون االول من 29وتحتفل الكنائس المسيحية بذكرى مجزرة اطفال بيت لحم في     
ير هنا ان مجزرة اطفال بيت لحم هي جريمة كبرى مركبة من جريمتين ونش   .كل سنة

االولى هي النية المسبقة والمتعمدة في قتل : كل منها تمثل جريمة كبرى ضد االنسانية
المسيح الطفل بكل ما تعنيه من العزم على قتل المسيح حتى وهو طفل، ومن ثم قتل كل 

 وسماوية، ومدلول نية قتل المسيح يتضمن نية ما يمثله المسيح من قيم اخالقية وانسانية
الجريمة العظمى المتمثلة في قتل : والثانية هي. قتل كل من آمن او سيؤمن بالمسيح

. االطفال االبرياء الذي ال ذنب لهم بميالد السيد المسيح الذي يكرهه اليهود حتى الموت
 الداعية الى ابادة الكنعانيين التوراتية" الثقافة" "طورت"ونستنتج من ذلك ان اليهودية قد 

ابادة جميع المسيحيين الحقيقيين " ثقافة"واالستيالء على اراضيهم، ووضعت قيد التطبيق 
اي قتل الكنعانيين واالفريقيين واالوروبيين وحتى . او المفترضين حتى لو كانوا اطفاال

  .االميركيين اذا كانوا مسيحيين
  

قتل االطفال انفسهم اذا وجدت المكيافيلية اليهودية قتل االبرياء و" ثقافة"ومن ثم     
  .مصلحة لها في ذلك

  
اننا نرى ان الكنيسة الرسمية ال : بناء على ما تقدم ال بد لنا اال ان نقدم المالحظة التالية    

تعطي االهتمام التاريخي الكافي، االخالقي والوجداني وااليماني واالنساني والقانوني 
.  اطفال بيت لحم ومدلوالتها التاريخية والدينية والسياسية الكافيةوالسياسي، لمجزرة

  .وتمر هذه المناسبة بشكل غامض جدا جدا في ظل االحتفاالت بعيد الميالد
  

ان التقصير في االضاءة بشدة على هذه الجريمة الكبرى القديمة ضد اطفال بيت لحم     
هل والتسامح ال يساهمان في فضح خطر والنية الشيطانية لقتل الطفل يسوع، ـ هذا التسا

االخالق والسياسة اليهودية على البشرية، وهو ما نراه بشكل صارخ الى اليوم في 
الممارسات االسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، وما شاهدناه في ممارسات 

  .اسرائيل ضد الشعب اللبناني المظلوم
  

ان يضيئوا اكثر ويعظوا ضد هذه الجريمة ونحن نناشد جميع رجال الدين االجالء     
  .الكبرى النكراء ضد المسيح والمسيحية واالنسانية، والتي ال تموت بمرور االزمان

  
  

  
يكتسب فرار العائلة المقدسة الى مصر اهمية خاصة جدا في تاريخ المسيحية والعالم     

 العائلة المقدسة في فلسطين لكان اليهود والرومان عثروا عليها عاجال ام النه لو بقيت
  .ولو حدث ذلك لكان التاريخ العالمي كله سار في اتجاه آخر. آجال وقتلوا المسيح الطفل

  
وفي ذلك الزمان كانت وسائل المواصالت ال تزال بدائية، ولم يكن ليخطر في بال     

ان تنتقل الى مصر هربا من اليهود والرومان، الن المسافة احد ان العائلة المقدسة يمكن 
  بين فلسطين ومصر تمتد لمئات الكيلومترات، تتخللها اراضي سيناء الرملية القاحلة التي

  احلدث االول ـ القطيعة بني املسيحية واليهودية

 احلدث الثاين ـ جمزرة اطفال بيت حلم

 احلدث الثالث ـ فرار العائلة املقدسة اىل مصر
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  . ال يعيش فيها سوى بعض البدو الفقراء المعتادين على صعوبة الجفاف وشظف العيش
  

ار أركب مريم العذراء على حمار وتقول الرواية المسيحية ان القديس يوسف النج    
ويسوع الطفل في حضنها، وسارت وراءهم امرأة تدعى سالومي كانت تساعد مريم 

فكيف تسنى لهؤالء االربعة ان يجتازوا المسافة بين بيت لحم . العذراء في العناية بالطفل
  ومصر وهم بال زاد وبال ماء، واليهود والرومان يبحثون عنهم ليقتلوا الطفل؟

  
ال تقول لنا الرواية المسيحية ان ذلك تم باعجوبة سماوية كأن تحمل سحابة سماوية     

وهذا يعني ان . االربعة والحمار وتطير بهم في الفضاء وتحط بهم في ارض مصر
  فكيف تسنى ذلك؟". بشرية"العائلة المقدسة انتقلت الى مصر بطريقة 

  
وال . ستراحة والنوم والطعام والشرابان العائلة المقدسة كانت تحتاج الن تأوي لال    

. تقول اي رواية ان الطريق التي سلكتها العائلة المقدسة كان يوجد فيها خانات للمسافرين
ولو وجدت مثل هذه الخانات لكان يوجد فيها حكما عسكر روماني ولكان تم القبض على 

  .العائلة المقدسة
  

تأوي لدى اناس من سكان الطريق الذي ان المنطق يقول ان العائلة المقدسة كانت     
مستعدون الن يؤووا العائلة المقدسة، سرا " اصدقاء اوفياء"سلكته العائلة المقدسة، اناس 

عن اعين اليهود والرومان، وان يؤمنوا لها المأوى والطعام والماء والكساء، ثم يدلونها 
آخرين، " صدقاء اوفياءا"على الطريق الصحيح لمتابعة الرحلة، حيث تأوي العائلة عند 

وفي مصر بالذات لم تكن . وهكذا دواليك، على طول الطريق من فلسطين الى مصر
العائلة المقدسة تمكث في مكان واحد مدة طويلة بل كانت تنتقل من مكان الى مكان آخر، 

وهذا مما يفسر وجود امكنة . تحسبا من امكانية اكتشاف امرها من قبل اليهود والرومان
في مصر، اقيمت فيها كنائس، الن العائلة المقدسة اقامت في تلك االمكنة حسب كثيرة 

  .معتقدات الكنيسة القبطية
  

  :وفيما بعد يقول السيد المسيح في بعض آياته    
ِألني جعت فأطعمتموني) 35: 25إنجيل متى  [ ُِ ُ ّْ َْ ْ َ ََ ُ ِعطشت فسقْيتموني. ُ ُِ َُ َْ ََ وعاريا . ُ

ُكنت َغ. فكسيتموني ْ ِريبا فآوْيتمونيُ ُ ُ َ َ ً ِ. [  
  

الذين آووا وأطعموا وسقوا وكسوا العائلة المقدسة " االصدقاء االوفياء"فمن هم اولئك     
واخفوها عن اعين اليهود والرومان، وساعدوها على االنتقال سرا من فلسطين الى 

  مصر، وفي داخل مصر؟
  

جيء المسيح المخلص، والذين الذين كانوا يؤمنون بم" َالمسيحيون القْبلييون"إنهم     
كانوا مستعدين للتضحية بحياتهم لحماية يسوع الطفل والعائلة المقدسة من غدر اليهود 

  .والرومان
  

  :وحسب الرواية المسيحية، فهذا برهان تاريخي كبير على امرين مترابطين    
لدى شعوب على نطاق واسع ) قبل ظهور المسيح(َاالول ـ انتشار المسيحية القْبلية     

  .الشرق العربي، من سوريا الطبيعية الى مصر وما بعدها
  

كانت تمتلك تنظيما سريا واسعا في قلب منطقة " َالمسيحية القْبلية"والثاني ـ ان ظاهرة     
وان هذا التنظيم كان ينخر االمبراطورية الرومانية من داخلها تمهيدا . االحتالل الروماني

 بل بقوة الكلمة وجاذبية االيمان المسيحي، وباالنتشار لتقويضها ليس بالسيف والقهر
الواسع للمسيحية، التي شملت جميع شعوب االمبراطورية الرومانية، وهدمت جميع 
الحواجز الطبقية والعنصرية، وأشرعت االبواب لعصر االنوار والحرية واالخاء 

   والتقدم، عصر التجدد الفكري وتأليه االنسان
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    مرمية ً في : راق سواه من العاطلينيرى أوراق تقديمه وأو:  لى شاشة االنترنيتع

  ... الحول والقوة:تنهدت أمه .. ِسالل المهمالت
  

اطلق في كل الجهات . لن تضيق بي مسافات الالحول والالقوة: نهض وهو يهمهم    
امنح الشمس عافية الفجر لتحرر من غروبها .. اجتذبه.. امد الى االفق يدي.. صوتي

  .نهاراتي
  

تنهد .. فرك جبينه.. تلوى في سريره.. استعانت بأبيه..ِأرتجفت األم من غضب ولدها    
احتملتي غضبي وثوراتي وهذا الجسد الذي : ثم اقتلع من حنجرته قليل من الكلمات

.. دعيه: نحو ولدهما.. ّثم بسبابته.. شاركتك فيه كل فنون التعذيب في الشعبة الخامسة
  .ه شيئاسوى هذا الوطن لم اورث

  
.. ثم هرول صائتا.. وأبواب محلته، فالشارع..لم يسمع كلمات والده حين غادر الباب    

: أصوات والكتفان أكتاف وأكتاف: الصوت.. انتبهت كتفاه وهما ترتطمان بأكتافهم 
  .. دماؤهم ومسيل الدموع. األكتاف والهراوات..تداخلت األصوات والفوهات 

  
  .بهدوء يناقشون لحظتنا العراقية الدامية.. بكل أناقتهم يبتسمون :على شاشة التلفزيون     

  
-2-  

هرول كمن يريد .. وهو يتقدم اخرج من القميص جسده فاتحا ذراعيه وصدره    
  .احتضان عزيزا

  ؟..لماذا عاريا: صاحوا    
ِأحاول أن اولدُ من جديد: دون أن يلتفت     ُ.  

  
  ؟..لماذا عاريا -وأنت: التفت اليه صاحبه متسائال. .وبال تردد مزق االخر قميصه    

  ..كي اليطمع السراق بنهبي :    
  

  أريد وطني: صاح ثالثهم وهو يرتدي علم العراق    
صاحت الرصاصات وقنابل مسيل الدموع والمصفحات ومركبات الزجاج المظلل     

  ....برأسك.. خذه :والطرف الثالث
  

-3-  
  .....ْحاولت وتحاول أن تصنع أجوبة ٍ كلما صلصلت عليها السالسل    

  
تبحث عن .. رغم برودة الحيز المترب المظلم.. ترفع.. يداهمها من الضفة األولى قلق    

  . عيناها:السماء
  

  اناديك وأسألك عن ولدي؟ .. ٍأيحق لي ياإلهي وأنا في غياهب لحد 
  

ٍتخاطب انفاسها ريح قميص مبتل بثمن ٍ َ ها يمه ما الذي جاء : ُمرتجفة شاحبة      الوعيُ
  ؟..بك هنا 

  
  .يمه قلت أريد وطنا فقادوني اليك: وكما كان حين يسمع صوتها، مبتسما يجيبها    

  
ترتفع فوق قوانين الضفتين خارج حدود الظالم تجسد ظال يحتضن كومة تراب     

   فٍيدثرها علم مخضب بدماء ال تتوقف عن النز
 

وريث 
  الثورات

 

 

  بلقيس خالد

 قالعرا
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  ألنبي حول التصوف والنبوة ورحلة  لمقاالتيإكماال
دمحم من ألتصوف إلى ألنبوة سأحاول في هذه المقالة 

  .أإلجابة على هذه ألتساؤالت
  

      
  
    
ّمن المعلوم أن هناك تأثير متبادل وتالقح بين   

األساطير للشعوب المتقاربة جغرافيا وأسباب مشتركة 
لظهور تلك األساطير من هذه األسباب قهر ألموت 

  .ِّ ظهور اإلله المخلص لشعبهوتمني
  

لنلقي نظرة على األساطير المشابهة ألسطورة اإلله     
واألبن المولود بدون إتصال جنسي بين اإلله وفتاة 

  .عذراء
  

  :أسطورة أوزويريس وإيزيس وحورس المصرية    
ًإلها للخير ورمزا للخصب في " أوزوريس"كان      ً

وأصبح " رع"ُملك وقد ورث . عقيدة المصريين القدماء
التي " إيزيس"إله كل شيء في العالم، وقد تزوج أخته 

التي " نفتيس"بينما أختها . ًكانت خصبة وزواجها مثمرا
ّإله الشر كانت عقيمة ال تلد، فدبت " ست"تزوجت 

الغيرة في أوصالها وأرادت أن تكون خصبة كإيزيس، 
الذي يمثل " ست"وظنت أن سبب عقمها يرجع إلى 

  .لجدباءاألرض ا
  

وأراد أن " أوزوريس"يبغض أخاه " ست"وكان     
ًيمكر به فدبر له مكيدة الغتياله، فأقام له حفال مع بعض  ّ
ًاآللهة األخرى، وأعد تابوتا جميال كسوته من الذهب  ً

وزعم أن هذا " ست"وأقبل . بحجم اإلله الشاب وحده
التابوت هبة منه ألي إله من الحاضرين يصلح ألن 

استلقى كل إله في التابوت .. وهكذا. ًدا لهيكون مرق
ليجرب حظه دون جدوى، إلى أن جاء دور 

وما أن رقد فيه حتى أغلق اآللهة عليه " أوزوريس"
ثم ألقوا التابوت في نهر النيل، وطفا حتى بلغ .. الغطاء

وهناك حملته األمواج إلى .. البحر األبيض المتوسط
) بيبلوس( مدينة فرسا عند).. لبنان(الشاطئ الفينيقي 

ْونَمت على الشاطئ شجرة ضخمة احتوت التابوت َ.  
  

وكان في تلك المدينة ملكة جميلة هي اإللهة     
، خرجت إلى الشاطئ تتريض، وحين "عشتروت"

أبصرت الشجرة أمرت بقطعها وإقامة عمود ضخم من 
بمصير " إيزيس"ولما علمت . جذعها في وسط قصرها

حث عنه في كل مكان، زوجها وهي من مصر أخذت تب
وكانت كلما . واستبدت بها األحزان، فبكته بالدمع الهتون

تتساقط في النيل .. هطلت الدموع من عينيها غزيرة
  . فتمتزج بمائه فيفيض

  
هي سبب " إيزيس"فقد كان الفراعنة يعتقدون أن دموع 

اإللهة الجميلة " إيزيس"ًفيضان النيل وأخيرا استدلت 
وهناك دخلت ) بيبلوس(إلى على مكان زوجها ومضت 

  .القصر واتخذتها الملكة نديمة لها ومرضعة لوليدها
  

 -وكانت إيزيس في تلك المدة قد اتخذت صورة النسر    
ّ وحومت حول العمود العظيم القائم وسط -رمز الحياة 

القصر، وطافت بجثة زوجها وأخذت تناجي روحه، 
ا وال فتحولت بقوتها السحرية إلى روح ترى من أمامه

يراها أحد، ثم حدثت المعجزة فقد حملت إيزيس بالروح 
حملت في أحشائها الطفل . دون أن يمسها بشر

وهربت به في أحراش الدلتا إلى أن كبر " حورس"
ّفحارب الشر وانتقم ألبيه وخلص اإلنسانية من شرور 

  ). ِّاإلله المخلص(فسماه المصريون حينذاك " ست"عمه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ئ إيزيس فسألتها عن بغيتها وأرادت الملكة أن تكاف
الشجرة الذي يحوي زوجها فأعطته فطلبت منها جذع 

لها وأخرجت التابوت منه، وحملته مسرورة ثم وضعته 
وهناك استلقت على . في سفينة وأبحرت به إلى مصر

جثة زوجها الهامدة، ونفخت فيها من أنفاسها مستعينة 
 ببعض اآللهة، فردت إلى الميت الحياة، ثم ارتفع

بعد ذلك إلى السماء واعتلى العرش في " أوزوريس"
  .العالم اآلخر

عاش " أوزوريس"من هذه األسطورة نرى أن     
ُومات ثم ردت إليه الحياة ثانية، وأصبح شجرة 
خضراء، فكان هو اإلله المهيمن على الزراعة وبذر 

وقد . الحياة في هذا الوادي، ينشر فيه الخضرة كل عام
قدماء أن الحبة التي يبذرها الزراع رأى المصريون ال

تنبت وتخضر وتأتي بالثمار، ومن تلك الثمار أخذ 
وفكر في . ًيزرع حبوبا أخرى، فتكررت معجزة الحياة

تلك الحياة المتجددة التي ال تموت، فاعتقد أن هذا الشيء 
الحي الذي ال يموت هو إله، وأن أوزوريس هو روح 

وعرف كيف . ألرضهذه الحياة الخضراء الثابتة في ا
أن هذه النباتات المخضرة تذوي كل عام، وتترامى 
لناظرها كأنها ماتت وفارقت الحياة، ولكنها ال تلبث أن 

  .تعود مرة أخرى إلى حياتها ونضرتها
  

هو " أوزوريس"وقد آمن المصريون القدماء بأن     
القوة التي تمدهم بالحياة وتعطيهم القوت في هذه الدنيا، 

ألرض السوداء التي تخرج منها الحياة وأنه هو ا
ِالمخضرة، ورسموا سنابل الحب تنبت من جسده،  ّ َ

وكانوا يقيمون . ورمزوا للحياة المتجددة بشجرة خضراء
ًفي كل عام حفال كبيرا ينصبون فيه شجرة يزرعونها  ً
ويزينونها بالحلي ويكسونها باألوراق الخضراء كما 

  .ديفعل الناس اليوم بشجرة عيد الميال
  

ّوقد سمى البابليون هذه الشجرة بشجرة الحياة،     
وكانوا يعتقدون أنها تحمل أوراق العمر في رأس كل 

ُفمن اخضرت ورقته كتبت له الحياة طوال العام، . سنة َ
ومن ذبلت ورقته وآذنت بالسقوط فهو ميت في يوم من 

وقد سرت هذه العادة من الشرق إلى الغرب . أيامها
ن بالشجرة في عيد الميالد ويختارونها من فأخذوا يحتفلو

ُاألشجار التي تحتفظ بخضرتها طوال السنة كالسرو، 
  ."والصنوبر

  
      

  
ّإن تاريخ الدين واالسطورة هو صراع الذات مع     

ففي المراحل االولى كانت الذات مسحوقة امام . الموت
 مهرب منه الموت والعالم االسفل كان مسيطرا جبارا ال

في سلسلة اساطير      وال فكاك من اسره االبدي،
االولين بحثنا عقائد ما بعد ألموت لحضارات وادي 

ّووجدنا بأنه ) السومرية والبابلية واآلشورية( ألرافدين 
ّال يوجد في عقائد ما بعد الموت ألرافديني ثنائية ألجنة 
 وألجحيم، وال ثنائية ألثواب وألعقاب، في أالساطير

أو ) أنانا أو عشتار( ّألرافدينية الحظنا بأن إله ألخصب 
ُيؤسر أو يختطف من قبل آلهة ) ّتموز أو ديموزي( أبنها 

ّألعالم أألسفل ويبقى هنالك لفترة معينة ثم يصعد ألى  ّ
أألعلى، هذا ألتناوب له عالقة بألمواسم ألزراعية من 
خريف وصيف وربيع وخريف، فأإلنسان ألرافديني كان 

ّمه أألول طعامه أألساسي ألقمح ودورة حياته فبعد ه
موسم ألحصاد كانت تقام ألمآتم ألتي ترمز ألى جفاف 
أألرض وموت الهة ألخصب ونزولها الى ألعالم 
ّأألسفل، أما في موسع ألربيع فكانت أألحتفاالت تتسم 
بطابع ألسعادة وألفرح لقيام آلهة ألخصب من ألموت 

  .وتحرره من ألعالم األسفل
  

عشتار وفيما بعد (ّإن حياة وموت اله الخصب     
كانت امورا موحية بأمل غامض وبعيد بإمكانية ) تموز

َالخالص من سيطرة الموت كما تخلص منها إله  َّ

ّالخصب، فكان تعلق قلوب العباد بهذا ألمخلص ألحياتي  ّ

ولم يكن . تعبيرا عن النزوع اإلنساني األبدي نحو الخلود
ّ البشر إال مظهرا من مظاهر صراع ظهوره في ضمير

الظاهرتين الكونيتين في داخل اإلنسان وخارجه، 
  .صراع الموت والحياة

 

  
  كامل علي

 العراق

 ملسيح أسطورة؟اهل : أوال

  أإلله أملُخلِّص
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واكتسابها ) ديانات الخصب( ّإن نمو الديانات البعلية     
ديانات اآللهة ( غلبة شعبية على الديانات االيلية 

هو حالة تالية في تطور الدين ) السماوية البعيدة 
، وحالة وسط تحتوي على شيء من التوازن واالسطورة

  .بين الحياة والموت
  

ّاما المرحلة الثالثة فتمثل عن حق مرحلة انتصار      ّ
فما حصل إلله . الحياة على الموت في الدين واالسطورة

الخصب مرة سيحصل لكل عباده المخلصين ممن 
. سيدخلون في ديانته، ويلتحقون به من دون بقية أآللهة

). من آمن بي وإن مات فسيحيا: ( د المسيحقال السي
ّفتحولت ديانة الخصب الى ديانة سرية وتحول مخلصها  ّ
ّاالرضي الحياتي الى مخلص روحي باسطا سيطرته 

من عالم الحياة الى عالم الموت ايضا، مقدما لعباده 
  .خالصا لروحهم من سطوة العالم االسفل

  
المسيحية التي لقد بلغ االنتصار على الموت قمته في     

اعطت اإلنسان بعثا كامال غير منقوص، حيث يعود 
  .الجسد سيرته االولى بكل تفاصيله واجزائه

  
في مسيرة المسيحية االولى في القرون الثالث بعد     

ّالميالد، حيث ارتبطت بكونها فرقة يهودية جديدة، تخبط 
الفكر الالهوتي قبل ان يتوصل لقرار حاسم في البعث 

لروح وشمولية الثواب والعقاب، فكانت فكرة وخلود ا
ّخلود الروح تقتصر على المؤمنين الذين اتحدوا بالمسيح 
فأعطيت لهم به الحياة، شأنها في ذلك شأن ديانات 
االسرار التي كانت شائعة في االمبراطورية الرومانية 
في تلك اآلونة كاالورفية وغيرها، حيث كان االلتصاق 

شرط للخالص ) س أوغيرهديونيسيو(ّبمخلص هو 
  .وللحياة الجديدة

  
لقد بقيت عبادات وطقوس الديانات السرية خفية،     

ّوبإستثناء االعياد الربيعية السنوية وال نكاد نعرف إال 
من هذا القليل الذي نعرفه . ّالقليل عما كان يجري بألفعل

ّأن معظم هذه الديانات كانت تمارس نوعا من العشاء 
ُى بحيوان هو رمز اإلله الميت فيقتل السري حيث يؤت ّ

ّويؤكل لحمه ويشرب دمه كفعل رمزي لالتحاد الحقيقي  ُ
ّوفي غير هذه المناسبة فإن قتل هذا الحيوان . بأإلله

ّوإكله يحرم تحريما باتا ّ كما هو شأن حيوان الخنزير . ُ
ّالمحرم أكله لدى السوريين من عباد ادونيس إال في  ّ ّ

ّلدى المصريين أيضا إال خالل طقس العشاء السري، و
  .الطقوس المشابهة الخاصة باوزوريس

  
ّلقد تبنى اليهود هذا التحريم اقتداء بالمصريين     

ّوجيرانهم السوريين دونما سبب واضح ثم جاء الدين 
ّاإلسالمي وتبنى تحريم اكل لحم الخنزير بتأثير الدين 

  .اليهودي
  

نات االسرار وجيش ّفي هذا الجو الثقافي المشبع بديا    
وكان . ّأآللهة المخلصين ظهرت المسيحية إلى الوجود

ّاتباع المسيح في البداية هم قلة من اليهود المشبعين  ّ

باالفكار المهدية التي كانت من القوة في تلك اآلونة بين 
جماعة اليهود لدرجة كان معها ظهور المهدي المنتظر 

و ساعة لينقذ او المسيح المرتقب متوقعا في اي لحظة ا
الشعب من إضطهاد الرومان ويبني ملكوت الرب في 

  .االرض
  

ولم يعتقد هؤالء في البداية انهم انما ينتسبون لدين     
جديد بل نظروا النفسهم دوما على انهم فرقة متميزة في 
ّالدين اليهودي القديم، ورغم ان المسيح قد خيب آمال 

 للصلب الكثيرين في ذلك الوقت عندما ترك نفسه
ّوالموت، فإن من بقوا على ايمانهم رأوا أن المسيح قد  ّ

ّغادرهم الن الناس ليسوا بعد على مرحلة تؤهلهم 
للدخول في ملكوت الرب وان عليهم ان يتطهروا قبل ان 

  .يعود المسيح اليهم مرة ثانية
  

ّإال أن المسيحية لم تحافظ على وضعها هذا      ّ
  :السباب متعددةبإعتبارها فرقة يهودية صغيرة 

  
  .ّلم يتحول لإليمان الجديد سوى قلة من اليهود -1    
  .تأخرت عودة المسيح الى درجة كبيرة -2    
ّتدمير مدينة اورشليم اثر ثورة مسلحة قام بها  -3    

ّاليهود على الرومان وتم بذلك توجيه ضربة قاضية 
  .على آمالهم القومية

اشمل واوسع من اثبتت تعاليم المسيح انها  -4    
ّالتفسيرات اليهودية الضيقة فبدأت باالنتشار في 

وقد انتشرت المسيحية اوال . االصقاع المجاورة والبعيدة
لدى بعض افراد الجالية اليهودية في اصقاع 
االمبراطورية الرومانية ولكنها ما لبثت ان انتقلت الى 
ّافراد من غير اليهود واخذت تشكل تدريجيا دينا قائما 

  .ذاته منفصال عن اليهوديةب
  

لقد ساعدت تعاليم بولص الرسول الى حد كبير في     
   .تدعيم هذا االنفصال

  
وبدخول الغرباء الى المسيحية اخذت المسيحية تغدوا 
ّغريبة عن اليهودية، ولما كان هؤالء الغرباء بعيدين كل 
البعد عن فكرة المهدي او المسيح المنتظر الذي ينقذ 

 االضطهاد ويعيد بناء امجاده، فقد قاموا شعبه من
  .بصياغة فكرتهم الخاصة عن المسيح وطبيعته ودوره

  
ّوألن معظم من دخلوا في الدين الجديد كانوا اتباعا     

ّلديانات سرية كاالورفية وديانة ميثرا وألن جوهر العام 
لهذه الديانات هو المسيطر على افئدة الناس في تلك 

رسل االوائل ارادوا اجتذاب الجماهير ّاآلونة، وألن ال
كل دين جديد (باسلوب يألفونه وبصيغ اعتادوا عليها، 

يحافظ على بعض معتقدات وطقوس الشعوب التي ينشأ 
الدين في ظهرانيها فاإلسالم مثال حافظ على بعض 
الطقوس الوثنية الموجودة في عبادة الحج كالصفا 

، لهذا كله فقد نحت )حجر االسودوالمروة وتقبيل ال
المسيحية منحى الديانات السرية وتبنت كل ما 
استطاعت ان تتبناه وما يتالئم معها من طقوسها 

ّفتحول المسيح من مبشر يهودي الى إله . ومعتقداتها ّ
ّوهو كمن سبقه من اآللهة المخلصة اله ابن يلد من . ّميت

ُعذراء ويبشر برسالة جديدة ثم يعاني و ّ يتألم ويموت، ّ
ّولكنه يتغلب على الموت ويصعد منتصرا من عالم 

االموات حامال الخالص والحياة االبدية لمن آمن به، 
ولكن خالص المسيحي ال يعتمد على االتحاد الجسدي 
باإلله عبر مجموعة من الطقوس، كما هو االمر في 
الديانات السرية، بمقدار ما يعتمد على الحياة االخالقية 

  .مةالقوي
  

لقد كافح الدين الجديد كفاحا مريرا ضد الديانات     
الرسمية لالمبراطورية الرومانية ولكن كفاحه االقوى 
واالمر كان كفاحا صامتا ال عراك فيه وال دماء ضد 
الديانات السرية، ولعل اقوى تلك الديانات التي نازعت 
المسيحية فترة طويلة من الزمن على الفوز بقلوب الناس 

الشديدة الشبه بالمسيحية والواسعة ) ميثرا(ت ديانة كان
  .االنتشار في شتى انحاء االمبراطورية الرومانية

  
هذا التشابه الغريب بين الديانتين اذهل المسيحيين     

وكان . انفسهم فاعتبروه من صنع شيطان رجيم
الميثرويون يتهمون المسيحيين باقتفاء اثرهم واقتباس 

  .يون بدورهم يردون االتهام بمثلهمعتقداتهم، والمسيح

ولعل اثرا من ذلك العراك الطويل ما زال ماثال حتى     
  :ايامنا هذه وهذه بعض االمثلة

  
 25العالم المسيحي يحتفل بميالد المسيح يوم  .1

كانون االول وهو يوم االنقالب الشتوي حيث تصل 
الشمس الى آخر مدى لها في الميالن عن كبد 

ل النهار آخر اشواطه في القصر السماء، وحيث يص
هذا اليوم . ويبدا بعد ذلك باالمتداد على حساب الليل

ُبالذات أعتبر دوما في الديانات الشمسية عيد ميالد 

للشمس فيه تتجدد قوتها وتستعيد عزمها لمقارعة 
  ..قوى الظالم

  
لقد اقترنت عبادة ادونيس في سورية واوزوريس في     

 25فالسوريون ليلة . الشمسمصر في فترات متأخرة ب
كانون االول كانوا يحتفلون بمولد ادونيس فيجتمعون في 

لقد انجبت : ( المعابد ويصرخون عند منتصف الليل
والمقصود بالعذراء طبعا هو ) العذراء ابنا والنور ينتشر

آلهة الشرق الكبرى عشتار او عستاروت التي يدعوها 
لسماوات، فالعذراء الساميون بالسيدة السماوية او ملكة ا

