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 مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين  مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسهالكاتب 

  .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
  

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

افات والمثقفين قد أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى األخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال الثق
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
  

ب أن ينهض، وثقافتنا ينبغي أن تتطور إنساننا اللبناني والعربي في األوطان األم، وفي المهاجر والمنافي، يج
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
  

 فيها سويعة، لو عانقت مجلة 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
فية، وترجمة دراسات عن المجتمعات الغير عربية بالوسائل االكاديمية، عبر محاضرات ثقا

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 بكاتب في مجلة الالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم

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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  بقرةبقرة
  ذاتذات
  ضرعضرع
  إمسهاإمسها

  فلسطنيفلسطني

ونحن في كل عام،  .ُترضع الخير، ولدنا  في عام ماطر بالحب والحنين، صبيحة أحد طلق كوجه طفل يغفو على ثدي أم
وعطرا، نجدد صلتنا برحمك ونخبيء طيفك في بؤبؤ  دمنا والمبحرة في شريان الذاكرة، نرتديك لحماأيتها المسافرة في 

ويجافينا وينسانا ويخوننا بدافع الغيرة والحسد، أخوة ورفاق لنا نحبهم،  العينين، وحين تضيق بنا األرض والسماء،
 .نراك وحدك نورا للحب ومصدر الفجر الندي

 
اتركينا نحملك . كي نحميك منا  يراه إال من آمن بمظلوميتك، فاتركينا نأخذ البرد والنار عنكفي عينيك نور من سماء ال

 .نقر حنين ودموع ّفي القلب المشاغب، ذكرى يغنيها الشعار على رباب من
 

 من قال أن دموع الرجال أصعب الدموع؟
ووطنا، غير أن الوطن قتلنا  استجدينا حلماأصعب الدموع تلك التي نذرفها على صدر أم أو على تراب وطن، ونحن وأنت 

 .والحلم قد جفانا
 .لكننا ورغم ذلك، سنبقى نحن المرفأ ومرساة الجرح األخيرة

 
 ..يا فلسطين

 ..أيتها الرفيقة حتى العظم
 .سوف تبقي بوصلتنا، إذا صارت برسم واحد كل الجهات

يعلمني : فأصرخ ملىء الحلم كم رضعنا من الحنينكل يوم ننقش وجهك الحنطي آيات لسفح القلب الكنعاني، ونتذكر 
  .الحنين أنه حتى الجبابرة أقزام أمام الوطن

ُلكن كثر األقزام في بالدنا يا فلسطين، حتى أنهم غزوا حلمنا َ.  
  .ينظرون في أعيننا، يراقبون نبرة صوتنا ..
 الذي أضاع أعمارا كثيرة أصبح خادما واليسار .لقد أصبحوا شرطة، بدال من دولة، وزرعوا داخل كل منا شرطي ..

  ***** (NGO) .ومخبرا رخيصا في منظمات االن جي أو
 

 :الليلة رأيت وديع في الحلم يقول لي
 ".إذا أردت أن تضيف إلى همك هما جديدا، فاعشق الوطن"

  .ونحن منذ المخاض األول نعشق الوطن
  .ّمناضل حالب إلى بقرة ذات ضرعننتمي إليه انتماء اإلبن ال انتماء السمسار أو انتماء 

ننتمي إليه كما انتمى إليه سمير القنطار وأنور ياسين ونبيه عواضة، ننتمي لحزنه وشقوة عينيه، في قوته وفي شلله، 
 .أبنائه أنجبنا من خابية حزنه العتيقة، فكبرنا حاّدون كشمسه، مقهورون كأرضه، ولم نتنكر ألحد ألنه
 

 وكم صلينا آلالم. زة ال تجيء إلينا، وال تتركنا نأتي إليها بفعل الحصار المصري قبل االسرائيليكم غنينا لغزة، وها هي غ
 .أريحا، لكن أريحا لم تخلصنا

 هل أصبح الموت أحن من بيروت والناصرة وأكثر دفئا من تراب صفد واللد؟
***** 

 هل تسمحين بأن نناديك يا أم؟
ُيا أم◌ َ.. 

ورغم األلم فإن معنوياتنا  غير أننا نحاول أن نثبت الحلم واللون والريح في الذاكرة،ندرك اآلن أن بالدنا مؤجلة، 
  ... وأرواحنا مثل خشب البلوط

 .بل سنظل داخل النضال ضد الثورجيين وضد العوج.. ولن ننتحر 
 

 ... ُّيا أم
ِرتنا حين تخوننا الذاكرة، أنت ذاك ّنقبل حزنك، ونشد على يدك، واطمئني فنحن مستمرون في العناد وركب الرأس، فأنت

  .والحرية والحلم دمنا، يشدنا إليك رباط الرغيف
 

 .لنا مثلك جعنا، مثلك عرينا، مثلك حلمنا وغنينا، مثلك جرحنا واعتقلنا، لذا فالغد اآلتي
 

 .الطريقالفسيح رغم ضيق  في كل عام جديد، نزداد إيمانا بأننا وحدنا ورثة هذا الوطن، نضم زيتونته إلى الصدر
  

  .إن الطريق ضيق.. نعم 
   ومن قال أن الملكوت يؤتى إليه من الباب الواسع؟

---  
  .دكتور وليم نصار، مؤلف موسيقي ومغن سياسي مشرقي* 
 

  
  وليم نصار. د

 رئيس التحرير
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  في إحدى سنوات عمره األخيرة نشرت الصحف

الصباحية خبر مغادرة ليف تولستوي مدينة موسكو في 
ًالساعة الثانية عشرة ظهرا بعد زيارة استغرقت عدة أيام 

 بوالنا في قضاء -ًمتوجها بالقطار إلى بيته في قرية ياسنايا 
اجتمع آالف الناس من أهل . قةمدينة توال الروسية العري

موسكو في ساحة محطة قطارات كورسك لوداعه، وعندما 
َّأطل ليف تولستوي قامت الجماهير، وكأنها جسد واحد، 
ًبخلع القبعات عن رؤوسها تقديرا واحتراما لهذه القامة  ً

 .العالية الوافدة المنهمرة
 

، تماوجت الجماهير كالبحر الهائج وامتأل الجو بالهتافات
كان الحشد من مختلف فئات الشعب، وقد تزاحم الجميع في 
محاولة الوصول إلى مكان وقوفه واالقتراب أكثر من قامته 

ًوفي هذا الحشد الهائل دوى صوت شاب آمرا. الباسقة إلى : ّ
 . الصفوف

 
ٌانفتح الدرب أمامه بقوة ساحر، وامتد ممر ضيق طويل من  ٌ ٌّ

وعندما ارتقى .  أيديهمكال الطرفين بالناس الذين تشابكت
ًدرجات عربة القطار، صمتت األصوات كافة، وقف متأمال 

وتحرك , َّالجموع ثم بكلمات لطيفة معبرة شكر مودعيه
ما الذي فعله هذا . القطار بهدوء والهتافات العالية ترافقه

الشيخ الطاعن في السن بهذه الحشود التي تموج ويلطم 
  امتدت بينه وبين الخلق؟ًبعضها بعضا؟ وأية صلة تلك التي

 
المعروف عنه أنه أديب كبير خاض الكثير من أغراض األدب، كتب روايات خالدة 
ًومسرحيات وقصصا وحكايات شعبية جليلة القدر، وألف كتب التعليم الموجهة لألطفال، 
ًونشر عشرات المقاالت واألبحاث في الصحف الروسية واألجنبية دفاعا عن الفالحين 

 - 1905(ولقب نفسه في سنوات الثورة الروسية األولى . اد النظام اإلقطاعيًمبرزا فس
وفي ضيعته الموروثة ناضل للتخفيف من . بمحامي مئة مليون من الفالحين) 1907

معاناة الفالحين وأنشأ مدارس ألوالدهم، ونظم حمالت إغاثة للجياع في بعض المجاعات 
ً، وتدخل مرارا لمساعدة ضحايا القمع )1891 - 1890(التي عصفت بروسيا في أعوام 

وعمل بنفسه في زراعة . ًالقيصري مستفيدا من مكانته كوريث أرستقراطي وأديب كبير
ًوحين تجاوز الستين من عمره امتنع عن أكل اللحم ليصبح نباتيا صرفا. أراضيه ألنه ال , ً

عن العمل في الساعة وتوقف قلبه . وعاش حتى بلغ الثانية والثمانين. ًيريد أن يأكل أحدا
 وشاع خبر وفاته 1910السادسة وخمس دقائق من صباح السابع من تشرين األول سنة 

  . في أنحاء العالم
 

 كتبت شقيقته ماريا نيكواليفنا عن لقائها األخير 1911 شهر كانون الثاني عام  في أواسط
ن شقيقي يريد في كا: بأخيها إلى مترجم أعماله إلى اللغة الفرنسية شارل سالمون تقول

زيارتي األخيرة أن يركن، أن يعيش في وضع روحي هادئ فقط، كم فرح المسكين 
 . برؤيتي، وكم تمنى أن يعيش في أي بيت فالحي بسيط

 
 كورسك، وتوقفت -لكنه مات في تلك المحطة النائية استابوفو على خط حديد موسكو 

وبقيت سيرة حياته . عن الوجيبعقارب ساعات المحطة عند الزمن الذي توقف فيه قلبه 
وفي األشهر األولى بعد انتصار . وأفكاره ومؤلفاته حية ترشد البشر إلى طريق الخالص

 عهد لينين إلى رفاقه بنشر مؤلفاته على نطاق واسع، 1917ثورة أكتوبر االشتراكية عام 
لدؤوب وبعد سنوات من العمل ا. ومن ضمنها المؤلفات التي منعتها الرقابة القيصرية

 . ًظهرت المجموعة الكاملة لمؤلفاته في تسعين مجلدا من القطع الكبير
 

ّ علي االعتراف أنني لم أكتشف الجانب الفكري الفلسفي في شخصية تولستوي إال 
ُمتأخرا، لكن من اإلنصاف للنفس القول إني ما إن أدركت قيمة هذا الفكر حتى تحولت  ً

 الفلسفي شفاء للكثير من عذابات البشر،  وفكره إلى مبشر به، ففي قراءة فكر تولستوي
ًالفلسفي يندرج في مجمل إنتاجه في مراحله المتعددة   مما يجعل استيضاحه عسيرا 

   .للغاية
  

ويمكن القول إن مأثرة تولستوي لها جناحان أدبي تربوي وفلسفي كوني، وتنهض على 
وتولستوي من فئة . ن حياتههذين المسارين مجمل أعماله في العشرين سنة األخيرة م

المثقفين الكبار التي تظهر في أي مكان أو حقبة يغمرها مناخ حضارة مثقفة، كأخيه 
تتميز هذه الفئة بتكامل التكوين . فيلسوف المعرة، رهين المحبسين، نزيل معرة النعمان

  ودــوالوجان ــر واإلنســــالثقافي بين الذهن والذات، وتتمتع بفضل التعمق في قضايا الفك
وهكذا تمايز  . بدرجة من الوعي الكوني تدمجها في ضمير العالم

تولستوي في فكره وحياته من خالل بساطة العيش في الطعام 
والملبس والمسكن وفي اإلشاحة عن هموم المجد الشخصي 

وبذلك نجح في إنشاء سلطته الخاصة التي . والجاه االجتماعي
ًوظفها أدبا وفكرا فاعال في مش ً روعه لنصرة جماهير الفالحين ً

  . الفقراء
  

 كتب تولستوي لدار نشر الوسيط مجموعة 1884وفي عام 
اقترن فيها فضحه " قصص شعبية"حكايات تحمل عنوان 

لالضطهاد والقهر مع دعوته للتسامح والحب األخوي واالبتعاد 
ولم يصدق أهل الثقافة . عن الشر الذي يكدر عيش البشر

ه القصص مكتوبة بيد مبدع رواية الحرب االرستقراطية أن هذ
والظاهر أنها جرحت مشاعرهم المرهفة بعمق . والسلم

  د تعرضتـــوق. مضمونها وتسفيهها ألخالقهم وطريقة عيشهم
نيكوالي " قصصه الشعبية لمالحقة سلطات الرقابة القيصرية مثل قصته 

نيكوالي وهي عبارة عن أهجية حادة يتعرض فيها لشخصية القيصر " بالكين
وقد قام الطالب . الذي كان من أشد الطغاة الذين يكرههم تولستوي, األول

  ةــة الطباعـــميخائيل نوفوسلوف من جامعة موسكو بطبع هذه القصة على آل
وعندما .  بدون إذن مسبق من تولستوي، واعتقل الطالب لهذا السبب

بهم توجه إلى إدارة الشرطة القيصرية وطال, علم تولستوي بذلك
وأعلن أن المسؤولية تقع عليه ألنه . باإلفراج عن الطالب وحبسه هو

: وبعد أن استمع جنرال الشرطة إلى تولستوي قال. كاتب هذه القصة
.يا ليف تولستوي إن مكانتك عظيمة وكبيرة بحيث ال تتسع سجوننا لها

   
 

وكذلك , أساء كبار أدباء الروس فهم أفكار وفلسفة تولستوي
كان , ففي آخر سنوات عمره. زوجته وأوالده, يتهفعل أهل ب

ًالكاتب الروسي الشهير إيفان تورغينيف قلقا للتغيرات الحادة 
العزيز : وكتب إلى تولستوي يقول. في حياة وأدب تولستوي

كم أنا سعيد كوني من , أكتب لك بشكل خاص, ليف تولستوي
  ياُعد , حتى أعبر لك عن رجائي األخير والحقيقي, معاصريك

 

  
  عبد الرزاق دحنون

 سورية
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.ّلب رجائي, أيها الصديق والكاتب العظيم لألرض الروسية,  صديقي إلى النشاط األدبي
   

وقد خاف تورغينيف بالفعل أن يقتل ولع تولستوي بالفلسفة والنضال االجتماعي جذوة 
, اعترافي"وقد أرعبه كتاب تولستوي االعتراف بأجزائه الثالث . اإلبداع األدبي في نفسه

وقد . لذلك طبع في جنيف, ولم تسمح الرقابة القيصرية بطبعه في روسيا" إنجيلي, ديانتي
بقلم 1929ُترجم هذا الكتاب إلى العربية  تحت عنوان اعتراف تولستوي وفلسفته عام 

وطبع في . األرشمنديت انطونيوس بشير صاحب مجلة الخالدات في أمريكا الشمالية
 .  صاحب مكتبة العرب بعناية الشيخ يوسف توما البستاني1930مصر عام 

 
مفتي )  1905 - 1849( وصل إلى مسامع العالمة الشيخ دمحم عبده 1904في ربيع عام 

ومع بعد المسافة . خبر سعي تولستوي لتأليف كتاب عن اإلسالم, الديار المصرية
استطاع دمحم عبده بفطنته واتساع أفقه المعرفي واتصاله المتين , الجغرافية بين الرجلين

  . عصره إدراك المفاصل األساسية في فكر تولستوي الفلسفيبثقافة
 

حيث تأخر صدور الكتاب خمس ,   كان من عادة تولستوي التمهل في إصدار كتبه
حيث انتخب تولستوي ) حكم النبي دمحم(عنوان الكتاب . سنوات  بعد وفاة الشيخ دمحم عبده

ًواحدا و تسعين حديثا نبويا مترجمة إلى اللغة الروسي ً . ة تتكامل مع رؤيته وفكره الفلسفيً
  . وشفعها بمقدمة متقنة عن حياة النبي دمحم

وصدر هذا الكتاب عن  سلسلة المفكرين الرائعين من جميع األزمنة والشعوب، نشرة 
وقد كتب الشيخ دمحم عبده .م1910، موسكو، مطبعة فيلده، عام762بوسريدنيك، عدد

   :درته الطيبة هذا نصهارسالة إلى تولستوي يشكره فيها على مبا
ُلم نحظ بمعرفة شخصك ولكننا لم نحرم التعارف مع , أيها الحكيم الجليل مسيو تولستوي(

ألفت بين , وأشرقت في آفاقنا شموس من آرائك, سطع علينا نور من أفكارك, روحك
هداك هللا إلى معرفة سر الفطرة التي فطر الناس عليها ووقفك . نفوس العقالء ونفسك

فأدركت أن اإلنسان جاء إلى هذا الوجود لينبت ويثمر , العناية التي هدى البشر إليهاعلى 
ًبالعمل وألن تكون ثمرته تعبا ترتاح به نفسك وسعيا يبقى به ويربى جنسه وشعرت  ً
بالشقاء الذي نزل بالناس لما انحرفوا عن سنة الفطرة وبما استعملوا قواهم التي لم 

  . ّفيما كدر راحتهم وزعزع طمأنينتهميمنحوها إال ليسعدوا بها 
  

ووصلت بها إلى حقيقة التوحيد ورفعت , ونظرت نظرة إلى الدين مزقت حجب التقاليد
 وتقدمت أمامهم بالعمل لتحمل نفوسهم عليه  ,صوتك تدعو الناس إلى ما هداك هللا إليه

ً كنت بقولك هاديا للعقول كنت بعملك حاثا للعزائم والهمم فكما  كانت آراؤك  وكما, ً
وكما كان , ًضياء يهتدي بها الضالون كانت مثالك في العمل إماما يقتدي به المسترشدون

ًوجودك توبيخا من هللا لألغنياء كان مدادا من عنايته للضعفاء الفقراء ً.  
  