لقبها والعذرية جوهرها رغم كونها آلهة الحب، النها 
  .معطاء دون ان تنقص

  
عيد الفصح يعطينا مثال آخر على تبني المسيحية . 2

فعيد . للمناسبات واالعياد الخاصة بديانات االسرار
الفصح هو عيد قيامة المسيح من بين االموات بعد ما 

لى درب االالم وقد عاناه في يوم الجمعة الحزينة ع
 آذار عيدا للفصح، وبذلك 25تبنت الكنيسة يوم 

يكون بعث المسيح هو بعث ربيعي، شأنه في ذلك 
ّشأن آلهة الخصب القديمة والمخلصين االوائل 

ّوخصوصا اودونيس وآليس الذي كان يحتفل عباده  ُ
  . آذار25 و 24بقيامته فيما بين يوم 

  
يسيين فاننا نجد اعيادا وبعيدا عن هذين العيدين الرئ    

ُوثنية اخرى قد حورت وأسبغت عليها الصفة المسيحية،  ُ
فعيد اآللهة ديانا قد اصبح عيد صعود السيدة العذراء، 

  .وعيد االموات قد اصبح عيد القديسين
  

ّأما األم الكبرى او القوة االخصابية الكونية المتمثلة     
ة مريم العذراء ّبآلهة الحب العذراء فقد حلت محلها السيد

التي دُعيت بسيدة السماوات وهو اللقب الرئيسي لآللهة 
  .عشتار

  
وليس الصليب نفسه كرمز للسيد المسيح بالرمز     

الجديد في عالم الديانات القديمة، فقد اقترن الصليب بعدد 
من آلهة الخصب الشرقية القديمة، فهو رمز أالله 

 والصليب ايضا أحد اشكال االله بعل او حدد،) أندارا(
آلهة مدينة بيروت، واحد ) بارات(رمز اآللهة الفينيقية 

  .اشكال آلهة الخصب عشتار او عشتروت
  

ّإن شكل الصليب هو االصطالح الدال على الخصب     
  .في اللغة السومرية

  
  

      
ميثرا هي من األرباب المعبودة التي سبق وأن     

، ) في موطنها األصلي) ند ــ إيرانيةعبدتها الشعوب اله
ومنه تنبع الديانة الزرادشتية ، وهو اإلله الذي حملوه 
ّمعهم في حلهم وترحالهم ولقد جاء ذكره في أقدم الكتب 

وفي اآلفستا باسم ) ميثرا(باسم ) ريك فيدا(المقدسة 
بأنه إله النور حامي حمى الحقيقة وعدو الكذب ) ميثرا(

بأنه يعاقب ) ميثرا(عن ) اآلفستا (والخطيئة ، وورد في
كل من حلف يمينا كذبا أو ينحرف عن الحق والصواب 

  ميثرا اإلله العظيم
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والنزاهة ، إنه يحطم القبائل والجماعات المناهضة له، 
ويهب الصحة والصداقة والرجاء للذين يمجدونه ويكون 

واحد من ) ميثرا(و. حليفا مؤيدا لمن ينذرون أنفسهم له
 في إيران مع إن تلك اآللهة التي ظلت عبادتها

) ميثرا(ّكان قد ألغاها وأبطلها وحورت كلمة ) زردشت(
) مهر(في إيران منذ القرن األول بعد الميالد إلى 

الشمس والعقود، وظل في العهد ) مهر(فأصبحت 
  .اإلسالمي اسما للشمس ولفكرة الشفقة والمحبة

  
      

  
له الذكر تنتقل في اإل Mithras كانت عبادة مثراس    

ّهذه األثناء من فارس إلى أقصى تخوم اإلمبراطورية 
الرومانية؛ وكان مثراس هذا في المراحل المتأخرة من 

 مزدا إله النور، وكان هو -الدين الزرادشتي إبن أهورا
ُأيضا إلها للنور، والحق، والطهر، والشرف؛ وكان يقال  ُ ً ً

رب العالمية ضد ًأحيانا إنه هو الشمس، وإنه يقود الح
قوى الظلمة، وإنه يشفع على الدوام ألتباعه عند أبيه، 
ّويحميهم، ويشجعهم في كفاحهم الدائم للشر والكذب،  ُ

ّولما . َوالدنَس، وغيرها من أعمال أهرمان أمير الظالم
أن نقل جنود بمبي هذا الدين من كبدوكيا إلى أوربا 

ًصور فنان يوناني مثراس راكعا على ظهر ثور  يطعنه ّ
في خنجر في عنقه، وأضحت هذه الصورة هي الرمز 

  .الرسمي لذلك الدين
  

ُوكان اليوم السابع من كل أسبوع يوما مقدسا إلله      ً
الشمس، وكان أتباعه يحتفلون في األيام األخيرة من 

َالشمس التي ال تغلب"ديسمبر بمولد مثراس  واإلله " ُ
ي يوم الذي نال نصره السنوي على قوى الظلمة ف

االنقالب الشتائي، والذي بدأ من ذلك اليوم يفيض على 
ّويحدثنا . ًالعالم ضياء يزداد يوما بعد يوم

عن كهنة مثراسيين على رأسهم  Tertullianترتليان
ّ، وعن عزاب وعذارى في خدمة اإلله؛ "حبر أكبر"

وكانت القرابين تقرب إليه على مذبحه في كل يوم، كما 
ّفي تناول طعام مقدس من الخبز كان عباده يشتركون 

ّوالنبيذ؛ وكانت اإلشارة التي يختتم بها عيده هي دقات 
  .ناقوس

  
ّوكان يحتفظ على الدوام بنار متقدة أمام القبو الذي      ُ

وكان الدين . يمثل فيه اإلله الشاب يطعن الثور بخنجره
َالمثراسي يحض على الخلق الكريم، ويطلب إلى 

 طول حياتهم عن محاربة الشر في أال ينقطعوا" جنوده"
ّويقول كهنته أن الناس كلهم سيحشرون ال . جميع أنواعه

ّمحالة أمام مثراس ليحكم بينهم، ثم تسلم األرواح الدنسة 

ًإلى أهرمان لتعذب على يديه عذابا أبديا، أما األرواح  ً
الطاهرة فترتفع خالل طباق سبعة حتى تصل إلى بهاء 

  .  مزدا نفسه-وراالسماء حيث يستقبلهاأه
  

وانتشرت هذه األساطير التي تبعث في نفس أصحابها 
األمل والقوة في القرنين الثاني والثالث من التاريخ 
الميالدي في غربي آسية، وانتقلت منه إلى أوربا 

، وشادت معابدها متجهة نحو )ّمتخطية بالد اليونان(
  .الشمال حتى وصلت إلى سور هدريان

  
  
  

َروع اآلباء المسيحيين ما وجدوه من أوجه الشبه بين     
دينهم وبين المثراسية، وقالوا إن الثانية قد سرقت هذه 
العبادات عن المسيحية، أو أنها في المثرائية حيل 

). صورة من أهرمان(مضللة احتال بها عليهم الشيطان 
ن أخذ عن اآلخر، وليس من السهل أن تعرف أي الديني

  ولعل االثنين قد تسربت إليهما أفكار كانت وقتئذ منتشرة

  .في جو بالد الشرق
  

وكان في كال الدينين العظيمين اللذين يسودان إقليم     
تتخذ عادة " طقوس خفية"البحر األبيض المتوسط 

صورة احتفاالت تطهير، وتضحية، وتثبيت، ووحي، 
وكان األعضاء الجدد . تدور كلها حول موت اإلله وبعثه

ُيدخلون في دين سيبيل بوضعهم عراة في حفرة يذبح 
فوقها ثور، فيسقط دم الحيوان الذبيح على الطالب الجديد 
ويطهره من خطاياه ويهبه حياة روحية جديدة خالدة إلى 

  .أبد الدهر
  

وكانت أعضاء التذكير في الثور، وهي التي تمثل     
ُناء خاص، وتهدى إلى الخصوبة المقدسة، توضع في إ

وكان في المثراسية طقس شبيه بهذا يعرفه العالم . اإللهة
 اليوناني والروماني القديم باسم الثوربليوم

Taurobolium ويصف أبوليوس في . أو رمى الثور
عبارات جزلة رائعة المراحل التي يمر خاللها خادم 

 فترة الصوم المبدئية الطويلة، والورع -إيزيس
 والتطهير باالنغماس في الماء المقدس، ثم ّوالتقشف،

تظهر له في آخر األمر الرؤيا الصوفية لإللهة لتهبه 
  .النعيم األبدي

  
وقد (ويلتزم الطالب في إلوسس أن يعترف بخطاياه     

، وأن يصوم )كان هذا مما أخاف نيرون وأفقده شجاعته
بعض الوقت عن أنواع خاصة من األطعمة، ويستحم 

َيتطهر من الدنَس الجسمي والروحي، ثم في الخليج ل
وفي عيد دمتر . ّيقرب القربان، وهو في العادة خنزير

كان الطالب المبتدئون يندبون معها اختطاف ابنتها إلى 
الجحيم، ويختصرون في أثناء حزنهم هذا على تناول 
الكهك المقدس، وخليط رمزي من الدقيق والماء 

ّض مسرحية دينية تمثل وفي الليلة الثالثة تعر. والنعناع
بعث برسفوني، ويعد الكاهن الذي يقوم بالخدمة الدينية 

ًكل من تطهرت روحه بأن يبعث كبرسفوني بعثا جديدا َ ُ.  
  

ّوقد صورت الطائفة األرفية، متأثرة باآلراء     
الهندوكية أو الفيثاغورية، موضوع هذه الطقوس في 

بس في جميع األراضي اليونانية، فقالت ان الروح تح
طائفة متسلسلة من األجساد المذنبة، وإن في مقدورها 
أن تنطلق من هذا التجسد الثاني المشين بأن تسمو حتى 

ًتتحد اتحادا هياميا بديونيشس ً .  
  

وكان اإلخوان األرفيون في اجتماعهم يشربون دم ثور 
ّيضحون به للمنقذ الميت الذي يكفر عن خطاياهم  ّ ّ

وكان االشتراك . نقذّويوحدون بينه وبين هذا الم
ّالجماعي في تناول الطعام والشراب المقدسين من 
المظاهر الكثيرة الحدوث في أديان البحر األبيض 
ًالمتوسط، وكثيرا ما كان أهل هذه األديان يعتقدون أن 
هذا الطعام ستحل فيه بهذا التقديس قوى اإلله، ثم تنتقل 

  .لهمنه بطريقة سحرية خفية إلى المشتركين في تناو
  

      
  

الديانة البوذية هي الديانة الثالثة التي ابتدعها مفكري     
ّالهند في العصور التاريخية القديمة، إن هذه الديانة التي 

الذي عرف باسم بوذا وهو لقب تم ” سذهاتا“اسس لها 
اطالقه عليه من قبل اتباعه والذي يعني العارف 

يقظ قد ارتكز وجودها الفكري على االقاصيص المست
والحكايات الخرافية وتعرف هذه االقاصيص باسم 

وتبدأ كل واحدة من ” الجتاكاس“اقاصيص الوالدة او 
هذه القصص بواقعة او حادثة في حياة بوذا تروى في 
الحاضر لتكون مناسبة لتذكر حادثة حصلت في حياة 

وقد ” وذا المنتظرالب“اي ” البوديسات“بوذا عندما كان 

فسرت اسطورة مولده على انها قد شهدت ظهور بريق 
المع في السماء من خالله تسنى لألعمى ان يرى 
ولألصم ان يسمع ولالبكم ان يتكلم واستقام االعرج على 

  .ساقيه وانحنت االلهة من علياء سمائها
  

      
   

التي اختارها هللا ِولد كرشنة من العذراء ديفاكي     
  .بسب طهارتها والدة البنه 

لقد مجدت المالئكة ديفاكي والدة كرشنا أبن هللا     
  .يفاخر بأبن هذه الطاهرة يحق للكون ان : وقالوا 

عرف الناس والدة كرشنا من نجمة التي ظهرت في     
  . السماء

َّلما ولد كرشنا سبحت األرض وأنارها القمر بنوره      ِ
وهامت مالئكة السماء فرحا وطربا  األرواح وترنمت 

  .ورتلت السحاب بأنغام مطربة
ِكان كرشنا من ساللة ملوكانية ولكنه ولد في غار     

  .والفقر بحال الذل 
  .وعرفت البقرة أن كرشنا إله وسجدت له    
وآمن الناس بكرشنا واعترفوا بإلوهيته وقدموا له     

  .صندل وطيب هدايا من 
نبي الهنود نارد بمولد الطفل اإللهي كرشنا وسمع     

في كوكول وفحص النجوم فتبين له من  فذهب وزراه 
َيعبد ّفحصها أنه مولود إلهي  ُ.  

ِلما ولد كرشنا كان ناندا خطيب أمه ديفاكي غائبا عن     
حيث أتى إلى المدينة كي يدفع ما عليه من الخراج  البيت 
  .للملك

ّوالفقر مع أنه من عائلة ِولد كرشنا بحال الذل     
  .ملوكانية

  
وسمع ناندا خطيب ديفاكي والدة كرشنا نداء من     

يقول له قم وخذ الصبي وأمه فهربهما إلى كاكول  السماء 
  .ّألن الملك ينوي إهالكه واقطع نهر جمنة 

وسمع حاكم البالد بوالدة كرشنة الطفل اإللهي     
ته أمر بقتل كافة الوليد وكي يتوصل إلى امني وطلب قتل 

ِالذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها  األوالد الذكور 
  .كرشنا

  
وأتى إلى كرشنا بامرأة فقيرة مقعدة ومعها إناء فيه     

وزيت وصندل وزعفران وذباج وغير ذلك من  طيب 
فدهنت منه جبين كرشنا بعالمة خصوصية  أنواع الطيب 

  .رأسه وسكبت الباقي على 
  

ِصلب ومات على الصليبكرشنا      ُ.  
لما مات كرشنا حدثت مصائب وعالمات شر عظيم     

بالقمر هالة سوداء وأظلمت الشمس في وسط  وأحيط 
السماء نارا ورمادا وتأججت نارحامية  النهار وأمطرت 

في األرض وشاهد الناس  وصارت الشياطين يفسدون 
يتحاربون صباحا  ألوفا من األرواح في جو السماء 

  .ساء وكان ظهورها في كل مكانوم
  

  . وثقب جنب كرشنا بحربة    
وقال كرشنا للصياد الذي رماه بالنبلة وهو مصلوب     

أيها الصياد محفوفا برحمتي إلى السماء مسكن  اذهب 
  .اآللهة

  .ومات كرشنا ثم قام من بين األموات    
  .ونزل كرشنا إلى الجحيم    
ماء وكثيرون شاهدوا وصعد كرشنا بجسده إلى الس    

  .الصعود
  

ولسوف يأتي كرشنا إلى األرض في اليوم األخير     
ظهوره كفارس مدجج بالسالح وراكب على  ويكون 

 امليثرائية الرومانية

   ديانة ميثرا واملسيحيةأوجه الشبه بني    

 املخلِّص عند اتباع الديانة البوذية

 تطابق املسيح مع كريشنا
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والقمر وتزلزل األرض وتهتز وتتساقط  جواد أشهب 
       .النجوم من السماء

  
    .يدين األموات في اليوم األخير) أي كرشنا(وهو 

لخالق لكل شئ ولواله لما كان ويقولون عن كرشنا أنه ا 
  .مما كان فهو الصانع األبدي شئ 

  
      

  
ّالنبوة تعني اإلخبار عن هللا، بمعنى أن النبي يعتقد     

ّبأنه يسمع كالم هللا بطريقة أو باخرى، وبأنه مسؤول  ّ
وليس هناك من سبيل يجعل . عن إيصاله إلى الناس

ا على مثل هذا اإلدعاء إال سبيل الفناء با اإلنسان قادر
الذي هو حال يختبر فيه الصوفية شعورا طاغيا بفناء 
ذواتهم بذات المطلق وذلك بعد تجاوزهم مراحل التوحيد 

  .توحيد األفعال وتوحيد الصفات وتوحيد الذات( الثالث 
  

ّإن اإلنتقال من حال الفناء با إلى حال البقاء به ال     
م دون أن يكتشف الفاني بأن فناءه عبارة عن فكرة يت

غير واقعية، خاصة بعد أن تضطره حاجاته اإلنسانية 
ومن هنا . إلى اإلقرار بأن االلوهية شأن ال يمكن بلوغه

يعترف بحجم الوهم الذي أوقعه بالفناء الذي أوصله 
  .إلدعاء األلوهية

  
، ولكنه ال ي     ستطيع وهكذا يخرج من فكرة فناءه با

بعبارة اخرى ال يبقى بحال الفناء إال . أن ينكر بقاءه به
  .وعي غير سليم ويعاني من خلل كبير

  
ّإن التصوف أعم من النبوة، والنبوة ال تحدث خارج     

  .إطار آليات التصوف في تحصيل المعرفة
  

ال يختبر الصوفي مقامات الحب اإللهي إال بعد أن     
ن رحالت تطويع البدن يقطع رحلة طويلة ومكلفة م

) الحقيقة(على الخضوع إلشتراطات التأمل في 
واإلنقطاع للبحث في أسرارها، مارا بمرحلتين من 
مراحل التطويع، مرحلة تطويع الجسد، وتبدأ هذه 

  .المرحلة بمقامات التوبة وتنتهي بمقامات الزهد
  

 خالل –ومرحلة تطويع الوعي حيث يعبر المريد     
التوكل، : ( مقامات– مراحل الترويض هذه المرحلة من

  .) التسليم، التفويض، واخيرا الفناء
  

ّإن حال الفناء وإن كانت قصيرة جدا فإنها تفتح الباب      ّ
على رحلة خطيرة جدا من رحالت الوعي، إذ يشعر 
اإلنسان خاللها بنحو من أنحاء التألهن، ويطغى عليه 

وهنا .. ى اإلنسانّشعور غريب بأنه أقرب إلى هللا منه إل
أيضا تتأسس القاعدة التي يمكن أن تكون منطلقا إلدعاء 

  .النبوة فيما بعد
  

ومن خالل هذه الحال وتحت وطأة ضغطها     
الشعوري على الصوفية فضحوا أنفسهم من خالل ما 

والتي تكشف أغلبها عن ) شطحات الصوفية ( سميت 
عن أبي التحقق بالربوبية ومنها هذه الحوادث المروية 

  : يزيد البسطامي
دق رجل على أبي يزيد البسطامي باب داره فقال  "   

ويحك ! فقال مر . أطلب ابا يزيد: من تطلبه؟ فقال : له 
  ." فليس في الدار غير هللا! 
كنت اطوف حول البيت اطلبه فلما وصلت اليه رأيت  "

  .أبو يزيد ألبسطامي" .....البيت يطوف حولي 
  

  :حات محي الدين إبن عربيومن شط    
  ففي حال أقر.…ويعبدني وأعبده …فيحمدني وأحمده  "

وأعرفه …  به وفي األعيان أجحده؟، فيعرفني وأنكره 
  ." ّفأنى بالغنى وأنا أساعده فأسعده…فأشهده

  
  :ومن شطحات حسين منصور الحالج    
أنا أنت بال شك فسبحانك سبحاني، وتوحيدك : "قال    

  ." وعصيانك عصيانيتوحيدي، 
  

أنا "ّفي حالة وجد تلفظ ألحالج بألكلمات ألشهيرة     
ّوهذه ألمرة، .  وألتي سببت له أإلدانة–) أ= (ألحقيقة 

ّأثار ألحالج فقهاء ألشريعة ووحدهم ضده وهؤالء 
أتهموه بأإللحاد، وكذلك أثار ألسياسيين، ألذين أتهموه 

  .ألصوفيين أيضابإثارة أألضطراب في ألمجتمع، وأثار 
  

ّمما يدعو للدهشة هو رغبة ألحالج بأن يموت ملعونا     
ّأراد ألحالج تحريض ألمؤمنين إلنهاء هذه ألفضيحة (

ّإلنسان يتجاسر بألقول أنه توحد مع أأللوهية ليقتلوه، 
  :وهتف في ألمؤمنين في ألجامع ألمنصور

ّإن أ أحل لكم دمي"  في ال يوجد واجب... فأقتلوني: ّ
  ."ألكون بالنسبة للمسلمين أكثر من إماتتي

  
ِ هجرية أوقف ألحالج وأودع ألسجن 301في سنة      ُ ُّ ِ

 309ّلمدة تسعة أعوام ثم تم قتله مصلوبا في سنة 
ّهجرية، وقد روى بعض ألشهود أنهم سمعوا هذه 

َالكلمات أألخيرة من هذا ألمعذب ُ:  
ّإن ما يحسب بألنسبة لإلنتشائي هو أن" ُ ألواحد يرجعه ّ

  ."للوحدة
  

هنالك تشابه كبير بين حياة المسيح وحياة حسين     
منصور الحالج ألذي أدعى األلوهية فكلهما تم صلبهما 

  .وكالهما مرا بمرحلة ألتألهن بعد رحلتهم الصوفية
  

عندما يبلغ الصوفي ذروة فنائه تحدث محنته، محنة     
ف رحلة جميع الصوفية ، فبعد هذه الذروة تنعط

التصوف إنعطافتها األخطر وذلك يوم يسأل الصوفي 
نفسه عن إستحقاقات حال الفناء، باالحرى يسال نفسه 
عن مدى واقعية الجملة السحرية التي يرددها بينه وبين 

  ؟)إنني أنا هللا : ( نفسه 
  

ّأعتقد بأن المسيح قد تم قتله مصلوبا وهو في مرحلة     
ة سنوات ولو طال به العمر التألهن ألتي أستغرقت ثالث

ّولم يقتل فإن وعيه كان سيرتد ويدرك بإستحالة توحد  َ ُ
ذاته مع ذات أ وفنائه فيه وألنتقل من مرحلة ألتألهن 

  .إلى مرحلة ألنبوة كما حدث لنبي اإلسالم دمحم
  

إلهي إلهي  " : ّأثناء صلب المسيح قال يخاطب ربه    
 Eli, Eli "؟! شبقتني؟إيلي إيلي لما ! لماذا تركتني؟

Lama Sabachthani..... ( هذه العبارة ) 46:27متى
ّتعني بأن المسيح أنتقل من مرحلة ألتألهن إلى مرحلة 

  .ّاألنسنة وبعبارة أخرى أن الهوته ترك ناسوته
  

لو لم يتم صلب المسيح وقتله وأستمر في الحياة لعدة     
ي األنبياء سنوات أخرى لتحول إلى نبي كالنبي دمحم وباق

له تشريعات خاصة به ولم يكن المسيحيون بحاجة لدمج 
التوراة في العهد الجديد كما هو الحال في الكتاب 

  .المقدس الحالي
  

وعكس هذه الحالة ينطبق على نبي اإلسالم فلو تم     
ُقتل النبي دمحم في مكة في مرحلة ألتألهن أي قبل أن يعلن 

  . لإللهنبوته لجعله مريدوه إلها أو أبنا
ّإن اليقين بتحقق الفناء يوجب إختبار هذا الفناء،     

فيسعى الصوفي لتحقيق إلوهيته، أو التحقق من واقعية 
  شعوره بها، لكن كيف يمكن التحقق من األلوهية؟

  
لكن اإلستغراق بحال الفناء التام ال يدوم طويال،     

ّومهما كانت سكرة الصوفي ونشوته قوية فإنها ال 
ع أن تلغي شعوره بإستقالله وحضور أناه تستطي

وهنا تبدأ االزمة، أزمة . عن المطلق إلى النهاية المستقلة
الخوف من اإلنفصال، فال شيء يخيف الصوفي أكثر 

  .من خسارته هذه الحال وتلك النشوة، وعودته إلنسانيته
  

لكن الخوف على حال الفناء ال يتأتى فقط من عودة     
 من محاوالت اإلختبار التي اإلحساس بالذات، بل

ّيعرض فيها الصوفي إلوهيته لإلختبار ُ.  
  

ّإن طبيعة القلق المركوزة باإلنسان تجعل الصوفي     
يتجنب إختبار إلوهيته إختبارات قوية ومباشرة بل هو 
يتجه أول االمر نحو البحث عما يؤكد حال الفناء لديه، 

 الصادقة فيبحث عن أية إشارة تؤكد هذه الحال كاألحالم
التي يعاملها معاملة النبوءات، أو الرغبات واألماني 

  .ّالتي صادف أنها تحققت
  

  :وهنا يتوجب طرح التساؤل    
ولكن المعجزات التي رويت عن المسيح في     

  ُاألناجيل تثبت ألوهيته؟
  

ّأعتقد أن تلك المعجزات هي أساطير تم حبكها     
يح بمائة عام أو وحكايتها في األناجيل بعد صلب المس

أكثر لدعم اإلدعاء بألوهية المسيح وال يوجد أي دليل 
  .وثائقي أو تاريخي على ذلك

  
وأخيرا نورد بعض فقرات من الكتاب المقدس تثبت     

ّبأن المسيح كان في مرحلة ألتألهن ولم يكن نبيا بل كان 
  :ّيتوهم في وعيه بأنه أبن أ أو أ ذاته

  
َليس كل م" -     ُّ ُن يقول ليُ ُّيا رب، يا رب: ْ َُّ ُيدخل ! َ ُ َ

ِملكوت السماوات َبل الذي يفعل إرادةَ أبي الذي في . َ ُ َ َ
  )21: 7ىمت" (ِالسماوات

َيا رب، يا رب، وأنتم ال تفعلون : ولماذا تدعونَني" -     ُّ َُّ ْ ُ َ َ
  )46: 6لو" (ُما أقولهُ؟

ِكثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم" -     َ َ ُّيا رب: َ ، يا َ
ُّرب َأليس باسمك تنَبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، ! َ َ َّ َ َِ ِ

ْوباسمك صنَعنا قوات كثيرة؟ فحينَئذ أصرح لهم ُ ُ َ َُ ٍ ًٍ َ ّ َ إني لم : ِ
ُّأعرفكم قط َ ْ ُ ِاذهبوا عني يا فاعلي اإلثم! ِ َِ -22: 7ىمت!" (َ

23(  
َأجاب توما وقال لهُ" -     ُقال لهُ يسوع!. َربي وإلهي: َ َ َ :
َألنك  َرأيتني يا توما آمنتَّ َ ْطوبى للذين آمنوا ولم يروا! َ َ ََ َ َ "

  )29-28: 20يو(
ٌوإن قال لكما أحد" -     َ ُ َ ِلماذا تفعالن هذا؟ فقوال: ْ ُّالرب : َ َّ

ِمحتاج إليه ٌ   .)3: 11مر" (ُ
  

  :الخالصة    
    
ألتصوف والنبوة والتألهن كلها أوهام تصيب وعي   

  .بحواسهّمدعيها ألن وعي اإلنسان محدود 
  

َّإن هذه الحواس اإلنسانية ليست لها القدرة على     
ّأإلتصال بالمطلق ألنها التلتقط إال األشياء الطبيعية فقط، 

  .أما األشياء الماوراء طبيعية فال تقع بمديات تحسسها
  

هل ألمسيح أسطورة أم نبي أم :الجواب على التساؤل     
ان يتوهم في َّإله؟ هو أن ألمسيح لم يكن نبيا ولكنه ك

َّوعيه بأنه إله أو إبن اإلله وهذا في حالة كونه شخصية 
حقيقية وليس أسطورة كاألساطير التي تم ذكرها في هذا 

   البحث

 هل أملسيح نيب أم إله؟: ثانيا
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  : مصادر البحث       
سيد صديق عبد الفتاح، أغرب األعياد وأعجب  -    

، ص 1، ط1994دار األمين، : االحتفاالت، القاهرة
538- 541.  