  وإن أرفع مجد بلغته وأكبر جزاء نلته على متاعبك في النصح واإلرشاد هو هذا الذي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فليس ما حصل لك من أرباب الدين سوى اعتراف , سماه الغافلون بالحرمان واإلبعاد
فاحمد هللا على أن فارقوك في أقوالهم . منهم أعلنوه للناس أنك لست من القوم الضالين

هذا وإن نفوسنا لشيقة إلى ما يتجدد من آثار . كما كنت فارقتهم في عقائدهم وأعمالهم
بل من أيام عمرك وإنا نسأل هللا أن يمد في حياتك ويحفظ عليك قواك قلمك فيما تستق

   )ويفتح القلوب لفهم قولك ويسوق النفوس إلى التأس بك في عملك والسالم
 

هذه الرسالة موجودة في متحف تولستوي وبجانبها ترجمة إنكليزية لنص الرسالة العربية 
 بخط المستشرقة اإلنكليزية آن . ميالدية1904مؤرخة في الثاني من شهر نيسان عام 

, رحلة إلى نجد( وهي سيدة مثقفة ورحالة جريئة و مؤلفة كتاب ) 1917 - 1837(بلنت 
الذي تروي فيه أحداث هذه الرحلة المضنية من دمشق إلى حائل في ) مهد القبائل العربية

 و هي .أواخر القرن التاسع عشر عندما لم يكن من وسيلة للتنقل سوى الخيول والجمال
حفيدة الشاعر اإلنكليزي اللورد بايرون وزوجة الشاعر اإلنكليزي ولفريد سكاون بلنت 

التاريخ السري (وهو صاحب كتاب . ًالذي أمضى شطرا من حياته في الشرق األوسط
وأغلب الظن أن . وقد ارتبط بعالقة صداقة مع  الشيخ دمحم عبده) الحتالل اإلنكليز لمصر
 . صل إلى الشيخ دمحم عبده من خالل هذه الصداقةأخبار تولستوي كانت ت

 
 1904وهي أن أحد أبناء تولستوي زار مصر سنة . ُوقد قرأت معلومة ال أستطيع تأكيدها

  ون أبنــوقد يك, ه إلى تولستويــا الشيخ دمحم عبده رسالتــوهي السنة عينها التي كتب فيه
 أن الصديق المشترك لكل من والرأي اآلخر.  تولستوي حملها إلى والده في روسيا

   .هو الذي نقل هذه الرسالة) كوكرين.ك.س(تولستوي ودمحم عبده السيد 
 

َّ رد ليف تولستوي برسالة لطيفة مكتوبة باللغة الفرنسية موجودة بجانب رسالة الشيخ دمحم 
وها أنا , ُتلقيت خطابكم الكريم... صديقي العزيز :(عبده في متحف تولستوي يقول فيها 

ًسارع في الرد مؤكدا امتناني من هذا الخطاب الذي أتاح لي االتصال برجل مستنير أ
ُبرغم اختالف عقيدته عن العقيدة التي نشأت وتربيت عليها وأظن أن العقائد تختلف لكن . ُ

  . الدين واحد
  

ُآمل أن ال أكون قد أخطأت إذا افترضت من واقع خطابكم أن الدين الذي أدين به هو  ُ ُ
وأن نتمنى للغير ما , والذي يرتكز على االعتراف با وشريعته في حب الغير, دينكم

وأعتقد أنه كلما كثرة العقائد في األديان وامتألت باألوهام والخرافات . نتمناه ألنفسنا
  اقتربت, ان بسيطةـــوكلما كانت األدي. ساعد ذلك على تفرقة البشر وخلق العداوات بينهم

استمرار الصلة  وهذا ما جعلني أقدر خطابكم وأود, ًلناس جميعا من هدفها وهو وحدة ا
  . وتقبل مني يا عزيزي المفتي دمحم عبده كل التقدير واالحترام. بيننا

  
  ليف تولستوي 

  )م1904الثاني عشر من شهر أيار 
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 "ًرى أنفسنا نَعد ضبط النحو بديال عن ضعف ُنصاب بالهوس النحوي وبالتدريج ن ُّ ُ

 "المضمون
 *عارف حجاوي*
 

ِفي مكان وزمان ما، كثر التدافع، وازدادت المزاحمات من قبل الصحفيين والمستكتبين  ُ ٍ ٍ
على المردود الذي كانوا يحصلون عليه من الصحيفة، كما تتزاحم عشرات األيدي لقطف 

ًع من فوق سور بيت ظل بابه موصدا بوجه أغلب ّبعض حبات الكرز المتدلية نحو الشار ٍ
من مروا به أو قصدوه، هكذا كان حال المناخ الذي يعيش فيه المستكتب مجاهد، ذلك 
الصحفي الصلب المراس بخصوص فرص الحياة وحيال مجمل ما يؤمن به، كما كان 

 سنوات، اإليمان باحتراف الصنعة على اصولها قاعدة حياتية لديه يسير على سكتها منذ
ًولكنه رغم امتالكه تاريخا كامال من صكوك النزاهة التي قد تجعل بعض ممتلكيها  ً
ًجهمين غليظي األحكام، كان هو بخالف ذلك متسما بالود والسالسة في التعامل مع 
مسؤولي التحرير في المؤسسة التي تعاقد معها ككاتب صحفي يقدم لها مقاالت أسبوعية 

 .لقادمات الليالي$ 200ة ال بأس بها مع توفيره كل شهر لقاء ما يجعله يعيش حيا
 

ِّوألجل أن يمرر مجاهد آراءه كالماء من بين أصابع رئيس التحرير، من دون أن يشعر 
ّالمسؤول بدبق المتسرب أو خطورته، ولئال تنشر مواده منقوصة بعد تعرضها للبتر  ً ُ

 التعظيم واإلطراء، وال لي خبرة أنا ال أجيد فن: وأوامر الحذف من الرئيس، قال في سره
ّفي التودد من أي شخص لوقت محدد من الزمن لقاء الحصول على غرضي منه، ومن  ٍُّ

ّثم الدوس على أول ذيل له يلوح أمامي ٍَّ. 
 

ُوألن مجاهد ال يمتلك ما يفيض عنه حتى يغرق الرئيس بالهدايا التي تجعله يتغاضى عما  ِ
 لديه واسطة من األعلى حتى يستخدمها للضغط عليه يراه من تجاوزات فيما يكتبه، وال

ٍكلما أبدى المسؤول انزعاجه من قصة أو زاوية ما من الزوايا التي ينشرها مجاهد كل  ٍ
ٍأسبوع، وال لديه صديقة بارعة الجمال ومثيرة لحد انتصاب المسؤول أمامها كعود وحيد  ٍ

ً إلى حواف سيقانها واحدا تلو على المنحدر بعد أن أغرى وادي الشهوات رفاقه بالسقوط ِ
  ! اآلخر

  
ٍوألنه ال يمتلك إال رأسه الذي يطبخ فيه األفكار، ويقدمها كطبق شهي للقراء كل اسبوع،  ّ ٍ َّ
ِّوألجل أن يمرر أفكاره بيسر، ومن دون أن تتعرض للتشويه حين المرور من أمام 

إلى استفتاح زاويته ًمقصلة رئيس التحرير؛ لجأ مجاهد بداية مع أحد رؤساء التحرير 
ًبكلمات لها مفعول سحري على قبطان الصحيفة، كلمات تجعل مسؤول التحرير ثمال  ٍ ٍ
ٍلمجرد أن يتجرع عدة رشفات من المكتوب، وبعدما يتأكد بأن المقدمة قد قادته الى 
مناحى الرضا وهو نشوان، فيدس حينها مجاهد أفكاره في سياق المادة التي يوافق على 

طان من دون أن يدري ما تم تمريره من الرؤى والتصورات بعد انطرابه نشرها القب
  .الثمل

 
ٍإال أن ذلك األمر لم يدم طويال مع مجاهد حتى استبدل رئيسه بآخر على النقيض منه،  ُ ً ّ

 . وعليه إذن أن يعرف ذائقة المسؤول الجديد وما الذي يحب وما الذي يكره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ُولكن البشرى الحت تباشيرها مرة أخرى في فضاء الصحيفة، ومن حسن حظ مجاهد أن  ً ُ
ِالرئيس المستحدث بدا مههوسا باللغة، حيث أن موضوع سالمة المكتوب لديه أشبه  ً
ّبالمقدس، وال يعنيه من المدون إال السالمة اللغوية بادئ ذي بدء، ومن ثم تأتي المسائل  ّ

 .وامشتممات وهماألخرى ك
 

ً وألن مجاهد كان عارفا نوعا ما بطبائع النفوس البشرية بناء  ً ً
ًعلى حفظه غيبا قواعد بيير داكو الخاصة بانتصارات علم 
َّالنفس، وال تفوته معلومة أو فكرة أو إشارة، لذا لم يجد إال اللغة 
ُنفسها كفخ ينصب أمام قبطان الصحيفة، وذلك كأفضل وسيلة 

ِالمحظورة من قبل ذلك القبطان، ووفق تلك لتمرير كل أفكاره 
ًالثغرة في عقلية وذائقة وميول المسؤول، وبدال من أن يكتب 

  مجاهد بلغة سليمة مئة بالمئة راح يفرغ كل األفكار التي يريد
 نشرها بين الناس، ولكن مع تركه عن عمد خطأ لغوي في المقدمة، وومن ثم أخطاء 

ما يهمه أن يصل للقارئ، وهكذا كان من خالل تلك مماثلة في المتن الذي حوى مجمل 
 يقوم بصرف أنظار قبطان الصحيفة عما يود مجاهد تسريبه للقارئ، وذلك عبر  الطريقة

إشغال وإنشغال بطريرك الصحيفة بموضوع اللغة األثيرة لديه، إذ أن المسؤول من وقتها 
 في التحري والمراقبة ُراح ينهمك كالمهووس فقط بالسالمة اللغوية، ويقضي جل وقته

ًوتتبع عثرات النحو والصرف، وينسى تماما معظم األفكار التي قام الكاتب بكامل الذكاء 
إدراجها في سياق النص من دون أن ينتبه إليها المعجب باقتفاء الشوائب، بما أن جمالية 

اشر اللغة هي التي كانت في كل مرة تقوم بجذب قائد مركبة الصحيفة من ياقته كلما ب
   بقراءة محتوى الموضوع الذي أمامه
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  نظمت مجموعة كبيرة حقوقية بلجيكية في السابع والعشرين من شباط الماضي في

بروكسل حملة لمقاطعة بضائع مستوطنات االحتالل االسرائيلي وطالبت االتحاد 
االوروبي باتخاذ اجراءات ملموسة لوضع حد لالحتالل االسرائيلي وممارساته وجرائمه 
وبرامجه وذلك النها رات في استيراد منتجات المستوطنات من قبل بلجيكا واالتحاد 

   .االوروبي بمثابة دعم لسياسة االحتالل الكارثية ومساهمة في ترسيخ االحتالل
  

وكانت مجموعة من المنظمات البلجيكية العاملة في قطاع السالم ودعم كفاح الشعب 
وشهدت ,  اجل الحظر العسكري على اسرائيلالفلسطيني قد اطلقت من قبل حملة من

وتشهد بلجيكا نشاطات وحمالت حقوقية لمقاطعة اسرائيل االحتالل والعنصرية 
   .واالستيطان

  
انها جهود انسانية مباركة تستحق كل ثناء وتقدير خاصة انها تؤكد النزعة االنسانية 

شة واالستغراب واالالم من وفي نفس الوقت تثير الده, الجميلة الرافضة للجرائم والمظالم
موقف الفلسطيني الرازح تحت االحتالل الذي يواصل آفة وثآليل التشرذم وسلبياته 

فماذا يقول الفلسطيني في تفسيره لهذا , وشروره واضراره وما يعود به عليه من سلبيات
ا بينم, الوضع المتجسد في ان االجنبي يتضامن معه ويناضل فعال ال قوال لكنس االحتالل

, هو الرازح تحت االحتالل ويعاني يوميا من ممارساته وجرائمه وافكاره السوداء
يواصل التطلع الى سرطان التشرذم في جسده دون ان يقدم العالج الالزم الستئصاله 

   .وبالتالي القضاء على اخطاره
  

االجنبي يحس بمعاناتكم واالمكم , اليس في ذلك اهانة لكم
, وقفها فعال وليس قوال وحسبوظروفكم الصعبة ويسعى ل

وانتم غير مبالين كما يجب وكما يتطلبه الواقع منكم وبكرامتكم 
وقضيتكم وبمستقبلكم من خالل استمرار تشرذمكم وعدم انجاز 

, وحدة الموقف والصفوف واساليب النضال ومقاومة االحتالل
  ومن المعروف ان االنسان عندما يعلن عن رفض معين فال

 واللفظ وانما يجب ان يترجم ذلك الى فعل ملموس وواقع فالحديث عن  يكتفي بالقول
 نصبتوه النفسكم بانفسكم  رفض التشرذم المشين والمهين واللعين والكمين الخطير الذي

ال , وبتاثير من ملوك وامراء النفط والعار الراقصين في بيت الويالت المتحدة االمريكية
اطار طق حنك ولم يترجم الى فعل وواقع يجدي وال يخلص للقضية طالما ظل في 

   .واجراء ملموس
  

وما هو ردكم يا قادة شعبي جميعكم في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة وباقي 
االماكن على عدم انجاز المصالحة وتحويلها الى واقع ملموس وتعميقها في انطالقكم 

على االستيطان , ضالمواجهة وحش االحتالل الذي يصر وبتشجيع من خالفاتكم اي
فهل , واالستهتار بكم وفرض االمر الواقع من مستوطنات وجدران وميزانيات وبرامج

اقفر ميدانكم من فرسانه وقد بلغت وقاحة االحتالل قمتها فرغم اغتصاب االرض 
والحقوق والكرامة يطالب قادته وعالنية الضحية بعدم المقاومة وبالمسالمة وبرش جنود 

ود والرز عندما يقتحمون اي منزل او مؤسسة او مدرسة لنشر االرهاب االحتالل بالور
والعربدة واالعتقال واصرارهم على المضي في طريق الحروب ودوس الحقوق 

وازاء تشرذمكم المعيب والمهين , والكرامة واالعتداء على التاريخ واالرض والشهداء
دوريات المستوطنين عالنية وليس يتمادى االحتالل في اهانتكم واالستهتار بكم وما اقامة 

بهدف التفاوض معكم واحترام حقوقكم انما لكي تواصل جرائمها اليومية المقترفة ضدكم 
   .وبحماية قوات االحتالل

  
ورغم تماديهم في ظلمهم وقمعهم وتنكيلهم لكم وبكم فانهم يتبججون ان غايتهم السالم 

ه القمعية واستعالئه وترك وبدال من لوم المحتل على ظلمه وعجرفته وممارسات
فان قادة االحتالل واولياء نعمتهم في الويالت المتحدة االمريكية , المستوطنين كالذئاب

وهذا الواقع يجب ان يدفع , يلومون الضحية النها تقاوم وتحقد على الجالد وتحتقره
نبها الضحية وحسب المنطق الى تصعيد نضاالتها خاصة االعالمية لتجنيد العالم الى جا

والرد على االقل على النشاط البلجيكي المشكور برص الصفوف والوقوف وقفة مارد 
   .جبار بقامته الشامخة

  
وفيما عقد حكام اسرائيل اتقافية سالم وصداقة وحسن تعامل وتآخ وعالنية مع العنصرية 
واالحقاد واالستهتار بالفلسطيني وحقوقه وكرامته وحياته وشنوها حربا واضحة على 

لقيم ومكارم االخالق وحسن الجوار واالرض والتاريخ والسالم والتعاون البناء وقد وقع ا
االتفاقية جشعهم وحبهم لذاتهم وانهم فوق القانون ويصرون على ان يكونوا مخلب 
الويالت المتحدة االمريكية وقع من جانب اخر الفلسطيني اتفاقية مع التشرذم والالمباالة 

ك عليهم والمنطق يقول ان الذين تهب عليهم العواصف قوية ازاء اضرار واخطار ذل
يجب ان يتماسكوا ويتوحدوا امامها ويقووا ويرسخوا منازلهم وليس اهمالها والحفر 

الن المنطق " على نفسها جنت براقش: "تحتها واقامتها من الشوادر وذلك يطبق قول
مهم والتطلع الى يقول بتماسكهم ورص صفوفهم امام عواصف االحتالل وليس تشرذ

المستقبل المشرق والسعيد في دولة مستقلة الى جانب اسرائيل يتطلب تغيير الحاضر 
والفعل المطلوب لرسم المستقبل جميال هو , المتجسد في التشرذم وحارة كل من ايدو الو

, ابادة التشرذم وبالتالي توطيد االمل والتفاؤل بالوالدة المرجوه للدولة القادمة ال محالة
واذا كنتم حقا ضد المحتل وتريدون اثارته واحتقاره وعدم احترامه فترجموا الحديث عن 
المصالحة الى فعل ملموس عندها ال شك ان يقف قادة االحتالل ويراجعوا الحساب على 

   .االقل
  

واذا كانت الغاية هي الوصول الى الحرية فالمطلوب ان ينظر اليها كزيتونة خضراء 
عماق االرض متحدية العواصف وهذا يتجسد في الوحدة التي هي تمتد جذورها في ا

زيتونة خضراء واذا كان االحتالل ال يتقن اال القتل والعنف والموت والحصار واقتراف 
الجرائم فواجهوه بحقيقة انكم ال تتقنون اال الوحدة والصمود والنضال والتصدي لالحتالل 

حتالل ال يرضى لكم ان تحيوا وتعيشوا وسياسته الكارثية كمارد عمالق واذا كان اال
, بكرامة وشهامة احرار وان تتعلموا وتعملوا بكرامة فواجهوه بالوحدة وبقامة منتصبة

واالحتالل لو استطاع لما ابقى فلسطينيا على قيد الحياه وبتشرذمكم تساعدوه على حلمه 
دة تسجيل حضور فالوحدة هي بمثابة سياج متين ضد اي تمزق او انهيار نفسي وفي الوح

واضح متالحق في االصرار على تقريب فجر الحرية وفي التشرذم تعميق الجرح 
النازف بسكين محلية وعدم عالجه والدماء التي نزفت لن تغفر للقيادة والشعب جريمة 

  استمرار التشرذم
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  
  سهيل قبالن

 فلسطني
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 لمنطقة، فايران تعاني الحصار االقتصادي ، وكادت قد اختلفت الموازين في ا

ان تخسر العراق بعد ان خرجت التظاهرات ضد الطبقة السياسية بسبب اخفاقها في 
توفير الخدمات واالدارة الصحيحة للموارد واالستثراء على حساب مواطنيهم، وخاصة 

ق ، ولم تطور الشيعية منها، والواليات المتحدة هي من جلب الساسة الفاسدين للعرا
القدرات الصناعية والزراعية وال حتى العسكرية ، مع االسف االدارة االمريكية دائما 
متغطرسة ومتكبرة ومتصلدة، وهي من لم تدعم الجيش العراقي عند دخول داعش لخلق 
الفوضى في المنطقة، ولكنها عادت ودعمته بعد دخول ايران المباشر ولخوف من انتشار 

اله للدول النفطية العربية و الغربية، وهي من تعمدت اهمال تزويد خطر داعش وانتق
العراق بالدفاعات الجوية التي لها دور مهم في رصد التدخالت الدولية في السماء 
العراقية، وهي تصرف االموال في سبيل نشر الفوضى في دخول القاعدة وداعش 

ائها ، عادت فصرفت اموال والحرب الطائفية ، ثم عادت بعد ذلك وبدل من تصحيح اخط
خليجية كبيرة واعالم ممول ايضا كبير وجيوش إلكترونية، لتسقيط العملية السياسية التي 
هي من هندسة معالمها، والتقليل من شان الرموز الدينية والغاء تأثيرها، والدعوة 
لإلضرابات واالعتصامات، وخلق الفرقة بين الشعب العراقي من جديد، والعداوة بين 
العراق وجاره االيراني حتى تم حرق القنصلية االيرانية، واطالق المتظاهرين شعارات 
ايران برا برا، ومقاطعة المنتجات االيرانية، واتهام كل من يوالي ايران بانه عميل ، لكن 
الدول التي تمول الحروب والفتن لم يذكرها احد، والواليات المتحدة ورئيسها اقدم على 

 يحاسبه احد عليها، وخاصة العرب منهم بنقل السفارة االمريكية من تل افعال كبيرة لم
ابيب الى القدس وضم الجوالن إلسرائيل، والغاء االتفاق النووي مع ايران، وضرب 
مقرات الحشد الشعبي ومخازن السالح في العراق، واخر أفعاله المتهورة اغتيال الفريق 

راق الذي يعتبره مجرد مخزن للنفط يحكم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس في الع
فيها مجموعة لصوص، لكنه نسى ان العراق ودول الخليج الحليفة له سيكونون ساحة 
للحرب، والشعب االمريكي يكره الحرب، وانها خسارة لترامب وانه سوف يخسر كما 

ن خسر كارتر في االنتخابات، والسعودية واسرائيل وبعض المستشارين الذين ال يعرفو
   .المنطقة دفعوا ترامب الرتكاب حماقته الكبيرة، وهي اليوم تتبرا من العمل

 
فالسعودية بعد ان كانت تهدد بانها سوف تفعل كل شيء إلسقاط النظام في ايران، اليوم 
تدعوا لتكتالت اقليميه وانها من طالب السالم وليس من طالب الحرب، واسرائيل دعت 

ذه الفترة حتى زوال العاصفة خوفا من الرد االيراني، مع قادتها للصمت على االقل في ه
االسف على بعض االقزام العرب يهللون ويفرحون وهم ال يعلمون انهم مجرد قرقوزات 
تحركهم ايدي اسيادهم حسب اتجاه المسرح، من السهل اشعال الحرب لكن من الصعوبة 

راق صدر قرار من انهائها، وان وجودها في المنطقة اصبح على المحك، ففي الع
البرلمان يطلب من الحكومة تنفيذ ذلك القرار بانسحاب القوات االمريكية من العراق، 
وهي بذلك فقدت اكبر موقع في الشرق االوسط، يؤثر على خط االمداد بين سوريا 
والعراق ولبنان ضد اسرائيل، وان الرد االيراني كان ذكيا ومحدد ووفق السياق 

ل، وبالدفاع عن النفس، وعلى قاعدة كانت محط لزيارة الرؤساء العسكري بالرد بالمث
والوزراء والقادة العسكريين االمريكيين، وهي بهذا الرد كسرت هيبة الواليات المتحدة 
التي يهابها الجميع، وانها تقول البد من الرد ألنها لو سكتت فان امريكا سوف تقدم على 

 ان إليران فكر سياسي عقالني  شد االعلى،خطوة اخرى اكبر من االولى قد تطال المر
متطور، فهي من ادارة ملف االتفاق النووي وبصورة ابهرت العالم، والراي العالمي يعلم 
ان لدى ايران قوة ال يستهان بها، وان من يمتلك االرض ليس كمن يطير الطائرات في 

م شعبي وحكومي، السماء، وان امريكا موجودة بفعل القوة ، بينما ايران موجودة بدع
والدليل عدم استطاعة القائد وحتى الجندي االمريكي التجوال بدون حماية او خوف، بينما 
يتجول القائد سليماني وسط حب واستقبال الحكومات والجماهير، وقد ذكره قادة وزعماء 

اتصلت بواشنطن : دول، فمسعود البرزاني وهو حليف امريكا االول في العراق، يقول
ا وفرنسا طلبت الدعم السريع الن داعش على ابواب اربيل، وكانت اجابتهم وبريطاني

متأخرة وعند االتصال بالحاج قاسم سليماني قال سوف يأتيك الدعم صباحا، ان امريكا 
خسرت مقابل نصر إليران على االرض، فزاد المحور الذي تقوده ايران قوة وترابطا 

 االيراني توحد بعد التظاهرات االخيرة ضد بعد ان تعرض لهزة قوية في العراق، الشعب
 ماليين وهذا الدعم 5رفع اسعار البانزين، حيث بلغ عدد المشيعين في طهران الى 

المليوني الشعبي، وهو يشابه تشييع االمام الخميني، فهو شهيد االمة والشعب، وهذا 
ة اليوم ضد  في الثورة ضد الشاه، ولكن الثور79المشهد التاريخي الذي يعيد احداث 

الوجود االمريكي، وان مشروع التفرقة بين ايران والعراق ذهبت تحت اقدام المشيعين 
من الطرفين، وتصريح السيد مقتدى الصدر بإخراج القوات االمريكية من العراق، دليل 

 اخر لخسارة امريكا للدعم الشعبي وحتى من الطبقة السياسية،
 

 والواليات المتحدة     العراق ساحة الصراع بين ايران
االمريكية، فايران تطلب رحيل القوات االمريكية من المنطقة 
واولها العراق، وواشنطن ال يمكن ان تترك العراق بعد هذه 
التضحيات ، وانه وعندما تتركه إليران سوف يشكل خطرا 
على اسرائيل، وان هناك اناس في العراق تعمل لصالح ايران 

يه عزه وشرف ودفاع عن الوطن وتعتبر العمل مع ايران ف
والدين، وهناك من يعمل مع امريكا ويعتبر العمل مع امريكا 
هو االصح الن القوة العسكرية واالقتصاد والنظام الدولي 
بجميع منظماته بيد الواليات المتحدة األمريكية بعيدا عن القيم 

  ا منــة المواطن البسيط لم يرى شيئـوالمبادئ والدين، وبالحقيق
 تطوير صناعته او زراعته او تطوير بناه التحتية، لكن والحق يقال  الدولتين في مجال 

لوال ايران وسليماني وابو مهدي المهندس لكان العراق االن يحكمه ابو بكر البغدادي، 
فالعراق مقبل على وضع ال يحسد عليه وادعاء عدم الذهاب مع المحاور لم تجدي نفعا، 

ة التوحد في اتخاذ القرارات الوطنية، خاصة وان واشنطن تطالب فينبغي للطبقة السياسي
ببقاء قواتها واذا طلب منها سحب قواتها سوف تحتجز االموال العراقية، وتمارس 
ضغوطا اقتصادية قد تعيد العراق أليام الحصار، لذلك تتطلب المصلحة الوطنية العمل 

 في الداخل بإعادة هيبة الدولة على تعزيز السيادة العراقية من خالل تطبيق القانون
والسيطرة على انفالت السالح، وفي الخارج التعامل مع جميع الدول وخاصة العظمى 
منها كالصين وروسيا ودول االتحاد االوربي، بإدخال شركاتها الكبيرة حتى تشعر ان 
 مصالحها في العراق عظيمة ويجب الحفاظ عليها، والتعامل مع واشنطن بواقعية بتحديد

عدد قواتها ومنعها من الطيران واستخدام االراضي العراقية في استهداف االخرين، فهي 
 انتهكت سيادة العراق عالنية وبدون اي اعتبار للدولة العراقية، وسيستمر هذا االنتهاك

  اذا لم يكن هناك موقف وطني موحد

  
 

  
  عدنان جواد

 العراق
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  في اركان العالم ان الشيطان " رعيته"لرئيس ترامب ليطمأن ً ليس غريبا ان يخرج ا

 ...!!..قد زال و ان العالم سيكون بأمان بعد قاسم سليماني 
 

    هكذا هي الطقوس و الرئيس ترامب كونه الكاهن األعظم في مملكة الرأسمالية البد 
يد "ي ليبارك في وجه النظام األبو" متمرد ثائر"ان يخرج كل مرة يتم فيها القضاء على 

 ...التي جلبت السالم الى االرض" العدالة
 

ً    ذات الطقوس قيلت سابقا عند القضاء على البغدادي و قبله بن الدن و الرئيس بوش 
قالها ايضا عن صدام و القذافي و ربما كررها رؤساء امريكا السابقون عن كاسترو 

 ذات الفكرة التي قادت امريكا هي...  و ستالين و هتلر ووووواراڤوعبد الناصر وچي غي
) الفلبين وإندونيسيا وكمبوديا والوس وفيتنام وكوريا( اسيا شرقعلى اساسها حروبها في 

 ..الن شيطان الشيوعية كان على وشك الهيمنة على العالم 
 

ً    منذ البدايات االولى للتطور المجتمعي فان النظام األبوي ال يوفر فرصة حقيقة الن 
اما اذا أعلنت عن ... ا عن بنيته السيكولوجية و التأويلية حتى في داخلك تكون مختلف

و اذا حاولت ان تغير شيئا فأنت " .. مسك بضر"رأيك فذلك مؤشر ان الشيطان قد 
في الحفاظ على " شرعية"كان دوما اآللية االكثر .... والقتل ... متمرد يستحق القتل 

في علم السياسة " الراسخون"كما يؤلها " السماء"م هكذا تعلمنا قي... !!.. النظام األبوي
 ...!!..والمتحكمون باألرض و ما عليها

 
سؤال لم ...     لكن لماذا ال يريد هللا القادر على كل شيء ازاحة الشيطان عن مملكته 

هللا "وال ندري ان كانت ثنائية ... تجد الفلسفة الدينية منذ ظهور األديان ايجاد جواب له
 !!..؟؟..هي ضرورة لديمومة الحياة " نوالشيطا

 
كنت قد كتبت ".. هللا والشيطان"    في محاولة فهم متالزمة 

مجموعة مقاالت باالضافة الى كتاب تتناول اشكالية الثنائيات 
ًالتي تطغى كثيرا في الحياة االجتماعية بمختلف تقاطعاتها 

تحديد ًكونها كانت تاريخيا وما زالت تلعب دورا جوهريا في 
وان كان بشكل غير " ساسالمنطلق األ"مفاهيم البشر وتشكل 

 ...وعيوي في مأسسة التطور الفكري وبناها الفلسفية

 
    جدلية العالقة بين هللا و الشيطان تحولت عبر التاريخ من بنى أسطورية الى نظريات 

والطبيعة فكرة الصراع بين االنسان ... علمية وبالتالي مؤسسات اقتصادية وسياسية 
والصراع من اجل البقاء وكذلك فكرة بناء الدولة مقابل المجتمع وكذا سلطتها المطلقة او 

 طاعة الشعب او مشاركته المحددة كلها نماذج لديمومة الجدلية وتمظهراتها بلالنسبية مقا
 ...التطورية 

 
ان وبالتالي تحولت مع التطور الفكري لالنس" اشكالية الثنائية"    التاريخ يعلمنا ان 

الى لعبة سياسية يلعبها .. التطور السياسي والهياكل التنظيمية للمجتمع وشبكات العالقات 
والواليات المتحدة التي اصبحت تلعب دور اإلله وضعت ... اصحاب السلطات في العالم 

 ...هذه اللعبة أساس تعاملها مع شعوب االرض ودولها وكياناتها المختلفة 
الحق "لعديد من شعوب االرض فان الواليات المتحدة ال تفرق بين     وفي ذاكرة ا

... او العدالة في التوزيع و مكافحة الفقر والتوازن البيئي ... كما يسميها البعض" والباطل
ما يهمها هو ان ال يظهر من ... ً يهمها ان كان الثائر يحمل افكارا بهذا االتجاه او تلك وال

مجرد طفل يصنع خياالت من رمال " المتمرد" كان هذا حتى وان...  بديل نيبحث ع
 ...على شاطئ منعزل 

 
لكنه ... ًلم يكن قديسا... كما قلت عن تشافيز فنزويال في مقالة سابقة ...     قاسم سليماني 

ًحامال صليب القدس " هللا والشيطان"كان يمثل محاولة للعب في الجغرافية الهائجة بين 
كون المدرسة " الحضاري"يكيين صوب بعد اخر للصراع فذهبت ظنون األمر... 

التي ستتحقق " نبوءة ترامب" المتحدة تؤمن بحدث كوني اسمه تاإلنجيلية في الواليا
أو ... الذي سيغير العالم " كورش العصر"الحقا ويظهر للعالم بان الرئيس ترامب هو 

ما هي "نطر مقالة بعنوان للمزيد ا... (المسيح الذي تنتظره االرض ان يهبط على القدس 
 )عربية الBBC".. النبوءة التي يسعى ترامب لتحقيقها

 
وتدمير " محور الشر"    هكذا قيل ايضا عن دور الرئيس بوش في حربه المقدسة ضد 

كما قيل قبل ذلك عن مغامرة الرئيس ريگان المقدسة في تخليص العالم من ... العراق
ً يوما عند القضاء على وكر كوريا الشمالية وربما سيقال ذلك" ... شر نورييغا"

 ...!!..المحصن
 

لكن لماذا لم "... الال شيطان"    ربما من الغباء ان نسأل اين يسكن الشيطان ومن هو 
يساهم قتل چي غيفارا في حل مشكلة ماليين الفقراء من امريكا الالتينية في وجه جدار 

البغدادي بعد بن الدن ولماذا طغت داعش ولماذا ظهر .. ترامب على الحدود المكسيكية 
هل كل هذا من ...  يكثر أعداد الجوعى والمشردين في العالم لماذاو..؟؟..بعد صدام

 ..؟؟..التي ال تنتهي " الثنائية"ام انها لعبة ".. رجز الشيطان"
 

في " للنظام الشيطاني"ال ندري ان كان ذهاب قاسم سليماني يعني اندحار ...    االن 
ام ان " ... نظام الولي الفقيه" ان وبذا ينعم اهل االرض بالسالم كما يتمنى معارضو اير

الى حيث " المستضعفين في االرض"الحضارة التي انجبت كورش التاريخي ستعيد 
 ..؟؟"..اومونالمق"كما يعتقد ... يشاؤون 

 
 وأرضه ً    ما نراه ان سماء العراق حيث خرجت روح قاسم سليماني غدت تمطر نيرانا

لكن المشهد االكثر قتامة هنا وهناك ... ًتموج بالعيون الجاحظة بحثا عن المزيد من القتل 
في عالم اليوم ان الصراع اصبح هوية الطامحين للسلطة و الفوضى تشل حياة الناس وان 

 ...في برك الدماء" تتعمد"البشرية ما تزال 
 

وامة الفكرية و الفلسفية امام واقع ال يوفر انها الد.. ؟؟؟..    لماذا و لماذا و كيف ووو 
   الكثير من الوقت لندرك تقاطعاته
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   وال تزال، لالغتيال 2011 يناير 25  تعرضت االنتفاضة الشعبية المصرية في ،

ووجهت في الحال بثورة مضادة أجهضت مضمونها الوطني الديمقراطي ثم . مرات
يها افتراءات متجنية دمجتها بما جابهها من طعنات وطعونات تجلت في أعمال انهالت عل

 الصهيوني، كادت تقوض أكثر من –ّعنف وفتن صدرتها قوى التحالف االمبريالي 
الحقيقة ان هذه االنتفاضة، ونظرا لتفجرها في مصر ذات التأثير على . مجتمع عربي

ضة التونسية التي سبقتها بأشهر دشنتا مسلسل دول المنطقة، سلبا أو إيجابا، وكذلك االنتفا
انتفاضات وطنية ديمقراطية ما زالت تتوالى، ترمي إلسقاط أنظمة أبوية تابعة تزخم 
بالفساد وتشيع الفقر والبطالة على اوسع نطاق وتتبع بلدانها لمشيئة االمبريالية وحلفائها 

ظمة األبوية يتستر على وعت الجماهير جوهر مكابداتها في استبداد األن. الصهاينة
مافيات ترهن االقتصاد الوطني لالحتكارات المالية وتستأثر لنفسها الفتات المتبقي من 

انتكست االنتفاضة وأطبق رماد على جمراتها، إذ تراجع الحراك . النهب الضاري
الشعبي بوجه ثورة مضادة نظمتها عناصر الليبرالية الجديدة المتغلغلة داخل قطاعات 

تفجرت االنتفاضات تحركات . اد وأجهزة اإلدارة واألمن في األقطار العربيةاالقتص
جماهيرية ضد اآلثار الكارثية لليبرالية الجديدة وأجهضت بثورة مضادة كانت أدواتها 

اختزلت ثقافة الليبرالية الجديدة الحراك الشعبي وثورتها . يقظة متأهبة لالنقضاض
فهوم تضليلي وخديعة انطلت على عديد من الكتاب ، م"الربيع العربي"المضادة بمفهوم 

 .والمحللين العرب؛ لكنه ظل موضع سخرية من قبل الجماهير الشعبية
 

    أما القوى اليسارية، قوى التغيير الديمقراطي التحرري، فقد شاركت في االنتفاضات؛ 
عبر عقود حوصرت من قبل األنظمة داخل . لكنها عجزت عن التحكم في صيرورتها

مقراتها بينما سمح للحركات السلفية إدارة العملية التعليمية وإنشاء الجمعيات الخيرية تقدم 
. الخدمات التعليمية والطبية بأموال النفط وتتصل يوميا بالجماهير من خالل الجوامع

افتقرت الفصائل السياسية الى الكوادر الشبابية، التي تشكل عتالت تحرك الجماهير 
 .وتوجه حراكها

 
    انتفاضات تونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين في بداية العقد توجهت ضد سطوة 

نجحت الليبرالية الجديدة في التمدد . الليبرالية الجديدة المندمجة باألنظمة األبوية العربية
في معظم قارات المعمورة، الليبرالية الجديدة منحت االحتكارات المالية حرية العبور الى 

لبلدان التابعة كي تنهب بقدر استطاعتها وتخلف الدمار االقتصادي والبطالة اقتصادات ا
عمالء الليبرالية الجديدة ومخابرات السي آي إيه تمترسوا داخل . الواسعة والفقر المدقع

مختلف األجهزة واندفعوا مباشرة بعد االنتفاضات الجماهيرية يتسللون داخلها ويخربونها 
 سياسيا، -وبذلك حققت الليبرالية الجديدة نجاحا اقتصاديا . طيةويقوضون نزعتها الديمقرا

زرعت الليبرالية الجديدة عمالءها في . لكنها فشلت في تدجين الضحايا وترويضها
الثقافية واإلعالمية ، حراسا يقظين –مختلف األجهزة اإلدارية واالقتصادية والتربوية 

 الجديدة انها أخطر نماذج برهنت الليبرالية. لالنقضاض على أي حراك مضاد
 .االمبريالية، وانها ال تقتصر على النهب االقتصادي

 
    من ناحية ثانية انخرطت إسرائيل ، بعد أن وثقت روابطها االستراتيجية بالليبرالية 
الجديدة إثر عدوان حزيران، في استثمار األزمات االجتماعية في هذا المجتمع العربي أو 

ور األنظمة األبوية العربية وقهرها لمختلف الشرائح االجتماعية، ذاك، الناجمة عن قص
في . واضطهادها لألقليات العرقية والطائفية، وذلك كي تؤجج الفتن الطائفية او العرقية

هذا الصدد حققت جهود إسرائيل بالتعاون مع أجهزة االستخبارات االمبريالية، نجاحات 
ن وحروب أهلية بينما انفردت بشعب فلسطين غير مسبوقة؛ أشغلت شعوب المنطقة في فت
ولمعرفة مدى االرتباط العضوي المبريالية . ومضت تنجز مشروعها غربي نهر األردن

الغرب بالمشروع الصهيوني وحرصها على إنجازه يكفي تأمل غزو العراق وليبيا 
ين وحصار إيران وتحييد مصر ومحاولة تدمير سوريا دولة ومجتمعا باستيراد التكفيري

ربما لم يدر بخلد اآلالف ممن تدفقوا على سوريا . وتزويدهم بالعتاد الحربي وباألموال 
أنهم يخدمون مخططات إسرائيلية ، وبالقطع يمكن التأكد من أن عناصر اإلخوان 

المسلمين في غزة والضفة لم تدر أن حركة حماس نضجت على نار هادئة أذكاها 
. اومة الفلسطينية وإشغالها عن هدف التحرر الوطنياالحتالل اإلسرائيلي بهدف شق المق

وبالمثل فات قواعد اإلخوان المسلمين في مصر أنهم يشكلون قوة أساسية في الثورة 
المضادة الموجهة إلجهاض انتفاضة الماليين في مدن مصر وقراها وإفشال مراميها 

 .للتخلص من أعباء الليبرالية الجديدة
 

ر الليبرالية الجديدة في الحياة االجتماعية لضحاياها قدمت     عالوة على تغلغل عناص
المخابرات المركزية األميركية لألنظمة العربية خدمات أمنية من خالل بعثات سمح لها 