 مقاالت في الحوار -وف وألنبوة ألتص -    
  .كامل علي....... ألمتمدن

 تحوالت فكرية في العالقة بالدين –هتك األسرار  -    
  .سعدون محسن ضمد....... والمقدس 

  .أإلناجيل -    
  .ّفراس السواح...... مغامرة العقل األولى -    
  .ّفراس السواح...... لغز عشتار -    
حسين : تر , كمة األديان الحية ح, جوزيف كاير  -    

  .43ص, ) ب ط/ بيروت (, الكيالني 
/ القاهرة (, معتقدات اسيوية , كامل سعفان  -    
  .200ص, ) 1999

    - Malandra, William (1983). An 
Introduction to Ancient Iranian Religion. 
Minneapolis: University of Minnesota 

Press. ISBN 0-8166-1115-7.  
    - Hans-Peter Schmidt, Mithra, 

Encyclopedia Iranica (2006).  
كتاب خرافات التوراة واإلنجيل وما يماثلها من  -    

 .Thomas W - توماس دوان..... الديانات األخرى 
Doan  

  
    BIBLE MYTHS AND THEIR 

PARALLELS IN OTHER RELIGIONS.  
لمعرفة والحضارة  جدل ا–أوثان القديسين  -    

  .سعدون محسن ضمد...... والوجود 
ميرسيا ...... تأريخ ألمعتقدات وأألفكار ألدينية -    

  .ألمحامي عبدألهادي عباس:  ألمترجم-إلياد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 أعتبر األزهر أهم المنارات الثقافية الكبري للشرق ، وأحد أهم أضلع القوي الناعمة للدولة المصرية لو س

  .. فعل هذه الخمسة أشياء فقط
  

أن يقرر صراحة أن الوهابية مذهب مدمر ، زرع بذور اإلرهاب الديني الحديث في منطقة الشرق  - 1    
  . األوسط

  
إعتبار أن ازدراء األديان والعقائد الدينية الغير إسالمية هو نوع من أنواع اإلستعالء الديني الطائفي  - 2    

ًنصورة ، وأن هذه األفكار تمثل نوعا من أنواع التعالي الذي ينتمي إلي أفكار الفرقة الناجية والطائفة الم
  .. الطائفي الديني الذي، يتعارض مع الغايات والمقاصد الخيرة الرحيمة والبارة باإلنسانية علي شمولها

  
أنه ليس من بين مهام األزهر اإلفتاء بتكفير أحد ما أو جهة ما ، أو إثبات إيمان أحد ما أو جهة ما ألن  - 3    

ألن الدين .. ية اإليمان والكفر الديني قضية تخص العالقة بين اإلنسان وإلهه الذي يعبد ، ودينه الذي يدين قض
  .. للديان وليس إلنسان ما أو مؤسسة ما علي األرض

  
أن يعيد اإلعتبار البن رشد وفرج وفوده ونصر حامد أبوزيد وكل المفكرين الذين ناضلوا من أجل  - 4    

إلسالمى من الذين تعرضوا إلذدراء وتحريض عمائمه على نحو وصل إلى إهدار حياتهم ، حرية العقل ا
واستباحة دمائهم ، وأن يعترف بالمذابح والفظائع التي ارتكبتها دولة الخالفة العثمانية وآخرها وليست أولها 

  ..  في حق اإلنسانيةًمذابح األرمن وأن يدينها ، وأن يعتبرها جرما في حق العقيدة اإلسالمية ألنها جرم
  

أن يقوم بثورة على هياكله الحالية بإقامة سياق وظيفى جديد يرتكز على أنه ال ولن يمارس أي سلطان  - 5    
ًكهنوتي علي الناس أحدهم أو بعضهم أو جماعاتهم ، ولن يسعي إلي ذلك إنطالقا من إيمان األزهر كمؤسسة 

ألوطان للشعوب صاحبة الحق األصيل في التشريع للدساتير ثقافية ودينية كبري بأن الدين للديان ، وا
والقوانين التي تحقق لها النفع والخير في أوطانها ، وأنه اليعمل من أجل تثبيت سلطة ما دينية أو غير دينية ، 
وأنه يهدف إلى نشر وتعميق الجوانب الحضارية اإلنسانية التى يمكن أن يكون عليها الدين اإلسالمى ، كدين 

ل من المقاصد العليا الخيرة لإلنسانية شأنه شأن جميع الديانات والعقائد التى جاءت لتؤكد إنسانية اإلنسان ، حم
والعمل من أجل أن ينخرط اإلنسان المسلم فى العطاء الحضارى اإلنسانى ، بمايعنيه ذلك من ضرورة تبنى 

   ساهم فى تقدم اإلنسان وحريته ومؤاخاتهثقافة اإلعالء من شأن العقل والعلم واإلبداع اإلنسانى وكل ماي
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    و ك شيئا حوله إال و تفقده  تساءلو لم يتر..  لم يكن ذلك الولد الهاديء البريء ،
لكن شيئا وحيدا أرهقه التفكير به عندما كان يدخل الغرفة التي ..سأل عنه من يحيطون به 

ومة المخت، واالبرنالقارورة الصغيرة المليئة بالطحيينام فيها مع أمه و أبيه ، تلك 
، تلك هي التميمة  الباب بكل ثقة ووقار من الجميع، والمعلقة بخيط في مسمار فوقعبالشم

ا، ويعبث بعقل من قال إن الجن سيخرج منهو..التي تقي ذلك الولد الشقي من الجن 
، وأبر الصبي، بعد أن أغلق عليه، الشيح عبد الجبار العسس، بكل ما استطاع من تعاويذ

  . يعبث بعقل الصبيالخروج من القارورة وّتخز الجن لو حاول 
  

وذات .! لكن الولد لم يهنأ له بال إن لم يعرف ما بداخل القارورة التي تسمى الحبيسة 
، ّتنمر الصبي كقط شرس، وصعد على سلم صغيرو..، كان األهل في الحصاد ضحى

، فبهدوء الخائانتزع بعض الشمع االصفر عن فوهتها سحب الحبيسة من مكانها، وو
ألم يقل الشيخ ..راح قلبه يخفق بشدة لخوفه و..الذي ينتظر خروج الجنيات من الزجاجة 

ألبر التي تخيط  في زجاجة مليئة بايسجنهكل الجن الذي سيعبث بعقل الصبي وإنه جمع 
  ؟؟ .بها أمه الثياب 

  
لكن أمله ..إذا هي مهمة خطرة أن يغامر بحياته ويخرج كل الجن المحبوس في داخلها 

جميلة و تحب األطفال، وتأخذهم أن تخرج الجنيات التي صورتها الجدة على أنها طيبة و
، دون أن يعرف أن ته، وفتح الزجاجة، ما ساعده على المضي بمهمإلى عوالمها الجميلة

من يفتحها سيفقد عقله الذي يترافق مع خروج الجنيات كما قال الشيخ عبد الجبار 
بعض غرامات الطحين الذي تركها الشيخ طعاما لمئات خرج االبر من الزجاجة، وأو..

من و..، ثم أعادها و لم يغلق عليها ات المحبوسة عن اللعب بعقل الصبياآلالف من الجني
طع كل المشايخ أن تعيد الجنيات لم تستفلت عقل الصبي مع انفالت الجنيات، ويومها ان

  ...! عقل الصبي إلى القارورة الصغيرة و
  

اجت ابرة لتخيط له جلبابه الممزق، تكتشف سر فعلة االبن إال عندما احتلكن االم لم 
فصعد السلم إلى عتبة الباب، وهي تراقبه بدهشة، و فتح الحبيسة بفرح غامر، و سحب 

، الذي لم يفقد عقله رغم التي كانت ال تصدق ما فعله ابنها، و أعطاها ألمه منها إبرة
 ..!خروج جنياته من األسر

  
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  يعجبني الشخص المصري الذي يتكلم طويال ثم يعود ويستطرد موضحا كالمه

  .بيها اصل الحكاية ي, باختصار قائال 

حينما كنا , واعود اليها من جذورها ,  ان اسرد لكم اصل الحكاية يا بيهانا اليوم اريد    
ادنا في حروب طويلة وعريضة وهذا القائد ق, عرف اال حزبا واحدا وقائدا واحداال ن

رتد الينا وقتل كل من يشك ثم ا, لنا دولة محاصرة ومحاطة باالعداءوعويصة وجع
وهيأ لنا مقابر جماعية تليق , وضربنا باالسلحة الكيمياوية, حتى لو كان في الحلم , بوالئه

   .ال ينفذون االوامربمن كانوا ال يطيعون النظام و
  

هما ونحن ثم حصل خالف بين,  وفاق تام مع االمريكاندنا علىوطيلة هذه االيام كان قائ
فقرر االمريكان ان يسقطوا هذا النظام ويزيحوه من الخارطة , ال دخل لنا بهذا الخالف

وحينما جاء , وية تشكل خطرا على السلم العالميالسياسية بدعوى انه يمتلك اسلحة كيميا
رغم ان ,  نعرف مع من نقف وضد منن الاالمريكان ودخلوا الى بالدنا كنا نحن مذهولي

واخيرا سقط النظام , ة لن يغير من معادلة الصراع شيئاوقوفنا مع هذه الجهة او تلك الجه
نريد ان , ريد ان نجعلكم مثل مختبر الفئرانفنحن ن, المريكان وقالوا لنا اهدأو قليالوجاء ا

 فالمنطقة محكومة ,مقراطية في هذه المنطقة الموبوءةنصنع منكم نموذجا للدي
ديمقراطية وحينما تم تشكيل الحكومة ال,  والحكومات الملكية واالستبداديةبالدكتاتوريات

وتخيلنا اننا سنكون مثل اليابان التي خسرت الحرب مع امريكا , الجديدة استبشرنا خيرا
دت واعا, على النظام االمبراطوري اليابانيواستسلمت دون قيد او شرط باستثناء البقاء 

لكن يبدو ان , هكذا توقعنا, يد فاصبحت تنافس امريكا اقتصاديااليابان بناء نفسها من جد
عود عواقبها الكارثية البرنامج االمريكي المعد لنا فيه سرا قاتال وقنبلة دمار شامل ست

فالديمقراطية مفردة كريهة ال يطيق , ذلك السر المتمثل بالديمقراطية , على العراق
  .نا من العرب والعجما جيرانسماعه

, ة الذين جاؤا من كل انحاء العالم وبدأت معسكرات التدريب ترسل لنا االنتحاريين والقتل
, وقيل لنا انهم مقاومة لالحتالل, وصارت اجسادنا تتبعثر في الطرقات واالسواق

مة ولم تتوقف المقاو, لة دفعنا ثمنها انهارا من دماءنافاخرجنا االحتالل بعد تسويات طوي
وحينما تأملنا في االمر , والحجة الجديدة هي مقاومة العمالء, حتى بعد خروج االحتالل

وهذه المقاومة تريد ان تبيدنا عن بكرة ابينا الننا شاركنا , مليا اتضح لنا اننا نحن العمالء
او الننا من السنة , في االنتخابات او الننا غير مسلمين مثال او متعاونين مع االحتالل

نحرفين او الروافض المرتدين وهنا لجأ بعضنا الى الجارة الشرقية ايران طالبا العون الم
وبعد ان تم طرد المجاميع , للخالص من تلك المجاميع االرهابية التي قتلتنا وشردتنا 

االرهابية من بلدنا اكتشفنا ان الذين شاركوا بالقتال ضد تلك المجاميع االرهابية ما هم اال 
واالن صرنا نسمي بعضنا , ء وذيول ويجب اخراجهم من العراقوعمالمجرمي حروب 

  . النهم تعااونوا مع ايران ضد داعش, ذيوال 
  

رض ويقضي على قبل ذلك كنا نقول يجب ان يكون جيشنا قويا كي يمسك اال .    
 بالحرس فاخذوا يسمون الجيش مليشيات المالكي والحرس الوطني, المجاميع االرهابية

حذرناهم ان اضعاف الجيش سيؤدي الى والدة مجاميع ومليشيات مسلحة خارج , الوثني
 لم يقتنعوا اال بعد فوات اطار الدولة بعد ان قضى عليها المالكي في صولة الفرسان لكنهم

خروج داعش الينا من احد , لوحيدة انه قضى على كل المليشياتحسنة المالكي ا, االوان
وعادت المليشيات من , علنا نستعين بالرمضاء من النار جالمطابخ الدولية المحيطة بنا

  .جديد وبشكل اوسع واقوى
  

وطيلة الستة عشر عاما الماضية كان البسطاء من الناس يلجأون الى احزاب فاسدة     
واغلب قادتها من الجهلة رغم علم هؤالء البسطاء بان قادتهم غارقين في الفساد والدمار 

لقد وفرت تلك , ن يهدد امنهم ويريد ان ينال منهمناك موالجهل ال لسبب اال الن ه
المجاميع االرهابية فرصة تاريخية ثمينة لالحزاب الفاسدة كي تطرح نفسها حامية 

يخدم بعضه بعضا وكننا قد , وعاش االرهاب والفساد جنبا الى جنب, للبسطاء والمهمشين
االرهاب سيمنح الفاسدين ان التستر على , حذرنا من هذا االمر مرارا وتكرار وقلنا

فرصة للبقاء في سدة الحكم الطول فترة ممكنة وامتصاص ثروات البالد وتبديدها على 
  . لكن ال حياة لمن تنادي, ملذاتهم ومشاريعهم 

  
محاطة بمجاميع مسلحة قادرة على اسقاط الدولة , واليوم يريدون ان يبنوا دولة مدنية    

, ومجتمع يتالف غالبيته من قبائل وعشائر,  بناوجيران يتربصون, في ليلة واحدة 
  .وطوائف متقاطعة وقوميات متناحرة ومختلفة حتى على كلمة عراق او عوراق

  
في المظاهرات السلمية التي تريد بناء دولة مدنية وتحقيق عدالة اجتماعية وتغيير  ,    

عار المرفوع  الشال يختلف, فقات والمحاصصةالسلوك السياسي السابق المبني على التوا
فالمظاهرات يقودها تيار واضح وله توجهات واضحة باتت , عن الشعارات السابقة

رمي االخرين بالعمالة , من خالل سلوكها في ساحات التظاهرتطرح جزء منها 
فالمصلح يحتوي الجميع وال يقرب فئة دون , التخوين ليس طريقا صحيحا لالصالحو
االصالح يبدأ ,  سابقه الذي ثار عليه وانتفض ضده عنوان فعل ذلك فهو ال يختلف, ئةف

وان كانت التهمة , بالتفاهم بين الجميع وال يبنى بفرض االرادات المدعومة من الخارج
وعلى كل , الموجهة للبعض بانهم ذيول فالحقيقة التي نراها ماثلة امامنا ان الجميع ذيول

   الزمةالذيول ان تجتمع وتتوحد ارادتها للخروج من هذه ا
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  تلك المناسبة العزيزة .. يحتفل الشعب الفلسطيني في هذه األيام بذكرى انطالقة الثورة

لقد جاءت االنطالقة , ن بل وقلوب كل احرار العالم أجمععلى قلوب كل احرار فلسطي
هذا هو , عاجزةي ظل أنظمة منكسرة وحكومات صرخة مدوية في جو الكآبة العربي، وف

ً ، كترجمة لحقائق الصيرورة التاريخية تعبيراان تنطلق في ذلك التوقيت" فتح "قدر 
, مع نفسها ومع شعبها" فتح"، ومن هذا الدور انسجمت ًحقيقيا الرادة الشعب الفلسطيني

, ُذلة اللجوء وبرد البعد عن الوطنفكانت المبادرة فكرة حملها أولئك الشباب الذين ذاقوا م
عم فكرة تحولت الي خطوط عمل وخطوات فعل بهمة الرواد االوائل للثورة بهدف ان ن

يكون لشعبنا المشرد وجود على خارطة العالم قبل ان يجرفه تيار الظلم والقهر واالحالل 
  . الصهيوني الغاشم

  
وعن الحاجة الماسة للتعبير ,  فتح جاءت معبرة عن حقيقة الواقعان بدايات حركة    

فقد نشا تيار بين مجموعة من الشباب الفلسطيني , فلسطينيل عن هوية الشعب الالمستق
في القاهرة يدعو الي جمع أكبر عدد من القيادات والكوادر الفلسطينية ودفعها لتشكيل 

وقد ظهرت عدة محاوالت في هدا السياق لكنها , اطار محدد يقود الشعب الفلسطيني
  وصلت الي طريق مسدود

  
ك تيار أخر ثمتله مجموعة اخرى تري ان هناك ضرورة العالن حكومة وكان هنا    

لكنها اصدمت بالرفض , قوم على انقاض حكومة عموم فلسطينفلسطينية في المنفي ت
  . العربي الرسمي ومالحقة االجهزة االمنية لها

  
 اما التيار الثالث فكان بؤمن بان الواقع العربي ال يسمح بمجرد فكرة وجود تنظيم    

لذا فليس أمام الفلسطيني من خيار سوي العمل تحت االرض واعتماد   . فلسطيني مسلح
السرية المطلقة في التنظيم الي ان يستطيع ان يفرض وجوده على ارض الواقع ويعترف 

  . به
  

وقد نشأت اطر عديدة في معظم مواقع الشتات عبرت عن     
 فتح واعالن وهكذا كان الظرف الموضوعى لوالدة, هذا الفهم 

هده االنطالقة التي شكلت رؤية وطنية صادقة , انطالقتها 
وايمان راسخ لتحرير فلسطين ، و قدرة فائقة على التصميم في 

  . بناء المجد وصناعة التاريخ
  

  ان هده الذكري تعيد الي االذهان شموخ فتح وعنفوانها في مزبج من تياراتها الفكرية    
  .  المختلفة

و لغة التسامح الذى حكمت العالقات الداخلية , ون المحبةسة المحبة وقانوسط مدر    
   .والخنادق وفي السجون وفي كل مكانللحركة في القواعد 

  
نعم على فتح ان تعيد انتاج ثقافتها السياسية وتفعيل العمل بالمسلكية الثورية وتحقيق 

قيقية وجادة تضمن تدفق التجديد في االطر والهياكل بشكل دوري منتظم و بانتخابات ح
الدم في اوردتها واعطاء الفرص للجميع على قدم المساواة من اجل ان يأخد الكل دوره 

مع ضمان ممارسة النقد والنقد الذاتي ضمن اإلطار العام . في المسيرة النضالية للحركة 
دت هده الفلسفة التي غابت عن سماء فتح فا, للحركة بهدف إثراء الجهد الجماعي لفتح 

الي تصدع البناء والهياكل واتساع رقعة االجتهادات والصراعات وتفتت قوة فتح في ظل 
  . العديد من محاوالت سلبها دورها الطليعي او تذويبها تمهيدأ للقضاء عليها

  
ًمن المهم ان نشير الي اهمية إعادة النظر في ثقافة االختالف واالختصام بعيدا عن     

هي قائدة التغيير اإليجابي الحقيقي في حياة شعبنا المناضل " حفت"شخصنة الخالفات الن 
.. هي االن اكثر حاجة للتغيير واعادة الهيكلة ولملمة الصفوف العادة الهيبة والريادة لها 

ًومن الالفت أيضا، ان هذه الحركة لم تطرح وثائقها السياسية للنقاش العام داخل 
ؤتمرات الحركية مجرد مناسبة انتخابية، أو مؤتمراتها الحركية المتعاقبة ، كأن الم

ّداخلية، علما أن سياسات هذه الحركة ال تخصها وحدها، كونها الحركة التي تحدد 
  .. الخيارات السياسية للفلسطينيين، منذ نصف قرن

  
طرح األسئلة المناسبة بخصوص أين كنا؟ وأين أصبحنا؟ " فتح"ّنعم كان حري بقيادة     

 ولم - طوال نصف قرن-ذه الحركة في المهام التي أخذتها على عاتقها ولماذا لم تنجح ه
تستطع حتى الحفاظ على اإلنجازات التي حققتها في مرحلة ما، رغم أن الفلسطينيين لم 
ّيقصروا في بذل التضحيات واجتراح البطوالت في ظروف صعبة ومعقدة ؟ كان ال بد 

  من العمل الصادق
  

لبلورة أفكار هذه الحركة , وادر الحركة في كل مواقعهم إلشراك أوسع قطاع من ك    
وتحديد خياراتها، لكونهم أصحاب حق، سيما أن هذه الحركة وخياراتها أثرت وما زالت 

البد من الوفوف بجراة امام الحقائق التي تمر بها قضيتنا وفتح على وجه .تؤثر عليهم
بل البد , تراجع الحركة وتشرذمها لمعالجة كل مواطن الخلل التي ادت الى . .. التحديد 

من العودة للتفكير العقالني لمعرفة اسباب االنقسامات والتفككات التي عانت منها فتح 
فالنظام االستاسي واللوائح الحركية وهياكل البناء التنظيمي واساليب , على مدار التاريخ 

لية وليست عاطفية الحركة وطريقة االنتخاب وادواتها كل ذلك يحتاج لمراجعة جادة عم
ركة تقود الشعب الفلسطيني بهدف االستفادة من عبر الوقائع والتاريخ وتطويرها كح

فقد مرت على فتح سنوات عديدة لم تراجع فيها ادبياتها تحت حجة انها مقدسة ال , بأكمله
ينبغي أن يثير , كل ما حصل وما يحصل للقضية الفلسطينية ولفتح ..يجوز المساس بها 

قيادات هذه الحركة، وكوادرها، والجمهور الغيور على المصلحة الوطنية، إذ مخاوف 
في بداياتها، بعد » فتح«ثمة ما زالت مشروعية فلسطينية لحركة سياسية كالتي مثلتها 

ِاالستفادة من عبر ودروس التجربة الماضية، أي أن الفلسطينيين هم أحوج ما يكونون 
ّتتمثل حقا مشروعهم التحرري الديموقراطي الذي إلى حركة وطنية كهذه، حركة تحمل و ً ّ

ّيتأسس على الحقيقة والعدالة والكرامة والمساواة للجميع؛ باعتباره المشروع النقيض 
الفلسطينيون بحاجة إلى تجديد حركتهم . إلسرائيل االستعمارية والعنصرية والدينية

  .الوطنية
  

ر محمود، على أن يأتي نتيجة لتفاعل ، أمالتغيير في التفكير السياسي لفتحشرعية     
داخلي، وكمحصلة عملية ديمقراطية، وفي سياق اإلغناء والتطوير، مع المحافظة على 

تتحدد في " فتح"، وهي بالنسبة لـ ّ أو الروح التي شكلت هذه الحركةالهدف األساس،
شروع تعزيزها هوية الفلسطينيين وكيانيتهم السياسية، واستمرار كفاحهم لتقويض الم

  ."إسرائيل"الصهيوني االستعماري والعنصري، الذي تمثله 
  

 ولن  ضمانة الوحدة الوطنية وتسبقها، ، هي فتح في وحدتها، ، وأن وحدة فتح،أن قوة    
، من خالل لهيكل علة دون وحدة وتماسك وقوة الحركةتتحقق وحدة وطنية حقيقية وفا

لى ضرورة اعتماد حل كافة الخالفات من وقانون المحبة و التأكيد ع, التنظيمي المنتخب
خالل األطر التنظيمية مع مراعاة األخالق التنظيمية والحفاظ على اإلرث الفتحاوي 

فهي ماضي . فوحدة فتح مطلب مقدس يجب ان يحارب الجميع الجل تحقيقه .. العظيم 
  . ومستقبل الشعب الفلسطيني كله

  
في ساحات الوطن " فتح" إعادة بناء حركة وعليه فإن هده الذكرى تملي علينا مهمة    

والخارج، وتفعيل كافة الهياكل القيادية للحركة من المستوى القاعدي إلى مستوى اللجنة 
المركزية، ليأخذ الجميع دوره في الدفاع عن الحركة ودورها الريادي في قيادة الحركة 

عبنا إنجاز كامل الوطنية، والحفاظ على منجزاتها ومواصلة تراكمها حتى يتحقق لش
ليتجدد االمل ويتجدد العمل ويتجدد , البد ان نعيد لالنطالقة عنفوانها , أهدافه الوطنية 

   االيمان بحتمية النصر

::يف ذكري انطالقة الثورةيف ذكري انطالقة الثورة

  
  هشام عبد الرمحن

 فلسطني
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 من يحصل علي جائزة نوبل علي ابداعه باللغة الصينية , اللغات مجرد أدوات تعبير

انما حصل عليها . الخ .. و االنجليزية أو الفرنسية أو األلمانية أو الروسية أو العربية أ
  .. بابداعه والبداعه هو وليست اللغة و جمالياتها أو مفاتنها

  
فمن يزعم ان العلماء " .. الحضارة العربية االسالمية"ال يكف البعض عن الترديد     

 - وبن رشد وبن سينا والفارابي والرازي, بن خلدونااء كالخوارزمي والطبري والعظم
  ! هم علماء عرب .. -وغيرهم 

  
بل مكتوبة . ّرغم ما بينه لهم الكثيرون من انه ال توجد حضارة عربية اسالمية     

وان العرب لم يقدموا حضارة البتة بل غزو وقتل ونهب وسلب وحرق مدن . بالعربية
  ...  فقطوأسر النساء للنكاح والبيع, !وحرق مكتبات وحرق علماء 

  
في غفلة من , لبالد والشعوب التي احتلها البدوًفكانوا جميعا من أبناء ا, لماءأما الع    

 شهد علي ان العرب تخصصوا في تخريب مؤسس علم االجتماع -وابن خلدون   ،الزمن
  .ال في صناعتها الحضارات

  
 أو إسالمية -والسيما مساجد ,  ومباني عظيمة-وهناك من يعتبرون وجود صروح     

انما هي في ! قديمة لديانات أخري وتمت أسلمتهاًاذ منها ما كان معابدا , منسوبة لالسالم
ِعرفهم شاهد علي حضارة عربية اسالمية ِ ُ !  

  
 بناها منهدسو الدول -كاألندلس , بما فيها المدن -ة ان تلك المباني العظيمة والحقيق    

ها مسجد واحد بني في مكة أو المدينة وال يوجد مثل. والشعوب التي احتلها البدو العرب
َبني في تلك العصور ِ ِمنذ عهد المستعمر األول ,  يهتم السالطين العرب االسالمييناذ لم, ُ َ ُ

ّموية العربية وحتي سالطين االمبراطورية األ.. عمر بن الخطاب ) الخليفة(السلطان 
العربية االسالمية  في  -ًومرورا بسالطين االمبراطوية العباسية , االسالمية في دمشق

لم يهتم ..  ابان االحتالل العربي االسالمي السبانيا -بغداد وحتي سالطين دولة األندلس 
لكون .. ببناء شيء مماثل في مكة والمدينة , الء السالطين االستعماريين العربهؤ

 وال أهمية - ال شأن لهم بالحضارات ، وقتذاك"مكة والمدينة" في عاصمتهم -العرب 
 بل كل همهم انصب علي نهب وسلب خيرات الشعوب األخري ،لحضارات عندهم ل

  .. ًوأسر نسائهم وأخذهن جواريا للنكاح والبيع في أسواق الجواري

وال مبني كالجامع , فلن تجد بمكة أو المدينة مباني قديمة كالجامع األموي في دمشق    
وال مسجد مثل . في الهند" تاج محل"وال مبني من المعجزات العالمية , األزهر في مصر

هو المسجد ) مسجد جهان نما: بالفارسي(اكبر مسجد اسالمي في الهند المسجد الجامع  
أمر ببنائه . حيث يتسع لخمسة وعشرين ألف مصلالرئيسي في دلهي القديمة 

إسالم ." 1658اإلمبراطور المغولي شاه جهان، باني تاج محل، واكتمل البناء في سنة 
   )- ويكيبيديا -" أباد بالهند 

  
  .. وال تجد مدينة قديمة ببالد بمكة أو المدينة مثل غرناطة في اسبانيا    

  
بناها مهندسون وشركات أجنبية  ودية بمختلف أنواعهاوالمباني الجديدة الحالية بالسع    

كلها بعقول .. وكذلك آالت ومعدات ومعامل اكتشاف وتكرير وتصفية النفط .. كلها 
 مثلها مثل األسلحة التي يتسلح بها جيش العربية السعودية اآلن -مهندسين وعلماء أجانب 

   . أمريكية -كلها صناعة أجنبية 
  

 منذ عهد عنترة بن شداد, ويسمي الهندواني" هندي"اعة أجنبية صن, ومثلما كان السيف
كان أفضل السيوف هو   وحتي آخر خليفة عربي اسالمي- صلعم -ًومرورا بعهد دمحم 

  .. صناعة الهند" الهندواني"
  

مؤسس علم ,  أوجابر بن حيان-بان الخوارزمي  يفخر المتعصبون للغة العربية    
 والعربية كانت لغة الكتابة ً،وفي الحقيقة ال أحد منهما عربيا. ة كانت العربيمالغته, الجبر

ي سياسة وفي اقتصاد بالد كل  المتحكم ف-) العربي (  باعتبارها لغة المستعمر-وحسب 
 -ًفضال علي كون علم الجبر عرفه قدماء المصريين قبل الميالد بمئات السنين     ا، منهم

  . بالفيسبوك. قع علم المصريات  مو- باالنترنت -وبالوثائق الدامغة 
  

كتبها عباقرة . بل حضارة مكتوبة بالعربية, ال توجد حضارة عربية اسالمية: نكرر    
   ّإبان االحتالل.  الشعوب التي احتلها البدو العربعلماء

  
ها شعره لكان هو وكتب ب" الواق الواق " هي لغة , لو كانت اللغة األم لنزار قباني    

  . وال دخل للغة العربية, بانينفسه نزار ق
  

لم يكتب شعره ومسرحياته " شكسبير"أعظم شعراء االنسانية في كل العصور     
لكان هو , ال باالنجليزية" ماو الماو"ولو كان قد كتبها بلغة .. بالعربية بل باالنجليزية 

  فما دخل اللغة هنا ؟؟. نفسه شكسبير ولترجموا أعماله لالنجليزية وغيرها
  

, ًمين ثميناًويبقي الغث غثا والث.. اللغات محض أدوات تعبير , ال للغات, المجد للمبدع    
.. فلو غزلنا الحرير بمغزل من الخشب أو بآخر مصنوع من الذهب     .. ًأيا كانت اللغة

  .. ًسيبقي الحرير حريرا في الحالتين.. سيان 
  

لن يرفع المغزل , ش كما هوسيبقي الخي.. ولو غزلنا الخيش بمغزل من الذهب     
ِ أو ضعف َغَزله -بل براعة من يغزل .. الذهبي من قيمته  وليس معدن ..  هي الفيصل -ِ

 بل مستوي  ال يهم معدنها محض مغازل  كذلك هي اللغات ،المغزل الذي يغزل به
ّال معدن المغَزل. ّالغَزال  ِ .  

  
نوال ومؤلفات , ايات نجيب محفوظ وشعر نزار قبانيرو    

ال يقرأها  .. - وغيرهم من المبدعين باللغة العربية -السعداوي 
ّوانما مترجمة للغات عدة, العالم بتلك اللغة ويستفيدوا , ِ

ِصلية التي كتبت بها ًويستمتعوا بها بعيدا عن اللغة األ ُ- 
  . العربية

  فما دخل اللغة العربية هنا ؟؟
  

, أم فارسية, عربية كانت ال للغات.. العباقرة والمجد للمبدعين , اللغات أدوات تعبير    
 -فال مستقبل لكل لغات العالم .. أما اللغات  (.. أم أنجلوساكسونية, أم جرمانية, تركمانية

وال توجد لغة منها .  السنينيرجع لمئات وآلالف, لكون عمرها عتيق -ًالموجودة حاليا 
والعلوم كلها تغيرت , قد تطوروكل شيء في الدنيا  .. مبرأة من العيوب والحماقات

 . علي األقل-لم تتطور منذ مئات السنين  .. - كل اللغات -عدا اللغات .. وتطورت 
ّبل سوف يكون للغة عالمية موحدةوالمستق مبرأة من عيوب تعج بها كل , لغة سوبر, ُ

" اللغاتمستقبل "هذا بعض ما جاء في كتابنا  . - بدون استثناء -لغات العالم السائدة اآلن 
   )الذي صدر منذ سنوات قليلة مضت

  
  : وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية    
, بكل الصحة والسعادة, علماء, فنانين, أدباء, شعراء,  روائيين -كل عام والمبدعين     

    وبالمزيد من االبداع

  
  صالح الدين حمسن

  مصر

  يف اليوم العاملي للغة العربيةيف اليوم العاملي للغة العربية
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 القذافي فهاتين - تشابه كبير جدا في كاريزما صدام معظمنا يرى أن هنالك 

حيث ما يجمعهما     ، الشخصيتين هما ظاهرتين صوتيين أكثر من كونهما قادة حقيقيون
ًأكثر ما يفرقهما بدأ من الحصول على الكرسي والشعارات القومية والوطنية اللتان كانا 

ة إجرامية اقصائية ويحلمون يختفيان خلفهما وكانا يقعان تحت تأثير أفكار شوفيني
باستعباد الناس وكأنهم باسم القومية نصبوا انفسهم كشرطين لحماية العرب فقد تقاسموا 
ٍالوطن العربي فواحدا على الميمنة وآخر على الميسرة في أرض غنية بالبترول ويمكن 

 أجل القول بأن العرب انفسهم ساهموا في صناعة هاتين الشخصيتين كناية بإيران أو من
الرمزية وانبهروا بخطاباتهم القومية والعدائية إلسرائيل كونهم ال يمتلكون الجراءة ولو 

  بالكالم على إسرائيل ومحاربة ايران
  

فصدام وصفة الخليج العربي بحارس البوابة الشرقية والمدافع عنهم واغدقوا علية كل     
دة جزر إماراتية لم تطالب بهما ما بوسعهم ودفعوا به باتجاه محاربة إيران من أجل استعا

االخيرة حتى اليوم واستطاع أن يزيح السعودية من الزعامة ويجعلها تحت قدمية ومن ثم 
ّانقلب عليهم والقذافي كان يحلم هو اآلخر بالسيطرة على القارة السمراء وازاحة مصر 

عا بمباركة أمريكية التي تمثل القيادة اإلفريقية بعيدا وقد تمكنا من تحقيق هذين الحلمين طب
واوربية واضحة من خالل تجييش الدولة وعسكرتها وحجم التبادل التجاري مع دول 
العالم وعدد الشركات الكبرى التي يتعاملوا معها وإطالقوا يدهم لتصفية خصومهم 
ومعارضيهم وسط انبهار عربي بهاتين الشخصيتين وقد ساعدهم على ذلك ان هاتين 

  ا اقتصاديا جيداالدولتين تمتلكان وضع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فالعراق وليبيا من أهم الدول المنتجة للبترول وان هذا القطاع منتعش كثيرا ويحقق     
إيرادات كبيرة جدا ولكن مقدار ما يحصل علية الشعب ال يتعدى سد رمق الجوع فقط 

والى تجييش االقالم الماجور التي فيما تذهب معظم اإليرادات لزيادة الترسانة العسكرية 
تنفخ فيه وتمكنوا من بسط نفوذهم بقوة الحديد والنار وتمكنوا من اخفات معارضيهم 
شماال وجنوبا وبعدها استشعروا الخطر المحدق بهم وحددوا مكامن الخطر فوجدوا أن 

ان اإلسالم هو عدوهم الذي البد من التخلص منه مهما كان حجمة وثقلة في المجتمع و
كان يحمل صفة مقدسة عند المجتمع كالحوزة الدينية في النجف وتم واسكاتها بعد أعدام 
المفكر الشهيد الصدر األول ثم الصدر الثاني وعدد كبير من العلماء وفي الجهة األخرى 
فإن القذافي لم يكن في قاموسه شيء من الرحمة وارتكب حماقات وجرائم خطيرة وان 

وهذا . د موسى الصدر والذي الزال مصيره مجهول حتى اللحظةكان أهمها تغييب السي
يعني أن الحماقات التي ارتكبها صدام القذافي كان لها األثر الواضح في أن يتخلى الشعب 
عن نصرتهم مع انهم يعلمون أن ما بعدهم قد ال يكون افضل حاال وكذلك ان امريكا 

  . اتخذت قرارا ال رجعة فيه
  

   .هو ذاته مصير القذافي بذات الذلةر صدام ومن المفارقة أن مصي
  

اما الحديث عن بشار األسد فهو اآلخر كان يحلم في بسط سلطته على بالد الشام وجميعنا 
يعلم حجم التدخل السوري في لبنان مع انه كان يرفع شعار حماية الجوالن والبد أن 

لح مع تنامي قدرة يعرف الجميع أن موازين القوى قد اختلت ومعها قد اختلفت المصا
روسيا ومحورها وبروز نجم كوريا والصين أي لم يعد العالم ذو قطب واحد وان أمريكا 
تعلم علم اليقين بقوة هذة الدول وعليها التعامل بحذر مع هذة المتغيرات ودعك من 
الترهات بأن أمريكا قادرة على محو إيران وحلفائها فماذا ستفعل مع روسيا وكوريا 

ى بريطانيا لذلك هي ادارت ظهرها عن ملف اسقاط االسد بعدما منحت والصين وحت
الخليج كل شي حتى انتهت المهلة ولم تحقق أي هدف وأمريكا ال تريد أن تسقط في وحل 
الملف السوري فعدت الخطة ب للتنفيذ حتى ال تخسر مكانتها وهذا ما استغله األسد وامد 

سوريا هذا من جهة حتى أن الشعب السوري بعمرة بعدما كان يحزم امتعته للرحيل من 
هو اآلخر صار يخشى نهاية كنهاية العراق وليبيا اللذان الزاال يصارعان من أجل بناء 

   بلدانهم المنهكة

 

  علي قاسم الكعيب 

  العراق
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 والذي  ,م العربي الى زمن ما قبل األسالميمكننا تأصيل السلوك الدكتاتوري في العال

ت وقبائل على المجتمع آنذاك من منطلق ممارسة السياده على اآلخر تمثل بسيطرة بيوتا
   .ه على مبدأ األستغالل واألستعبادالقائم

  
 هذه القبائل قبيلة ومن ,بد شمس الذي ينحدر منه أبو سفيانمن هذه البيوتات بيت ع

منه طويلة أمتدت الى هذه القبيله التي تسيدت على الجزيره العربيه وفرضت هي, قريش
وما الدوله األمويه والعباسيه اال أمتداد لذلك األصل القرشي ذو النظره , عوب مجاورهش

 األستعالئيه الفوقيه التي تستمد جذورها من ذلك األصل العشائري الذي يدعي السياده
   ؛وشاعرهم يقول, والتفوق على غيره من األقوام

  افأنهم أفضل األحياء كلهم ان جد بالناس جد القول أو شمعو 
  

قد ال يختلف العرب عن غيرهم من الشعوب في ذلك الوقت في ممارسة هذا اللون من     
, يلهولكن ما يميزهم هو تجذر هذا اللون وأستمراره عبر الحقب الزمنيه الطو, الفوقيه

وظاهره تصطحبهم عبر الزمن , ت الدكتاتوريه خصيصه تالزم العربحتى أصبح
كما في , حتى لتراها في تراثهم الشعبي,  بالحكمجزء ال يتجزء من تقاليدهموأصبحت 

  . )األمام الي ما يشور ما ينزار(المثال الشعبي 
  

 فترة البعثه لكن كانت هناك فاصله زمنيه جمدت هذا السلوك في عالم العرب وهي
فكانت قفزه حضاريه هزت قيم هذا المجتمع القائمه على القوه فأعلن األسالم مبدأ , النبويه

كما يبرز لنا التاريخ موقف النبي دمحم ) عبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارامتى أست(
 ال تخف فأني) (ص(من ذلك األعرابي الذي وقف مرتجفآ خائفآ منه فخاطبه دمحم ) ص(

   .)وأنما أبن أمرأه تأكل القديد, لست بملك
  

نسانيتهم أراد الرسول ص أن ينزع من الناس ثوب الذل والعبوديه وأن يشعرهم بأ
هذا المبدأ يعتبر غريبآ على حياة ) كلكم لآلدم وأدم من تراب(وأصلهم الواحد فقال لهم 

, الدعوه األسالميهالعرب ولم يألفوه في حياتهم فقاوموه بقوة السيف فعجزوا بسبب قوة 
ولكنهم ألتفوا عليها بعد حين بعملية أنقالب وتآمر على يد معاويه بن أبي سفيان والذي 

عهد , الى أرجاع األمور الى سابق عهدهالى نصيحة أبيه عندما دعى بنو سفيان سار ع
) تالقفوها يابني معيط ال جنه وال نار(السيطره والهيمنه السفيانيه فقال ألوالده وعشيرته 

 حتى حولوها الى ملك عضوض وهذا ما حدى بالوليد بن عبد الملك أن يتسائل بأستنكار
 فقد أستوطنت الدكتاتوريه العالم العربي وليومنا هذا بما ،)أيمكن للخليفه أن يحاسب(

فهذا عبد , ستبداد ما أتي به هللا من سلطانزرعه ملوك بني أميه من تقاليد وأعراف لأل
الملك بن مروان يقول في خطبته األولى عند أستالمه للحكم والتي أراد أن يبين فيها 

مرني أحد بتقوى هللا بعد مقامي هذا اال ضربت وهللا ال يأ(سياسته القادمه والتي جاء فيها 
أن البيت األموي هو أول .  من ذلك وأي أستهجان أفضع من هذاأي جبروت أكبر) عنقه

ا أن حتى يمكنن, له الى تقاليد في السياسه والحكممن قنن األستبداد في العالم العربي وحو
وثبتت تقاليده لكل , ت أعرافهنوا مدرسه أستبداديه جذروكا, نعتبرهم األباء المؤسسون له

حتى أنهم سبقوا المنظر السياسي األيطالي , يسعى للبقاء طويآل في حكم الشعوبمن 
  . )األمير(مكيافيلي في نصائحه للحاكم الدكتاتور في كتابه 

وما مكيافيلي اال تلميذ صغير في , أبو المكيافيليه وأول من أسس لهافمعاويه كان بالحقيقه 
, ا للمدرسه العباسيه في األستبدادهذه المدرسه هي من أورثت مناهجه. مدرسة معاويه

مة حتى لقب مؤسس الدوله العباسيه بأبو العباس السفاح نظرآ لما سفحه من دماء ألجل أقا
  حتى وصف الشاعر ظلم بني العباس في معارضيهم من أهل البيت؛, دولته

  لعباسيوهللا ما فعلت أميه فيهم معشار ما فعلت بني ا    
  
سياسه ال , )قلنا له بسيوفنا هكذا, من قال لنا هكذا(هذا زياد بن أبيه يقول في خطبه له و

وهذا أبن المقفع الذي قاده قدره , يحهيحق للرعيه األعتراض وال التظلم وال حتى النص
, ه ينصحه فيه بحسن أختيار معاونيهالى نصيحة المنصور العباسي بأن أرسل له رسال

فما كان من المنصور اال أن يأتي به ويحمي له التنور ويقطع بجسمه , عيهورعاية الر
ع نفوس وأي ساديه ووحشيه تطب, فأي قسوه أفضع من هذه, ويرميه في نار ذلك التنور
وهذا , هذه هي المدرسه التي أخذ منها صدام دروسه بالقسوه. هؤالء الدكتاتوريون العرب

 بسبب معارضة  ذوبها صدام بالتيزاب بكامل أفرادهاما يذكرنا بالعائله الكربالئيه التي
  . األب للنظام الحاكم

  
مشاركه وأبداء أن الحكام العرب أرسو تقاليد أسسوا فيها ألغاء اآلخر بدل التعايش وال

بل كرسوا الجهل والخوف في , فالغوا كل أجتهاد في وجهات النظر, المرونه مع الرعيه
وهذا ما يذكرني , دافع للمطالبه في حقوقهم العادلهم أي األوساط الشعبيه لكي يشلوا عنده

بذلك العراقي الالجئ للمملكه السعوديه في حرب الخليج الثانيه عندما سأل حارس 
معسكر األعتقال في منطقة األرطاويه لألسرى العراقيين عن سبب بقاءكم تحكمون من 

لينا يدعنا نعيش في  الملك عقبل ملك فأجابه الحارس العسكري ألم يكن من أفضال
هذا ما أكده المفكر األيراني , والمفكر, والمانح, فالملك هو المالك والحاكم واألب, أرضه

ألن ( في قول لروسو يقول فيه) علي والمحن الثالث(الدكتور علي شريعتي في كتابه 
ذا هو  وه،..)واآلخرون ال يحق لهم التفكير, النظام الدكتاتوري ال يفكر فيه اال واحد فقط

عين ما عبر عنه األدب السياسي للبعث العراقي مختصرآ شعب بكامله بشخص دكتاتوره 
  ). أذا قال صدام قال العراق(
  

فالشعر العربي , تبها دكتاتور حكم بالحديد والنارأن التاريخ العربي عباره عن حكايه ك
اهم بأغلبه والمثقف واألعالمي العربي س, مه الى حديثه يتغنى بالدكتاتوريهمن قدي

ساهمة وم, رسه الطويله لهذا النوع من الحكمفالمما, بصناعة دكتاتوريه مقيته ودائميه 
ومثال ,  من مالحم شعريه لصالح الدكتاتورفيما نظموه, اآلدب العربيه وخاصه الشعر

؛ ما شئت ال ي مادحآ المعز لدين هللا الفاطميذلك ما نظم الشاعر األندلسي هاني األندلس
   األقدار فأحكم فأنت الواحد القهارما شاءت

  
ولم يقف األمر عند هذا الحد في , ع مقام الحاكم الى مقام األلوهيههذا الشاعر الذي يرف    

بل أن ما فعله وعاظ السالطين ما هو أدهى وأمر , محاصرة الناس من جو خانق للحريه
حيث يقول , لحاكملى ذهن المواطن في معارضة افي تطويق أي تفكير يمكن أن يتسرب ا

وقد , ومن خرج على أمام من أئمة المسلمين): "أصول السنه(أحمد بن حنبل في رسالته 
وأقروا له بالخالفه بأي وجه كان بالرضا أو الغلبه؛ فقد شق , كان الناس أجتمعوا عليه

 فأن مات الخارج عليه مات ميته -وخالف آثار الرسول, هذا الخارج عصا المسلمون
كل من غلب على الخالفه بالسيف (قالت الشافعيه على لسان األمام الشافعي و, "جاهليه

كما قالت الحنفيه على لسان الحصكفي , )حتى يسمى خليفه ويجمع الناس عليه فهو خليفه
وهناك الكثير من األقوال , )وتصح سلطنة متغلب للضروره(الحنفي في الدر المختار 

 أصبح حتى, وقد شرعنوه وأطروه بأطار التقديس والفتاوي التي تكرس األستبداد بالحكم
 التنسك وأن الوالء للحاكم المستبد هو عالمه من عالمات, الوالء لها جزء من العباده

وهذا , ب في تقنين الدكتاتوريه وتكريسهاوهذا من أخطر األسالي, واأللتزام الديني لديهم
كننا فهم سر تالزم النظام وهنا يم,  في العالم العربي الى يومنا هذاهو سر بقاءها

السعودي الملكي مع المذهب الوهابي بأعتباره مذهبآ يأدلج الملكيه السعوديه ويرفعها الى 
كيف ال وهم من يلقنوا أتباعهم بأن الراد على السلطان كالراد على هللا كما , ع القداسهموق

  \). الراد عليهم راد على هللا(في مقولتهم الشائعه 
  

الذي يرجع الى غياب ,  القياده في العالم العربيي أزمةهذه ه
, وطريقة أختيارها, الضوابط التي تحدد مواصفات القياده

وهكذا أتوقع أن هذه األزمه ستستمر مادام ليس هناك 
طروحات فكريه تزود الوعي األجتماعي والسياسي باألسس 

 كما أن األزمه تتعمق, لألسالم في عملية أختيار القيادهاألصيله 
ويطول عمرها مادام هناك عامل خارجي يحقنها بجرعات 

ولنا من موقف , سها من كل محاوله لألنقالب عليهاالبقاء ويحر
وهي , ألنظمه العميله في العالم العربيأمريكا المساند لكل ا

ويحميها بآلته الحربيه عند الحليف القوي الذي يحيطها براعيته 
  . الطلب

   دكتاتور العربيأنه التخادم األمريكي مع ال

جذور جذور 
  الدكتاتوريه الدكتاتوريه 

  يف يف 
  العامل العريبالعامل العريب

 

  
  أياد الزهريي

 العراق 
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     والتي حملت " دمحم القيسي"في رائعة الراحل
ّ، جسد فيها الشاعر قصة "عالهواء المقن: "عنوانا غريبا

في المعتقالت " أبوعلي شاهين"القائد الفلسطيني 
اإلسرائيلية على امتداد خمسة عشر عاما، ووصف 
ّمعاناته وصموده التي مثلت رمزا آلالم وتضحيات كل 

وقد ظللت الصورة التي جسدها . األسرى الفلسطينيين
ورفاقه األسرى ماثلة في مخيلتي، إلى أن " شاهين"
يحت لي فرصة االستماع لتفاصيل التجربة القاسية من أت

؛ إذ "الهواء المقنع"صاحبها، وعرفت حينها معنى 
قادت غطرسة وعنجهية االحتالل إلى وضع األسرى 

الصحراوي، الذي ال تتوفر فيها أبسط " نفحة"في معتقل 
الحاجات البشرية، وهي الهواء، األمر الذي كان يدفع 

 وااللتصاق ببالط السجن باألسرى لالنبطاح أرضا
خصوصا وقت الظهيرة عند ارتفاع درجات الحرارة (

بهدف التقاط األوكسجين الذي يظل ) إلى حد الالمعقول
قريبا من سطح األرض بسبب كثافته، ولنا أن نتخيل 
ُّمعاناة األسير عندما يعـز األوكسجين ويصبح التقاطه 

  .عملية تتطلب الكثير من المشقة والضنك
  

تب وروايات عديدة ظهرت في العقود الماضية ك    
تناولت قضية السجون والمعتقالت، ليس فقط في سجون 
االحتالل بل أينما كانت هناك معاناة وقهر، ولعل من 
أهمها وأفظعها معاناة سجين سياسي في أحد السجون 

في روايته " عبد الرحمن منيف"ّالعربية جسدها الراحل 
بر نسخة مطولة لروايته ، والتي تعت"وهنا•• اآلن"

ّ، وفي كلتا الروايتين صور "شرق المتوسط"السابقة 
مشاهد مرعبة ومقززة للسجون السياسية في " منيف"

وعن هذه الرواية كتب األديب سعد هللا . عالمنا العربي
ًحين فرغت من الرواية، أحسست حلقي جافا : "ونوس ُ

  ."وغمرني شعور مذهل بالعار
  

لصدمة يتولد عندما تقرأ رواية ولكن الشعور با    
حقيقية تجسد قصة واقعية ألحد الناجين من المعتقالت، 
بأشخاصها وأحداثها وزمانها، فتعيش في أجوائها 
المرعبة، وتتخيل أن كل سطر فيها يعادل سوطا على 
ِجلد كاتبها، ومع نهاية كل فصل يكون بطل الرواية أو 

ان السجن، أحد رفاقه قد خسر نتفا من لحمه على جدر
بالمعنى الحقيقية ال المجازي للكلمة، كما فعلت الكاتبة 

، التي "السجينة"في رواية " مليكة أوفقير"المغربية 
روت فيها قصة عقدين من األلم والعذاب ألسرتها في 

األم مع ستة من أطفالها، أكبرهم في (سجون النظام 
  .(التاسعة عشر، وأصغرهم سنتين

  
ّرى والمفاجآت الصادمة فقد دونها أما الفاجعة الكب    

في يومياته التي " مصطغى خليفة"المخرج السوري 
عاشها في السجون السورية لمدة ثالثة عشر عاما دون 

َ، سرد "القوقعة"أن يعرف تهمته، والتي حملت عنوان  َ
لها فيها ما جرى معه من أحداث حقيقية بأدق تفاصي

لعموم الناس الواقعية، ووصف واقعا أليما ظل مجهوال 
يتجاوز ببشاعته وخسته كل ما خطر على بال الشيطان، 
ّمن خيال مريض ومن حقد دفين عبر عنه سجانو النظام 
وشبيحته في عقد الثمانينات تجاه خصومهم السياسيين 
في مرحلة من أسوأ المراحل التي شهدتها سوريا، منذ 
أن زرعت بيوت دمشق ورد الجوري قبل آالف السنين، 

تخلص من آخر جالوزتها وتعود دولة طبيعية وحتى ت
  .تحترم آدمية اإلنسان

  
ولعل من بين أشد القصص التي رواها قسوة؛ قصة     

األب الذي أعدمت السلطات أوالده الثالثة أمامه، حيث 
أن سابقة اعتقال األسرة بكاملها تتكرر على نحو أكثر 

، ولكنها قصة تفطر القلب "القوقعة"خسة في رواية 
  عـخ سبعيني مــات شيــثير الغثيان، فقد اعتقلت السلطوت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . أبنائه الثالثة، ثم أعدمتهم أمامه ليشرب حسرتهم
  

" خليفة"و" مليكا"و" شاهين"إن ما جاء على لسان     
وغيرهم في رواياتهم عن واقع السجون " منيف"و

وانتهاك الحريات واغتصاب آدمية اإلنسان في السجون 
ّتبر شأنا عاما يمسنا جميعا، فكل اإلسرائيلية والعربية يع ً

ّمواطن على امتداد الوطن العربي معرض ألن يصبح 
ًيوما ما جزءا من ذلك الواقع المرير البشع، طالما أمعن 
المجتمع في تجاهله وإنكاره وعدم مباالته، فهذه 
الروايات ال تروي أحداثا جرت في كوكب آخر، 

 جزء من وشخوصها ليسوا أشباحا، وإنما هم وبكل أسف
  .الواقع الفلسطيني والعربي

  
وهنا ليس مهما إجراء المقارنات بين سجون     

االحتالل اإلسرائيلي، وبين أي سجن آخر سواء في 
عالمنا العربي أم خارجه، فاإلنسان هو اإلنسان 
والسجان هو السجان، وبينهما حالة من العداء، وفي كل 
 سجن هناك مئات القصص التي فيها من القسوة

والمرارة الشيء الكثير، بحيث تصبح كل رواية منها 
مواجهة سياسية كاملة مع النظام، سواء أكان النظام 
احتالال إسرائيليا يستولي على أراضي الغير، أم كان 

ّيقسم مساحة الوطن ويقطعه إلى دوائر " وطنيا"نظاما  ّ
صغيرة، بعضها لمن هو مرغوب، والبعض اآلخر لمن 

  .يه للمرفوضينٌوويل ف. هو مرفوض
  

 أسير 6500إذا كان في السجون اإلسرائيلية نحو     
فلسطيني، فهناك في سورية ضعف هذا العدد من 
المعتقلين الفلسطينيين، أغلبيتهم في سجون النظام، 

طبعا إلى جانب ".. المعارضة"وبعضهم في سجون 
وأكثرهم ال يعرف . أعداد هائلة من المعتقلين السوريين

 هم، وهل هم أحياء أم أموات، في ظروف أهاليهم أين
  ..بالغة القسوة والسوء والمهانة

  
ُوتظل الحقيقة أكثر قسوة من كل ما كتب في     

الروايات، ولكنها تظل شاهدة على فظاعة السجن، 
وعلى فجور النظام العربي وانحطاط أخالقه وغياب 
حقوق اإلنسان فيه وامتهان كرامته، ودليال على بشاعة 

د داخل وخارج السجن، فهذا الكم الهائل من المشه
التعذيب والعذاب لم يحد من حالة التمرد، بل أخرج كل 

الذي " العنف والعنف المضاد": ما هو مرعب ومخيف
أصبح عنوان المرحلة وشيطانها، وجنونها العاصف 

  .الذي سيدمر كل شيء
  

تتجلى لحظات الصدام بين ) أي سجن(في السجن     
وحيث يمثل السجن الصورة البشعة . هاإلنسان وسجن

الذي يسعى لسلخ األسير عن عالقته بالمكان .. لالحتالل
والزمان اللذان كان ينتمي إليهما قبل أن تتصاعد 
عمليات خنقه وتغييبه؛ يصبح السجن امتحان اإلنسان 

ٍويصير كل نَفس للسجين عبارة عن برنامج .. القاسي َ
ادا لمنع ذاكرته مقاومة، وتصبح كل ساعة يمضيها جه

من النسيان، فيظل األسير متحفزا في سعيه الدؤوب 
ِللخروج من هذا االختناق، ومد جسور وجعه مع العالم،  ِ َ

  ..لكي يرى كل الناس جرحه النازف
  

لذلك، فإن إضراب اإلسرى الفلسطينيين، إنما هو     
ًكفاح عادل للحفاظ على إنسانيتهم، وتجسيدا لحقيقة 

الت تغييبهم، هو الصمود وجودهم ضد محاو
األسطوري ألرواحهم ضد محاوالت صهرها وإذابتها، 
وضد محاوالت السجان لتغيير مالمحها وتشويه 

  .. محتواها اإلنساني
إضراب األسرى أعلى درجات الشجاعة وأرقاها في 

   كفاحنا نحو الحرية

سجون سجون 

  ومعتقالتومعتقالت
 

 
  عبد الغين سالمه

 فلسطني
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      مقدمة
 
   ثالثية "ّأصدر الروائي إبراهيم نصرهللا مؤخرا

، وهي عبارة عن ثالث روايات )2019" (األجراس
سيرة "، "ظالل المفاتيح: "ّمنفصلة ومتصلة في آن معا

، متابعا "ّدبابة تحت شجرة عيد الميالد"و" ينع
تناول ". الملهاة الفلسطينية"مشروعه األدبي الواسع، 

فيها جوانب هامة من حياة الشعب الفلسطيني في القرن 
ظالل "تقوم هذه المقالة بدراسة رواية . العشرين
في محاولة توضيح العالقة بين مبنى السرد " المفاتيح

  .الفني وتفعيل الذاكرة
 

    يقوم الروائي إبراهيم نصرهللا في عدد من رواياته 
بتوظيف التاريخ ونقله من باب السرد الجاف إلى مجال 
السرد الفني، فقد أدرك هذا الروائي خطورة تزييف 
التاريخ وتمييعه، ومحاوالت تغييبه عن األجيال الشابة 

فعمد . التي لم تعش مرحلة النكبة والنكسة وما سبقهما
عيل الذاكرة وإنعاشها وإغنائها عبر روايات تمتح إلى تف

ّلكنه في . أحداثها من الواقع بقدر ما تمتح من الخيال
ال أخرى يضيف إلى التاريخ حقو” ثالثية األجراس“

: تعتمد على الفكر المستنير بالفن، في مجاالته المتعددة
التصوير، الرسم، العزف والغناء، والفكر المتوهج 

  .نيةبالمشاعر اإلنسا
 

في سردها على ثالث " ظالل المفاتيح"    تتكئ رواية 
محطات هامة في تاريخ القضية الفلسطينية؛ النكبة، 

وقد اختار . انتفاضة الحجر/ النكسة واالنتفاضة األولى
ًالروائي أن تكون الشخصية المركزية امرأة عربية 
فلسطينية عاشت مع عائلتها في قرية وادعة، حتى 

الصهيونية واقتلعت أهلها من بيوتهم، ثم جاءت الكتائب 
ِقامت بمحو القرية؛ بيوتها ومعالمها عن وجه األرض ِ ِ.  