وحسب ما أورده بوب وودوورد ،الصحفي األميركي ذو الصلة . بالتدريب والتنظيم
، "حروب السي آي إيه.. لسياقا"القوية بالمخابرات المركزية األميركية ، في كتابه 

 إرسال فرق أمنية شكلت 1978عرضت السي آي إيه إثر نجاح الثورة اإليرانية عام 
الخاليا داخل األجهزة األمنية واإلدارية في الدول العربية، ووافقت األنظمة على 

تمركزت العناصر الموجهة من قبل المخابرات المركزية في الدولة . الترتيبات الجديدة
ولدى تنفيذ العدوان اإلسرائيلي على . عميقة، ومنها جرى تعيين الوزراء وقادة األجهزةال

 صمتت األنظمة األبوية العربية، صمت الموافقة على حرب األرض 1982لبنان عام 
المحروقة وضرب عاصمة عربية بالطائرات الحربية، وتنفيذ مجزرة صيرا وشاتيال، 

صمتت األنظمة . نية بعيدا عن األرض المحتلةوطرد مسلحي منظمة التحرير الفلسطي
األبوية، وهي مطمئنة من عواقب التواطؤ الضمني مع العدوان اإلسرائيلي على قطر 

 .عربي والمقاومة الفلسطينية
 

    أتبعت الليبرالية الجديدة سطوتها االقتصادية بحملة ثقافية لوثت الحياة الثقافية خالل 
مت الدفاعات األمامية للوعي الشعبي بقصد تدميرها العقود الماضية بفيروسات هاج

أطلقت الليبرالية . وصوال الى تشويه إنسانية مجموعات بشرية، وحتى مجتمعات بأكملها
الجديدة انماطا اقتصادية وعدوانا ثقافيا روج للكراهية العنصرية والتمييز الطائفي 

امن مع الفئات واألمم والعرقي وأشاع القسوة والعنف وازدراء قيم التعاطف والتض
ضمن هذه الموجة الهمجية دأبت سياسات الليبرالية . المقهورة ، ومنها الشعب الفلسطيني

الجديدة وثقافتها على طمس التراث الكفاحي للشعوب، تهيل عليها اكداسا من زبالة 
وبذلت، ضمن هذه الممارسات العدوانية، الجهود . االفتراء والتحريف وحتى قطع الذاكرة

تشويه حقيقة االنتفاضات الجماهيرية التي تفجرت في مطلع العقد، في أكثر من بلد ل
عربي وتجاوبت معها المجتمعات العربية كافة، وتجلت في انتفاضات متعاقبة تعبر عن 
وعي الشعوب العربية لشريحة مافيات احتكرت الحكم وأشاعت الفساد المالي واإلداري 

 .عام تحت ستار استبداد األنظمةونهبت ما طالته إيديها من مال 
 

    طوال العقد الماضي جري عمدا تسريب األخبار بصدد قيام وكالة المخابرات 
وجرها " الثورات الملونة"المركزية األميركية بعقد دورات لتدريب العمالء على قيادة 

من في متاهة أو إضفاء سمعة قذرة على الحركات الوطنية الديمقراطية الرامية للتحرر 
 . أنظمة الليبرالية الجديدة

 
وشاركت أنظمة وحركات مناهضة لالمبريالية، مثل النظام اإليراني وحزب هللا، في 
ترويج السمعة الرديئة للحراك الشعبي الديمقراطي ضد الفساد وإهمال حاجات الجماهير 

 .، وهي تقر بفداحة الفساد والسرقات بالجملة التي تحركت ضدها الجماهير
 

ن المستحيل أن تنجح المكائد األجنبية المعادية في تحريك جماهير راضية عن     م
النظام تنعم بإنجازاته االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وتمارس حياة سياسية 

لكن الدسائس والمكائد الخارجية تفلح حيث تعم النقمة على التقصير في تلبية . ديمقراطية
بينت التجارب في اكثر من قطر عربي أن مناهضة . الحاجات الضرورية لرغد العيش

األنظمة الوطنية لدسائس االمبريالية تفشل، وتعجز ميلشيات السلطة وجيشها واجهزتها 
األمنية عن التصدي للمكائد العدوانية حين تفصل فجوة بين األنظمة والجماهير الشعبية؛ 

ردف بتحرر اجتماعي التحرر القومي، لكي ينجح ويتصدى لثورة مضادة، يلزمه ان ي
يوقظ الجماهير من بياتها كي تشارك في الحياة السياسية وتكتسب الثقافة السياسية المانعة 

والغلطة القاتلة لألنظمة الوطنية في منطقة الشرق . من االنخداع بحيل الدعاية المضادة
األوسط كمنت في إحجام األنظمة عن رعاية حاجات الجماهير ومصالحها االقتصادية 

  . وتربيتها سياسيا وثقافيا
  

ويبدو ان حركات اإلسالم السياسي، سواء تلك المرتبطة 
باالمبريالية أو المناهضة لها، تعمل على تأجيل تلبية حاجات 
الجماهير وإشراكها في الحياة السياسية الى حين تقام دولة 
اإلسالم؛ وليست انتقاداتها لفساد األنظمة وديكتاتوريتها وإفقار 

اهير سوى مواد للتحريض وكسب الجماهير، كي تشكل الجم
وهنا تكمن . سدا مانعا بوجه التطور الديمقراطي التقدمي

ا خطورة حركات اإلسالم السياسي، حتى المناهضة منه
   الصهيوني–للتحالف االمبريالي 

  
  سعيد مضية

 فلسطني

 
 



 

    
ات -12         د:: ال ا ::  35 رق  الع                                  2020األول م ش

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  أبو العالء المعري  
  " لتوحيدي وابن الراونديالمعري وا:زنادقة اإلسالم ثالثة "
  

أبو العالء المعري شاعر الفالسفة وفيلسوف الشعراء أحد اكبر شعراء العربية وأحد 
 حتى إن النعوت التي ألحقت به - خاصتهم وعامتهم–المنبوذين من قبل كثير من الناس 

 الملحد، الزنديق، األعمى تعييرا بعاهته يتميز عن الشعراء العرب بتبحره في:من نوع 
العربية وسعة معارفه في الدين والفلسفة وهو من الذين تبنوا أسلوب حياة النباتيين فقد 
حرم على نفسه اللحوم والبيض والحليب وكل مشتقات الحيوان وكانت حجته أن اإلنسان 

  :أثر ،محتال يأخذ ما ليس من حقه
  غدوت مريض الدين والعقل فالقني

   لتسمع أنباء األمور الصحائح 
  لن ما أخرج الماء ظالمافال تأك

   وال تبغ قوتا من غريض الذبائح 
  

والغريب هو إخالص الرجل لمذهبه حتى في أحلك الظروف فقد مرض وأوصى الطبيب 
له بديك مع حساء فلما قربوه منه لمسه بيده ورفض أكله وقال كأنه يخاطب 

  " استضعفوك فوصفوك، هال وصفوا شبل األسد؟:"الديك
  

شعراء الذين كرسوا حياتهم وشعرهم وفكرهم لنقد الواقع وتعريته وهو يعد المعري من ال
أحد الذين انتبهوا بذكاء لفكرة السلطة قبل فوكو وعراها، كما تعرض لنقد رجال السياسة 

  :ورجال الدين معا
ُمل المقام فكم أعاشر أمـــــــة َّ ُ  

   أمرت بغير صالحها أمراؤها
  ظلموا الرعية واستجازوا كيدها

  ا مصالحها وهم أجراؤها  فعدو
  

  : وقال في نقد رجال الدين
ّ وأنت حر َرويدك قد غررت َ  

  ّبصاحب حيلة يعظ النساء
َيحرم فيكم الصهباء صبحا ُ ّ   
َويشربها، على عمد مساء ُ  

ْتحساها فمن مزج وصرف  ِ ٍ ّ  
ُّيعل، كأنَما ورد الحســـــــاء ُ َ  

  ُغدوت بال كساء : ُيقول لكم
َوفي لذاتها رهن  َ ِ   ِالكســـــــاءّ

  َإذا فعل الفتى ما عنه ينهــى 
  َفمن جهتين ال جهة أســــــاء

كان المعري ال يني يفكر أن اإلسالم ككرة الثلج بدأت صغيرة وانتهت كبيرة فالفقه مثال 
ليس إال فكرا بشريا ألبس رداء القداسة فالبشري تماهى مع اإللهي ومن ثمة جاز 

  : بشرياالعتراض عليه ونقده ألنه عمل
  أجــــــــــــاز الشافعي فعال شيء

   وقال أبو حنيفة ال يجــــــــــوز
  فضل الشيب والشبان منــــــــــــا

   وما اهتدت الفتاة وال العجوز
  

بل انتقد األديان وشنع عليها واعتبرها سبب الفرقة والبغضاء وكأنه ينتقد اإليديولوجيا 
  :فكرة اقرأ قولهويتبنى الدولة المدنية قبل ميالد ال

  في الالذقية فتنة
   مابين أحمد والمسيــــــــح

  هـــــــذا بناقوس يدق وذا
   بمئذنة يصيـــــــح
  كل يعزز دينــــــه 

  يا ليت شعري ما لصحيح؟
  

  : أو قوله
  عجبت لكسرى وأشياعه 

   وغسل الوجوه ببول البقر
  وقول النصارى إله يضام
   ويظلم حيا وال ينتصـــــر

   اليهود إلهوقول
   يحب رشاش الدماء وريح القــــــــتر

  وقوم أتوا من أقاص البالد
  لرمي الجمار ولثم الحجــر

  فوا عجبا من مقاالتهم
   أيعمى عن الحق كل البشــــــر؟

  
  لقد انحاز المعري إلى العقل ودافع

   عن العقالنية إذ دعا إلى إعمال العقل 
  :حتى في النصوص بل اعترض عليها

َكذ ِب الظن ال إمام سوى العقلَ َ ِِ َ ُّ َ َ  
ِ مشيرا في صبحه والمساء ِ َِ َ ُ ً ُ  

َفإذا ما أطعتهُ جلب الـرحمة  َ َِ َ َ ََ َ َ َ  
ِعند المسير واإلرســـــــــاء ِِ َ ِ َ َ  

َإنما هذه المذاهب أســـــــــــــــــــــبا ُ ِ َِ ِِ َ َّ  
ِب لجذب الدُنيا إلى الرؤساء َِ ُ ِِ َ ٌ  

  
 العقول وهم الباحثون عن الحقيقة الذين ال يغريهم الشكل أصحاب:وقسم الناس إلى فئتين 

كسلطة الحاكم وسلطة رجل الدين وسلطة الرمز وسلطة الماضي ، وقسم هم العامة أو 
  :القطيع والذين يصنعون طواغيتهم بأنفسهم

  إثنان أهل األرض ذو عقل بال
  دين وآخر دين ال عقل له 

  
  :مقدسةوانظر إلى اعتراض الشاعر على النصوص ال

  يد بخمس مئين عسجد وديت
   ما بالها قطعت في ربع دينار؟
  تناقض ما لنا إال السكوت عنه

   وأن نعوذ بموالنا من النار
  

  :ولقد اعترض جهرا على الخالق
  أنهيت عن قتل النفوس تعمدا
  ! وبعثت أنت لقبضها ملكين
  وزعمت أن لها معادا ثانيا

  ما كان أغناها عن الحـــــــالين
  

لقد كان المعري بمقالنا الحديث رجال تنويريا مياال إلى المجتمع المدني نصيرا للعقل ، 
مثاال للرجل المخلص لعقيدته ال يطلب دنيا وال جاها ومن أجل ذلك اإلخالص قطع 
رجاءه بمغريات الحياة واكتفى بالنزر اليسير حتى ال تسوقه أطماع النفس إلى خيانة 

دين الذين لبسوا المسوح وكانوا طالب دنيا ال طالب علم وال الضمير وقد انتقد رجال ال
  :آخرة بل أعلن صراحة أن دين الناس هو الرياء

  
 

 

  
  إبراهيم مشارة

 اجلزائر
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  أرائيك فليغفر لي هللا زلتي 
  بذاك ودين العالمين ريــــــــــاء
  وقد يخطئ اإلنسان ظن عشيره

  وإن راق منه منظر ورواء
  

 عند الشاعر وال يعوزها إال المصطلح إن كثيرا من األفكار التنويرية والحداثية تجدها
المجتمع المدني، العقالنية، النقد الهدام لتوليد المعنى، اإلنسانية في مقابل : الحداثي مثل

  ....الالهوتية أو الناسوت كأولوية على الالهوت 
  

والعجيب أن الشاعر صبر على األذى ولم يستسلم ولم يتب بتعبير فقهاء اليوم عن حالة 
رين والفنانين الذين يقضون أعمارهم دفاعا عن مذهب ثم ينكصون في أرذل بعض المفك

العمر ولن تعدم أمثلة من الوسط الفكري أوالفني ولكن تجد المعري صامدا غير مبدل 
وال هياب فالمعري هو المعري شابا وكهال وشيخا وهو أمر جدير باالعتبار حين نفكر 

ياء وطمعا في جاه ومركز، أو المثقفين الذين في المثقفين الذين يهرولون نحو السلطة ر
يخافون من السلطة ويسكتون على الظلم إيثارا للسالمة غير أن العجيب هو حالة التفتح 
في المجتمع العربي في القرن الرابع والخامس الهجريين فالمعري المعترض على النص 

ية لم ينله سوء فلم تتم تصفيته ، المقدم للعقل على النقل، الناقم على السلطة السياسية والدين
وغاية ما ناله هجاء وانتقاص من النوع الذي ذكرناه آنفا وكثير من أحداث القتل في 
التاريخ اإلسالمي القديم تحت طائلة الردة والكفر إنما تمت ألسباب سياسية بحتة مغلفة 

ويين وكذا بغالف الدين حتى ال تنتبه العامة كقتل غيالن الدمشقي الذي شنع على األم
الجعد بن درهم ثم عبد هللا بن المقفع والحالج في العصر العباسي مثال فأي ردة أصابت 
مجتمعنا العربي حين نفكر في حالة فرج فودة ومهدي عامل ،حسين مروة وشكري بلعيد 
وغيرهم هل المجتمع العربي في القرن الرابع أكثر حداثة من المجتمع العربي في القرن 

  القرن الذي عاش فيه أولئك األعالم وتمت تصفيتهم؟ العشرين وهو 
  

نتساءل حقا ونحن نرى موجة أسلمة العلوم، وأسلمة األدب وتحريم الفن، وتبديع 
الديمقراطية ، وتقسيم الناس إلى كفار ومسلمين، والدعوة الحثيثة إلى إحياء الماضي 

 هل العالم العربي مستعد والعيش في أسماله وعدم احترام الحرية الشخصية وإهانة المرأة
  هللا، الجنس، السياسة؟: لنقاش جدي حول المسائل الثالث المستعصية

  
هل يقبل مرجعية عقالنية إنسانية غير المرجعية الماضوية تلك التي تتمأسس على تقديس 
السلف وتبجيل الماضي عوض تقديس اإلنسان واحترام الحق اإلنساني في كيفية العيش 

  رية المعتقد وحرية الجسد بال وصاية كهنوتية؟ونمط التفكير وح
  

إن الدولة الدينية خطر على الدين ذاته وخطر على الحريات األساسية وعلى الثقافة 
واإلبداع والفنون إنها تطمح إلى إلغاء الفروق والتباين وتنميط المجتمع في نمط موحد 

ر وهو ما أسميه مجتمع اللباس والتفكير والشعور مهووس بإيديولوجيا الكفاح والتبشي
حجم واحد وطعم واحد ورائحة واحدة وهو أمر ضد الدين ذاته الذي يقر : علبة السردين

  .باختالف الناس ولو شاء هللا لجعلهم أمة واحدة
  

ال حل إال بدولة مدنية كما حلم بها أبو العالء فقد كان مفكرا وشاعرا حداثيا كما نقول 
   المصيرية وبت فيها بعقله وحدهاليوم ونص على كثير من القضايا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 الباحثين الصهيونيين " أكبر مهام جهاز المخابرات اإلسرائيلي...الموساد "يعد كتاب

ميخائيل بارزوهار ونسيم ميشعان أحد أهم الكتبة التي تحدثت عن مهام القذرة الجهاز :
تاب ونقلته الى اللغة العربية الكاتبة زينة إدريس وقد صدرت الموساد وقد ترجمة الك

يتحدث الكتاب عن قادة " الدار العربية للعلوم ناشرون" عن 2013طبعة األولى سنة 
الجهاز وتحدث عن حرب األستخبارات مع إيران حيث تحدث عن أغتياالت التي طالت 

رياري والدكتور مسعود علي علماء النوويين اإليرانيين ونذكر منهم الدكتور مجيد شه
التي " أر كتيك سي"دمحمي واللواء حسن طهراني مقدم، كما يكشف عن أختطاف السفينة 

شحنة "أبحرت من فنلندا إلى الجزائر بطاقم روسي وتحت علم مالطي حاملة على متنها 
والتي اشتبه الموساد أنها تحمل شحنة اليورانيوم 2009يوليو 24في " من الخشب

   .ين ويعتقد أن ضابط روسي سابق هو من باعهالإليراني
  

كما كشف الكاتبان عن مالبسات أغتيال القائد العسكري لحزب هللا عماد مغنية في سوريا 
وتطرق " األمير األحمر"وتفاصيل اغتيال القائد الفلسطيني حسن سالمة المكنى ب

ذلك اليهود الكتاب عن عمليات الموساد السرية التهجير السوريات اليهوديات وك
األثيوبين، وكذلك أسرد تفاصيل أختطاف الكولونيل النازي أدولف إيخمان من األرجنتين 

حيث تم إبالغه أنه سوف يتم  "1962 مايو 31وذكر تفاصيل أعدامه في أسرائيل ليلة 
لن أناقش معك الكتاب المقدس، فليس : تنفيذ حكم األعدام وزاره رجل دين فقال له إيخمان

  .ضيعهلدي وقت أل
  

وهذه كلماته األخيرة التي نطق بها قبل تنفيذ حكم األعدام بلحظات وهي كلمات من تقاليد 
أطعت قوانيين الحرب وكنت ..لقد عشت مؤمنا با..سوف نجتمع مرة أخرى "النازية 

  ."مخلصا للوائي
  

كما تطرق الكتاب للشهيد الجزائري دمحم بودية وكشف عن 
ي تل أبيب وجاء في وصفه في  فنادق ف9تخطيطه لتفجير 

. كان دمحم الجزائري الفاتن، نموذجا أخر من د "229صفحة 
جيكيل ومستر هايد، فهو رجل مثقف وفنان، حياته على 

وقد أشار الكتاب الى "المسرح ليست سوى غطاء ألنشطته
المتاعب الذي سببها دمحم بودية العمالء وضباط الموساد حتى 

لجوسيس والعمالء تابعين الموساد تم تعميم صورته الدى كل ا
  .في أوروبا حيث أستشهد بعد ذلك في تفجير سيارته بباريس

  
ومفاجأة الكتاب بنسبة لي هو الكشف عن طلب الملك المغربي الحسن الثاني في شتاء 

 الحماية واألعتناء بأمنه الشخصي من الموساد وكذلك مساهمة الموساد مع 1963
  ."مهدي بن بركة"لمعارض المغربي مخابرات المغرب في تصفية ا