  
ًلم يتبق لهذه المرأة ولبقية العوائل سوى المفاتيح معلقة  ّ

ّفإن تمكن المحتل من اقتالع القرية ومحو . في أعناقهم
معالمها كليا إال أنه لم يتمكن من محو الذاكرة، ما أتاح 

 أم جاسر أن تعيد بناء القرية من جديد، رغم /لمريم
ّمرور أربعة عقود كاملة، فيكتشف المحتل خطأه الفادح 

فكيف تمكنت . َوفشله في محو الذاكرة وظالل المفاتيح
مريم من إعادة البناء كامال؟ وما أبعاد هذا الفعل وما 

  دالالته؟
 

َ    شغلت قضية الصراع الفلسطيني اليهودي فكر  ّ ّ
ّالفلسطيني منذ بداية القرن المنصرم، فعبر عن األديب 

وبما . ذلك شعرا، قصة ورواية، ومقالة أدبية، وسياسية
ّأن الرواية حقلها واسع فإنها قادرة على الخوض في هذه  ّ
ّالقضية بطرق شتى، وأساليب عدة لتشمل عالما  ّ

ففي الرواية نجد صورة للماضي، . بانوراميا متشعبا
ّادية حفظتها من الضياع، ونعثر على شخصيات قي

ّونطلع على أحداث لم تذكرها كتب التاريخ، أو مرت 

  .عليها مر الكرام
 

ِّ    الرواية ليست شهادة يقدمها المؤلف في محفل 

ّسياسي، بل هي سرد فني قادر على اختراق الروح 
لذلك فقد ساهمت . وتفعيل العقل والعاطفة على حد سواء

رة وحفظ الماضي من مساهمة كبرى في تثوير الذاك
الضياع، خاصة حين يكون هذا الماضي ذا قيمة تتعلق 

وقد أثبتت التجربة أن الزمن . بأهمية الوجود اإلنساني
عدو لدود قادر على إضعاف الذاكرة، فقامت الرواية 
الفلسطينية، بالذات، بدور فاعل في حفظ المكان 
والزمان والشخصيات واللغة وتثبيتها في الذاكرة، 

ريثها من جيل لجيل، دون حاجة لتسجيلها في أوراق وتو
  .ثبوتية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بين الواقع والفانتازيا، " ظالل المفاتيح"    دمجت 
كعالمين متضادين غير مفصولين عن بعضهما، 
يصوران في اجتماعهما واقع اإلنسان الذي فقد أرضه 
ّوفقد ناسه وبيته، لكنه لم يفقد الحلم، وبدا أن حفظ 

لم . دقة، جزء من هوية فكرية راسخةالذاكرة، بهذه ال
إلى تلك الفانتازيا أو العجائبية كما " ظالل المفاتيح"تلجأ 

هي معروفة في مجال األدب الفانتاستيكي الذي يوظف 
الخرافة واألسطورة، بل كان أبطالها أشخاصا عاديين 
من بسطاء الناس، تقف في مركز األحداث امرأة 

 .فلسطينية صبورة وقوية
 

      
 

    يبني نصرهللا روايته وفق ثالثة فصول، أو باألحرى 
ثالثة لقاءات، بين جندي صهيوني اسمه ناحوم شيرمان 
وامرأة فلسطينية اسمها مريم وكنيتها أم جاسر، تعيش 

ُتسرد ". راس السرو"مع عائلتها في قرية تدعى 
من خالل راو مشرف " ظالل المفاتيح"األحداث في 

، أو ما يطلق "الرؤية الخارجية"كلي ومعلق، معتمدا 
، حيث يكون "الرؤية من الخلف"عليها تودوروف 

ّالسارد مطلعا على كل ما تقوم به الشخصيات، يحركها، 

يدخل إلى عوالمها الداخلية، يكشف أسرارها، يرسم 
  .األفكار، ينظم الحوار ويتنقل بين األزمنة بسهولة

 
، بضعة أشهر قبل 1947 نهاية سنة     يبدأ اللقاء األول

ّالنكبة، إذ يجد الجندي، ناحوم شيرمان، نفسه عالقا 
وحيدا بعد انسحاب الكتائب الصهيونية إثر معركة 

  . ضارية مع أبناء القرى الفلسطينية
  

ّإن أفضل : "وكي ينجو بنفسه يتذكر ما قاله له والده
 مكان يمكن أن تختبئ فيه هو بيوت أعدائك، فهي األكثر

أما أفضل حياة يمكن أن تعيشها، فهي ! أمانا من غيرها
الحياة التي تعيشها في تلك البيوت بعد أن تتخلص من 

يحفر في األرض ويخبئ ) 12ص". (أولئك األعداء
سالحه، ثم يتوجه نحو أحد بيوت القرية القريبة ويختبئ 

تكتشف صاحبة البيت، أم جاسر، أمر . داخل حظيرته
على دمعة أمه، حين تراه شابا تشفق عليه و. وجوده

صغيرا في عمر ابنها البكر ابن السابعة عشرة، فتخفيه 
ُتطلع زوجها المقاتل في . ثالثة أيام عن عيون المقاتلين
ومع أنه ال يوافق مبدئيا . صفوف المقاومة على السر

ّعلى تصرفات زوجته إال أنه ينصاع إلرادتها، 
عود إلى أمه ويساعدها في إخراجه من القرية سرا لي

  .سالما معافى
 

َ    تحتل الكتائب الصهيونية القرية وتهجر أهلها ثم تقوم  ِّ
. بهدمها ومحوها عن بكرة أبيها كي ال يعودوا إليها

وكانت يد ناحوم هي التي تضغط على آلة التفجير تنفيذا 
فتستقر عائلة أم جاسر في قرية . ألوامر من ضابطه

  ".راس السرو"لمطلة على ، المجاورة وا"النبعة الفوقا"
 

    أما اللقاء الثاني فكان في أعقاب حرب حزيران سنة 
ّ بعد أن تقدم الجنود اإلسرائيليون داخل الضفة 1967

". تتقدم فيه سكين في قالب جاتو"الغربية بيسر كما 
انتهت . ّوكان ناحوم قد نفذ أوامر قادته بدبابته) 77ص(

ّالحرب خالل ستة أيام، وكان هم ن احوم العثور على أم َ
ّيصل القرية بدبابته يرافقه جندي آخر، يتركه . جاسر

يسير . داخلها موجها فوهتها نحو بيت أم جاسر مباشرة
ُباتجاه البيت، فتسارع إلى الخروج لتقف أمامه وجها 
ّلوجه بكل ما فيها من قوة ومن جبروت، وقد تجمع أهل 

ا يرون وما ومختارها ال يصدقون م" النبعة الفوقا"قرية 
يسمعون، خاصة حين يعلن ناحوم شيرمان أنه جاء ليرد 
لها جميلها منذ عشرين عاما، يفتح صندوقا صغيرا 

الذاكرة الذاكرة 

الفلسطينية الفلسطينية 

يف املواجهة يف املواجهة 

  بني مفتاحبني مفتاح

  ودبابةودبابة
 

  
  كاملرياض 

 فلسطني

 كل الرواية التخييليهي
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أحضره معه فيه باقة من ورد، وصندوق فيه حلويات، 
ّوقطعة من قماش، سرعان ما تكشف أنه شالها الذي 

) 88ص. (كان قد أخرجه من خزانتها قبل تفجير المنزل
فضة الهدية، وتطلب منه مغادرة المكان تأخذ شالها را

ّفورا، دون أن تسمح ألحد أن يمسه بسوء، ولكن بعد أن 
: أوضحت له رأيها أمام الحشد الكبير من أهل القرية

ناحوم، أنقذتك يومها ألنك كنت ولدا صغيرا، ولدا "
ّخائفا مرتعبا، ولدا التجأ إلي طالبا حمايتي، ونحن ال 

 أخالقنا يا ناحوم، تمنعنا من أن نقتل أحدا يطلب حمايتنا؛
نقتل أحدا يلتجئ إلينا، حتى لو كان عدونا، فما بالك إذا 
ّما كان ولدا صغيرا يرتجف على وشك أن يقبل القدمين  ُ

  )89ص". (لينجو بحياته
 

ّ    ترفض مريم الهدية ألن الجندي وصل القرية على  ّ
ّأما قبولها الشال فإشارة واضحة إلى أن. ظهر دبابة ٌ 

الفلسطيني لم يتنازل، ولن يتنازل عن حقه، فكل ما هو 
  .تابع له سوف يعمل على استعادته، مهما مر من زمن

 
    تبدو مريم في هذا الفصل بحالة أسوأ مما كانت عليه 
في الفصل األول، فقد كبرت عشرين سنة، وكانت 
إسرائيل قد أكملت احتالل بقية األراضي الفلسطينية 

ولما . نيين بزيارة مدنهم وقراهمللفلسطي" سمحت"و
مع الجموع هالها ما " راس السرو"قامت بزيارة قريتها 

هل يذكر أحد منكم إن : "رأت، فتوجهت إليهم سائلة
؟ كأني لم أنتبه 48كانت البيوت قد هاجرت معنا في ال 

  .)104ص". (يومها لذلك، كأنني لم أنتبه
 

تخييال،     أما الفصل الثالث من الرواية فهو األكثر 
ينحو فيه السرد باتجاه الترميز والهلوسة والهذيان 
والفانتازيا واألسلوب العجائبي، وبالتالي تصبح اللغة 
َأكثر شاعرية، والشخصيات أكثر غموضا، تحمل الكثير  ُ
من المفارقات والتضاد، بالذات شخصية أم جاسر، التي 

 تتابع القيام بدورها. 67ُتكبر عشرين سنة أخرى منذ ال 
ِالريادي، كعادتها، إذ رغم فقدها ذاكرتها، ونسيانها  َ ِ
َتفاصيل هامة مرت في حياتها، إال أن هذه الذاكرة 

ورغم هزال جسدها إال أنها تبدو . تصبح أكثر انتقائية
قوية الشكيمة بعيدة الرؤية والرؤيا، بحيث نراها تستعيد، 

وتبدو أنها أكثر من . أحيانا، قوتها الجسدية المألوفة
خصية في آن معا، ترفض التعامل بالشيكل وتستبدله ش

" راس النبعة"بالحجر، وتشغل جميع سكان قرية 
ِبتصرفاتها الالفتة، التي توجت باختفائها وظهورها  ّ ُ

  .المتكررين
 

    تدخل أم جاسر في حاالت الهلوسة، ويصبح مفتاح 
َّبيتها المعلق في جيدها، أهم ما تملكه في حياتها تدخل . ُ

ٍوسمعت أصوات مفاتيح كثيرة تموج : "ور الرؤيافي ط َ ْ
". ِفي صدرها وتقبض على قلبها مثل دمعة ناي

ّاكتشف أفراد عائلتها أنها تتسلل يوميا إلى ) 116ص(
أن "وتعود آخر الليل، والحظوا " راس السرو"قرية 

ّقوة غير عادية دبت في جسدها، بحيث لم يعد باستطاعة 
بقيت على هذه الحال ) 118ص". (ُأحد اللحاق بها

في " ضيفة"تختفي وتظهر حتى اختفت رافضة البقاء 
لحق بها أبناء القرية كلهم واكتشفوا ". النبعة الفوقا"قرية 

كانت أم جاسر قد أعادت بناء قريتها "أمورا ال تصدق، 
". تماما كما كانت قبل أربعين عاما... كما كانت تماما

يرة ولم أعادت مخطط القرية بحجارة صغ) 131ص(
ُيبق أمام أهل القرية إال إعادة بنائها، وبات كل معلم من 

  .معالم القرية واضحا
 

    انتشر الخبر وحضرت إلى المكان أهم وسائل 
اإلعالم العالمية تصور أهل البلدة داخل مسطح بيوتهم 

تحضر كتيبة االحتالل ومعها . وساحاتها وأحواشها

بأمر من القيادة، ناحوم يقود جرافته العسكرية ويمحو، 
فيأتي رد الفعل من الجموع . كل ما بنته أم جاسر

المحتشدة التي ترشقه هو وسيارته ومن معه بوابل من 
 .الحجارة لم ير مثيال له في حياته

 
      

 
َ    لقد بدت الرواية، منذ بداية صفحاتها، وحتى أبعد من 

وجاء السرد . َمنتصفها أقرب إلى الواقع منه إلى الخيال
شبيها بما نعرفه من خالل ما قرأناه وسمعناه عن النكبة 
والنكسة، وعن تهديم القرى وبيوتها، وعن الهجيج 
والسكن في الخيام والبيوت الطينية في قرى استقبلت 

ّأما في النصف الثاني من الرواية فإن . الالجئين
َّاألحداث تنحو بشكل بارز باتجاه التخييل المكثف، 

وباتت الشخصية المركزية أكثر . يز واإليحاءوالترم
يسير . ُّتعقيدا تنتقل بين الهذيان وتفتح الذهن الصاخب

السرد نحو التظليل والضبابية والذهنية، يتنقل بين الواقع 
والخيال، وبين الحقيقة والحلم، وبين التهديم وإعادة 

  .البناء
  

 لن تكون هناك رواية بدون تخييل، فهو العنصر 
ي الذي تقوم عليه الرواية، والتخييل قد يصل الرئيس

. ّمدى أبعد أو مدى أقل، وقد يصل حد الفانتازيا
والفانتازيا في روايتنا أقرب ما تكون إلى الواقع، أو 

لقد حمل . باألحرى تستمد خيوطها وتنسجها من الواقع
ّالفلسطيني مفتاحه حين هجر من وطنه عام النكبة، ولم  ُ ِ

م جاءت النكسة وابتعدت فلسطين ث. يبق له منه سواه
تقوم أم . أكثر، فلم يبق للفلسطيني سوى الحلم بالعودة

جاسر ببناء القرية، وترسم حدودها ومعالمها وجدرانها 
يرى الجنود المحتلون ما . وبيوتها وشبابيكها وحواكيرها

فعله الفلسطينيون، فيجن جنونهم ويفقدون توازنهم، 
لم يجردوا الفلسطيني من القاتل إذ " خطأهم"ويكتشفون 

َمفتاح بيته ومن حلمه، وثبت لهم أن تهديم القرى  ْ ُ
ومحوها من على األرض لم يتمكن من محو الذاكرة، 
ّفظلت هذه القرى صورة حية متوهجة غير قابلة 

  .للنسيان
 

راس " يتساءل المتلقي وهو يقرأ مشاهد إعادة بناء قرية 
؟ هل هي أم من الذي يهذي: بعد أربعين عاما" السرو

ُجاسر؟ أم أبناء القرية؟ أم هو المحتل الصهيوني؟ يقبل 
القارئ على التهام الصفحات األخيرة من الرواية 
مشاركا في عملية التخييل ليصبح جزءا من الرواية، 

إعادة "َيقبل بالهذيان والتخييل، وينتظر ما سيحدث بعد 
ّ، من رد فعل الناس، ورد فعل المحتل، "بناء القرية ّ

  .وينسى كليا أن ما يحدث مجرد تخييل
 

قام الروائي بتوظيف الواقعية التسجيلية إلى جانب 
العجائبية فخلق رواية ذات نص مفتوح؛ يخسر 
الفلسطيني بيته ووطنه كما يحدث على أرض الواقع، 

ّلكنه يحفظه مبنيا في ذاكرته ّيقود ناحوم الجرافة . ّ
لقرية وسحق العسكرية تنفيذا ألوامر من السيد لسحق ا

فرأى من خلف المقود الجموع المحتشدة مثل . الحلم
شالل، ورأى القرية كما كانت قبل أربعين عاما 
ُبمساجدها وكنائسها وحقولها وبدأ يجرف كل تلك 

. الحجارة التي أعادت بها مريم رسم قريتها من جديد
تهاوى كل شيء بنته مريم، لكنه يكتشف عجزه في تلك 

لمرة األولى في حياته، أن دفن الظالل ل"األثناء، وأدرك 
سقطت "أمر آخر، وفيما كان يحاول محو الظالل 
أشرع . حجارة من جهتي الشارع، بقوة غير معهودة

الجندي الجالس بجانب ناحوم بندقيته وأطلق النار نحو 
ْأشجار الزيتون على يمين الشارع، صوب مصدر 
الحجارة القابع وسط الغيوم المنخفضة والخضرة 

ُالداكنة، وعاد وذخر بندقيته من جديد، وقبل أن يشرعها  َّ
ثانية، كانت السيارة تتعرض إلى أسوأ عاصفة حجرية 

  ) خاتمة الكتاب-138ص". (عرفاها
 

    تنتهي أحداث الرواية في إشارة واضحة إلى انتفاضة 
واعتبارها نصرا فلسطينيا، تعيد إليه ) 1987(الحجارة 

فيبدو .  وإن لم يستعد أرضهكرامته، وتنعش حلمه، حتى
األول . الفلسطيني منتصرا والصهيوني مغلوبا منكسرا

ما زال يعيش الحلم والثاني يؤرقه هذا الحلم وينغص 
فقد سارت الرواية في اتجاهين متضادين، . عليه حياته

أحدهما يميل أكثر باتجاه الواقع المباشر، والثاني ينحو 
ت مزيجا من الواقع باتجاه التجريب الفانتاستيكي، فبد

والال واقع، ويقع القارئ بينهما، مشدودا باتجاه التخييل 
 .الذي بدا في عينيه واقعا

 
  

 
    تلعب المرأة الفلسطينية في هذه الرواية الدور 
ّالمركزي، كمقاتلة عنيدة، وكقائدة اجتماعية تجترح 
 المعجزات، وال تبرز أي شخصية فلسطينية، سواها،

ّيبدو أن هذا جزء من مشروع . على مسرح األحداث
إبراهيم نصرهللا الروائي، الذي نراه يعيد للمرأة 

سيرة "ففي روايته . الفلسطينية بعض حقها المغبون
، تتمحور "ثالثية األجراس"، إحدى )2019" (عين

أول مصورة فلسطينية، " كريمة عبود"األحداث حول 
ووجع وموت، بسبب وما كابدته هي والعائلة من ألم 

فإن كانت المرأة في . االحتالل اإلنجليزي لفلسطين
هي ضحية المجتمع ) 2010" (شرفة العار"رواية 

" سيرة عين"و" ظالل المفاتيح"الذكوري، فهي في 
رائدة التغيير، في ساحة القتال وفي مضمار الفن، 
كوسيلة من وسائل التصدي لرواية اآلخر التي تنادي 

فما لم تحققه السياسة . الرؤية الفلسطينية/ بإلغاء الرواية
ُعلى أرض الواقع قد يحقق في مضمار األدب، وفي 

  .ّعالم التخييل
 

    لقد جعل إبراهيم نصرهللا المواجهة بين أم فلسطينية 
ّوجندي إسرائيلي بالتحديد، ولم يجعل المواجهة بين 
جنديين، أحدهما فلسطيني واآلخر إسرائيلي ألنها 

فهل هذا . ير متكافئة، بناء على الواقع المعيشمواجهة غ
يعني أنها متكافئة حين تكون بين جندي إسرائيلي وامرأة 

  !فلسطينية؟
 

َيمثل الجندي جيل اليهود الصغار الذين حضروا إلى  ُّ
بناء على ما بثته األيديولوجيا " أرض الميعاد"

الصهيونية، في مقابل امرأة فلسطينية تمثل الجذور، بكل 
تقوم المرأة . تحمله الكلمة من معنى وأبعاد ودالالتما 

بدورها كمسؤولة مباشرة دون أن يعطيها أحد هذا الدور 
. أو يوكلها به، بينما الجندي الوافد حديثا ينفذ أوامر قادته

تسعفنا السيميولوجيا في إنارة العديد من الجوانب، فاألم 
 هي األصل ومنها ينحدر الخير والعطاء، هي الشجرة

التي تثمر، وهي التي تبذل كل غال ورخيص من أجل 
البقاء واالستمرار في مشوار الحياة، وهي قبل هذا وذاك 
ذات أصول فلسطينية ولدت من تراب أرضها بينما أم 

لهذا تنتصر األم . ناحوم، وافدة غريبة على بالد غريبة
  .ويفشل الجندي" ظالل المفاتيح"في 

 
موقفين متناقضين     يقف ناحوم اليهودي أمام 

ومتضادين؛ تمثل أمه أحد طرفيهما، وتمثل أم جاسر 
ًتنتصب أم جاسر في مواجهته أما . الطرف اآلخر

جسورة صامدة قوية صارمة، فتغلبه بإنسانيتها، مما 
يستمع . ّيتناقض مع ما تعلمه من أبيه، ومن أمه بالذات

ِخطاب الرأفة والتسامي عن : ناحوم دائما إلى خطابين

 واقع وختييل

امرأة وجندي  
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ينة، كما يتجلى بوضوح في اللقاء األول والثاني الضغ
ِمع أم جاسر، وخطاب التعالي الفوقي الداعي إلى قتل 
العدو كائنا من كان، سواء كان طفال، أو عائلة بكامل 

  .أفرادها، كما نرى في أحداث الرواية
 

    إن خطاب أم ناحوم ال يختلف عن خطاب قادته 
ّفادها أن سبب العسكريين، فقد توصلت إلى نتيجة م

هجرة اليهود من ألمانيا يعود إلى قسوة تعامل األلمان 
معهم، أما عدم هجرة العرب فنابعة من خطأ اليهود في 
عدم اتباعهم نفس القسوة التي كانت لأللمان، فتساءلت 

لماذا ال يرحلون يا ناحوم، ولماذا تفعل تلك : "مستنكرة
طردها المرأة ذلك حتى اليوم، بعد عشرين سنة على 

  !منه؟
 

ألننا لم نقس عليهم بما فيه الكفاية، هذا ! لماذا؟ -
هو خطأنا الذي لم يرتكبه أعداؤنا في برلين 

  )92ص". (وسواها
 

    بناء على هذه العقيدة وهذا الخطاب يتجند ناحوم، 
يصل القرية مع الكتائب التي تتراجع بفعل المقاومة فيقع 

: تى ناحوم ذاتهفي يدي أم جاسر، ولم يحدث ما توقعه ح
...". امرأة عربية! ّستقتله، فكر في ذلك، ستقتله امرأة"
تقف المرأة الفلسطينية في مواجهة الجندي، منذ ) 9ص(

اللقاء األول، يقع بين يديها، دون أن تحمل سالحا، 
وتكون . ويصبح قرار مصيره مرتهنا بها وحدها

المفارقة؛ هو الضعيف وهي القوية، هي صاحبة القرار، 
ُهو األسير الذي دخل الحظيرة مختبئا بعد أن ترك و

وجها لوجه : "وحده دون بقية أفراد الكتائب اليهودية
وجدت مريم، أم جاسر، نفسها معه، أدركت أنه سمع 
صوت أقدامها؛ كان يحاول الهرب، وألن نوافذ الحظيرة 

  .عالية، لم يجد أمامه غير الباب
 

شرة، دار حول     كان يرتجف، بدا لها في السابعة ع
نفسه عدة دورات باحثا عن مخرج يعرف أنه غير 

الزمان : هكذا يفتتح الروائي األحداث) 9ص". (موجود
، المكان حظيرة بيت أم جاسر في قرية 1947

ُيهزم الجندي أخالقيا منذ اللحظات األولى . فلسطينية
ّحين هدأت من روعه، وحين أطلقت سراحه دون أن 

، "بطال"لى أمه وإلى كتيبته ّيمسه أي سوء، ويعود إ
يدعي أنه اختبأ داخل مغارة صغيرة ثالثة أيام حتى نجا 
بنفسه، فينال وسام الشرف، تماما كما كان قد ناله من 
قبل حين أمره القائد بإلقاء الطفل الذي قتله للتو، لكونه 

وتتكرر األوسمة المتشابهة إثر . عربيا، إلى قعر الوادي
  .تدمير والتشريدتنقيذ أوامر القتل، ال

 
، وقد أكمل )1967(ّ    يتكرر الموقف بعد عشرين سنة 

اليهود احتالل كامل األرض الفلسطينية، بحث عنها 
ناحوم ووجدها تعيش مع عائلتها في قرية عربية أخرى 

فتحت : "كانت قد لجأت إليها بعد تدمير بيوت قريتها
لم الباب، وجدت نفسها وجها لوجه مع تلك المالمح التي 

تبدو مرة أخرى ) 86ص". (تمحها عشرون عاما مرت
تراجع ناحوم خطوتين، : "هي القوية، وهو الضعيف

كما تفاجأ في المرة ) 86ص(، "وقد فوجئ بها أمامه
تتركه مرة أخرى يمضي في حال سبيله، دون . األولى

أن يمسه أحد بسوء، وكان ذلك ممكنا أن يحدث في كل 
  .لحظة

 
ة ثالثة، بعد عشرين سنة أخرى     ويكون اللقاء، مر

، وجها "راس السرو"، فوق تراب قريتها )1987(
سمعت أم جاسر تلك : "لوجه، كما في المرتين السابقتين

الخطوات التي تعرفها، أشرعت عينيها، حدقت في وجه 
ذلك العسكري الواقف أمامها، دعكت عينيها، اعتدلت، 

: نفسهارأته، رأته واضحا، سألت كما لو أنها تهمس ل
  )135ص! (ناحوم؟

 
    كان من الطبيعي أن ينتصر الجندي، كما هو مألوف 
في العالم الواقعي، فهو يحمل السالح، يقود، أحيانا 

ّلكن أم جاسر . عربة عسكرية، وأحيانا أخرى دبابة
تنتصر في اللقاءات الثالثة معنويا وإنسانيا وأخالقيا، بعد 

غم كل ما مرت ، ر"وجها لوجه"أن تتواجه مع ناحوم 
به من تشرد ومن وهن وضعف جسدي، ورغم 
خسارتها وطنها وبيتها، إال أنها ما أن تواجهه حتى 
تتحول إلى صخرة صلبة ال تتزحزح، ويعود إثر كل 
َمواجهة مهزوما حائرا ال يعرف كيف يتصرف، غير 

أما هي فتظل متمسكة . مدرك سر تلك القوة والجسارة
ها ستحقق يوما ما أحالمها، بموقفها تؤمن به، واثقة أن

 .فهو يهدم وهي تعيد البناء
 

      
 

    ال نقصد من خالل هذا العنوان أن نقوم بدراسة 
، وال الدخول في "جماليات التلقي"أو " نظرية التلقي"

فلسفة هذه النظريات الهامة التي تعنى بالعالقة الجدلية 
الشعور بين القارئ والنص، بل سيكون مرجعنا هو 

 أثناء المواجهة المباشرة مع النص – أنا القارئ –الذاتي 
منذ بدايته وحتى نهايته، بشكل موجز، دون الدخول في 

  ".النظرية والتطبيق"التفاصيل، ودون االتكاء على 
 

    يثير الموضوع وطريقة عرضه تساؤالت عدة لدى 
المتلقي، إذ ال شك أن زمن األحداث وزمن الكتابة 

قراءة تتفاعل كلها في ذهنه فتثيره وتستفزه، وزمن ال
وهو يقرأ موضوع المواجهة الذي ما انفك يؤرق 
اإلنسان الفلسطيني الذي يبحث عن أسباب مأساته، لديه 
ولدى اآلخرين، ويبحث في اآلن ذاته عن سبل 

َكيف يقبل القارئ العربي استجارة الجندي . الخالص
نكبة؟ فمن أي اليهودي وهو يعيش اليوم نتائج تلك ال

  زاوية ينظر إلى هذه الخطوة؟
 

    نقف في مستهل األحداث إزاء أم عربية فلسطينية 
يحارب زوجها إلى جوار بقية أبناء قريتها وأبناء القرى 
المجاورة لصد كتائب اليهود المعتدية، تلتقي، كما 
ذكرنا، وجها لوجه مع جندي يهودي في السابعة عشرة 

اب التابعة للعائلة، يدور حول من عمره في حظيرة الدو
ولكن . نفسه ترتعد فرائصه خوفا ورعبا، حين يراها

سرعان ما تنجح مريم، سيدة البيت، بتهدئته ونقله إلى 
غرفة خشبية آمنة كي ال تصله أيدي المقاتلين 

لماذا هذا القرار وكيف اتخذته؟ وماذا قد . الفلسطينيين
كر عند تقليب هذه تفعل السيدة فيما بعد؟ أسئلة راودت الف

  .الصفحات
 

ّ    يشعر القارئ أن مريم تقوم بهذه العملية بناء على ما 
. ّيمليه عليها ضميرها، وحسها اإلنساني الرافض للقتل

ّوأم جاسر تنفذ كل خطوة من منطلق القوة، ال من دوافع  ُ
خوف أو وهن، خاصة وأن التبرير سرعان ما يصل 

 لكونه في جيل ابنها القارئ، حين تعلن إشفاقها عليه،
ومن يكن في حمى العربي . جاسر، وقد بات في حماها

ال تبذل مريم كبير جهد . فلن يمسه أحد، على حد قولها
، خاصة وأنها "أبو جاسر"كي تقنع زوجها المقاتل، 

. سيدة صارمة في قراراتها، عدا عن ثقته بها وبصدقها
ومان فتأتي الخطوة التالية غير مفاجئة للقارئ حين يق

  .بتهريبه خارج القرية ليعود إلى أمه
 

    هذا الخطوة تدفع القارئ إلى طرح أكثر من تساؤل 
هل هذان : خالل عملية المواجهة مع النص ومضمونه

الزوجان يمثالن العربي الفلسطيني الساذج، الذي لم 
يدرك جيدا دور هذا الجندي الصهيوني؟ ماذا يبني لنا 

ّالكاتب؟ وماذا يحضر للق ارئ؟ هل سيقوم ناحوم برد ُ
الجميل لهذه العائلة؟ وهل سيكافئها على صنيعها معه؟ 
وقد يكون التساؤل األهم هو كيف يشعر القارئ تجاه 

  ناحوم؟ هل يشفق عليه كما أشفقت أم جاسر؟
 

ّ    يطلع القارئ، من خالل الراوي العليم، على أحداث 

ار هذه هامة تتعلق بناحوم، فيما تبقى أم جاسر خارج إط
يتساوى السارد والمتلقي في معرفة ماضي . المعلومات

ناحوم وحاضره، وما حل بالقرية من دمار قبل أن 
ّوكأن الكاتب يبحث عن مبررات . تكتشف مريم ذلك ّ

ّومسوغات تبقي مريم في نقاء صورتها النابعة من 
صدق نواياها، وكي تحتفظ بهيبتها في عين المتلقي، 

 الجريمة تلو األخرى بأمر من خاصة وأن ناحوم يرتكب
ّأسياده القادة، الذين يحملهم الروائي والراوي، معا،  ُ

  .وزر هذه الجرائم
 

َ    يشد الراوي، المشرف الكلي، األحداث بخيط يراه  ّ
القارئ وال تراه الشخصية المركزية، أم جاسر، وفق ما 

، كما جاء أعاله، "الرؤية من الخلف"أسماه تودوروف 
.  يعرف أكثر مما تعرف الشخصية الروائيةحيث السارد

يرتكب الجندي اإلسرائيلي الجريمة تلو األخرى بأوامر 
عليا، ويقف القارئ وجها لوجه مع كل الجرائم 
ّوالموبقات التي تنفذ بحق القرية وأهلها، فتطرح  ُ

من المسؤول عن : التساؤالت، في كل مرة هي نفسها
 أم الضابط؟ أم ؟)ناحوم(هذه الجرائم؟ هل هو الجندي 

  كالهما؟
 

:     يرى القارئ الكثير من األعمال التي يقوم بها ناحوم
ّيقتل، ويدمر، ويحتل، ويهدم بيوتا، ويمسح قرى عن  ّ ّ
بكرة أبيها، بأمر من أسياده، ويبدو في عين القارئ 
ّمجرد آلة كتلك اآللة العسكرية التي يفعلها، إذ ليس عفوا  ُ

َأن وضع القائد يده فوق ي د ناحوم التي كانت فوق مقبض ْ
التفجير، ال يقوى على اتخاذ الخطوة التدميرية، ضغط 
القائد على يد ناحوم وتطايرت حجارة البيوت حتى 

يتحول ناحوم إلى آلة قتل وتدمير . وصلت السماء
ّيتساوى مع آالته العسكرية، هم يفعلونه وهو يفعل آالته ُّ.  