  
الكتاب يعد فرصة لمعرفة تفاصيل أغتيال أبطالنا من الجوانب األخرى وأكيد أن األمة 
العربية تستطيع أنجاب األالف من طينة حسن سالمة ودمحم بودية وجهاز الموساد سيصبح 

  أضحوكة لدى أطفالنا

  
  أسامة هوادف

 املغرب
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 والذى ) 1905 -1849( اختالفى فى الكثيرمن توجهات اإلمام دمحم عبده بالرغم من

ومؤلفاته العديدة فى الفقه اإلسالمى، ولكنه كان ) مفتى الديارالمصرية(شغل منصب 
لعنة هللا على الساسة والسياسيين وكل ما له صلة ((ثاقب النظرعندما قال تعبيره الشهير

  )).بكلمة سياسة
  

ُتعبير عندما قرأت عن الود الحميم بين غالة اإلسالميين وغالة ُوقد تذكــرت هذا ال
عندما زار ..اليهود، والذى ظهر بوضوح بمناسبة االحتفال بذكرى الهولوكوست النازى

دمحم بن عبدالكريم (واألمين العام لرابطة العالم اإلسالمى ..وزير العدل السعودى السابق
ى فى واشنطن إلحياء ذكرى  المتحف األمريك2018فى شهرمايو ) العيسى

 هاجم فيه 2018فى يناير) واشنطن بوست(كما كتب مقاال فى صحيفة ..الهولوكوست
وزارالعيسى معسكر االبادة الجماعية لليهود فى بولندا أثناء الحرب ..جرائم النازى
وكان الوفد المرافق له يضم كبار شيوخ المذهبْين السنى ) معسكرأوشفيتز(العالمية الثانية 

ّوقال العيسى إن . داخل المعسكرالمذكور) اإلسالمية(والشيعى، الذين أدوا الصالة 
  .)مواقع وصحف عربية عديدة)) (فاجعة إنسانية((الهولوكست 

  
 2020ّوتجدد اللقاء الحميم بين اإلسالميين واليهود فى يناير 

هل هذا التوجه اإلسالمى فى مشاطرة : وهنا تساءل العقل الحر
؟ أم )بحت(بوازع إنسانى ) محرقة النازى(بب اليهود بس

ّألغراض سياسية؟ وهذا السؤال يـــدعـــمه التآلف السعودى ُ /
) تطبيع العالقات(نحو ) عملية(اإلسرائيلى، الذى أخذ أشكاال 

فكيف حدث هذا التغيرمن جانب اإلسالميين؟ . بين البلدْين
صفون ولماذا تراجعوا عن مواقفهم السابقة، عندما كانوا ي

؟ وهكذا يتبين مدى )ساللة الخنازير(اليهود بأنهم من 
انتهازيتهم بهدف التقرب من الدولة العظمى فى منطقة الشرق 

  .إسرائيل: األوسط
  

ًأكتب هذا مع مالحظة أننى كتبت كثيرا عن جرائم حزب هتلر النازى، الذى لم يقتل  ُ
ا سياسته الشمولية والعدوانية، وإنما قتل معهم كل األحرار الذين قاومو) وحدهم(اليهود 

  .وكان على رأسهم الشيوعيون

  
ّأن ) عبدهللا بن زايد آل نهيان(وفى تطور دراماتيكى أثبت وزير الخارجية اإلماراتى 

ّوشعار الوحدة العربية من مخلفات النظام الناصرى، وأن شعوب ..شعار القومية العربية
) توأمتها الوطن العربى الكبير(و ) العروبة(ّصـدقوا أكذوبة ) عربية(ُالمنطقة المـسماة 

ّكل هذه األكاذيب فنـــدها ابن زايد ببرقيته التى ) القضاء على العدو اإلسرائيلى(وأكذوبة 
ولم يكتف ) عيد رأس السنة العبرية(أرسلها للمسئولين اإلسرائيليين، لتهنئتهم بمناسبة 

   فكتب تغريدة على تويتر قال فيهاْبذلك وإنما أراد أن تكون تهنئته على أوسع نطاق، 
Shana Tovah وقد أثارت تهنئة ابن زايد على تويتر تعليقات . أى سنة سعيدة بالعبرى

: هذا معناه تعميق وتأصيل التطبيع مع إسرائيل، وتساءل آخرون: الكثيرين، وقال بعضهم
درجة (لى ْاإلسرائيلية، والتى وصلت إ/ ما أسباب ذلك التطور فى العالقات العربية

ظاهرة العداء (خاصة فى سيادة ) مفتقدة بين األنظمة العربية(وهى حميمية ) الحميمية
ُإن بـــليتم فاستتروا:  تعليق قال فيه كاتبه- بشكل خاص-وأعجبنى) العربى/ العربى ومع . ْ

موقع اسأل أكثر، وموقع : ّمالحظة إن تغريدة ابن زايد نشرتها مواقع عربية كثيرة مثل
  .2019 سبتمبر 30يوم ) صوت العرب(وموقع ) عربى دولى(ن غزة اآل

---  
وهى ) اإلمارات العربية(فى دولة اسمها ) يشغل منصب وزير الخارجية(ابن زايد 

ْالدولة التى قتلت وشردت الشعب اليمنى، وأرجعت دولة اليمن إلى عصر الكهوف بعد  ْ ّْ
ُوالتنسيق مع الدولة المـسماة على اسم بالتعاون (تدمير البنية األساسية والمرافق الحيوية 

نحن اإلماراتيين مع ) كما قول شعبنا المصرى( بالمصرى الفصيح -ومعنى ذلك) ملوكها
دولة إسرائيل، وليست لنا عالقة بالعروبة، وبالتالى نحن مع كل المخططات األمريكية، 

ُومع اللوبى الصهيونى، ومع كل ما يــدعــم دولة إسرائيل ويــقويه   .اُّ
---  

ّوأود أن أضيف أن موقف ابن زايد  ليس هو الموقف ) الهادم لفكرة العروبة بشكل عملى(ْ
  .وإنما سبقته مواقف كثيرة) زعماء عرب(األول من 

  
على ) وزير خارجية البحرين(ّذكـــرتنى تهنئة ابن زايد إلسرائيل بما كتبه خالد بن أحمد 

إلسرائيلية على مواقع فى سوريا والعراق ّإن الغارات ا: وكان نص كالمه..موقع تويتر
وهذا الكالم نقلته مواقع الكترونية وصحف عربية )) (هوبمثابة الدفاع عن النفس((ولبنان 

اسأل  RT و) رأى اليوم(وصحيفة ..الشبكة العربية:  على سبيل المثال-عديدة، منها
ّ كان يــغرد فهل وزير خارجية البحرين) 2019 أغسطس 28 إلى يوم 26من يوم (أكثر ُ

ّ؟ أم أنه كان يــغرد ضمن )منفردًا( ْ؟ الذين سبق أن )جوقة من العروبيين الصهاينة(ُ
مع العدو ) وفق زعمهم.. كامب ديفيد-معاهدة الخيانة(هاجموا السادات ألنه عقد 

عبد الناصر عندما وافق ) زعيم العروبة(وقبل الهجوم على السادات هاجموا ..اإلسرائيلى
ُألن ما جاء فيها يـعتبر بروفة ) ة روجرزمبادر(على    .مع إسرائيل) معاهدة السالم(ّ

  
الذى أصاب الماركسيين المصريين، لدرجة ) مرض الحول الفكرى(وقد وصل خطر

ْانتقدوا فيها البنية العقلية التى أنتجت مجمل ) عرب(أنهم تغاضوا عن كتابات كتبها 
) نزار قبانى(والشاعر السورى )  القصيمىعبدهللا(التراث العربى، مثل المفكر السعودى 

  :وقد كتب األخيرعن العرب..وغيرهم) دمحم الماغوط(والشاعر السورى 
وأضاؤوا لياليهم بإشعال ..وناموا فى المضارب..سنة عاشوا فى البرارى1400منذ 

وتقاتلوا ..وتيمموا بالتراب..ولم يعرفوا غير الرعى والسبى والغزوات..الزيت والحطب
ًسنة تركوا قصصـا وسيرا ذاتية ونصوصـا قالوا إنها 1400ومنذ ..بوا وتناحرواوتحار ًً

ّكلهم ادعوا أن كتبهم ..وهو نفس الكالم الذى قاله من سبقوهم) مقدسة( وبعد ) مقدسة(ّ
  ْهل يتوجب علينا أن نفكر كما كانوا يفكرون؟ ونلبس كما يلبسون؟: سنة1400

  
ّوالحظت أن الشاعر السورى الكبير ن ًزار قبانى يختلف تماما مع العروبيين الذين ال ُ

/ ًأنا منذ خمسن عاما((يمتلكون شجاعة مراجعة الذات، بينما فعلها نزار الذى كتب 
ًأحاول رسم بالد تـــسمى مجازا بالد العرب ًرسمت بلون الشرايين حينـا/ ُ ًوحينـا / ُ

/ وا ذات يوم وفاة العربإذا أعلن/ ُوحين انتهى الرسم ساءلت نفسى/ ُرسمت بلون الغضب
وليس هناك من / ُففى أى مقبرة يدفنون؟ ومن سوف يبكى عليهم؟ وليس هناك حزن

  )).يحزنون
  

أنعى إليكم يا أصدقائى اللغة القديمة ((كتب ) هوامش على دفتر الهزيمة(وفى ديوانه 
والهجاء ومفردات العهر / أنعى إليكم كالمنا المثقوب كاألحذية القديمة/ والكتب القديمة

جلودنا ميتة ((ًوكتب أيضا )) أنعى لكم نهاية الفكر الذى قاد إلى الهزيمة/ والشتيمة
هل / أيامنا تدور بين الزار والشطرنج والنعاس/ أرواحنا تشكومن اإلفالس/ اإلحساس

ْتقاطعت فى لحمنا خناجر ) ((كذلك(وكتب )) ْأخرجت للناس؟) قد(نحن خيرأمة 
ونحن نستقوى ..طائرة الفانتوم تنقض على رؤوسنا..  باإلسالمواشتبك اإلسالم.. العروبة

.. الحرب ال تربحها وظائف اإلنشاء وال التشابه وال النعوت واألسماء.. بزنار أبى تمام
ال ((وأكثر من ذلك عندما كتب )) ًفكم دفعنا غاليا ضريبة الكالم؟.. مقتلنا يكمن فى لساننا

ْفأوروبا كما تعلم ضاقت .. ة أخرى ألوروباال تسافر مر.. تسافر بجواز سفر عربى
.. فهم من أجل قرش يقتلونك.. ال تسافر بجواز عربى بين أحياء العرب.. بجميع السفهاء

 

  
  ت رضوانطلع

 مصر
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فيا .. ال تسر وحدك بين أنياب العرب.. فهو كاذب ونصاب.. ًال تكن ضيفـا على حاتم طى
  .))صديقى رحم هللا العرب

  
، واالنبطاح 2003ما بين االنبطاح الجزئى عام ولماذا تغير موقف األنظمة العربية 

ّ، خاصة أن هذا االنبطاح برز فى البيان الختامى الصادر عن الرؤساء 2018الكلى عام 
نحن مستعدون لتطبيع (( وجاء به 29والملوك العرب فى مؤتمر القمة العربية رقم 

فهل )) 1967ْتاريخى مع إسرائيل، إذا هى انسحبت من األراضى التى احتلتها عام 
ُإسرائيل ستلتزم بوعدها؟ ومن ســيلزمها؟ وهل يستطيع العرب الزامها؟ وبرز االنبطاح 

فى تصريحات ) السفير حسام زكى(وفق ما جاء فى تصريح األمين العام المساعد 
ًوما خرجت به من قرارات تعد موقفـــا ) قمة القدس(ّصحفية أن مجرد تسمية القمة باسم  ْ

ُوهكذا تكون المـتاجرة باسم ) 2018 إبريل 16 -جريدة الرياض (غاية فى األهمية
  .القدس

  
هل القمة العربية التى قادتها السعودية لصالح الشعب السورى؟ أم : ّولعل أهم سؤال هو

ْلصالح أمريكا والغرب؟ وكيف يكون المؤتمر فى السعودية التى أيـــدت تدمير سوريا  ّ
ُمر سيــنقذ الشعب السورى من مصيره البائس؟ وإذا إلخ؟ وهل هذا المؤت..وتدمير اليمن

كانت السعودية وأتباعها من األنظمة العربية، تظاهروا بالبكاء على الشعب السورى، 
ُفلماذا لم يــظهروا هذا ) يقتله بشار األسد باألسلحة الكيماوية وفق رواية األمريكا(الذى 

ّن ذلك؟ ثـم أصل إلى السؤال التعاطف مع الشعب اليمنى؟ وهل هناك تضليل أكثر م
 كان لها أى جدوى؟ وهل كان للكيان الورقى -1964 منذ عام -هل القمم العربية: األخير

الوحدة (ْأى جدوى؟ وهل فعلت أى شىء لتأكيد شعارات ) جامعة الدول العربية(ُالمـسمى 
  ؟)القومية العربية(و) العربية

  
) مقولة الوحدة العربية(هل : غلنى سؤالومنذ أواخر السبعينيات من القرن العشرين، ش

العربية، التى جعلتنى / ّلها سند من الواقع؟ وهذا السؤال ظل ينمو مع الخالفات العربية
لعبة (أميل إلى تصديق ما كتبه ضابط المخابرات األمريكى مايلز كوبالند فى كتابه 

رة القومية وما كتبه ضابط أمريكى آخرعن تشجيع عبد الناصر لترويج فك)..األمم
  .العربية

  
 التاريخ الرسمى لشطب اسم مصر، بزعم إقامة وحدة 58وكبر السؤال بعد فبراير 

ًسياسية فوقية سلطوية مفروضة فرضا على شعبْين، تتباين ثقافتهما القومية تباينا تاما ً ً .
. ناهيك عن البعد الجغرافى بمراعاة موقع كل من الدولتْين على خريطة الكرة األرضية

ينما تقع مصر فى الركن الشمالى الشرقى من قارة إفريقيا، تقع سوريا جنوب غرب فب
ًإلى آخر باقى العوامل الجغرافية من حيث الحدود، شماال وجنوبا وشرقا ..قارة آسيا ً

 بداية 58ولم يكن تاريخ فبراير ..وهى حدود تؤكد التباعد المكانى ال العكس..ًوغربا
ْأت المؤامرة وبدأ التآمر على هويتنا القومية وإنما بد..جريمة شطب اسم مصر

ْإذ فوجىء شعبنا يوم . كمصريين، بعد أقل من عام على وصول الضباط إلى حكم مصر
ّورغم أن شعبنا أطلق ) صوت العرب( باإلعالن عن بث إذاعى جديد باسم 53 يوليو 6

ُاسما ساخرا يــعبر عن سخطه ورفضه إلنشاء محطة إذاعية فى مصربهذا  ً ّإال أن . االسمً ّ
ًالسؤال الذى ظل مسكوتـــا عنه ولم يجرؤ أحد على إثارته هو فى ) صوت العرب(لماذا : ّ

ّمصر وليس فى الجزيرة العربية؟ وكيف تـم ذلك ؟ ومن الذى فكر ودبر وخطط ونفذ؟  ّ ّ  
  

ّتتضح الصورة عندما نعلم أن المخابرات األمريكية هى صاحبة قرار إنشاء محطة 
ُوأن الخبراء األمريكان المـتخصصين فى الدعاية..فى مصرصوت العرب  هم الذين .. ّ

حبال من رمال تأليف (ساعدوا فى إنشائها وتزويدها بكل األجهزة الالزمة لتشغيلها 
  ).72، 69 ص 1985دار المروج عام .  ترجمة على حداد–ويلبركرين إيفالند 

  
.. تخبارات المركزية األمريكيةّمع مالحظة أن المؤلف مستشار سابق لدى وكالة االس

وهذا ..ووزارة الدفاع األمريكية.. وعضو سابق فى هيئة التخطيط السياسى للبيت األبيض
ّالمؤلف األمريكى ذكر معلومات تساعد على تجميع عناصر الصورة، من ذلك مثال أن 

مع ثالثة 1950ضابط المخابرات األمريكية الشهير تعامل منذ عام ) كيم روزفلت(
ّوأن ) 207ص(فيين مصريين هم دمحم حسنين هيكل واألخوْين مصطفى وعلى أمين صح

) 202ص )) (الناصر ليكون رجل الساعةbvعبد((ْاإلدارة األمريكية هى التى ساعدت 
ًعبد الناصر سيــصبح قريبا ((ّقال إن ) لعبة األمم(مؤلف كتاب ) مايلز كوبالند (ّوأن  ُ

ّتـــقـدم المساعدات ((ّوأن المخابرات األمريكية ) 65ص()) المتكلم باسم القومية العربية ُ
هذا غير مساعدة أمريكا لضباط يوليو بالسالح حتى ) 105ص)) (السرية لعبد الناصر

أما الهدف الثانى من األسلحة األمريكية ) 60 -58من ص(يتم خروج اإلنجليز من مصر 
أى ) 64ص)) (داخلتطوير قدرة مصر على ضبط األمن فى ال((لضباط يوليو فهو 

  .قوات قمع المتظاهرين
  

جعلنا من عبد الناصر ((ويعترف رجل المخابرات األمريكى إيفالند بأننا نحن األمريكان 
  ).116ص)) (ًعمالقا

وداللة ذلك ) صوت العرب(فإذا كانت أمريكا وراء إنشاء محطة إذاعة فى مصر باسم 
ة إلى ما تبع ذلك من توريط مصر فى فى تغيير الهوية القومية لشعبنا المصرى، باإلضاف

ونتيجة هذه الوحدة البائسة ..وحدة مصطنعة، ال يتوفر لها أدنى مقومات الوحدة السياسية
ثم توريط مصر فى حرب اليمن خاصة فى عهد . ّعلى شعبنا الذي تحمـل نفقاتها المالية

ّأن ((بلغه فيه ًالرئيس األمريكى جونسون الذى أرسل خطابا إلى األمير السعودى فيصل أ
 مجلة الهالل عدد يوليو -عاصم الدسوقى. د)) (ْاليمن يمكن أن تكون مصيدة لعبد الناصر

ّوالصحيح أن اليمن كانت مصيدة لمصر وليس لعبد الناصر، خاصة وأن د) 2002 ّ .
الستنزاف قوة مصر بعد ) فى اليمن(وهكذا بدأ برنامج إطالة الحرب ((الدسوقى أضاف 

ْية قد تمت فى إبريل ْأن كانت التسو وآنذاك ) إبان عهد الرئيس األمريكى كيندى (1963ّ
كانت الترتيبات تتم لتوريط الجيش المصرى فى مواجهة مع إسرائيل بعد إنهاكه فى 

  .))ووثائقها األمريكية مكشوفة..ْوهذه أمور معروفة لمن يريد أن يستخدم العقل..اليمن
---  

ُواستفحل السؤال بعد أن قرأت ما  والمؤمن بالوحدة ..ُكتبه أحد المـتعلمين الكبارْ
عقود من (الذى ذكر فى كتابه ) جمال حمدان. د(ُومن كبار المـدافعين عنها ..العربية
حتى (بعنوان ) 491 -489 من ص-عن داربيسان1995 الطبعة األولى عام -الخيبات