 
ة وعجوز، ويمتد     تقابل مريم ناحوم وهي صبية، كهل

الزمن أربعين عاما، منذ فقدت بيتها وموطنها، ولم 
تتغير قناعاتها، فتمكنت من أن تكون النموذج الذي ال 
يلين في وجه الرياح والصعاب، رأى أبناؤها وأحفادها 
وأبناء قريتها بأم عينهم التحام أم جاسر بأرضها 

، وقضيتها بعد أربعين عاما، فأورثتهم ال ذاكرتها فحسب
بل أورثتهم معنى الكرامة واإلخالص والشهامة 

هذا الصورة التي رسمتها األحداث . والتحدي والصمود
ألم جاسر هي التي تنطبع في ذهن المتلقي، كما انطبعت 

بل إن المتلقي ليتعامل مع أم . في ذهن األوالد واألحفاد
جاسر، في كل مواقفها، بنفس الطريقة التي يتعامل معها 

ا من أبناء ومحبين، ويزداد التالحم وينمو من يحيط به
  .أكثر حين تدخل في مرحلة التوهج والهذيان

 
ّ    يطلع المتلقي على كل األحداث، فتنتصب أمامه 

صورة سيدة عربية فلسطينية قوية ملتحمة باألرض 
وبقضيتها الكبرى، هذه القوة وهذا اإليمان بصدق 

على الذاكرة، القضية أتاحا ألم جاسر أن تتمكن، اعتمادا 
  .من إعادة بناء القرية؛ محافظة على المفاتيح وظاللها

 
    تتقاطع الرواية في بعض محطاتها وأحداثها، وفي 

، إذ بعد أن "عائد إلى حيفا"بعض رؤيتها، مع رواية 
نجت المرأة اليهودية من المذابح النازية، أقنعتها الوكالة 

 سارد ومتلق
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أرض "إلى الصهيونية بضرورة ترك بولونيا واالنتقال 
ّيحمل كال الراويين ". أرض اآلباء واألجداد"، "إسرائيل ُ

في الروايتين، وكال الروائيين، غسان كنفاني وإبراهيم 
ّنصرهللا كامل المسؤولية للذين ينظرون، والذين يقنعون  َ
ّاليهودي أن له حقا تاريخيا يقوم على رؤية مؤدلجة هي  ّ

تين ويصبح الصراع بين رؤي. الرؤية الصهيونية
َمتناقضتين، وبين أيديولوجيتين متناقضتين، فيها، وفق  ْ

 .رؤية الكاتب الفلسطيني، جالد وضحية
 

     
 

ّ    يجند الكاتب الذاكرة كتقنية، فال يتعامل معها كعملية 
ّعادية تحدث لنا كل يوم، بل يوظفها كفعل سيكولوجي 

ها ُليدخل في أعماق القضية الفلسطينية، التي بدأت أصول
َّتتفاعل حين فقد اإلنسان الفلسطيني أهم ما يملك بيته : َ

وناسه، وما يترتب من انعكاسات نفسية وجراح ال 
هي رواية " ظالل المفاتيح"ّإن . تندمل مهما طال الزمن

الذاكرة الحية التي تتفاعل يوميا، فينتقل الجرح من جيل 
  .لجيل، لتبقى القضية حية

 
صرهللا الراوي المشرف ّ    وظف الروائي إبراهيم ن

ّالكلي، الذي يحرك األحداث ويعلق عليها، من الخارج  ّ
أما توظيف الحوار والمونولوج واالسترجاع . والداخل

ّوالذكريات فلم يقلل من هيمنة صوت الراوي المشرف 

الكلي، فبدا يتحرك إلى جوار الشخصيات؛ خلفها 
في أما الحوارية األساسية . وأمامها، خارجها وداخلها

الرواية فهي تتمحور حول الرؤية الفلسطينية 
واأليديولوجيا المؤمنة بالحق التاريخي، والرؤية 

". أرض الميعاد"الصهيونية واأليديولوجيا المؤمنة ب
ّفكان الصدام بينهما حادا عبر مواجهات مؤلمة أدت إلى 
قتل الفلسطيني وتدمير قريته وتهجيره من وطنه، 

الصهيونية، في مقابل انتصار وانتصار اآللة العسكرية 
ال يحدث " عجائبي"الفكر الفلسطيني في تحقيق نصر 

وبدت األيديولوجيا الصهيونية . مثيل له في األساطير
  .مبنية على خرافات

 
، ذو أبعاد داللية، "ظالل المفاتيح"    إن العنوان، 

فالمفتاح يرتبط ارتباطا مباشرا . سيميائية وعاطفية
ي دون غيره من الشعوب قاطبة وبات باإلنسان الفلسطين

والظالل تشير، في داللتها، إلى . رمزا لوطن كامل
شيء موجود ال نراه وال نلمسه، لكنه في الوقع هو ظل 

هذه الظالل انعكاس . لشيء موجود، مرئي وملموس
للفضاء، بكل ما تعنيه الكلمة في المفهوم األدبي، وفي 

ًهما صغر، ظال، ّوبما أن للحجر، م. البعد السيكولوجي
  .ّفإن ظالل الوطن باقية في الذاكرة

 
" األجراس"    يحقق إبراهيم نصرهللا في ثالثية 

مشروعا نهضويا فكريا، حين يواجه المحتل اإلنجليزي 
واإلسرائيلي مواجهة فنية بالرسم والنحت والتصوير 
ُوالغناء، وبالتصرف اإلنساني العفيف، لتلغى فكرة 

ي الذي صوره اآلخر قاتال، تشويه صورة الفلسطين
  .ومتخلفا فكريا، يعيش خارج إطار الحضارة

 
    إن توظيف الفانتازيا خاصة في نهاية الرواية، لهو 
وسيلة ذكية من الكاتب كي ينقذ فكرته الرئيسية التي بنى 

قوة الفلسطيني، في مقابل الضعف : عليها روايته
 من شأن هذه الثنائية أن تضعف عصب. اإلسرائيلي

الرواية، وقد تبدو ساذجة في طرحها، حين تنتقل الفكرة 
إلى المتلقي الذي يعيش الواقع بعيدا عن الحلم، وهو 

. يرى غلبة اآللة العسكرية اإلسرائيلية على أرض الواقع
جاءت الفانتازيا لتنقذ الحلم الفلسطيني، والذاكرة 

فإن كانت آلة الحرب قادرة على قتل الجسد . الفلسطينية

يم البيوت والقرى لكنها ليست بقادرة على قتل وتهد
  .الحلم ووأد الذاكرة

 
ُّ    اختار الروائي أن تكون بطلة الرواية امرأة فلسطينية 
وليس رجال مقاتال، وبنى شخصيتها بشكل ممنهج ثابت، 
ّبحيث جعلها ال تتبدل مواقفها وال تتغير مع مرور 

تتنازل عن الزمن، فتحولت إلى رمز لكل أم فلسطينية ال 
مشاعرها اإلنسانية رغم القتل والتدمير والتهجير 

ا العميق والهجيج، مع اإلبقاء على صرامتها وإيمانه
بهويتها وإرادتها، في مقابل أم يهودية تنازلت عن 
إنسانيتها إثر ما تعرض له شعبها من قتل وتدمير في 
موقع آخر، وعلى يد شعب آخر، فجاء انتقامها من شعب 

وبالتالي تصبح . األيامَّوها في يوم من لم يكن عد
المواجهة بين فكرين متناقضين وشخصيتين متضادتين 
تمثالنه امرأة فلسطينية تؤمن بقيم العدالة واإلنسانية، وأم 
يهودية تؤمن بمبدأ المصلحة الخاصة على حساب القيم 

  .اإلنسانية
 

    بدت األم الفلسطينية صلبة في مواقفها تحتفظ 
معلقا في جيدها ال يبرحها، وبدا الجندي مترددا بالمفتاح 

ّمهزوزا ومقيدا، غير قادر على مواجهة الفكر بالفكر ُ .
ّينتصر الجندي بدبابته، التي ترافقه حيثما سار، بكل ما 
تحمله من دالالت سلبية تهديمية، وتنتصر األم 
الفلسطينية بمفتاحها، بكل ما يحمله من معان ودالالت 

فبدت قادرة على تجاوز القيود نحو . ةإيجابية عمراني
زات؛ فينتصر المفتاح على الخالص واجتراح المعج
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  ذلك ما قاله »إسرائيل«ّإن من ينزل عن هضبة الجوالن، يكون قد تخلى عن أمن ،

تشرين /  نوفمبر4 األسبق الذي اغتيل في »اإلسرائيلي«إسحاق رابين رئيس الوزراء 
من مساحة هضبة الجوالن السورية في % 80» إسرائيل«، بعد أن احتلت 1995الثاني 

ً، والتي حررت سوريا جزءا منها في حرب 1967حزيران العام /  يونيو5عدوان  ّ
  . بما فيها مدينة القنيطرة)  كم100(، 1973تشرين األول / أكتوبر

  
الجوالن يعيد إلى األذهان » إسرائيلية«الرئيس األمريكي دونالد ترامب، إن إعالن     

طيلة ما يزيد على نصف قرن على تهويد » اإلسرائيلية«مقولة رابين، وإصرار السياسة 
ًويأتي موقف ترامب مستفزا للمشاعر . »إسرائيل«ًالجوالن، وضمها نهائيا إلى  ّ

أيار /  مايو14د القانون الدولي بعد قراره في اإلنسانية، واالعتبارات األخالقية، ولقواع
، األمر »إسرائيل« نقل السفارة األمريكية إلى القدس، باعتبارها عاصمة لدولة 2018

ّ، والتنكر »اإلسرائيلي« الذي يؤكد الخطة المنهجية المتصاعدة في تأييد االحتالل 
ها حقه في تقرير للحقوق العادلة والمشروعة للشعب العربي الفلسطيني، وفي مقدمت

  .»القدس«المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها 
  

ً، فضال عن القواعد العامة »الشرعية الدولية«ّوتتنكر واشنطن بإجراءاتها تلك ل     
ًللقانون الدولي المعاصر، بما فيها قواعد القانون اإلنساني الدولي، خصوصا اتفاقيات 

، حيث كان مجلس األمن 1977ي جنيف لعام  وملحقيها بروتوكول1949جنيف لعام 
 يعلن فيه بطالن 1980حزيران /  يونيو30 بتاريخ 476ًالدولي أصدر قرارا رقم 
 478لتغيير طابع القدس، ثم أعقبه بقرار رقم » إسرائيل« اإلجراءات التي اتخذتها 

 آب من العام نفسه، يقضي بعدم االعتراف بقرار الكنيست بشأن/  أغسطس20بتاريخ 
  .ضم القدس

  
 17، الذي اتخذ باإلجماع في 497كما أصدر مجلس األمن الدولي قراره رقم     

إلى إلغاء قرارها بضم » إسرائيل«، الذي يدعو دولة 1981كانون األول / ديسمبر
مرتفعات الجوالن، ويعتبر فرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على مرتفعات الجوالن 

  .، ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدوليًالسورية المحتلة ملغى وباطال
  

ًالجوالن متزامنا مع الذكرى » إسرائيلية«ومن المفارقة أن يأتي إعالن ترامب     
، واستمرار 2003السادسة عشرة للحرب األمريكية على العراق واحتالله في العام 
ًمعاناة شعبه المتعاظمة والمركبة، فضال عن تزايد التدخالت اإل قليمية والدولية في ّ

ًشؤونه، فضال عن انفتاح الباب على مصراعيه لنشاط المنظمات اإلرهابية فيه، وفي 
  ت يأتي إعالن ترامبــوعلى مستوى التوقي. »داعش«مقدمتها تنظيما القاعدة، ووريثها 

الجوالن كأنه خشبة خالص لنتنياهو الذي تدهورت سمعته وفقد الكثير » إسرائيلية« عن 
 20 التهامه بالفساد، واحتمال مثوله أمام القضاء، كما يأتي هذا اإلعالن قبل من شعبيته

  »اإلسرائيلية«ًيوما من االنتخابات 
  

ً عاما سياسة تطهير 52خالل احتاللها الذي استمر نحو » إسرائيل«لقد مارست     
عرقي لتغيير الواقع القومي والتركيب السكاني للجوالن، ورفضت االنسحاب إلى ما 

ًوراء خطوط الهدنة، مستخفة بقرارات مجلس األمن الدولي، خصوصا القرار  ّ242 
 ومتجاوزة على مبدأ أمر من مبادئ القانون 1973 لعام 338 والقرار 1967لعام 

 .الدولي الذي ال يجيز االستيالء بالقوة على أراضي الغير
  

سكرية مغلقة يحظر منطقة ع«اعتبرت الجوالن منذ اليوم األول » إسرائيل«وكانت     
ثم أقامت المستوطنات عليها، آخذة في االعتبار أهميتها » على الناس دخولها

وبمحاذاة خط وقف إطالق ) قرب بانياس(االستراتيجية، ابتداء من سفوح جبل الشيخ 
حتى القنيطرة، وانتهاء بحدود الشواطئ الشرقية ) 1967حزيران /  يونيو10في (النار 

يضمن » بناء دفاعي«واستهدفت بذلك إقامة ).  غربي الجوالنجنوب(لبحيرة طبريا 
الحفاظ على مصادر المياه، ومنابع نهر األردن، وتوفير الحماية لمستوطنات وادي 
الحولة والجليل، وهو ما تضمنه مشروع إيغال آلون الذي نشره في مجلة الشؤون 

  .1976تشرين األول / على شكل مقالة في أكتوبر) األمريكية(الدولية 
  

ّولذلك شرعت في اتخاذ طائفة من اإلجراءات المتدرجة لمحو الطابع العربي     
للجوالن، ابتداء من حل المجالس البلدية وإلغاء القوانين السورية وإبدالها بقوانين 

، وتغيير العملة، وفرض الرسوم، وتغيير رخص )بعد قوانين االحتالل(» إسرائيلية«
عنصري، وجميع ما » إسرائيلي« ة، وفرض منهج تعليمي السيارات واإلجازات الخاص

ًيتعلق بالبريد والبرق والهاتف، وكل ما من شأنه تغيير طابع المنطقة قانونيا وإداريا  ً
ّوفعليا، السيما استبدال هوية األحوال المدنية السورية ببطاقات  ّ ، ثم أقدم »إسرائيلية«ً

ن إلى إصدار قرار بضمها إلى ً عاما على احتالل الجوال14الكنيست بعد مرور 
ّ، خالفا لقواعد القانون الدولي، وما يسمى بالشرعية الدولية»إسرائيل« ً .  
  

تمسكها بهضبة الجوالن بثالث قضايا مركزية وحيوية ال تريد » إسرائيل«وتبرر     
األمن والمياه واألرض، فالجوالن : التخلي عنها، وهي تجمعها في عناوين رئيسية هي

ياه ومصدر للثروة المائية ال تريد التخلي عنه، وحسب رئيس الوزراء الحالي ّخزان م
بنيامين نتنياهو، هي مصدر أساسي لألمن المائي، وهذا األخير مصدر حيوي  نبنيامي

   لألمن الغذائي، وبالتالي فهي عمق استراتيجي ألمنها ال غنى عنه
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ذوق قهوتك الباردة يا شاممن ذا الذى ت  
  والمحالة برصاصة تخترق قاسيون
  لتتوغل فى احشائك وتقتل جنينى

  وبين القوسين فى لغة من يجيدون الكالم
  ويمعنون فى الوصف

  وموتا صديقاهو رصاصا صديقا "
  " وقرارا صديقا بقتل الصديق

  حتى ال يكبر ويكشف عورة العائلة التى ينقصها: فى اذانكم
  الكبرياء ومن بانت عورته ال يستر

  عورة الجارة التى مزق طرف ثوبها لتبرز عوراتنا
  ...ها ضربا بالسياط وبالـومؤخراتنا التى امعنوا في

  يا شام ال زلت احمل لك اكوابا من دموع عائلتى المقدسة
  وثوبا من زعتر وكثيرا من صاله

   مففى الشام يقطن الشها

 

  احلسني شعبانعبد 

 العراق

  يا شاميا شام
   عصام امحد

 ةسوري
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"     ان اإلصالحات الثقافية والدينية أهم من السياسية ، ألنها شرط ألية إصالحات

 "مدنية أخرى
 

خسرت الثقافة العربية فارسا من أعظم فرسانها الذين دافعوا عن العلم والنقد     
دمحم شحرور والعقالنية في زمن التراجع واالنغالق أال وهو األستاذ والمفسر السوري 

الذي اشتهر بقراءاته العلمية للقرآن ودوره البطولي االستثنائي في اعتماد التفسير 
 . إلى القيم الكونية والمبادئ الحضارية التقدمي للنصوص واالنتصار

 
 ودرس الهندسة المدنية في جامعة دمشق وسافر إلى موسكو 1938لقد ولد العالمة سنة 

 1990كنه تحول إلى الدراسات التراثية وأصدر سنة بعد إعجابه بالفكر الماركسي ول
باحثين الذي جعل منه واحدا من أفضل ال" الكتاب والقرآن: "بحثه المثير المعنون

المجددين في القراءات المعاصرة للوحي حيث طبق مناهج لغوية واستنتج منه رؤى 
تحة وأم الكتاب وتصورات ثورية وانتهى إلى التمييز الالفت بين التنزيل والذكر والفا

وجعله ينطلق نحو القيام بمراجعات جذرية للموروث الديني أفضت إلى تشكيل مرجعية 
  .حداثية للمسلمين

 
لقد انطلق المهندس في صناعة الظاهرة الشحرورية غير مكترث بحمالت التشويه     

جربة والتطاول التي شملته وتوغل في عالم المعرفة الدينية متسلحا بالعقل والعلم والت
ومعتمدا على اللغة في الفهم والتنقيب والنقد والمقارنة بين العقائد والمرافعة عن 

ومثل صوته العالمة الفارقة والمنيرة في سماء ثقافة  الجوانب النيرة من التراث
اجتاحتها الجحافل والخفافيش من كل حدب وصوب وعمل جاهدا على التمييز المفهومي 

اد التائهين وإجابة الحائرين والرد على المشككين في قوة وإنارة السبل المظلمة وإرش
  .منهجه العقالني التنويري

 
والحق أنه أدى واجبه المعرفي والتنويري باقتدار وانتمى إلى جيل من المفسرين     

المجدديين العمالقة على غرار الجابري وأركون وتيزيني ومروة والعظم والذين تباهت 
سالمية وسط األمم ولكنهم رحلوا وتركوا فراغا كبيرا احتله بهم الثقافة العربية واإل

 . المتاجرون بالمعرفة وبآالم البسطاءالتافهون والسفسطائيون و
 

لقد تضمنت قراءته المعاصرة للقرآن رؤية متكاملة للعالقة 
بين الدولة والمجتمع وحاول التمييز بين الدين والسلطة من 

اإلسالم واإليمان عن خالل تشريحه لمفهوم الحاكمية وبين 
طريق التركيز على القصص وإعادة تأصيل علم أصول الفقه 

حقوق اإلنسان وينصف المرأة وينتصر عي بحيث يرا
للمساواة والكرامة من خالل تأسيسه لفقه المرأة في اإلسالم 
ولم يهمل في بحثه المعمق قضية الحديث والسيرة وميز بين 

اول تجفيف منابع اإلرهاب السنة النبوية والسنة الرسالية وح
  .وبرهن على تهافت التقليديين وقصر نظر النصيين

 
ة يمكن ان نذكر رفضه الخضوع لسلطان الفقه يمن أعمال الراحل االصالح    

االسالمي واعتماده التجديد المنهجي في التفسير وايمانه بالقيم المدنية ودعوته الى 
لقد خسرت الدراسات العلمية . جتهاداالقالع عن الماضوية والعودة الى احياء اال

ور أهم وجوهها الفاعلين على المشهد المعاصرة للدين برحيل المفكر دمحم شحر
اإلعالمي ودعاتها المتحمسين للتنوير والعقالنيية وهو ما يعقد الوضعية ويعسر 
المجهود النقدي الذي يعرف في العقود األخيرة الكثير من التراجع وينبه كل المثقفين 

لتي فكيف يمكن استثمار المواقف الشجاعة ا. لعضويين إلى االستئناف واالستفاقةا
   ؟اتخذها والجرأة النقدية التي تميز بها في إحداث ثورة ثقافية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
    ببات لألمراض حول العالم وأخطرهاوسات هي أحد أكثر المسنعلم ان الفير ،

، ومن درة الفيروس على التطور باستمرارن وهو قويعود ذلك لسبب يعرفه الكثيرو
، فيروس داء ، فيروس إيبوالي عانى منها البشر فيروس ماربورغاخطر الفيروسات الت

كثير من االنفالونزا وغيرها الهانتا والجدري و، ، فيروس نقص المناعة البشريةالكلب
القدرة على ر ثم تختفي وبعضها له القابلية وتظهتتغير والفايروسات التي تتطور و

  . الصمود في اقسى الضروف البيئية 
  

المفكرين فكرة قد تخطر على بال الفالسفة وب... لكن هل فكرت يوما وبطريقة ماذا لو 
نا االنساني فنجد ان االنسان في تطور مستمر وهو يبحث في كل عندما ننظر الى واقع

استمرار النسل البشري االنساني وتالفي الحياة بهدف المحافظة على بقاء ومجاالت 
اذ ان ما تفعله المخلوقات عامة ... مثل ما حصل مع باقي المخلوقات ... االنقراض 

والت الدفاع عن نسلها وتطورها من ضمنها الفايروسات منذ االزل بشكل عام هو محاو
  ... بقاءها و
  

الحاالت من اجل بقاءها وعدم انقراضها تتغير في مختلف االشكال ولذلك هي تتطور و
وعند تسيدها على الوسط الذي هي فيه وانتشارها وهيمنتها فان ذلك يعني سيطرتها ... 

يث تبدأ في ح، ان مثال، ولتكن اليئة هي جسد االنسلكاملة على تلك البيئة او الكائنا
ويبدأ الجسم بالضعف (استهالكه من اجل التكاثر فتبدأ المصادر بالتناقص التغذي عليه و

عندها ستعمل الفايروسات على انشاء نشاط جديد تقوم من ) ... نتيجة هيمنة الفايروسات
لكها خالله بالبحث عن بيئة او عضو او انسان جديد ليكون بديال عن البيئة التي سيسته

 .. طاقاتها فتموت وبالتالي سيستنفذ مواردها و
 

تطوره باالنتقال من جسم الى اخر ديد سيضمن بقاء الفايروس ونموه ووهذا النشاط الج
يتم ذلك قل العدوى الذي يحدث بين البشر ونو ما نسميه في حياتنا باالمراض ووه

يستهلك موارده يه وضمن نشاط الفايروس ومصارعته للوسط الذي هو فيه ليتسيد عل
ي مواجهة المضادات اخر ويتحصن ف بنشاط نقل العدوى الى جسم اخر وطاقاته لينتقلو

فايروسات .. سمها ما شئت (، وكما نعلم ان الكثير من المخلوقات من اجل البقاء
  ... انقرض فشل في البقاء و) امراض حشرات حيوانات كلها تسلك نفس السلوك

  
.. التسيد في الطبيعة يعمل من اجل البقاء ويفكر وفهو يناضل و وكذلك يفعل االنسان

 ان االنسان اذ) االرض(االذكى وهذا ما حصل على كوكبنا وطبعا الغلبة دوما لالقوى و
يقضي يتطور وال زال يتطور واالذكى على كوكب االرض وهو المخلوق االقوى و

طاقات كوكب االرض روات وعلى كل شيء يقف في طريق تطوره ولكنه يستهلك ث
راده في السيطرة على بيئة انفعيش فيها من اجل بقاءه و تسيده والمتوفرة في البيئة التي ي

مستمر في التطور والتكاثر وقبل ان نصل الى يتكاثر و، لذلك فاالنسان يتطور وكوكبنا
، بدأ عيش فيهازمن القضاء التام على الموارد الطبيعية في بيئة الكرة االرضية التي ن

خرى االنسان بالظهور في نشاط نقل العدوى وذلك بالبحث عن كوكب اخر ليكون بيئة ا
يتطور اذا ما نضبت وانعدمت الموارد على كوكب االرض بديلة يستطيع ان ينمو فيها و

ويتم ذلك باستخدام قدراته على غزو الفضاء للبحث عن كوكب جديد ليتمكن االنسان ... 
يتطور وهذا ما يفعله البشر يتكاثر و الكوكب الجديد ليستهلك موارده والى من االنتقال

  . االن
 

   ؟على وجه الكرة االرضية... الفايروس االخطر ... اذن من في رأيك     

  ترجل املفسر التنويريترجل املفسر التنويري

  حممد شحرورحممد شحرور
 

  
  زهري اخلوالدي

 تونس

  فايروس فايروس 

  ضضوكب االروكب االركك

 

  رياض حممد سعيد

 قالعرا
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  1894(  الفنان الكبيرالراحل عبدالوارث عسر- 
من الجيل ُوتاريخ ميالده يــشيرإلى أنه كان ) 1982

ولذلك لم تكن ..الذى كان يعتزباالنتماء لمصرالحضارة
ُ عندما دخلت على جوجل للبحث عن بعض -مفاجأة

ُتفاصيل حياته، فعلمت أنه كان لديه بنتان اختارلهما 
لوتس : أسماء من أسماء جدودنا المصريين

  .وذلك رغم تدينه الشديد..وهاتور
 

التى تؤمن     وفى األنظمة االجتماعية والسياسية 
بأهمية الدفاع عن الشخصية القومية وعن مجمل 
الخصوصية الثقافية، ينتشرفيها ظاهرة العناية 
بإختيارأسماء األطفال، لتكون تلك األسماء معبرة عن 

وأسماء البشرفى كل مجتمع، ..االنتماء للثقافة القومية
تستطيع مساعدة الباحث فى علم االجتماع على 

وفى كتابها ..تماعية والثقافيةتفسيربعض الظواهراالج
ًسامية الساعاتى موضوعا .ْتناولت د) أسماء المصريين(

َقلـما التفت إليه علماء االجتماع : والكتاب مهم لسببْين..ّ
ّاألول أن أسماء األشخاص تعكس األبعاد االجتماعية 
ُوالثقافية لشعب ما وبالتالى فإن دراستها تـساعد الباحث  ّ

ُابت والمتغيرات وما تنطوى عليه فى التعرف على الثو
ّالثانى أن البحث فى أسماء . منظومة القيم لهذا الشعب

المصريين له أهميته الفريدة حيث التاريخ 
وبالتالى يكون من المهم التعرف على ..الحضارى

ْأسباب التغيرات التى طرأت على أسماء المصريين من 
  .حقبة تاريخية إلى حقبة أخرى

 
ْ    قسمت البا أسماء : حثة األسماء إلى أكثرمن مستوىّ

أوباعتناق المسيحية ثم . لها ارتباط بالحضارة المصرية
ّوأن أسماء المسيحيين يمكن تقسيمها إلى ثالثة ..اإلسالم

وأسماء من ..ُأسماء مستمدة من مصرالقديمة: أقسام
ْوذكرت ..األناجيل وأسماء شخصيات من الغزاة اليونان

ْعربية والتركية واألجنبية أتت عن معظم األسماء ال((ّأن 
ْورصدت ظاهرة اختيارأسماء الزعماء )) طريق الغزو

مثل سعد زغلول ومصطفى النحاس، أوتملق الحكام 
ْوذكرت األسماء ..مثل فؤاد وفاروق وجمال عبد الناصر

  .الفولكلورية مثل أدهم وبهية وناعسة
 

ّ    وفى الجزء الميدانى أشارت إلى أن األسماء الد ينية ْ
وهذا هوالفرق بين ..فى المدينة أكثرمنها فى القرى

ُالمـتعلمين واألميين الذين يحافظون على الشخصية  ُ
  .القومية أكثرمن المتعلمين

 
    ورغم أهمية هذا الكتاب فإننى أبدى المالحظات 

  :التالية
ّ    ذكرت الباحثة أن شيوع األسماء الدينية فى  ْ

ّعميم ألن السبب وراء وهذا ت..مصردليل على التدين
األسماء الدينية جزء منه وجدانى والجزء 

وعلى . والعالقة له بالتدين) نفعى(اآلخربراجماتى 
ّسبيل المثال فإن رموزالجماعات اإلسالمية يرون فى 
ْأنفسهم القدوة للمؤمن الحق وعلى المجتمع أن يتبع 
طريقهم فى الجهاد ضد الحداثة وضد حرية االعتقاد 

نجازات البشرية عْبرآالف السنين، ألنها وضد كل ا
ّبدعة وكل بدعة ضاللة إلخ والعكس صحيح فإن 

زهرة، خضرة، رأفت، (األسماء الحيادية والمشتركة 
يصعب تحديد ديانة الشخص ومع ذلك ) عفت إلخ

ّوأن تعامالتهم االجتماعية مع ..ّيتميزون بالورع الشديد
ًالغيرأفضل كثيرا من الذين يحملون أسماء  دينية، ً

والهدف لهم غيرتكفيرالمجتمع وإهداردم كل مختلف 
ْوأشارت إلى انتشاراألسماء المؤكدة على عبودية ..معهم

المخلوق للخالق فى التراث العربى مثل عبد هللا وعبد 
ّالحق إلخ وغاب عنها أن علم االجتماع اليكتفى برصد 

  الظاهرة وإنما يهتم بتحليل المسكوت عنه، فكان يجب

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ث فى أسباب إقبال شعبنا على أسماء معينة من بين  البح
واإلقبال النسبى والضئيل لبعض ..أسماء هللا الحسنى

ُاألسماء، مثل عبد المهيمن وعبد الجبار، ثم تحليل 
أسباب االنصراف عن بعض األسماء، أى لماذا النجد 

ُعبد المذل أوعبد الخافض أوعبد المتين : أسماء مثل
  لرقيب إلخ؟أوعبد القابض أوعبد ا

 
ً    وذكرت أن هناك إتجاها متزايدًا بين المسيحيين  ّ ْ

ُنحواختيارأسماء محايدة دينيا، فيسمون أبناءهم  أسماء ((ً
وأنا أختلف مع هذا )) عربية يستخدمها المسلمون

. التفسيرألنه اليوجد بين المسيحيين اسم عمرأوعائشة
إلخ ُأما األسماء المشتركة مثل إبراهيم وإسحق وموسى 

فهى ذات صبغة دينية تجمع بين اليهودية والمسيحية 
ّوبالتالى فهى ليست حيادية، بمراعاة أن ..واإلسالم ْ

ْاألسماء الحيادية هى التى يصعب على أى إنسان أن 
يستخلص منها أى انتماء دينى أوعرقى مثل مجدى، 
ماهر، باهر، أمل، أمال، أحالم، بهيج، بهيجة، سامى، 

 .الت إلخسامية، عفاف، جما
--- 

ْ    انتشرت بين شعبنا ظاهرة إدخال بعض التغييرات 
وحسن ) دمحمين(على األسماء العربية فيصيردمحم 

ْواكتفت الباحثة فى رصدها لهذه الظاهرة بأن ) حسنين( ْ
تنتشرفى الثقافة المصرية عادة تضعيف أسماء ((ْكتبت 

معينة ربما لتأكيد صفة معينة أولزيادة البركة فى 
ّوأرى أن أهم تفسيرلهذه الظاهرة )) ماء الدينيةاألس

هوحرص شعبنا على التميز، وهوالهدف من إحداث 
ألنه إذا كانت المسألة . التغييرعلى األسماء العربية

لتأكيد صفة معينة أولزيادة البركة، فلماذا ال توجد 
ظاهرة تضعيف األسماء فى الجزيرة العربية؟ فال تجد 

  ّولماذا تميزشعبنا بإبداعها؟) حسنين(وال) دمحمين(اسم 
 

ْ    ورصدت الباحثة ظاهرة أخرى فى التغييرات التى 
أدخلها شعبنا على األسماء العربية، مثل اسم زينب الذى 