 الرئيس فنشر نص رسالة الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى) نتوقف عن خداع أنفسنا
 من وثائق مجلس 342برقم 1966 ديسمبر 27وثيقة بتاريخ (األمريكى جونسون 

من كل ما تقدم يا فخامة الرئيس، ومما عرضناه بإيجاز ...وجاء فيها..الوزراء السعودى
ّيتبيـن لكم أن  ُإن تـــرك ) مصر(ّوأن هذا العدو )) ًمصرهى العدو األكبر لنا جميعـا((ّ

كيرمت ( كما قال الخبير فى إدارتكم السيد -1970يأتى عام فلن ) يفعل ما يشاء(
ولذلك فإننى أبارك ما سبق للخبراء ..ليكون عام إزالة عرشنا من الوجود) روزفلت

  : وأتقدم باالقتراحات التالية..ما اقترحوه) فى مملكتنا(األمريكان 
ى به على أهم تستول)) بهجوم خاطف على مصر((ْأن تقوم الواليات المتحدة األمريكية 

وإشغال ..على سحب قواتها من اليمن) ُمـجبرة(األماكن الحيوية فى مصر حتى تضطر 
)) وحدة عربية((ولن تكون هناك . ولن يرفع مصرى رأسه بعد ذلك..مصر بإسرائيل عنا

ًوالبد أيضـا من االستيالء على )) هجوم إسرائيل عليها((ّكذلك سوريا يجب أال تسلم من 
وقطع الطريق .. وقطاع غزة، حتى ال يتبقى للفلسطينيين أى مجال للتحركالضفة الغربية

ويمكن توطين الفلسطينيين فى الدول )) تحرير فلسطين((على أى دولة عربية بحجة 
فى شمال العراق إلقامة حكومة ..ونرى ضرورة تقوية المال مصطفى البرزانى..العربية

شمال مملكتنا فى )) ى بالوحدة العربيةيناد((كردية، مهمتها إشغال أى حكم فى بغداد 
ًأرض العراق، سواء فى الحاضر أو فى المستقبل، علمـا بأننا بدأنا منذ العام الماضى 

بإمداد البرزانى بالمال والسالح، من داخل العراق أوعن طريق تركيا ) 1965(
يات وأنتهز هذه الفرصة يا فخامة الرئيس ألعرب لكم عما أرجوه لكم وللوال..وإيران

فيصل بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية : المخلص. المتحدة من نصر وسؤدد وازدهار
  .السعودية

---  
ُلقد تعمـدت نشر تلك الوثيقة التى ظهر فيها الملك فيصل بدون قناع وبالتالى كان أول ..ّ

 وتكذيب) فكرة الوحدة العربية(من فتح الطريق لغيره من الملوك والرؤساء العرب، لهدم 
ّوالمفارقة أن جمال ) وليس فى رسالة إلى رئيس أمريكا..بالسلوك والفعل(كل شعاراتها 

 آلخر لحظة من حياته يتنفس بقصبة هوائية -ّحمدان الذى نشر الوثيقة، ظل
ّولألمانة فإن جمال حمدان لم يكن وحده، المصاب بمرض التنفس بقصبة هوائية ..عروبية
ن المصريين الكبار أصابهم نفس المرض بعد يوليو ُوإنما غالبية المـتعلمي..عروبية
1952.  

---  
ّوأعتقد أن رسالة الملك السعودى فيصل بن عبد العزيز إلى الرئيس األمريكى جونسون 

توطين (وموقفه العدائى ضد الشعب الفلسطينى، حيث أشار إلى ..1966فى عام 
وكذلك موقفه ) الصهيونىوهى نفس فكرة الترانسفير (فى البالد العربية ) الفلسطينيين

ُفإن ذلك يــحتم على الباحث الموضوعى، العودة لجذور ) الوحدة العربية(الصريح ضد  ّ
ولو تجاوز .. وليس السعودية فقط) كلها(وموقف األنظمة العربية ..المشكلة الفلسطينية

قراراألمم  (1947ّوركـــزعلى سنة .. ْالباحث عن السنوات التى سبقت وعد بالفور
صاحب (ّفإن هذا الباحث ) بداية االحتالل الفعلى (1948وسنة ) تحدة بتقسيم فلسطينالم

) والمصرية(والتى تتجاهلها الثقافة العربية ..ُسيكتشف المـفارقة المؤلمة) العقل الحر
ّوهى أن الخط البيانى لكل من فلسطين وإسرائيل يــوضــح أنه لصالح األخيرة ..السائدة ُ ّ

ّلخط البيانى يؤكد أن المـعتدى يتحرك ويتوســع وينتشر مثل وهذا ا..ضد فلسطين ّ ُ ّ
ًالسرطان فى الجسد الفلسطينى والعربى، بينما مأساة الشعب الفلسطينى تتفاقم يومـا بعد 

  .يوم
  

ُوكلما تذكرت أو قرأت عن أحداث عام  ْ المأساوية التى انتهت بإسدال الستار على 1948ُ
ُن، وكلما تذكرت الشعار الكاذب المـضلل الفصل الختامى من إحتالل فلسطي الصراع (ُ

ُكلما آمنت بما ) اإلسرائيلى/ الصراع الفلسطينى(بينما األدق هو ) اإلسرائيلى/ العربى
العرب (كتبه المفكر السعودى عبدهللا القصيمى فى كتابه الذى اختار له ذاك العنوان الدال 

  . صفحة من القطع الكبير717) ظاهرة صوتية
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ب العربى التضليلى الذى ركز على دور الحكومات العربية وشعوبها، هو الذى الخطا
ثم دشنته ) الوحدة العربية(ْوافق على مشروع إنجلترا االستعمارى الذى أطلقت عليه 

فخالل الحرب العالمية الثانية أعلن إيدن وزير الخارجية ) جامعة الدول العربية(بإنشاء 
.  د- التاريخ السياسى-يهود مصر(يده للوحدة العربية  تأي41 مايو 27البريطانية فى 

  .)211 ص-2010 عام - عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية-زبيدة عطا
  

ْرأت تجميع الدول العربية فى منظمة واحدة تربطها ((ّوكان تعقيب المؤلفة أن بريطانيا 
ً نصبته بريطانيا ملكــا على الذى(وكان األميرعبد هللا )) باالستعمار لتحقيق مصالحه ّ

ْضمن الجوقة التى مشت وراء المخطط البريطانى إللغاء خصوصية شعوب ) األردن
المنطقة من ناحية، وعدم االعتماد على الذات من خالل االستقالل من ناحية 

وهذا أخطر ما فى األمر ..وشيوع المسئولية فيما يخص فلسطين من ناحية ثالثة..ثانية
زبيدة عن . ْوكتبت د.. الشعب الفلسطينى هو المسئول عن تحرير أرضهّبمراعاة أن

 سنة، منذ تأسيس مملكة 30عالقات الملك عبدهللا بالوكالة اليهودية وإسرائيل على مدار 
وكان هو والحاج أمين الحسينى ..53 وحتى مقتل عبد هللا عام 1921شرق األردن عام 

ّ ال يحدده فقط لقاؤه بجولدا مائير فىّوأن موقف عبدهللا..ضد القومية الفلسطينية نوفمبر 17ُ
وانتهى االتفاق ..وكان اللقاء على درجة عالية من السرية.. فقد كان قبل ذلك بكثير47

مقابل ) أى عدم ذكر أرض فلسطين(وفق تعبيره ) إسرائيل(بينهما على اقتسام أرض 
ًلملك شريكـــا فى وبذا أصبح ا..توسيع مملكة األردن على حساب الشعب الفلسطينى

الصهيونية ومنع إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرار التقسيم الصادر عام / المؤامرة الهاشمية
  ).312ص (47

  
ولم يختلف الموقف عند باقى الدول العربية، فالموقف العربى عامة لم تكن لديه 

ما يفعلون وهناك ازدواجية حقيقية بين ..استراتيجية معينة وال تقارب وال خطة مشتركة
ُأويقولون سرا وبين ما يعلنونه، حتى ال يواجهوا بعض المتطوعين للقتال ُ وهو اإلتجاه ..ً

ّوأن الملك عبد هللا كان كل ما يهمه عدم إقامة دولة ..ْالذى انتهت إليه القيادة العربية
ُفلسطينية، فهو يعلن تأييده لقرارات الجامعة العربية وفى نفس الوقت يقول ل 

 -هيكل فى كتابه)) (وقراراتها ليست قرارات..الجامعة ليست جامعة) ((اسونإلياهوس(
  ).256 ص-المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل

  
ّوعندما طرح بعض رؤساء الدول العربية مشروعا لقطع العالقات مع الغرب، فإن  ً

 سعود هل ابن..كالم فارغ((ًمندوب الملك عبد هللا كان صريحا ولم يوار عورته فقال 
وكل ذلك ..ُسيقطع عالقاته مع األمريكان؟ كل واحد فى العالم العربى يزايد على اآلخر

  )).لتغطية الفشل العربى
  

ْومن بين الكوارث المسكوت عنها أن يكون المسئول عن قيادة الجيوش العربية الميجور 
دقائه أنه وقال ألحد أص..الذى منحه الملك عبد هللا رتبة الباشوية) جلوب(اإلنجليزى 

. وهو مؤشر دال على الوضع البائس للدول العربية..يشعر بأنه أردنى أكثر منه إنجليزى
)) ْحرب فلسطين أثبتت مدى التفكك الذى كان فيه الموقف العربى((ّزبيدة أن . ْلذا كتبت د

  ).329ص (
  

ْ حددت إسرائيل موقفها من األراضى التى احتلتها خارج تقسيم عام 49وفى عام  ّ47 
ُواعتمدت على الملك عبد هللا الذى بدأ يـثير سكان الضفة الغربية ضد القوات المصرية  ْ

ْالتى احتلت أجزاء منها حماية لها قبل أن تطأها أقدام اإلسرائيليين ً ونجح فى استمالة ..ْ
ّوفى الوثائق المصرية بالغات عسكرية متعددة تــندد . عناصر فلسطينية ضد مصر ُّ ُ

وإثارة الفلسطينيين ..ُمدة الخليل المناهض للقوات المصرية فى الضفةبسلوك الجعبرى ع
وبالتالى أذعن ..وفى مؤتمر عمان أعلن الملك عبدهللا ضم الضفة إلى دولته..ضدها

 50 مايو 25وفى ..ْإلسرائيل وضاعت أراضى فلسطين التى أخذها خارج حدود التقسيم
ّأصدرت أمريكا بيانـــا تضمن فى فقرته الثال ً وفى ) العربى اإلسرائيلى(ثة تجميد الصراع ْ

دمحم . وذكر د..ْالوقت نفسه استمرت االتصاالت بين إلياهو ساسون وعناصرعربية
ّعبدالرؤوف أن تلك االتصاالت أسفرت عن أن العرب قبلوا بشكل غير علنى بوجود  ْ ّ

 ورغم الهجوم العربى على أنور السادات بعد) 339، 338ص (إسرائيل كأمر واقع 
ّمعاهدة الكامب، فإن أغلب الدول العربية تـــقيم عالقات مع إسرئيل، بل إن عبدالناصر  ُّ

أما من . نفسه قبل مبادرة روجرز األمريكية التى تعد بمثابة البروفة لالعتراف بإسرائيل
بقيام صلح بين ((ّكان صاحب رؤية ثاقبة فهو أحمد لطفى السيد الذى تنبأ فى الخمسينات 

عايدة سليم فى مجلة البحوث والدراسات . زبيدة عن د. نقلته د)) (ائيلالعرب وإسر
  ).العربية

  
ْأن يكون درسا لمن لديه عقل نقدى إذ ) مفتى فلسطين(ّولعل ما قاله الحاج أمين الحسينى  ً ْ

ّإن سياسة مصر كانت مؤيدة وموافقة كل الموافقة لرغبة المسئولين الفلسطينيين ((قال 
بل يقوم الفلسطينيون أنفسهم بالدفاع عن . وش العربية إلى فلسطينّفى أال تدخل الجي

ّبالدهم وأن تــقدم لهم المساعدة بالسالح والذخائر واألموال وكل الوسائل الممكنة ُ ْ ((
  ّل أن الجيوشــر هيكـــوذك). 441 ص98 دارالشروق عام - العروش والجيوش-هيكل(

ْ معارك النقب فى شهرى نوفمبر  ْ العربية تخلت عن مساعدة الجيش المصرى فى
  ).445 ص-المصدر السابق (48وديسمبر 

  
ّوأعتقد أن أهم وأخطر ما جاء فى رسالة الملك فيصل إلى الرئيس األمريكى جونسون 

ْوعلى أمريكا أن تقوم بدعم إسرائيل للقيام ..مصر هى العدو األكبر لنا جميعا((ّإن : قوله
ّأى أن هذا ))  أهم األماكن الحيوية فى مصربهجوم خاطف على مصر تستولى به على

. ْكما احتلت فلسطين..الملك السعودى يدعو أمريكا لتشجيع إسرائيل على احتالل مصر
ْبالعروبة؟ ولو أن مصر ) باالسم فقط(المتعلمين المصريين ) إيمان(فهل بعد ذلك يستمر 

اإلماراتى فى / عودىبالعروبة، بعد الدور الس) يؤمنون(فكيف ) مش مهمة بالنسبة لهم(
: وعودة الشعب اليمنى إلى عصرالكهوف؟ وهل سيستمر التغنى ببالهة..تدمير اليمن

األرض بتتكلم عربى؟ وماذا سيفعلون لو كتب شاعر إسرائيلى أهطل مثل الشاعر 
األرض بتتكلم إسرائيلى؟ وبعد تهنئة ابن زايد إلسرائيل بعيد رأس : العروبى الماركسى

ّأليس الواقع يقول إن األرض بتتكلم عبرى؟ وبعد زيارة غالة اإلسالميين السنة العبرية، 
العالم (أوكيان اسمه ) العالم العربى(لمعسكر الهولوكوست، هل يوجد كيان اسمه 

   ؟)اإلسالمى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  شريزاد مهزاين
 العراق

 

 



 

    
17 – The Writer::  Issue No. 35 :: February 1st  2020 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  كان يحث الخطى قدما في طريقه الى المطعم التركي وسط ساحة التحرير حيث

 عاما حين ألحت عليه 16حشود المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم السليبة طيلة 
فكرة إلقاء خطبة عصماء بجموع المعتصمين في الطابق الثامن من هذا المطعم المؤلف 

والمطل على جسر الجمهورية الذي شهد مقتل وإصابة العشرات من  طابقا 14من 
المتظاهرين المصممين على عبور الجسر تجاه المنطقة الخضراء المحصنة إلقتحامها، 
تسلق الشيف عادل الكرخي السكلة الحديدية الجانبية برشاقة الرجل العنكبوت لتحقيق 

قامه على عجالة فوق أحد غايته وكلما أحس بالتعب تذكر مطعمه الصغير الذي أ
األرصفة المليئة ببسطات الكادحين إلعداد وجبات الفطور الصباحية الشعبية المحببة الى 

، باقالء بالدهن، مخلمة، باسطرمة، كبة جدر، شوربة عدس، بيض مقلي"قلوبهم 
قبل أن تقطع عليه مصدر رزقه الوحيد وتهدمه مفارز أمانة العاصمة وتقلب " جلفراي

فله بذريعة تشويه منظر العاصمة بغداد التي تتصدر وللعام العاشر على التوالي عاليه سا
قائمة المدن األسوأ عيشا واألقل أمنا في العالم بفعل فساد الفاسدين فيها مع سبق اإلصرار 
والترصد، إعتلى الشيف عادل أحد البراميل المقلوبة رأسا على عقب والتي كان فنانو 

رسم لوحات ثورية معبرة ومناهضة لسياسات التجويع المبرمج الكرافيتي قد خصصوها ل
على الجدران الداخلية للمطعم المهمل الذي سبق أن تعرض لضربتين جويتين أمريكيتين 

  2003/ 1991باليورانيوم المنضب عامي 
  

تنحنح الكرخي قليال إستعدادا لخطبته في الجموع الغاضبة وذلك بعد عطستين متتاليتين 
 طويلة بمنديل ورقي مستورد زادت من حماسته في ذات الوقت الذي – طووووط -و

نجحت فيه بلفت انتباه المحتشدين مستلهما خطبته من وحي المطبخ الشعبي الذي يجيد 
فنونه مرغما بعد فشله بالحصول على وظيفة حكومية اعقبت تخرجه من معهد 

وماني أحد أشهر الخطباء الر"شيشرون "التكنولوجيا جنوبي العاصمة وبدأ يخطب وكأنه 
ستون عاما والعراقيون يأكلون الفالفل برغم انوفهم في العهدين الملكي ((في التأريخ 

والجمهوري، قبل االحتالل االمريكي البغيض وبعده، في عهد اوباما الديمقراطي النازل 
، وعهد ترامب الجمهوري الصاعد ، وسيظلون يأكلونها ما تعاقب ليل و نهار، سواء 

ً سنتا، حتى اضحت الفالفل رمزا وطنيا 150ً دوالرا أم 150كان برميل النفط الخام بـأ
يلتف حوله العراقيون جميعهم على اختالف مكوناتهم العرقية والمذهبية، فما بعثره 
الفرقاء السياسيون لم شمله الفالفل والصمون، وما شتته اللعبة السياسية جمعه طبق الفول 

  !!.والطعمية
  

  "شلع ، قلع، كلهم حرامية"حاد أعقبه هتاف بصوت واحد تصفيق 
  

لقد إستحالت "واصل الشيف خطبته بحماسة اكبر ساعدت على إلهابها هتافات الجماهير 
 يقاس بواسطته شدة الزالزل السياسية واالقتصادية التي -ريختريا-الفالفل بذلك مقياسا 

ًتهز البالد هزا عنيفا من زاخو الى الفاو، تغيير  -واحد فحسب طرأ على التركيبة ً
 لصناعة الفالفل المحلية، فبعد ان كانت عراقية شمولية خالصة اصبحت -الجيوسياسية

ًقراطية ماسخة، بدءا بالحمص االيراني، مرورا بزيت الطبخ التركي، العنبة ..اجنبية هم  ً
ينية، الثابت ًالهندية، الصودا التايلندية، الصمون الفرنسي، وانتهاء بأدوات المطبخ الص

 هو المواطن العراقي الفقير الذي يأكلها وعينه -الفالفلية-الوحيد في متغيرات المعادلة 
على شاشات التلفاز ترقب عبثا قرارا جديا واحدا لمحاسبة المفسدين والمرتشين 

  ".والمتالعبين بالمال العام يصدر عن الحكومة ليذهب غيظ قلبه ولكن من دون جدوى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "بغداد تبقى حرة..الفاسد بره بره "تصفيق تاله هتاف 
  

ايتها الجماهير الجائعة لو اطلقنا لمخيلتنا العنان "تابع عادل خطبته وهو يتصبب عرقا 
 لما وجدنا أجمل -الفالفل-ًوتوهمنا حوارا بين العراقي المغلوب على أمره وبين محبوبته 

ًان قد نظمها بأربعة وخمسين بيتا بعد اسره من قبل من قصيدة ألبي فراس الحمداني ك
  .قتيلك، قالت ايهم فهم كثر. ......فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى :الروم 

  
الشعب كله تعب وما رايدكم ...يا وثيقة شرف هذي وياعهد "تصفيق وصفير وهتاف 

  "بعد
  

 باآلخرين فهذا الشعب وبما أننا لسنا بدعا من الشعوب فال بأس بالمقارنة"تابع الكرخي 
 ولكنه 1945الياباني قد اكل االعشاب البرية عقب ذريتي هيروشيما وناكازاكي عام 

ً باهظ الكلفة وجعله طعاما -السوشي-سرعان ما وقف على قدم وساق، فاستبدلها بطبق 
شعبيا يستدل به على رقي اليابان وتطورها، وكذلك الشعب الروسي اضطر الى اكل 

ب، ابان االجتياح النازي لستالينغراد، لكنه سرعان ما استفاق من غفوته القطط والكال
لياكل الكافيار ويصدره الى العالم، اما الشعب االلماني الذي اكل الجيف بعد سقوط برلين 

 فانه سرعان ما نهض من كبوته بعد خمس سنين فقط ليقيم اقتصاده المنهار 1945عام 
 اما الشعب االمريكي الذي وقف طوابير طويلة ثانية وبعائدات فولكسفاغن وحدها،

يستجدي الخبز والحساء اثناء الكساد االقتصاد العالمي في ثالثينات القرن الماضي، 
فسرعان ما استفاق ليستبدل الحساء الرخيص بالبيف بركر، والكنتاكي، فما غذاء 

رها، وال الشعوب اال دليل كالشمس ال يحجب بغربال على رقي هذه الشعوب أو إنحدا
  ".نظن أن الفالفل وبأي حال من األحوال دليل على شيء غير الفقر والبؤس والفاقة 

  
  .فيا آكلي الفالفل اتحدوا وسددوا وقاربوا فإن يوم التكة والكباب لناظره قريب

  
اخوان سنة وشيعة وهذا الوطن ما "تصفيق وهتاف موحد بصوت عال يصم اآلذان 

لتقط ، انزوال الى ساحة التحرير المجاورةى األكتاف حاملين الشيف عادل عل" نبيعه
، نشروها على صفحاتهم في مواقع التواصل االجتماعي الشباب عشرات السيلفيات معه

 – مطبخية –،ودعوا بعدها الشيف عادل بالقبالت واألحضان والكل يتحرق شوقا لخطبة 
من المطعم إللهاب حماس جديدة على غرار سابقتها مساء اليوم التالي وسط الساحة بدال 

الجماهير مجددا اال ان الشيف عادل لم يصل الى بيته في تلكم الليلة المتشحة بالسواد كما 
انه لم يرجع الى الساحة ثانية ولم يره احد منذ ذلك الحين بعد تعرضه لالختطاف على يد 
مسلحين مجهولين يصولون ويجولون ويقنصون من دون ان يجرؤ احد على تسميتهم 
تماما كما يفعل العراقيون مع مرض السرطان الفتاك والذي اذا ما اتى احد منهم على 
ذكره فإنه يستخدم العبارة المتعارف عليها محليا لذكره متحاشيا تسميته خوفا منه فيقول 

، وعلى نحو مشابه كان الشيف عادل يطلق على تلكم المجاميع المسلحة "ذاك المرض"
، وهكذا تالشى الشيف واختفى من "الما ادري ايشيات"بارة  المعلومة ، ع-المجهولة 

الوجود على ايدي احدى تلكم الميليشيات كما تالشى مئات الناشطين والمسعفين والكتاب 
واالعالميين والمحامين المدافعين عن المتظاهرين على ايديهم من قبل ومن بعد ليدون 

" الطرف الثالث" م تسميته بـ الحادث كما جرت عليه العادة ضد مجهول يحلو لبعضه
   "!!المندس"وبعضهم االخر بـ 

  
 

 

  محد احلاجأ
 العراق
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  انتم يا أيها السادة اللصوص، ألد أعدائي! 

 !انتم يا أيها السارقون لقوة عملنا ومنتوج عقولنا 
ولم تتركوا لي سوى  أنتم يا من احتكرتم األموال و األمالك والمعامل والمصانع ألنفسكم،

 ! ألتغذى منها الفتات
 !انتم ألد أعدائي ال تصالح بيننا بعد اليوم 

 
 ُ    أنتم يا من قسمتوموني أنا اإلنسان الواحد الى أجزاء متناثرة يفتك بعضي ببعضي

 !العرق الطائفة و الجنس وبأسم الدين والقوم و
 !   انتم ألد أعدائي ال تصالح بيننا بعد اليوم 

 
على  وأوسختم إنسانيتي وشوشتم! ا االنسان الى ذكر وأنثى    انتم يا من قسمتوموني أن

وعواطفها  تسعة اشهر، ومن من منحتني حبها افكاري بأن اسمي من حملتني في رحمها
 ..بالضعيفة وناقصة العقل والعورة يا لكم من سفلة ووحوش ضارية 

 !    انتم ألد أعدائي ال تصالح بيننا بعد اليوم 
 

 بعضالتي وعرق جبيني، القالع والجنائن المعلقة ألنفسكم، والسجون    أنتم يا من شيدتم 
 !والمعتقالت لي وألخوتي وأخواتي ولرفاقي وأصدقائي وألطفالي من بعدي 

 ! انتم ألد أعدائي ال تصالح بيننا بعد اليوم 
 

    انتم يا من تضعون البنادق بين يدي وعلى كتفي ألقتل به نفسي وصديقي واخي 
 !ي وإبن بلدي وأحمي به أموالكم وسلطتكم وقالعكم وخرافاتكم ومقدساتكمورفيقي وجار

 !    انتم ألد أعدائي ال تصالح بيننا بعد اليوم 
 

ً  والحسرات صباحا     أنتم يا من حولتم حياتي الى كابوس مرعب، أتغذى على الدموع
ً، ليال ونهارا ، شتاءا وخريفا ربيعا وصيفا ًمساءا ً ً ً ً ً! 

 !لد أعدائي ال تصالح بيننا بعد اليوم     انتم أ
 

    أنتم يا من أعطيكم أنا كل شيء، ولم تعطونني سوى البؤس والبطالة والمجاعة 
 !والتشرد والضياع والحروب

 !    انتم ألد أعدائي ال تصالح بيننا بعد اليوم 
  

    انتم يا صناع الحروب، تزجونني في حروب ال اجني منها 
ر والتشردألطفالي وجيراني وأخوتي، سوى الموت والفق

جثتي  وجوهكم الوسخة على-وتدوسون بإقدامكم الوسخة کـ 
في ساحة الحرب وتحتسون نخب االنتصار من دمي ومن 

أوسمة االنتصار والبطوالت على  وتعلقون! دموع أمي
حياتي وابي  صدوركم، والدموع على خدود أطفالي وشريكة

 !وأمي وأخي واختي وأصدقائي 
 !ن ومجرم  كم انتم سفلة و  

 !    انتم ألد أعدائي ال تصالح بيننا بعد اليوم 
 

مالبسي      أنتم يا من سلبتم مني كل ما املك، حقوقي، مشاعري، فكري إنسانيتي وحتى
النور من بيتي  وأحذيتي والحب من أحاسيسي والسكينة من حياتي والفرح من نفسي

 !أطفالي  والقلم والدفاتر من مدرسة مدينتي، والحروف من كتبي،  وشوارع
 !    انتم ألد أعدائي ال تصالح بيننا بعد اليوم 

  واالنسانية من بلدي وأوسختم ترابه بزراعة الجهل     أنتم يا من سلبتم العلم والثقافة
 !والخرافة واألفيون والمرض فيه 

 !    انتم ألد أعدائي ال تصالح بيننا بعد اليوم 
 

 والسعادة والفرح إال ألنفسكم، النفسكمًن لم تتعرفوا أبدا على الحرية إال     أنتم يا م
وغيرتم الحب والتعاون في بيئتي باألنانية، واإلنسانية والعدالة والمساواة، بالقهر والظلم 

 ..والطمع والجشع واالستغالل 
 !    انتم ألد أعدائي ال تصالح بيننا بعد اليوم 

 
  إيها السادة األوغاد دون العودة ، نعم أقولها دون العودة، حان    حانت ساعة رحيلكم يا

الوقت أيها القتلة ألدفنكم تحت أحذية من سلبتم الحياة منهم واالبتسامة من شفاههم، في 
ما  بئر وساختكم ودناءتكم وحان الوقت ألبني الحياة والفرح والسرور على أنقاض

 ..دمرتموه 
 !بيننا بعد اليوم     انتم ألد أعدائي ال تصالح 

 
لمن ضحوا بحياتهم ً    انا الثوري الذي يحمل على كفة أحدى يديه ورودا و راية الثورة 

 .، وعلى كفة يدي األخرى الحياة بكل معانيها االنسانية التحررية ًمناجلنا جميعا
 !    انتم ألد أعدائي ال تصالح بيننا بعد اليوم 

  
 !رهون ببقائكم     بؤسي و شقائي وضياع مستقبلي م

 !    وحياتي وحريتي ومستقبلي مرهون برحيلكم 
 !    الموت لكم، يا صناع الموت 
   !    النصر للثوار، صناع الحياة 
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 بدأت بخوفه من . اننزعة التدين مرتبطة في اإلنسان بالخوف وطلب األم

ُفتصورها آلهة تنزل العقاب . والبراكين مظاهر الطبيعة كالرعود والبروق والزالزل 
   .بالبشر، وعبدها اتقاء لغضبها

  
كما عبد النار اتقاء ألذاها، بالتوازي مع محاوالته تعلم السيطرة عليها، ثم توظيفها 

   .وتدفئة ثم تعدين لتحقيق أغراضه من طهي طعام 
  

ما أسس مجتمعات احتمى فيها من وحشية الحياة األولى المنفردة، بدأ في وعند
ًتقديس الجماعة، متخذا لها رمزا على  هيئة حيوان أو طائر، وهو ما نسميه  ً

ًوتدريجيا احتل قادة . ليحل الطوطم مع الوقت في مركز اإلله المعبود. بالطوطم
أو " األب المؤسس"أو " لالبط"الجماعات أو المجتمعات موقع الطوطم، ليصير  

   .المعبود هو المقدس " الجد األكبر للجماعة"
  

الجد "أو " البطل"ومع تطور الفكر اإلنساني، باتجاه عبادة إله سام متعال، اكتسب 
، "المدير التنفيذي"وظيفة ما نسميه اليوم  ، أو احتل "شريك اإلله"صفة " األكبر

هو  " الجد األكبر"أو " البطل"وألن . رضالموكول له تطبيق تعليمات اإلله على األ
التي تعدت ". رجل الدين"ًأيضا مفارق لواقع حياتنا اليومية المادية، ظهرت وظيفة 

ًالناصح للناس بااللتزام بالدين، ليصير هو أيضا  وظيفة المعلم للوصايا الدينية أو 
رجل الدين  ار أو بتعبير آخر ص. ًنائبا للجد األكبر الذي هو نائب اإلله المتسامي

ظل اإلله على "ًونجد أوصافا له مثل ". ًنائبا من الدرجة الثانية لإلله المعبود"
   .تمنحه قداسة اإلله وسلطاته وسلطانه ، وما شابه من صفات "األرض

  
   هكذا تكاثر اآللهة على األرض، كنواب إلله واحد متعال في السماء

 

 
 

 

  كمال غربيال
 مصر
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 عكس وضعية سبق ان اوضحنا بان وسائل اإلعالم، هي المرآة الحقيقية التي ت

وال أحد ينكر الدور . المجتمع من الناحية السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
، في تنوير الرأي العام، (...)الهام الذي يلعبه اإلعالم، المرئي والمسموع والمكتوب 

وبث الوعية، وتدعيم الثقافة وتكريس الحياة الديمقراطية، وفضح التجاوزات وغرس 
  .نقل الرأي والرأي اآلخرالمواطنة و

  
وأمام جسامة مسؤولية الصحفيين في التصدي لخرق الحقوق والحريات، فقد أدى منهم 
الكثير الثمن غاليا نظرا لما تعرضوا له من مضايقات وعمليات اختطاف واغتياالت 
واعتقاالت ومحاكمات عبر العالم، الى درجة أصبح اإلعالم معها سلطة حقيقية إلى 

ط الثالثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، نظرا للدور الذي يقوم به، ولما له جانب السل
  .من تأثير مباشر على الرأي العام

  
ولإلعالم ايضا دور خطير في تشكيل وجدان المواطنين، وفي إعطاء األخبار أهميتها أو 

لمغرب، بحذف وإذا كان الكل قد نادى منذ فجر االستقالل في ا. تهميشها أو تمييع أهدافها
الرقابة الرسمية على وسائل اإلعالم، فإن االغلبية الساحقة لرجال اإلعالم، كانت توظف 

  .الرقابة الذاتية لكي ال تزرع البلبلة داخل المجتمع، أو تؤثر سلبا على الذوق العام
  

وحينما نتحدث عن هذا اإلعالم، فإننا نتحدث عن اإلعالم الحقيقي والمسؤول الذي نقدره 
حترمه ونتطلع من خالله لألخبار الجدية التي يأتينا بها والتحاليل الموضوعية ون

  .التي يمتعنا بها... لألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
  

إال أن ما أصبحنا نعيشه، وما يفرض علينا التعايش معه اليوم رغم انوفنا، مع بعض 
فوضى والبلبلة، صار أمر يرهبنا ويجعلنا الجدد، أولئك البراكن الموقدة لل" اإلعالميين"

  .نخشى على أبنائنا وعلى بلدنا
  

فأشباه االعالميين أو ما يطلق عليهم اليوتوبورز، أصحاب الحسابات والصفحات الخاصة 
على اليوتوب وغيرها، الى جانب بعض القنوات التلفزية الرقمية، الباحثين عن الهاشتاغ 

المغلوبة على أمرها، ويعملون " النخب"حتى داخل والكسب السهل، أصبحوا يستقطبون 
صباح مساء على إفساد التربية والذوق العام ويسيؤون لصورة المغرب في الداخل 
والخارج الى درجة صار مناخ الرداءة هو الذي يغطي معاشنا اليومي، بسبب نقل 

ذا وذاك األخبار الزائفة أو السيئة وبسبب نقل الخصومات والصراعات التافهة بين ه
والتطبيل لهذا وذاك، مما سيجعل المجتمع المغربي برمته دافع للفاتورة إن عاجال ام 

  .آجال
  

و أعتقد بأننا سننجح ال محالة، بسب هؤالء اإلعالميين الجدد في تكريس ثقافة الكراهية 
داخل االوساط المغربية، تلك الثقافة التي تساعد على نشرها مختلف وسائل التواصل 

اعي التي حولناها في المغرب الى وسائل للتنافر االجتماعي، لننتهي بهالك االجتم
  .عالقاتنا االجتماعية العادية الطيبة وفقدان المصداقية والثقة واإلنسانية مستقبال فيما بيننا

واذا كنا جميعا نالحظ بان الكل في هذا البلد، أصبح اعالميا وله منبر او عدة منابر 
حمود النه يساعد على تبادل الراي والمعلومة، ويكرس حرية خاصة به، وهو أمر م

التعبير، إال أن الخطير هو ان تصير هذه المنابر قاطرة للتفاهة واألخطر هو أن تجد بأن 
بعض هذه المنابر المهوسة بالتاندانس والتي ال تفرق بين حرية التعبير وحرية التشهير 

يوب دافعي الضرائب، ناهيك على ما صارت تدعم في المغرب من المال العام ومن ج
يتلقاه اصحابها وأصحاب الحسابات الخاصة من أموال طائلة عن النقرات، من قبل 
شركة يوتيوب، ومن موارد االشهارات وغيرها، دون أن تلتفت نحوهم ال الهيئة العليا 

ة وال مديري..للسمعي البصري، وال النقابة الوطنية للصحافة وال الوزارات المعنية 
الضرائب بل وال حتى النيابة العامة التي لم تعد تهتم باالمر إال مؤخرا بخصوص 
الصحف الرقمية غير المرخص لها وبخصوص االشرطة التي تتضمن سبا وقذفا اتجاه 

  .المؤسسات العليا للدولة او إذا كان األمر يتعلق باالبتزاز
  

الذين يتجولون صباح مساء وال بد من إثارة انتباه هؤالء المتربصين بالمواطنين، 
بكاميرات متنقلة لرصد الفضائح ونشر القاذورات، بانهم بصدد قتل القيم وقتل الثقة 
واألمل والفرح داخل المجتمع المغربي، واستبدالها بالنفور واإلحباط والتعاسة الى جانب 

ساد إشعال الفتن وتشتيت االسر والعائالت والتسبب في االنتحارات دون الحديث عن اف
التربية والذوق العام من خالل نشر االشعاعة والكذب والرداءة والفضائح والتشهير وهو 

  ..ما ينبأ بهالك مناخ التعايش الذي من المفروض أن يسود داخل أي مجتمع
  

والمزعج هو أن المعضلة لم تعد استتناء، بل صارت قاعدة، تتسابق نحوها بعض منابر 
لرقميين األخرين الى درجة صار الوضع كبحر هائج الجدد وماليين ا" االعالميين"

تتالطم بنا أمواجه العاتية وال ندري كم من الزمن سيدوم هذا الهيجان قبل أن يهدا وكم 
، جهات رسمية ومدنية وإعالمية مسؤولة "نشوته"سيدوم هذا التخذير قبل ان نستفيق من 

 لنرجع االمور الى نصابها لننتفض بحق ضد هذا االجتياح العارم" وطبقة مثقفة واعية
ولنهدف من جديد الى وئام وطني حقيقي ألن المياه تتسرب للسفينة من جميع الجوانب 
بسبب سوء استعمال العالم الرقمي من قبل الكثير من المتهورين كما سبق أن أكدنا ذلك 

   في العديد من المناسبات
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 سيق وان نشرت خمسة مقاالت عن التظاهرات المطلبية مع تقديم الرؤى ألجل  

كما كانت هذه الرؤى تتطابق مع الدستور ومبادئ الحكم ,األصالح المؤسسي 
الشأن ,اليوم اتناول بعض المحاور عسى ولعل أن تكون مفيدة ومجدية للمهتمين,الرشيد

 .ية للجمهورالعام ملك للعام وتهم الحياة اليوم
 

  الدولة    •
    ابتداءا هل نؤمن كمجتمع والعاملون في السياسة ومنظومة ادارة حكم بالدولة كمفهوم 

 .واطار لتنظيم الحياة العامة أم ال؟
 

وهذا ,ولكال االجابتين لها وعليها استحقاقات واجبة التطبيق,    هنا الجواب أما نعم أو كال
رغم المالحظات على "استحقاقات للجمهور وفق الدستورللدولة ,السؤال موجه للجميع 

من غير المعقول ادارة الشعب وتطبيقه على الشعب ,ولكن هذا ما بين ايدينا,"الدستور
دون التزامات واضحة من منظومة ادارة الحكم والقيادات السياسية المتصدية للشأن العام 

ة وفق أطر دستورية وقانونية أو أما تنظيم الحياة العام, بشكل مباشر وغير مباشر مؤثر
واال ذاهبون الى ,من هنا نضمن وحدة البالد ال غير وال بديل,الذهاب الى الفوضى

الكانتونات تحكمها الفساد والنفوذ المسلح والفقر والجهل والجوع وسلب الحقوق 
 .والحريات واالموال واسقاط الحياة في هذه المعادلة