) زيزى(ّفى الريف ثم تحول إلى ) زوبه(و) زنوبه(صار
فى الريف ثم ) عيوشه(واسم عائشة صار. فى الحضر
ّديجة تحورإلى واسم خ..فى الحضر) شوشو(ّتحول إلى 

فى هذا ..فى الحضر) جيجى(فى الريف وإلى ) خدوجه(
ْالرصد المهم اكتفت الباحثة بأن صنــفت هذه التحوالت  ّْ ْ

وهذا ) دلع(= فى األسماء العربية على أنها أسماء تدليل 
صحيح لكن الظاهرة تحمل فى طياتها الرغبة فى 

 ّكما أن ظاهرة التدليل ترجع..التميزبجانب التدليل
نعمات .َوهوما لفت انتباه د.. جذورها إلى مصر القديمة

: لقد جمع المصرى من صفات النهرالكثي(ْفؤاد فكتبت 
حياة أخرى : ّالنهر يتجدد كل سنة، فحلم بالخلود

اسمه : وكل مصرى له اسمان..والنهرله صفتان..ُمتجددة
الحياة الدنيوية : والمصرى له حياتان..واسم التدليل

وهوما ) الروح والقرين: وروحان..ىوالحياة األخر
 .ساميه الساعاتى.غاب عن د

    --- 
ْ    فى سطرونصف أشارت الباحثة إلى تسمية الشخص 
ُنسبة إلى القرية أوالمدينة التى ولد فيها مثل سيد 

نسبة (بطرس األسيوطى ) نسبة إلى طنطا(طنطاوى 
ّإلخ وأرى أن هذه الصياغة العابرة بشأن ) إلى أسيوط

ًاط شعبنا باألرض تـمثل تقصيرا بارزا فى بحث ارتب ً ُ
ْكما ذكرت الباحثة فى ) األصول والدالالت(يتناول 

ّذلك أن ظاهرة نسبة اسم الشخص إلى . عنوان كتابها
ّمكان والدته ترجع إلى مصرالقديمة، أى أن الظاهرة 
لها امتداد تاريخى، الذى نشأ عنه تميزاالتصال 

 حدث مع شعوب الحضارى وليس االنقطاع كما
ّوذكر الراحل الجليل بيومى قنديل أن اسم ..أخرى

ْ حب- إم-حور(الفرعون العظيم  ُوفقـا للمورفيم المقابل ) ِ ً
= إم ) اإلله(صقر= حو(فى اللغة المصرية القديمة يعنى 

ء ء أمساأمسا

املواطنني املواطنني 

واالعتزاز واالعتزاز 

  ىىالقومالقوم
 

  
   طلعت رضوان

 رمص
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ْبتاع، حب  مختصراسم المدينة التى ينتسب إليها على = ِ
ى وبالتال..وجه الترجيح فى جنوب مصروهى حبنو

ّيكون االسم قد باح بمعناه فى رسمه أوقربه منا على أقل 
تقدير، فاالسم هنا ينسب الشخص إلى المكان مثلما تفعل 
ُسائرالشعوب المستقرة، لذلك استمرالمصريون يسمون  ُ

  ))إلخ) بشمورى(و) طهطاوى(و) إسناوى(و) شرقاوى(
 

ّ    وذكرت الباحثة أن من بين أسماء المصريين  ْ
ًألكثرشيوعا فى العصرالحديث اسم المسيحيين ا

وهذا االسم بالذات كان يحتاج منها إلى تحليل ) جرجس(
 حرف تنوين S(خاص، ألننا لوحذفنا الحرف األخير

وبالتالى يكون جرجس ) جرجا(يكون االسم ) يونانى
والدمياطى ) بتاع الفيوم(مثل الفيومى ) بتاع جرجا(
 وخصوصية األرض فى اسم جرجس) بتاع دمياط(

تتضح من أنه اسم مشترك بين المسيحيين والمسلمين 
بشاى (و) دمحم الجرجاوى(الذين سموا أوالدهم 

ًوبالتالى يكون اسم جرجس اسما مصريا ) الجرجاوى ً
  .ًخالصا نسبة إلى جرجا

 
ّأحمد أمين أن للفالحين .ْ    وذكرت الباحثة نقالعن أ

 ست(والطبقة الوسطى من القاهريين أسماء غريبة مثل 
ولكن بالرجوع إلى ) ست أبوها(و) ست الدار(و) الكل

ّعلماء علم المصريات نجد أن لهذه األسماء إمتداد 
تاريخى، األمرالذى يؤكد االتصال الحضارى، فمثال 

هوالتصحيف اليونانى لالسم )  أخت إيزيس-نفتيس(اسم 
ْنبت(المصرى  ّأى أن ) سيدة البيت(ومعناه )  حوت-ِ

ُذين يسمون بناتهم فى الفالحين المصريين ال
اليستخدمون الغريب من ) ست الدار(العصرالحديث 

األسماء، وإنما يفعلون ما كان يفعله جدودنا منذ آالف 
ًوكانت الباحثة موفقة عندما ذكرت اسما شائعا ..السنين ً ْ

ُالمستمد من اللغة ) بشاى(بين المصريين المسيحيين 
 شعبنا ّأى أن) عيد(القبطية وترجمته إلى العربية 

إتفق على ذات المعنى ولكن ) مسلمين ومسيحيين(
ُوهناك أمثلة أخرى لم تـشرالباحثة إليها ..بلغتْين مختلفتْين

الشهيرفى الحضارة المصرية وصارفى ) أوناس(مثل 
وكانت موفقة فى اإلشارة إلى ) ونيس(العصر الحديث 

ُظاهرة أخرى وهى نسبة اإلنسان إلى مهنة معينة مثل 
ً النجار، الفالح، الزارع إلخ وأيضا اإلشارة إلى ّالحداد،

شمس، قمر، أوإلى : األسماء التى ترمزإلى الطبيعة مثل
  .الكائنات الحية مثل زهرة، ياسمين إلخ

 
ْ    ولكن الباحثة أغفلت التعرض للعديد من الظواهرمثل 
انتشارظاهرة التماثل فى أسماء شعبنا بين اإلناث 

) عليه/ على(و) فتحيه/ فتحى(و) سيده/ سيد: (والذكور
/ عادل(و) سعيده وسعديه/ سعيد(و) سميره/سمير(و

/ شكرى(و) رئيفه/ رأفت(و) حمديه/ حمدى(و) عدليه
ّإلخ وأهمية هذه الظاهرة تدل على أن جدودنا ) شكريه

ّكانوا يؤمنون بالمساواة بين البنت والولد وأن الفروق 
ّالبيولوجية التـبررالتفرقة فى المعاملة  ّبل إن . بينهماُ

: ًجدودنا أبدعوا أسماء تشترك فيها البنت والولد مثل
ّرضا، أمل، إحسان، وفاء إلخ بل إن هذه الظاهرة لها 
جذورتعود إلى مصرالقديمة، فنجد هذا التماثل فى أسماء 

اللج (وآمونت، نون )  الباطن-الخفى (اآللهة مثل آمون 
 )ححت(و) األبد(أى ) حح(و) نونيت(و) األزلى
  )كاكت(و) أى الظالم(وكاكو

 
ُ    وتجاهلت الباحثة االلتباس الذى تـحدثه أسماء مثل ْ :

ْرمسيس، إيزيس، مينا، زوسر، مرى، ميريت إلخ إذ 
وهذا خطأ ) مسيحية(ّيعتقد األصوليون أن هذه األسماء 

ْعلمى وتاريخى، وهذه الظاهرة المتعصبة تسببت فى  ّ ّ ُ
دام هذه األسماء إحجام المصريين المسلمين عن استخ

ّخشية إتهامهم بالمسيحية، وبالتالى فإن هذه الظاهرة 

كانت فى حاجة إلى دراسة وتحليل للوقوف على أسبابها 
ْوكيفية عالجها وضروة التشديد على جهازى التعليم 

ّوأن ..واإلعالم للتوعية بأصول حضارتنا وجذورها
والعالقة لها ) قومية(األسماء المذكورة هى أسماء 

لماذا : وكذا أهمية البحث عن إجابة لسؤالْين..لدينبا
؟ 1952يوليو/ كانت هذه األسماء منتشرة قبل أبيب

ولماذا تنازل شعبنا عن استخدامها بعد هذا التاريخ؟ 
ّوأعتقد أن الرداء األكاديمى الخانق حجب عن البحث 
العديد من الدالالت المرتبطة باألسماء وما طرأ عليها 

  . تراجع األسماء القوميةمن تغيرات، خاصة
 

ْ    وأشارت الباحثة إلى تأثيرالغزوات واالستعمارفى 
ْإن مصرعانت من ((ْأسماء المصريين فكتبت  ّ

الغزواليونانى والرومانى والعربى والعثمانى والفرنسى 
وقد تأثرالمصريون فى عادات التسمية ..واإلنجليزى

ًلديهم بذلك تأثرا كبيرا الظاهرة وفى تفسيرها لهذه )) ً
ُمن الممكن أن نــرجع أسباب عادات التسمية ((ْكتبت  ْ

ّاألخيرة إلى تفسيرابن خلدون عن أن المغلوب يتبع 
ومع تقديرى )) ّالغالب فى زيه ولباسه وعوائده وأخالقه

البن خلدون فقد جانبه الصواب عندما استخدم لغة 
ّالتعميم فى أمرتختلف فيه الشعوب اختالفـا كبيرا وأن  ً ً

معيارهوإلى أى مدى يكون شعب من الشعوب ال
ًمتمسكــا بشخصيته القومية أومفرطـا فيها ًّ ُ فإذا كان ..ُّ

) قبل األميين(ُالمتعلمون المصريون هم الذين سارعوا 
بنقل أسماء اليونانيين والعرب، بل ويرتعبون من مجرد 
ّاإلشارة إلى األسماء القومية مثل مينا ورمسيس، فإن 

ًن اإليرانيين مختلف عنهم تماما، فهم كما ُموقف المتعلمي
وغالبيتهم مسلمون ((ذكرالمرحوم بيومى قنديل اليأنفون 

الذين ) األكاسرة(كما هومعروف من إطالق أسماء 
سواء بسواء مثل كمبيز، ) الفراعنة(ُيوازون عندنا 

ّوأن الهنود ظلوا حتى ..داريوس، كورش على أوالدهم
) كريشنا، راما، جانيش(م ُوقتنا الحاضريــسمون أوالده

ّولعل هذا هوأحد األسباب الذى النحتاج معه إلى التفريق 
ُبين هنود قدماء وهنود محدثين، وعلى غرارما استمر 
يفعل اليونانيون حتى فى ظل دخولهم الديانة المسيحية، 

ُإذ اليزالون يسمون أطفالهم  أثينا، إيريس، إيرين، (ْ
ًنتشرا بين وهواألمرالذى اليزال م) أفروديت

) تور(ُاالسكندنافيين المعاصرين الذين يــسمون أطفالهم 
على اسم رئيس المجمع اإللهى االسكندنافى ) تورا(و

  ))وقرينته
 

ْشاعت بين أسماء المواليد ((ْ    وذكرت الباحثة أنه قد 
ْفى مصرالقديمة أسماء عبرت عن روح التدين أصدق  ّ

بين المولود وكان من هذه األسماء ما يربط ..تعبير
أى عبد رع )  رع-حم(ومعبود قومه برباط التبعية مثل 

ّوذكرت فى الهامش أن )) أى عبد آمون)  آمون-باكن(و ْ
ْوأعتقد لوأنها أولت علم ..عبد العزيز صالح.مرجعها د

ّالمصريات بعض اإلهتمام لعلمت أن كلمة  ْحم(ْ التى ) ِ
للغة عند اللغويين الذين درسوا ا) عبد(ذكرتها التعنى 

ّمثال ذلك أن ) خادم(المصرية القديمة، وإنما معناها 
ْحم( كما ذكرالعالم فرانسوا دوما ) خادم اإلله) = ( نتر-ِ

وهى )) ّأن مصرلم تعرف العبودية((والذى أضاف 
حقيقة أكدها كثيرون من علماء المصريات حيث لم 
تعرف الحضارة المصرية العبودية سواء عبودية 

ّفمثال فإن . أولإلله) الملك/ فرعونال(المواطن للحاكم 
أى ابن )  رع-سا(من بين أسماء الملك الرسمية اسم 

 -خنوم(أما اسم خوفوفهواختصارالسمه الكامل . رع
أما أخناتون )) أى اإلله خنوم يحمينى)  وى- إف-خو

ُيخاطبه قائال ) أتوم(ّفهوفى أحد أناشيده يتبتـل فى إلهه 
وهكذا فى ..م يقل أنا عبدكول)) فأنا ابنك الذى تسر به((

كل النصوص على ألسنة ملوك مصر كلهم يستخدمون 
ّوالعالم الكبيربريستد الذى قرأ وحلـــل )) أنا ابنك((تعبير

آالف البرديات وعكف عدة سنوات على دراسة 
نجد هنا ((مصرالقديمة، كتب عن إحدى البرديات 

ًاعترافـا صريحا بقيمة الحياة الصالحة فى نظراإلله ً ..
)) ْوهوالذى اليقبل أن تقوم الهدايا عنده مقام األخالق

فكيف إذن يمكن تصورعالقة عبودية بين اإلنسان واإلله 
الذى ينشد األخالق للبشر، والينتظرهداياهم؟ بل كيف 
تكون العالقة بين المصرى القديم عالقة عبودية مع 
العثورعلى برديات عديدة فيها تشكيك فى وجود 

ّ إذا علمنا أن اآللهة المصرية جزء من وخاصة..اآللهة
منظومة األساطيرالمصرية التى أبدعها 

وذكرالعالم األلمانى أدولف إرمان أنه كانت فى ..جدودنا
َدولة غارقة فى القدم سمى ملوكها خدم ((مصرالقديمة  ُ ِ

ْوحورس هواإلله الذى حازشعبية كبيرة فاقت )) حورس
لم يكن ثمة إله ((شعبية معظم اآللهة المصرية بل إنه 

ّبل إن عين )) أحب إلى قلب الشعب من حورس الطفل
ًتطورت وأصبحت تـمثل رمزا مقدسا ((حورس  ً ْ ُْ ّ

) اإلله الطيب(ومن صفاته )) استعمله المصرى كتميمة
وعن قصة المحاكمة التى عقدتها اآللهة للفصل فى 

وفى ((ذكر أدولف إرمان ) ست(النزاع بين حورس و
ُ فى هذه القضية وقد طـبع بطابع الحق يبدوكل شىء

ّاإلنسانية المتحضرة، كما تبدواآللهة كأنها بشر وإذا )) ُ
ّكان فى األساطيرالمصرية أكثرمن حورس فإن أشهرهم 

ّوأن أسطورة ..هو حورس الطفل ابن إيزيس وأوزيريس
ْهذا الثالوث انتشرت فى معظم أرجاء العالم القديم، 

ْعادت من جديد ((ها أن) وفق تقديرإرمان(ووصل األمر
الناى (وكان لمقطوعة )) م فى أوروبا12فى القرن

للموسيقارموتسارت ) الفلوت الساحر(أو) السحرى
ًدورا فى نشرها وذيوعها بين األوروبيين ) م18القرن(

. إى إيزيس وأوزيريس((حتى لقد صرخ جوته فى حنق 
وإذا كانت الديانة )) لو أنى أستطيع التخلص منكما

كما أثبتها ) فجرالضمير(ى التى انبثق منها المصرية ه
ْعلماء المصريات، لذا لم تكن مصادفة أن 

ّتـشيرنصوص البرديات إلى أن الملوك هم  خدم (ُ
ْحم(ّوأن ) عبيد حورس(وليسوا ) حورس هوخادم )  نتر-ِ

ّوأكثرمن ذلك أن نصوص ..اإلله وليس عبد اإلله
ّالبرديات تـشيرإلى أن العالقة بين اإلنسان  واإلله عالقة ُ

ًبنوة وليست عالقة عبودية، لذا نجد كثيرا اإلشارة إلى 
أى ابنة آمون )  آمون-سات(أى ابن آمون و)  آمون-سا(
أى حبيبة )  رع-ميريت(أى حبيب رع و)  رع-ميرى(و

وإذا كانت الحضارة المصرية كما وصفها العالم ..رع
فكيف تكون عالقة )) حضارة راقية((رندل كالرك هى 

نسان باآللهة فى تلك الحضارة عالقة عبودية؟ خاصة اإل
كتاب (إذا علمنا من كتاب تركه لنا جدودنا باسم 

ُخلقت كل إنسان مثل ((وفيه يقول رب الكون ) الطريقْين
أما البشرفخرجوا من . ُوخلقت اآللهة من عرقى..أخيه

ّووصل األمر لدرجة أن اآللهة المصرية )) دموع عينى
الموتى كما جاء فى اللوحة الشهيرة كانت تتولى إطعام 

التى أبدعها الفنان المصرى، وهى اللوحة المحفوظة فى 
ُآلهة تـطعم ((ُ والمعنونة 7291متحف برلين برقم 

 ))الموتى
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  ال أحد ينكر جهود الباحثين العصاميين الذين لم
يحصروا أنفسهم في خانة التخصص العلمي الضيق، 

التاريخ (ذلك التخصص نفسه أوفي المقابل، انطلقوا من 
الرتياد آفاق متشعبة من البحث والتنقيب والتحقيق ) هنا

والسؤال، إما لتزامن ذلك مع بدايات الجامعة المغربية 
وندرة التخصصات المعنية وقلة االطالع على ما كتب 

فرنسية ثم خاصة ال(تاريخ المغرب باللغات األجنبية في 
ب شروط أخرى ، أو بسب)اإلسبانية واالنجليزية

  .كاإلكراهات المهنية واالجتماعية والمجالية أحيانا
  

الشك أن الجميع يثمن أبحاث ومولفات الرواد كعبد     
هللا كنون صاحب النبوغ المغربي وهو أول كتاب أدبي 
تاريخي حول نبوغ المغاربة في مختلف حقول المعرفة 
التقليدية منذ أقدم العصور، الشيء الذي كان يعد في 
حينه ردا مزدوجا على المشارقة ودهاقنة االستعمارمعا، 
الجميع إذن إال من تنكر وتنطع يعترف بجهود نماذج 
فذة أمثال الفقيه المنوني وعبد الهادي التازي قيدوم 
الديبلوماسيين المغاربة وعباس الجيراري ودمحم داود 
والعباس بن ابراهيم وسعيد الصديقي ودمحم بن ابراهيم 

دمحم المختار السوسي وعبد السالم بن سودة الكتاني و
ودون أن نعد جميع األسماء و العالمات المضيئة في 
مجال البحث المنفتح على المعارف اإلنسانية وفي تاريخ 
وتراث المغرب ممن عبدوا الطريق أمام أجيال 
المؤرخين والباحثين المغاربة، وممن أسسوا قاعدة متينة 

موما، وبتماس مع المجاالت للبحث التاريخي والتراثي ع
القريبة كتاريخ األدب المغربي وبعض عالماته 

  . ومظاهره المتميزة
  

يمكن أيضا تصنيف أو توزيع تلك األعمال ضمن     
مجاالت التاريخ المونوغرافي والممتزج أحيانا بتاريخ 

) الديبلوماسي( التاريخ العالئقي الذهنيات والرجال ثم
 تمدة على مركزية الوثيقةوالمدرسة الوضعانية المع

Positiviste   فضال عن أعمال التحقيق والتي أفادت
الباحثين وأمدتهم بمنابع مصدرية غزيرة تخص العصر 
الوسيط وطالئع العصر الحديث بالمغرب، وطبعا لم 
تكن أعمال الترجمة من الفرنسية أو اللغات األجنبية أو 
حتى عبراالطالع على نصوص بتلك اللغات، قد 

تحمت مجاالت البحث التاريخي ومن ثمة، أن تتيح اق
التعرف واالطالع على مجمل الكتابات األجنبية حول 
المغرب سواء كانت ذات طابع كولونيالي أو انتفى منها 
ذلك الطابع مع استثناء أعمال قليلة عدت رائدة خالل 
هذه الفترة أي أواسط سبعينيات القرن الماضي على 

  . وجه العموم
  

 مواد هامة على مستوى تلك المجاالت المذكورة هي    
أو فيما يتعلق بمراحل من تاريخ المغرب الشامل بما 
فيها التاريخ السياسي، وقدحدث أن اقترب بعضهم من 

كما تبلورت عند فرناند   Annalesمدرسة الحوليات
برودل وقبله لوسيان فيفر ومارك بلوخ، من خالل تقديم 

د بعض المدن والمناطق أعمال حول عادات وتقالي
المغربية وتاريخ الزوايا أوتقديم وتحقيق وتحليل أجناس 
وعناصر وثائقية مختلفة، ترفد البحث التاريخي 
كالرحالت والفتاوى والنزاول الفقهية والمعالم األثرية 
وتراجم األعالم والرسائل والظهائر المخزنية وقوائم 

انفتاح على الحسابات والحوالت الحبسية وغيرها وذلك ب
بعض نتائج العلوم االجتماعية فضال عن مكتسبات 
الدراسات التاريخية التقليدية وبارتباط عميق مع هاجس 
المرحلة والمتمثل في تجاوز مخلفات اإلستوغرافيا 
االستعمارية أو الكولونيالية ومحاولة كتابة تاريخ 

  . المغرب
  

  صحيح أن بعضهم تخرج من جامعة القرويين وهي    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ؤسسة كانت ذات طابع تقليدي كما هو معروف،  م
الشيء الذي يطرح اإلشكالية المنهجية على مصراعيها 
لدى هؤالء وآليات الكتابة التاريخية الحديثة، لكن 

 –أكثرهم زاوج بين الدراسات التقليدية واالنفتاح 
كاالجتماع وبعض   على علوم العصر–بتفاوت طبعا 

بونيميا، إن بشكل مبادئ التحقيق وعلم اللغة والطو
منهجي واضح أو على نحو عفوي غير مباشر 

  .وضمني
  

نعد الباحث قيد حياته المرحوم أبا بكر البوخصيبي     
واحدا من هؤالء العصاميين، ولن نرجم بالغيب إذا 
افترضنا عن دراسة وتمحيص أن وجوده بمدينة تازة 
برسم المهنة هو من أسباب وعوامل كتابته عنها مع 

ا، ومن مفارقات مدينة متوسطة عريقة في ناحيته
التاريخ كحاضرة تازة، أن الستار لم يرفع عن بعض من 
تاريخها المتشعب إال في عهد قريب مع هذا الباحث 
الذي نبغ في وسط علمي مهيب هو وسط عائلة 

ط رفع هذا الستار الكلسي البوخصيبي المسفيوية وبالضب
فه الرائد  مؤل من خالل1972سنة ( !!!!! (الصلب 

الذي نال به جائزة " أضواء على ابن يجبش التازي"
المغرب الثانية للكتاب برسم نفس السنة، وإال فقد سجل 
الجميع القحط المبين الذي عاشته المدينة واإلقليم على 
مستوى البحث التاريخي والتراثي ولو في أول أولياته، 
رغم وجود طلبة وأساتيذ لهم عالقة بالتخصص لم 

وا ساكنا لألسف الشديد، ال بل حتى ما خرج من يحرك
بحوث اإلجازة مثال بقي بئيسا ورهين الرفوف والرقانة، 

 إلى حدود أواسط 1970علما بأن إجازة سنوات 
الثمانينيات من القرن الماضي توازي وربما تفوق 
مستويات الماستر والدكتوراه حاليا ويبقى الحكم نسبيا 

  . لكبير في األوراقبالطبع حتى ال يقع الخلط ا
  

أضواء على ابن "هنا أهمية وقيمة الكتاب الرائد من     
والذي استفاد منه الباحثون في أعمالهم " يجبش التازي

وبينهم من انتمى إلى الجيل الثاني من المؤرخين 
مثال ال المغاربة كعبد الرحمان المودن على سبيل ال

بل البوادي المغربية ق"الحصرفي كتابه األطرحة 
 قبائل حوض إيناون والمخزن بين القرن -االستعمار

، 1995الصادر سنة " السادس عشر والتاسع عشر
وأول وربما أهم ما يعلل ذلك هو ما أشرنا إليه من فراغ 
رهيب، ومن المؤسف مرة أخرى أن يلجأ الباحثون 
لالستنجاد بكتاب األضواء والنهل من مادته التاريخية 

أحد إلى مقاربة الكتاب نفسه الثمينة دون أن يلتفت 
والتعريف بصاحبه باستثناء نتافات قليلة حول 
البوخصيبي، رغم مضي أزيد من ربع قرن على رحيل 
صاحبه، فقد توفي أبو بكر البوخصيبي رحمه هللا 

  . 1993بسطات سنة 
  

لعلنا بهذا المقال المتواضع ننصف الراحل أبا بكر     
مادته المعرفية وكتابه السباق في نوعه، ليس في 

فحسب، بل أيضا لحضور البعد المنهجي في تناول 
المادة التاريخية والتراثية، ربما بشكل عفوي أو نتيجة 
احتكاك الرجل بقامات سامقة كالفقيه المنوني وعبد هللا 
كنون وعبد السالم بن سودة، فرغم أن الكتاب صدر في 

 ، فإنه1972مسودته األولى بشكل مبكرنسبيا أي سنة 
اخترق الزمن فعال، بسبب الهم اإلشكالي المحدد في 
مقدمتي عبد هللا كنون وصاحب الكتاب عالوة على 
عمق التناول وقتذاك، وتدقيق اإلحاالت المختلفة، 
وإخراج كتاب ابن يجبش المعني من العدم، والمقصود 
كتاب الجهاد الذي ألفه هذا العلم التازي المتصوف في 

ي عاشها المغاربة جراء احتالل خضم المحنة العامة الت
الشواطئ المغربية من طرف االستعمار اإليبري بدءا 

 مرورابالعديد من المرافئ والمدن 1415بسبتة سنة 

أضواء أضواء 

  على على 

ابن جيبش ابن جيبش 

  التازيالتازي
 

  
  الله بسكمارعبد ا

  باملغر
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ولما نزل "الشاطئية وذكر الناصري في هذا الغرض 
بأهل المغرب األقصى ما نزل من غلبة عدو الدين 

 وقتاله واستيالئه على ثغور المسلمين ، تباروا في جهاده
...." وأعملوا الخيل والرجل في مقارعته ونزاله 

الشيخ المتفنن : فمن ألف في ذلك الباب وأفاد " وأضاف 
البارع الصوفي أبو عبد هللا دمحم بن عبد الرحيم بن 

  ." يجبش التازي
  

المعروف أن األستاذ الباحث قيد حياته أبا     
  بمدينة آسفي حاضرة1928بكرالبوخصيبي ولد سنة 

قبائل احمر وإحدى أقدم المدن المغربية، وترعرع هناك 
وسط عائلة من العلماء والصلحاء، واقتضت حياته 

 يعين في إطار اإلشراف التربوي اإلدارية وقتذاك أن
بمدينة تازة ) تفتيش كما كان ينعت في ذلك الحينال(

 إلى غاية متم شتنبر 1966اعتبارا من فاتح أكتوبر 
ما يبدو خالل هذه المرحلة على ، ولم يقتصر في1973

عمله الوظيفي بل تفرغ للبحث والتنقيب والنشاط العلمي 
فكانت باكورة إنتاجه الكتاب الفذ الذي بين أيدينا 

واعتبره صاحبه بداية لمشاريع أخرى " األضواء"
ثم ) الرجاالت على وجه أخص(تخص مدينة وإقليم تازة 

ة وأغمات مدنا وأقاليم أخرى كآسفي وسطات والصوير
  . وتوات وفاس من خالل كناشة الشيخ احمد زروق

  
صدر هذا المرجع الهام حول تاريخ وتراث تازة عن     

دار الثقافة بالدار البيضاء وبتقديم عطر لألستاذ الفقيه 
األديب العالمة عبد كنون الحسني رحمه هللا، والمثير 
فيه أن صاحبه لم يقف على ما ينعت عادة من فقر وقلة 

هتمام بتاريخ المغرب وإنما أصل الداء حسب ذات ا
التقديم هو الكسل والتقاعس والتواكل، ويورد كنون أن 
أحدهم من مزدوجي الثقافة أتعبه منذ أربعين سنة 

هو تاريخ المغرب وضرورة كتابته بموضوع متكرر 
ولماذا ) الكالم لعبد هللا كنون(فكنت أقول في نفسي "

ل، بعض كتب األجانب التي اليبدأ هو فينقل على األق
يعرفها إلى العربية ويسهم بذلك في كتابة تاريخ المغرب 

وبالطبع، يستثني كنون من هذا الكسل ثلة من  "؟
 أبو بكر البوخصيبي الباحثين المكدين المحتمهدين ومنهم

  ." الباحث المـــــتمكن"الذي وصفه ب
  

 1974العالمة ع كنون سجل كل هذا في شتنبر     
ا جاءت الدراسات والبحوث التاريخية الغنية وطبع

والمتشعبة بعد ذلك أي في فترة عطاء وزخم الجامعة 
المغربية ومعها المنابر الثقافية والمنتديات العلمية 
والمحطات اإلشعاعية األدبية والفكرية والمطارحات 
ُالمفاهيمية وأيضا االيديولوجية، فرْبط حديث كنون  َ

كتاب األضواء مسالة ضرورية بسياقه التاريخي ومعه 
حتى ال نحمل األشياء ما ال تحتمل أو نسلط الظلم على 

  . فترات وعطاءات شهد لها التاريخ والناس
  

 183من .... "أضواء على ابن يجبش" كتاب يتألف     
صفحة ومن حيث محاوره فتشمل تقديما لعبد هللا كنون 

صول ومدخال لصاحب الكتاب ثم توطئة تليها عناوين وف
متفاوتة الحجم ومن حيث تناول الموضوع وهو أساسا 
المتصوف المجاهد أبو عبد هللا بن عبد الرحيم بن يجبش 

، غيرأن اهتمام ) م1514/  هــ920ت سنة ( التازي 
البوخصيبي أو حدود بحثه بدت أبعد من ذلك كما 
أوضحه في مدخله، إذ وجد نفسه يواجه األسئلة 

ازة، ال سيما وأنه انطلق من المتشعبة لتاريخ وأعالم ت
فترة بياض شامل، أي أنه لم يجد أمامه الطريق معبدة، 
ونقصد هنا البحوث والدراسات واألطاريح، بل اعتمد 
فيما يبدو على رصيده الوثائقي الذي توفر له تبعا 
لالرتباطات التي عرفت عن الرجل، وتمكنه من 

ات الحصول على عدد ال بأس به من الوثائق والتقييد

والكناشات وبعض المخطوطات مما عزز رصيده 
  .البيبليوغرافي

  
بغض النظرعن ما أثيرحول طرق وأساليب التفرد     

بتلك الثوائق والتقييدات والظهائر، كتلك التي أمده بها 
العالمة ادريس بلشهب أواألخرى التي عثر عليها في 

نذاك ج احمد خزانة الجامع األعظم وعن طريق القيم آ
، ال بل أقر المؤلف نفسه أنه اعتمد اصي رحمه هللالخص

على مواد توثيقية عثر عليها بخزانة الجامع األعظم 
َّبتازة وذلك في سياق التداول حول إسم ابن يجْبش 

بتشديد الجيم المفتوحة وتسكين الباء والشين على (
، هل هو بن بسبب ما أثيرمن أخذ ورد) النطق المغربي

ْامة ساكنة تازة أو ابن يحبش كما َالجْبش كما تنطقه ع
في مناقبه ) بالحاء المخففة(لى ذلك الحضيكي ذهب إ

إذ  " 31على سبيل المثال يقول صاحب الكتاب ص 
وجدتها ) أي إسم ابن يجبش كما قدمناه(ورة بهذه الص

في تقييد بخزانة الجامع األعظم بتازا لصاحبه اجمد بن 
 فإنه شديد علي، الذي وإن كان بدون كنية وال نسب

كما يؤكد نفس الحقيقة أي استفادة "التحري فيما يكتب 
البوخصيبي من مخطوطات وتقييدات وظهائر سلطانية 
بخزانة الجامع األعظم بتازة حين يقول في معرض 

ودع عنك المحدثين " ...تصحيح تسمية ابن يجبش أيضا 
والمعاصرين من الكتاب، في حين أن ما حققه المؤلف 

َوثائق خطية من بلد المترجم فيها ظهائر مستندا إلى 
ملوكية وغيرها هو أنه ابن يجبش بشين مشددة مفتوحة 

  .  من المؤلف5ص ..." 
  

 حتى ال -ذكرنا أن الكتاب يتوزع إلى عدة مفاصل     
 متفاوتة الحجم ونوعية المادة المختارة -نسميها فصوال

أيضا ضمن محوره العام، وعدد تلك المفاصل ستة 
ر التقديم والمدخل والتوطئة، والواقع أن الكتاب عشرغي

ِّبرمته يعد مادة معرفية مؤسسة فعال ونظرا وواقعا، 
ليس فقط قياسا للفراغ الرهيب الذي جاء ليمأله إلى حد 
ما ولكن أيضا، ألنه صمد مع الزمن وأصبح من أبرز 
المراجع حول تاريخ وتراث تازة، وهذا ال يعدم بالطبع 

ت في المصادروالبيبليوغرافيا أو وجود بعض الهنا
  . التوثيق وتوطـــــــين األعالم التازية

  
ثمة إشكالية أساس حاول البوخصيبي احتواءها عن     

طريق فرز التقاطعات والتشعبات بين تاريخ وتراث 
تازة من جهة ورجاالتها من جهة ثانية والتركيز على 

ذ ابن يجبش من جهة ثالثة، ومن هنا نعتقد أنه أخ
بالحسنيين، فمحور الكتاب هو أضواء على ابن يجبش 
التازي، لكن المقام يفرض تقديم ولو بشكل موجز 

أقدم لمحات ومحطات من تاريخ تازة منذ 
، ثم )العصر الوطاسي(العصوروحتى حقبة ابن يجبش 

اإلشارة إلى بعض رجاالتها الذين تمكن الباحث من 
نتافات التعرف على سيرهم أو بعض المعلومات وال

حولهم ، وبهذا وضع صاحب الكتاب مؤلفه في إطار 
معرفي ومنهجي مناسب قياسا لتواضع مرحلة 
السبعينات من القرن الماضي في عطائها المونوغرافي 
تحديدا والبئيس جدا على مستوى المنطقة ذات التاريخ 

  . الغني المتشعب
  

ويقصد " تازا بين عهدين " من أبرز محاور الكتاب     
وخصيبي العهد المريني الذي عرفت تازة خالله الب

ازدهارا وتألقا سياسيا وعلميا وحضاريا بوجه عام، 
والعهد الثاني هو الذي شهد تدهورا شامال للبالد نتيجة 
ما أصابها من ضعف سياسي وانهيار اقتصادي 
واجتماعي وال سيما عندما غزا اإليبيريون الشواطئ 

برز فيها إسم الشيخ أبو المغربية وهي ذات الفترة التي 
عبد هللا بن يجبش التازي، وفي الغالب ودون أن نصادر 

على المطلوب، فإن الباحث العصامي قيد حياته أبا بكر 
البوخصيبي قد عن له بوضوح أنه ال يمكن اإلحاطة 
بحياة وآثار المتصوف المجاهد ابن يجبش دون أن 

ها، تلك يتعرض ولو اختصارا لبلده تازة، المدينة وناحيت
المنطقة التي وإن كانت معلومة عند بعض الكتاب 

فإنها ظلت ) ممر تازة أساسا( والباحثين المعروفين 
عموما في عداد المناطق المغمورة بحثا وتنقيبا وتأليفا 
لألسف الشديد شأنها في ذلك شأن كثير من مناطق البالد 

بسبب تقاعس ) زمن تأليف الكتاب( خالل هذه الفترة 
ا أوال وثانيا تبعا لألضواء المشعة جدا والتي أبنائه

 انحصرت في المدن الكبرى والعواصم المخزنية
Villes Impériales  ولم يبدأ االهتمام بالمدن

  . التاريخية المتوسطة والصغيرة إال في عهد قريب
  

يتعرض " ابن يجبش كما عرفته " في فصل     
 البوخصيبي لسيرة هذا الصوفي المنسوب بإجماع

مؤرخي المناقب إلى تازة، وقبيلة التسول تحديدا ومنها 
انتقل إلى المدينة، ولكن كان بعض حفدته يعيد أصله إلى 
عين حوت بنواحي تلمسان ومن هناك يفترضون قدوم 

إلى تازة ويذكر شيوخه عمه سلفه إلى التسول ومن ثمة 
فهو ينتمي إذن ) دفين روضة علي بن بري بتازة(وجده 

 ووالية، معقبا فيما يخص مراسالته مع إلى بيت علم
الشيخ السنوسي ومعاصرته إلبراهيم التازي دفين 
وهران بالجزائر، أما تقاطعات العلوم المعروفة وقتئذ 
أي زمن ابن يجبش فنحن نعلم أنها كانت ذات طابع 

ويغلب عليها الطابع ) من كل فن طرف ( موسوعي 
من في الديني، وإن كان البوخصيبي يرى أن المهي

شخصية وعطاء ابن يجبش هو جانب التصوف والشعر 
وشيء من االنفتاح على الفقه، ثم الطابع الفردي البحت 
لعلمي النحو والعروض، أي أنهما نفعاه في شعره وليس 
في قيمة كتابه سواء في التصوف أو الجهاد، مع التذكير 
بالتوتر المستمر الذي طبع البعد الثقافي والديني في 

 ليس فقط بين المتصوفين والفقهاء بل أيضا بين المغرب
  !!! الفقهاء والشعراء

  
يعود الباحث بعد ذلك إلى الحديث عن رجاالت تازة     

معرجا على ثالثة عشر " ضة وأسبابهانه"في فصل 
علما من فقهائها وقضاتها ومتصوفيها، معلال أسباب تلك 
النهضة التي تحدث عنها في الفصل السابق وارتبطت 
أساسا بالعصر المريني، بعدة أسباب وعوامل أهمها 

 دور ممر تازة عبر التاريخ –اقترانها بمفهوم الرباط 
:  نشاط ثالث دول في المنطقة –أي البعد الجغرافي 

 تفاعلها مع مدينة – بنو مرين والعلويون –األدارسة 
فاس العاصمة العلمية والسياسية في كثير من فترات 

الجامع (را دور المسجد األعظم مغرب وأخيتاريخ ال
في احتضان العلماء والفقهاء والمتصوفة ) الكبير

ورجال الدولة، وهذا األخير يفرد له البوخصيبي حيزا 
وافرا من الفصل إياه ومما يعرفه الخاص والعام حول 
الثريا الشهيرة والخزانة العلمية وبعض النفائس األخرى 

األسطرالب التي ضاعت لألسف فيما ضاع من تحف ك
ونضيف لها الساعة الشمسية وهي واحدة من أربع 
ساعات والتي كانت في صدر الصحن المريني واختفت 
في ظروف غامضة ونحن نحمل المسؤولية للجهات 

  .المعنية أي إدارة األوقاف بتازة
  

ومن تفاصيل الكتاب حديث البوخصيبي عن ابن     
ته يجبش الصوفي والشاعر والناثر مستحضرا تائي

الشهيرة في الحظ على الجهاد والكتاب هو تجاوزا 
كراسة من الحجم الصغير وكذا كراسته األخرى 

وكنا ننتظر " لوافرإرشاد المسافر إلى الربح ا"وعنوانها 
من الباحثين داخل وخارج تازة أن ينتبهوا لهذا 

الرحلة (المخطوط ويحققوه ألنه وثيقة حول السفر 
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وثيقة العامري / و قصيدة وهي تشبه فيما يبد) الحجية
في ) عاش خالل أوائل القرن الثامن عشر(التلمساني 

وصف مراحل الرحلة من تازة إلى المشرق، لكن 
تحقيق هذه الكراسة الموجودة بالجامع األعظم لم يتم لحد 

  . اآلن
  

هناك إشارة تاريخية هامة حول قلة ما كتب عن     
 كثير من الفترة الوطاسية بالمغرب والتي يكتنفها

الغموض باستثناء ما أورده المؤلف في عنوان مخطوط 
" عروس المسائل فيما لبني وطاس من المسائل "

وهوألبي عبد هللا دمحم الكراسي فضال عن نتافات ال 
تسمن وال تغني من جوع، وهنا ألح البوخصيبي على 
معلومات تاريخية وردت في منظومة الجهاد كتأدية 

تالل لصالح البرتغال ووصول المغاربة لضرائب االح
هؤالء إلى أبواب مراكش نفسها، فضال عن انتشار 
الجاسوسية لصالح البرتغال وهناك القيمة األدبية لهذه 
المنظومة ثم ما حملته من قيم وطنية تلخص الدفاع عن 

  . الوطن والدين وضرورة تحرير الثغور أو حمايتها
  

ت في وبعد أن يحلل البوخصيبي بعض الموازنا    
موضوع الجهاد من أجل تحرير الوطن، مقارنة مع عدد 
من كتبوا في الموضوع أو بنوا دعوتهم عليه 
كالمرابطين والموحدين وكلسان الدين بن الخطيب 
وغيرهم، وبعض المجاهدين المعاصرين البن يجبش، 
يقدم نص كتاب الجهاد أو باألحرى كراسته دون أن 

قيق مخطوط، وهذا له يوضح ما إذا كان األمر يتعلق بتح
 شروطه ومحدداته العلمية - كما هو معروف -

والمنهجية، بل قدمه حافيا إذا جاز التعبير ولكن التقديم 
) وليس تحقيقا(د قيمة الكتاب باعتباره تأليفا في ذاته يؤك

حول تازة ورجاالتها وبعض فترات تاريخها مع 
ن التركيز على الشيخ ابن يجبش، ولو نص في العنوان أ

تحقيق لمخطوط الجهاد البن يجبش التازي " الكتاب هو 
لوقع في مأزق كبير، والحال أنه تناول أضواء على " 

ابن يجبش وهو أعم وأشمل من كتاب الجهاد، ولكن 
العنوان بدوره ال يشمل كل موضوع الكتاب وهذه نقطة 
إيجابية تحسب له، ثم نلتقي في األخيربتقريظين حول 

 هللا كنون والثاني الدريس بلشهب، ثم الكتاب األول لعبد
أخيرا بعض ظهائر التوقير التي حظيت بها الزاوية 
اليجبشية بتازة كظهير السلطان م اسماعيل وم سليمان 
وم عبد الرحمان بن هشام و الفقيه الزرهوني المنتحل 

  .لموالي ادمحم البن األكبر للحسن األول
  

دين ابن بقيت إشارة ضرورية في فقرة لسان ال    
الخطيب حول تازة الواردة كما هومعروف في كتابه 

ويبدو أنه  "معيار االختيار في ذكر المعاهد والديار"
 هــ 763ألفه بعد رحلته للمغرب عند لجوئه إليه سنة 

ا بلد امتناع تاز" 82 الصحيح كما ورد الكتاب إياه ص 
فهو بلد امتناع وليس بلد مشاع " ألخ...، وكشف قناع 

  . و وارد عند المؤلفكما ه
  

وعلى العموم رغم ضيق مساحة البيبليوغرافيا التي     
لجأ إليها البوخصيبي في كتابه أي المادة المصدرية التي 

من مجموع المصادر )  مصدرا20(لم تتعد عشرين 
 تمتد من التعريف بابن خلدون 36والمراجع وعددها 

ومصنفات الحضيكي وابن فرحون وابن 
 ، كي إلى مراجع من هنا وهناكلشفشاونعسكرا

لعبد " التراتيب اإلدارية"للناصري و" االستقصاء"
لعبد " دليل مؤرخ المغرب األقصى"الحي الكتاني و

ألحمد أمين " قصة األدب في العالم"السالم بن سودة و
والزاوية الدالئية لمحمد حجي وغيرها فضال عن 

 في عداد - كما نعتقد -مصنفات قديمة ما زالت
خطوطات كمناسك الحج للبويعقوبي الملوي وكناشة الم

الشيخ احمد زروق، أما همزية العامري التلمساني في 
السفر، فقد سبق أن أخرجها الفقيه المنوني كما حقق 

عباس الجيراري كتاب المحاضرات لليوسي، وبالطبع .د
كان هذا هو مستطاع صاحب كتاب األضواء في تلك 

لمي سواء منه األكاديمي أو الفترة من بواكير البحث الع
الموجه لعموم الباحثين والمهتمين، وحقيقة األمر أنه 
جهد مشهود مشكور وفي غياب المراجع األجنبية 

والتي تعرف بتازة وبعض من ) الفرنسية خاصة(
للقبطان " تازة وغياثة"تاريخها ككتاب 

تازة إطاللة أركيولوجية " وكراسة  VOINOTفوانو
 .H لهنري تيراس "تازة األعظممسجد "و" وتاريخية

Terrasseوما كتبه هــ باسي Basset  وغيرهم وأخيرا
فحسب البوخصيبي أجر االجتهاد والريادة في التأليف 

    رحمه هللا وجزاه عنا أفضل الجزاء
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 قطرتان من مطر  
  قطرة من دمع

  كملت أثافي الخريف
  
2  

  حقيبة ثقيلة
ٌوحل وبطن خاوية ٌ  

  الذهاب الى المدرسة
  
3  

  كلوا انتم"
  "أنا شبعانة

  تكذب األمهات
  
4  

  ُال لست خائفا"
  "إنه البرد، أو ربما النزيف

  جندي جريح
  
5  

  ال طير على الشجرة
  ال طير في السماء

  بندقية الصيد ال تخطئ
  
6  

(1960-2020)  
  ستون سفينة أشباح

  ستون نجاة بالمصادفة
  
7  

  دونما سبب ينهمر الدمع
  العيون الشائخة

  تبكي نفسها
  
8  

  تأخر الحصاد
  فرحت السنابل الصفر

  رقصت في الريح
  
9  

  أظنه آخر خريف"
  "أظنها آخر حضنة من بيوض

  ّتقول القبرة الراقدة
  
10  

  ور الريحانلم تنبت بذ
  العصافير التهمتها وطارت

  ولم تقل شكرا
 

هايكوات هايكوات 
  ففاخلرياخلري

 

  احليدرماجد 

  العراق
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   نظم نادي اللسانيات ووحدة تكوين الدكتوراه  
في كلية اآلداب والعلوم اللسانيات وقضايا اللغة العربية 

اإلنسانية بالرباط ندوة في موضوع البحث اللساني 
وقضايا المصطلح لكريما للدكتور دمحم حساوي وذلك 

وإقرارا لما له من  . 2019 دجنبر 18يوم األربعاء 
فضل علي وعلى أندادي ادليت بالشهادة اآلتية في حقه 

لب مستحضرا طريقته في التدريس كما عاينتها وأنا طا
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، جامعة القاضي عياض 

  .بمراكس
 

    عندما دخلت أول حصة لألستاذ دمحم حساوي في 
 يونيو 20 بمدرج 1981-1980مطلع السنة الجامعية 

في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش أثارتني 
طريقته في التدريس التي كانت وقتئذ تختلف عن 

كان يؤثر أن يتحرك . داغوجية السائدةالطرائق البي
أمامنا ، ويثبت بعض العناصر األساسية على السبورة، 
ويطرح علينا بين الفينة واألخرى جملة من األسئلة 

وهو ما كان يضفي . لحفزنا على المشاركة وإبداء آرائنا
على حصصه الدينامية التي كنا نفتقدها عند معظم 

لى إمالء المحاضرات غير األساتذة الذين كانوا يميلون إ
مكترثين بما قد تخلفه أحيانا من ملل وسأم في نفوسنا، 
وقلما يتركون في آخر الحصة هامشا للطلبة لالستفسار 

  .عما استغلق على أذهانهم
 

    ومن ثمة كان األستاذ دمحم حساوي صحبة لفيف من 
األساتذة واعين بضرورة استخدام الطرائق البيداغوجية 

لجامعة المغربية تطلعا إلى استجالب جديدة في ا
 بحكم تكوينهم الثقافي –المردودية المنشودة، واهتدوا 

 إلى الطريقة النشيطة والفعالة -والبيداغوجي
)Pédagogie active ( التي تغلب الحوار والتواصل

مع الطلبة عوض شحن عقولهم بالمعلومات وحثهم على 
  .استظهارها لرد البضاعة إليهم

 
 عالوة على آلية الحوار - األستاذ دمحم حساوي     تبنى

 بيداغوجيا المشاريع الشخصية -في بناء الدرس الجامعي
لحفز الطلبة على إعداد تقارير عن كتب ذات الصلة 
بالصواتة، أو إنجاز أبحاث تطبيقية حول ظاهرة لسانية 

ومما أتذكره في هذا الصدد أنني . في صفحات محدودة
فروق الصواتية بين كلمات في أنجزت موضوعا حول ال

كنت أعتقد . العامية المغربية وبين مثيالتها في الفصحى 
أن األستاذ سيأخذ وقتا طويال في قراءة الموضوع إن لم 

 في -لكنني فوجئت أنه. َيتخلص منه في سلة المهمالت
 يرجع إلينا التكليفات مرفقة -نهاية إحدى الحصص

قتا كافيا بمالحظات وتصويبات تبين أنه خصص و
  .لقراءتها وتقويمها

 
    لم أعاين طيلة مشواري التعليمي أستاذا تجرأ على 

 (Pédagogie libéra tiare(البيداغوجيا التحررية 
 pédagogie) (2( أو المؤسساتية)1)

institutionnelle ( التي تنزع ، من أشياء أخرى، إلى
د، تحطيم الجدار الرابع في الفصل، وتغيير فضائه المعتا

وقلب عالقة التراتب بين األستاذ والمتعلم، وعقد ميثاق 
ومما . يقوم على الثقة المتبادلة واقتسام المسؤوليات

 أن األستاذ دمحم حساوي وجد - في هذا اإلطار-أستحضره
يوما قاعة التدريس موصدة في كلية اللغة بمراكش، 
فارتأى بعد أن تعذر فتحها أن يلقي علينا الدرس في 

ورغم ضيقه فقد استوعب مئات الطلبة . ة ببهوشكل حلق
الذين تابعوا الدرس وهم يدونون رؤوس األقالم وقوفا 

  .دون كلل أو تعب
 

    وبما أن القاعة الملعونة تضيق أحيانا من كثرة 
  فا فيـــل أغلبهم واقــا الذين يظــة الوافدين عليهــــالطلب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الممرات والفرجات فقد اضطر األستاذ دمحم حساوي إلى 
وف على المنضدة إللقاء الدرس حتى يراه ويشاهده الوق

ووفق شهادات من كانوا . الجميع، ويشد انتباههم 
يجلسون في الصفوف األولى كان يحرص األستاذ على 
وضع قطع من الجريد على المنضدة تفاديا التساخها أو 

الشيء بالشيء يذكر لم يكن وقتئذ . تعرضها لضرر ما
ي الصفوف األولى لشدة من اليسير أن تحجز مقعدا ف

التنافس بين الطلبة إذ كان بعضهم يستيقظ باكرا لهذا 
الذين ) أو األسفيين(الغرض وخاصة الطلبة المسفيويين 

برعوا في أداء المهمة على الوجه المطلوب متفوقين 
على نظرائهم، وهو ما جعلهم يدخلون في صراع مع 

لتعاضدية الطلبة المراكشيين إلى أن تدخل الكاتب العام ل
 في إطار المساعي الحميدة -عبد اللطيف أبو البركات

 لفض -التي كان يقوم بها االتحاد الوطني لطلبة المغرب
  .المشكلة المفتعلة، وإصالح ذات البين بينهم

 
    كانت هذه الفلتات التلقائية تقربنا أكثر من حصص 
دمحم حساوي الذي جاءنا من كوكب آخر ليخلصنا من 

و مع ذلك لم ينسق كلية مع تيار .  التقليديةعبء الدروس
البيداغوجية الجديدة، وإنما كان يحرص على استثمار 
مكاسبها في حدود ما يسمح به الواقع دون أن يفرط في 

وهكذا كان يوازي بين ..أخذ زمام األمور بحزم أحيانا
مسعيي االنضباط و المرونة سعيا إلى توعية الطلبة 

الغش، ر في ولوج القاعة، تفادي عدم التأخ( بواجباتهم 
، وخلق األجواء البيداغوجية من جهة) االحترام المتبادل

المناسبة التي تسعف على انغمار الطلبة في الدرس 
  .معرفيا ووجدانيا من جهة ثانية

 
    كانت أشياء كثيرة تثير فضولنا في حصص دمحم 

ومن جملتها أنه وزع علينا يوما رسما تعودنا .. حساوي
وشرع ..لى رؤيته في مكاتب األطباء والمصحاتع

يوضح لنا كيف يتشكل الصوت باحتكاك أعضاء الجهاز 
الصوتي التي تشغل حيزا بين الحبال الصوتية والشفتين 

وكانت مناسبة لتعرف .. المسؤولتين عن إنتاج الكالم
بعض األعضاء باللغة العربية بعد أن سبق لنا أن 

ي مادة الطبيعيات بالتعليم تلقيناها باللغة الفرنسية ف
على نحو الخيشوم ولهاة الحلق وتجويف ..اإلعدادي

وكان ال . األنف وقصبة الرئة ولسان المزمار والمريء
يكتفي بتقديم الشروحات الالزمة لبيان خصائص 
األصوات ووظائفها بل كان يغدق علينا ببعض النصائح 
 للحفاظ على الجهاز الصوتي بصحة جيدة وأداء النطق

وفق المعايير المنشودة، ومن ضمنها اإلقالع عن 
  .التدخين، وشرب الماء، وفتح الصدر والذراعين

 
    كان األستاذ دمحم حساوي يردد على مسامعنا كتاب 

 Nikolaï(مبادئ الصواتة لنكوالي تروبتسكوي 
Sergueïevitch Troubetzkoï ( ويحثنا على قراءته

ي الصواتة البنيوية ألنه يعتبر من المصادر األساسية ف
الذي دشن تخصصا جديدا ومستقال، منزاحا باللسانيات 
عن التفسير النفسي للسان، وقائما على التعارضات 
الوظيفية والتمييزية بين الوحدات الصوتية 

)Phonèmes .( كنا نتبادل النسخة الفرنسية التي
عن  Jean Cantineau. ترجمها جون كونيتنو 

 أخفي فضل هذا الكتاب القيم ، وال1949الروسية عام
على جيلي فضال عن مكاسب الكلوسيماتية والسيميائية 
لتحليل الوحدات الصوتية الدالة في القصيدة الشعرية، 
مما يتولد عنه الترديد واالشتقاق والتشاكل واللعب 

  .بالصوت
 

إن لم -    ويعتبر األستاذ دمحم حساوي في عداد اللسانيين
انتبهوا إلى مالءمة تخصص تقويم  الذين -نقل من أولهم

في الدرس الجامعي ) orthophonie(النطق والسمع 
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المغربي لتصحيح االضطرابات اللغوية التي يعاني منها 
ما يصطلح عليه بالمرض اللغوي ( بعض األشخاص 

)la pathologie du langage( ولمساعدتهم على ،
وهو مجال تتجاذبه تخصصات . االندماج في الحياة

ددة نذكر من ضمنها علم النفس، وعلم األعصاب، متع
واللسانيات التطبقية، ودياكتيك اللغات، والدراسات 

 محتكرا في المغرب -لبواعث متعددة-وظل..المعجمية
من قبل تخصصات بعينها، في حين أنه فتحت منذ عقود 
في الغرب مراكز متعددة التخصصات ومن ضمنها 

 لعالج اضطرابات النمو اللسانيات التطبيقية ومستتبعاتها
استحدثت أول مدرسة لتقويم .. العضوية أو المكتسبة

النطق والسمع في فرنسا إبان عقد الخمسينات من األلفية 
 عام ليحدد 1964 يوليوز 10الثانية، وصدر قانون 

. مواصفات حامل الدبلوم الوطني لتقويم النطق والسمع
جعل انخرط المغرب مؤخرا في هذا المنحي، وهو ما 

معهد للعلوم شبه الطبية، ( معاهد أو مدارس خاصة 
والمدارس الخاصة بمهن الصحة، والمعاهد العليا للمهن 

تشرع في تدريس ) التمريضية والتقنيات الصحية
التقويم الحركي والنطقي ( تخصصات جديدة للطلبة 

، الذين ال يجدون عناء في ولوج سوق )والبصري
  .التهم المهنيةالشغل لحاجة المجتمع إلى مؤه

 
    وكل من يتابع المسيرة العلمية للمحتفى به سيالحظ 
مدى اعتنائه بالجانب المرضي في اللسانيات وهذا ما 

 في إعطاء - بالنظر إلى تجربته المهنية-جعله يسهم
دروس في معاهد التمريض والطب، ويقدم خبرات 
لبعض األطباء المتخصصين في قياس السمع أو الذين 

لى معرفة مدى تأثير األمراض المزمنة على يسعون إ
النطق واألداء الصوتي عموما، ويعتني عموما 

له قيد الدراسة كتاب حول ( باألمراض الصوتية 
ومن ضمنها التلويث الصوتي ) الحنجرة والتصويت

الذي نال على إثره جائزة الحسن الثاني للبيئة تقديرا 
  .2005لجهوده القيمة عام 

 
ُ رفقة الباحثين -ذا النهج نفسه أصدر    سيرا على ه

 المعجم الموحد -فاطمة الخلوقي وهالل بن الغزمية
لمصطلحات تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة باللغات 

ويأتي هذا اإلصدار . العربية واالنجليزية والفرنسية
الهام لملء الفراغ في مجال المعاجم المختصة المتعلقة 

 االجتماعية، ومواكبة بهذه الفئة التي تعاني من الهشاشة
المستحدثات االصطالحية ذات الصلة بها، والحرص 
على إدماجها في الحياة االجتماعية، وتيسير أداء 

  .أنشطتها بالفاعلية والنجاعة المتوخيين
 

    وال يمكن ألي طالب درس عند األستاذ دمحم حساوي 
المرح أن ينسى القفشات والطرف وضروب الفكاهة 

لتي كانت تتبل الحصص، وتضفي ولطف الحديث، ا
عليها شيئا من المتعة واالهتمام، وتزيل عنها السآمة 

ويتميز األستاذ دمحم حساوي بالقدرة على .. والماللة
التقاط شوارد األمور ونوادرها والرد علي أصحابها بما 

  .يوازي كفايته، ويوافق الظن به
 

     هذه جملة من األمور التي خطرت ببالي وأنا أدون
هذه الشهادة التي أنا بتقديمها سعيد على ما هي عليها من 
قصر وما فيها من تقصير طالبا من العلي القدير أن يمد 
عليه ظالل نعمه، ويغدق عليه سابغ كرمه، وأن يبقيه 
دائم التوفيق في أعماله، ويعيد عليه هذا التكريم بالعمر 

 .المديد والعيش الرغيد
    --- 

 :    الهامش
 pédagogie(التحررية  البيداغوجيا-1    

libertaire :( هي أداه للتغيير االجتماعي لتعويد الناشئة

 على االستقاللية، واتخاذ المبادرات البناءة، والمشاركة
ومن رواد هذا االتجاه . في العمل الجماعي التعاوني

 Célestin Baptistin(سلستين فريني: نذكر مثال
Freinet) (طفال والتعاونيات التعبير الحر لأل
) Francisco Ferrer(، فرنسيسكو فريرير)المدرسية

، وسبستيان فور )صاحب المدرسة الحديثة(
)Sébastien Faure) (وألكسندر )المجمع أو الخلية ،

، وباولو فرير )مدرسة سومرهيل) (A. S. Neill(نيل 
)Paulo Freire .( وهي على نقيض المدرسة التقليدية

لتكريس الهيمنة والتدجين وإعادة اإلنتاج التي تعتبر أداة 
 .واالستغالل

 Pédagogie(البيداغوجيا المؤسسية-2    
institutionneelle( من تأسيس فرناند أوري ،

)Fernand Oury (ورايمون فونفيي)Raymond 
Fonvieille( وهي تقوم على اقتراح قواعد الحياة في ،

ته في مؤسسات بديلة، لتعزيز رغبة المتعلم ومؤهال
التعلم باالعتماد على مبادراته الشخصية وااللتزام 
بتعهداته وواجباته على عكس ما يعاينه من إكراهات في 

   المدرسة الثكنة
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ومضيت أحبثُ ومضيت أحبثُ 

للحياةِ عن معىن للحياةِ عن معىن 

  الطُّوفانالطُّوفان  وسطوسط
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 نيطسلف

    خرخرٲٲ
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