 
 التظاهرات    • 

 من تشرين األول وليومنا هذا التظاهرات مستمرة دون تلبية مطالب     منذ األول
بل العكس تم استخدام النفوذ لسلب اكبر من الحقوق وتسويف ,الجمهور بشكل حقيقي 

الخطأ القاتل كان في قتل المتظاهرين واستخدام القوة المميتة ضدهم دون ,المطالب
مرين واعالن النتائج للجمهور ومن محاكمة ومحاسبة ومسائلة الفاعلين والمسببين واال

وبغض النظر عن االهداف والرؤى الحكومية والسياسية وغير الحكومية ,كال الطرفين
فاالبواب والنوافذ مفتوحة بسبب الفساد ,والمعلومات المتوفرة حول دواعي التظاهر

السياسي وسلب الحقوق وتراجع نوعية الحياة مقابل تضخم اموال البعض الكثير من 
والتقصير الواضح في اليات ,متنفذين السياسيين ومن ورائهم وحواليهم دون وجه حقال

 .المسائلة والمحاسبة
 

بل الذهاب بعيدا الى ,    الخلل يكمن في عدم االستجابة لمطالب الجمهور المتظاهر
االساءة والتخوين واالتهام بالتآمر والتجريم وخلق رأي عام معاكس لنبذ الشباب 

وان سياسة التخوين واالتهام سبب وشجع ,أن تمت االستجابة لهم بالكاملالمتظاهر وك
وهي في واقع الحال تشجيع غير مسؤول للعنف ,على جرائم قتل وخطف المتظاهرين 

 .والتشدد
 

    من المؤلم ان ينخرط مسؤولين حكوميين وسياسيين في موجة تسقيط واتهام وتخوين 
 .موال الشعبالمتظاهرين جميعا وهم يعتاشون على ا

 
فكما ان القيادات السياسية ,    المتظاهرون عراقيون فيهم من كل الشرائح المجتمعية 

المنتخبون من الشعب هكذا وبمواصفات مختلفة هي مواصفات العامة سوءا وفسادا 
كذلك الجمهور فيهم كل شيئ ولكن االتهام واالساءة للجمهور بتسقيطهم ,والتزاما ونزاهة 

يقهم على انهم عمالء فعمالة الكثير ممن موجود في منظومة ادارة الحكم اخالقيا وتسو
عليكم ,وال ازيد في الحديث,عمالتهم واضحة ويفتخرون بها بالتبعية لهذه الدولة وتلك

باالستجابة لمطالب الجمهور وهي معروفة للقاصي والداني ومن غير الذكاء عدم 
 اوال واخيرا في استمرار التظاهرات ومنظومة ادارة الحكم هي المسؤولة,االستجابة

انها قراءة ليس اال وارجو ان اكون مخطأ ,الشبابية وما ينتج عنها ويتطور يوما بعد يوم 
اال في فقرة فساد منظومة ادارة الحكم فهي جزء من اليقين الموثق وقناعتي غير القابلة 

 .دللتغيير دون افعال ملموسة في ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفسا
 

 السيادة    • 
والسيادة تأتي من االيمان بمفهوم الدولة وتبدأ ,    السيادة مفهوم عميق يجب ان نؤمن به

هنا بداية السيادة الحقيقية والشعور ,من احترام المواطنين وحقوقهم الدستورية المكتسبة
مة كل غيرها حسب وجهة نظري ال قيمة للسيادة اذا تم انتهاك الحقوق والحريات فقي,بها

ومنها على المواطن ان يكون ,دولة تكمن في هذه المفصلية وفي تحسين نوعية الحياة
ومنها تبدأ ,مسؤول في ممارسة مسؤولية المواطنة والمشاركة في الحياة العامة بايجابية

وال تتجرأ اية دولة المساس بها كما حدث وأصبح ,الدول احترام السيادة االقليمية للدولة
 .لصراع والقصف والتدميرالعراق ارضا ل

 
 ابا مهدي المهندس    • 

أستشهد ومن معه نتيجة ,    الشهيد السعيد رحمه هللا تعالى وغفر له ما تقدم وما تأخر
خسرنا قامة جهادية وسطية عراقية ,النتهاك صارخ للسيادة مع سبق االصرار والترصد

ية واالصرار على أن امتنع عن زج الحشد الشعبي في خضم التظاهرات الشباب,كبيرة
وانا أشهد على ) واجبنا قتال الدواعش ومالحقتهم وحماية الحدود وليس مواجهة اوالدنا(

 .هذا القول
 

 حصر السالح بيد الدولة    • 
ولكن يجب ان تبنى على التزامات ,    احتكار السالح من قبل الدولة جزء من السيادة 

كما االلتزامات االقليمية ,عية والسياسية متبادلة واضحة بين جميع المكونات االجتما
والدولية بالتعهد بعدم تمويل حركات ارهابية كالقاعدة وداعش وابعاد العراق عن 

 .الصراعات االقليمية والدولية
 

 المرجعية الرشيدة وطريق الخالص    • 
ب     ابتداءا دعائي بالشفاء العاجل لمرجعية الوطن وادعوا هللا تعالى ورحمة بالشع

العراقي ان يديم ظله الوارف ببركة الحبيب واله الطيبين الطاهرين عليهم صلوات هللا 
 .تعالى وسالمه

 
    الخالص للعراق يكمن في االستجابة وتطبيق ما ترسله المرجعية الرشيدة من رسائل 

هو محور االصالح ,نفسه _سيد_العراق#ليكن شعار ,الجل اصالح منظومة ادارة الحكم 
صادقون في اداء اعمالنا اليومية _نحن_هل#كما ادعوا الى اعتماد ,ي والدولةالمجتمع

 .بمختلف اداءنا اليومي
 

 وضع العنوان اخترت ان يكون هذا المقال بال عنوان وللمتابعين وللقراء األكارم    • 
  ِالمالئم كما يرونه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  سعيد ياسني موسى
 العراق

 

 



 

    
21 – The Writer::  Issue No. 35 :: February 1st  2020 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 االسرائيلي في تمام الساعة الثانية عشرة " عوفر "لت إلى بوابة سجن  وص

ًوالنصف؛ ولم أنتظر في الخارج طويال، فاسمي كان مدرجا أمام السجان الذي ادخلني  ً
ًواستلم بطاقتي مستدعيا، على الفور، زميال له آخر ليصحبني الى غرفة زيارات  ً

  .األسرى
  

شعر السجان، . ظر في ذلك البهو الصغير الباهت    سلمت هاتفي ومفاتيحي ووقفت انت
ّمستقبلي، بحرجي، فحاول أن يكون لطيفا معي وراح يطرح علي بعض األسئلة العابرة  ً ِ

  .في محاولة منه لتخفيف عبء الوقت
  

ّ    كانت لفتته بسيطة وعفوية؛ فهو يعرف أن المكان منفر للزائرين مثلي، وأن البقاء 
ّ، قد يشوش قدراتهم على التركيز ويعطل عمل معظم حواسهمفيه، حتى ولو لبضع دقائق ّ.  

  
    في الجو برودة خبيثة وصدى ضجيج أبواب الحديد، وهي تفتح وتغلق بشكل 
ّهستيري، يغور في الصدر كخنجر، ويسكن زن الصافرات الذي يرافقه في األذنين 

خيص روائح القهر ّفتعتاد، بتلقائية مرضية، على ازعاجه؛ واألنف يفقد قدرته على تش
  .ّالمكدسة في زوايا المكان، ألن الهواء هناك أسير ينام بال ذاكرة ويفيق بال روح

  
. ً    كان السجان واقفا وراء الزجاج يفتعل انهماكا يوفر عليه تبعات محادثة غير متكافئة

ّنظر الي، فبدا وجهه مألوفا، وسأل كيف حالك يا سيد بولس؟ ً ّ  
  

ما زهقتش هذا الشغل "ًل أردف متسائال، مع بعض المزاح الخفيف     لم ينتظر الرد، ب
  ".صار لي بسمع اسمك شي عشرين سنة وبعدك رايح جاي على هالسجون.. يا رجل ؟ 

  
وطلب أن أتقدم نحو " قفصه"بأربعيني؛ لكنه خرج من " عشرينه"    حاولت أن أصحح 

أنهينا هذه المرحلة .  أن يصفرّجهاز التفتيش الكهربائي، فعلي أن أعبر بين ساقيه بدون
ّبسالم؛ فحياني وأخبرني أنه يسكن في احدى القرى المجاورة لقريتي الجليلية، كفر 

ّحملني سالم الجار للجار، وسلمني إلى سجان شاب، ما زالت آثار المراهقة بادية . ياسيف
  .من على جبينه الخجل

ُّ    أحب زياراتي ألسرى الحرية في سجون االحتالل؛  ّوال أتخيل نفسي كمحام بدونها ؛ ُ
فهي لي كاألوكسجين وكقبالت النخيل للندى، أفتح لألسرى، من خاللها، طاقات صغيرة 

في هذه الزيارات، . على دروب الفل واألمل، وأمسح عن ليلهم أنفاس السأم وريق الوجع
قلبي؛ وأنا أجلس، وراء الزجاج، قبالة أحمد أو سالمة أو هدى أو عدنان، أمتحن صبا 

  .ًوأحتضن، بعد كل تنهيدة ودمعة، نهد فجر فلسطيني يقطر حبا ويبشر بالجنى
  

ّأحاول أن أجهز .     نسير في الساحة فتظهر لنا أعمال بناء اقسام جديدة في جميع جنباتها
نفسي للقاء األسير أحمد قطامش؛ فلقاء من شارف على السبعين من عمر بلوري، يحتاج 

  .بة ناضجة وإلى حنان واسعالى صبر فريد وإلى در
  

ّ    أحمد صديق عتيق تعرفت إليه في سجن الدامون في منتصف تسعينات القرن 
ًالمنصرم، حين اعتقلته قوات األمن االسرائيلي لالشتباه بكونه ناشطا خطيرا في تنظيم  ً

وام ًاكتفوا بالشبهة، فسجنوه إداريا لمدة ناهزت ستة أع". الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"
ّمتواصلة، من دون تقديم الئحة اتهام بحقه أو مواجهته بما لديهم من بينات أو إعطائه 

  .الفرصة للدفاع عن نفسه امام المحكمة
  

ففي حدود الساعة :     شاغلت نفسي، وأنا انتظره، بمراجعة تفاصيل ليلتي السابقة
، حيث كان "وتڤرحو"القريب من مدينة " كاپالن"ًالتاسعة ليال توجهت الى مستشفى 

، المضرب عن الطعام منذ شهر "دير ابو مشعل"يرقد األسير أحمد زهران، ابن قرية 
  .سبتمبر المنصرم/أيلول

  
ً، هي ابنته الكبرى، وهو معتقل اداريا منذ عشرة شهور "بأبي رسيلة"    يناديه رفاقه 

" حرير فلسطينالجبهة الشعبية لت"بدون تهمة، بل لالشتباه بأنه ينشط في صفوف تنظيم 
مارس المنصرم وأوقفه بعد أن وعده / أعلن أحمد االضراب عن الطعام في آذار. فحسب

ً وعدهم، عاد فأضرب مصمما هذه المرة على نيل حريته ثواسجانوه بالحرية؛ وحين نك
  .أو الموت على صليبها االحمر

  
ّصمت يخيم كان ال.     وصلت برفقة صديق إلى قسم األمراض الباطنية في المستشفى

كالمرض على الممرات المظلمة المشبعة برائحة النوم، فتوجهت مباشرة الى غرفة، 
ّوقف على مدخلها حراس من سجون االحتالل، حيث كان أحمد زهران ينتظرني يقظا 

. ّ كيف ولماذا ال تشيخ القلوب المحبةوشعرتالتقطت نبضه من بعيد . رآني فتبسم. كنمر
، والحظت كيف سرق الجوع من وجهه النضرة، فبدا كابن جلست بجانبه، على الفرشة

فهمت ان مجموع ما أمضاه في سجون االحتالل يصل . ستين، أي اكبر من عمره بعقدين
  .ًإلى خمسة عشر عاما 

  
ّ    كان جسمه ضعيفا كالرمح وفيه انحناءة جليلة؛ قعد امامي وقبل جبيني فضممته  ً

  ....ًعا نحو النجوم وانطلقنا إلى حيث كان يشتهي ومضينا م
  

    أفقت من الذكريات حين أحضروا أحمد قطامش من قسمه، فصافحته قبل أن يجلسوه 
نظر الي بشموخ لم يغب عن وجهه رغم التعب ورغم عالمات المرارة . خلف الزجاج

ّشعرت بغضب يفر من صدري وخفت أن يشعر به صديقي فاخفيته بعناء . والمرض
  .شديد

  
حتالل من أحمد قطامش بعد هذه السنين الطويلة من المالحقات     ماذا يريد اال

       .ًوالمضايقات وبعد ثالثة عشر عاما من االعتقاالت االدراية المتقطعة
  

كنت أهدس بصمت، ففاجأني، وكأنه كان يسمع تمتمتي، وتساءل، بصوته الهادىء 
ًن عاما وقد خبرت كيف ماذا يريدون مني بعد هذا العمر؟ فانا اليوم ابن سبعي: المعهود

ّيكتب الطغاة تاريخ الدم وعذابات األمم، وكيف تخدع األساطير صناعها؛ فأمثالي ينامون 
ماذا .  ويفيقون كي يحلموا بغد بعيد قبل سقوط القمروالسهر،كي ينسوا وخزات الخيبة 

يريدون مني وقد صرت مثل عامود من الغمام فال فأسهم ستنفع وال يأسي سيسكت في 
  .ي هديل الحمامصدر

  
تحرشت بوجعه وطلبت أن أسمع منه .     سمعته بفرح حزين

وضع أصبعه على صدغه للحظة ثم بدأ يرسم لي، . المزيد
بكفه، خارطة مشاعره وحدود آرائه؛ ففهمت انه يتقبل، بواقعية 
عاقلة، أوضاع الحركة األسيرة كما يعيشها االسرى في هذه 

 في فلسطينيقية لحياة الشعب الااليام، فهي عمليا مرآة حقي
  وأضاف أنه يعي اننا نعيش في مرحلة. جميع اماكن تواجده 

ً تاريخية جديدة وأن كثيرا مما بنينا عليه في سنوات المطر قد سقط واندثر؛ فلكل زمان 
ًكان متفائال وواقعيا ويعرف أن العسل األسود قد يكون أحيانا مرا. عبيده ورجاله ً ً.  

  
.  شوقه لمن ترك وراءه في الدار وفي شوارع رام هللا المتعبة التي يحبهاِ    لم يخف

  .حدثني عن ذلك، فبرقت عيناه كعيني طفل وصار صوته كناي يمألها الحنين والجوى

 
 

  
  جواد بولس

 فلسطني



 

    
ات -22         د:: ال ا ::  35 رق   الع                                  2020األول م ش

   

  
  ضفتين، مرة من ورد ومرة من سراب    تحاورنا كما يليق بأثنين جمعتهما األيام على

 وراء القضبان، ألنهم، كطغاة، ال يحتملون من واتفقنا انهم يريدونه، حتى في سبعينه،
  .ّكي تقبل أقدام األحرار والمناضالت" ًأفواها على الطرقات"ّيرشون، مثله، الزهر 

  
ثم " تبقى أنفس القيم االنسانية.. لكنها الحرية: "ً    وافقني لكنه استطرد متحفظا وقال

 أن يفعل في كل سجناته أضاف، كي ال أسيء فهمه، أنه يربيها بين ضلوعه، كما دأب
السابقة؛لكنها، هذه المرة، تشاكسه وترفض، في هذا العمر، أن تبقى حبيسة، ألنها كانت 

التي ال يخيفها ظالم وال يقلم أظافرها " والطفلة الوحشية "مقهورة،وبقيت كنز الشعوب ال
  .سجان

  
 في االخبار؛ ، وقد سمع عنها"كابالن"ً    ضحكنا معا؛ ثم سألني عن زيارتي لمستشفى 

فأخبرته ان أحمد زهران قد أوقف إضرابه خالل زيارتي له، وذلك بعد ان وافقت النيابة 
على أن تقوم أجهزة االحتالل االسرائيلي بالتحقيق العادي معه، بعد استعادته لصحته؛ 

ً الى أية تهمة ضده فسيتوجب عليهم االفراج عنه؛ علما بأن أمر حقيقِفاذا لم يفض ذلك الت
فبراير القادم، /عتقال االداري الحالي ضده ينتهي في السادس والعشرين من شباطاال

  .فارتاح لسماع التفاصيل
  

ّ    ودعته، بعد ان اتفقنا على أن عتقاله الحالي ال يختلف عما سبقوه، ومثل تلك 
ًويفرشا الورد أفواها على الطرقات كي " األحمدان"ًاالعتقاالت، حتما سينتهي، ليعود 

    أقدام األحبة واألحرارّبلتق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  العربي بأن القائل المنطق" يينوالناصر يينالبعث"يرفض القوميون العرب بشقيهم 
 قبل من موجودين العرب أن منطلق من .. قحطان بن يعرب ساللة الي انتسب من هو

 أن فرضية تبني الي يجنحوا بينما" .. البائدة لعربة" يعنون" قحطان بن ربيع "ظهور
 غير اصول من نفسه" يعرب "وان ..العربي اللسان هي الشعوب لتلك االساسي الجامع
  . باللسان عربيا وصار بالعربية ناطقة

  
 عاربة وبائدة "عربا ةماالمس السالالت بين الوحيد الجامع هو العربي اللسان وأن

 اطار هي العروبة تصبح وبذلك .. عربي فهو بالعربية ينطق من كل فأن لذا" عربةمستو
  ... مشترك لسان يلمهم متعددة ثقافية و عرقية اصول من اناس يجمع لساني ثقافي

  
 الذي المنطلق ألن فاسد منطق هو العروبية القومية الحركات تنتهجه الذي المنطق هذا

 الثالثة للشعوب مشترك جامع هو" بيالعر للسان " العروبة حول رؤيتهم عليه يبنون
 كلمة اصل حول الفرضيات من واحد هو القول هذا" والبائدة منها الباقية "عربا المسماة

   ."عرب"
  

 .. عرب .. كلمة تكون أن فرضية مثل ...الكلمة اصل حول أخري فرضيات هنالك
 مشترك جامع هي داوةالب حيث .. بدو وتعني ... عربو .. السرياني االصل من مأخوذة

  ... السالالت تلك بين
  

 بسبب الشعوب تلك الزمت قد .. عرب وصفة ..الوصفة هذه تكون ان فرضية وهنالك
  ... بالسريانية العرب جزيرة اي .. ماط عربو .. سكنت انها

  
 مثل فرضية أن يكون اسم الكلمة لهذه الغامض االصل حول اخري فرضيات وهنالك

 من اي بصحة والقطع مزالج طبعا لالممكن امنو.. ة بالشام عرب مشتق من وادي العرب
  .العرب القوميون ذهب كما تلك او الفرضية هذه

  
 الفرضية اطار في يبقي فهذا المشترك اللسان سببها عرب تسمية أصل بأن فالقول

  .. االحتماالت نظرية اطار في يبقي هو الحقيقي فاالصل ... واالحتماالت
  

 مجموعة الزمت غامضة كلمة هي عرب كلمة ان هو .. وبةالعر حول الفصل القول اذن
 وهي عربي ولسان بدوي طابع ذات العرب جزيرة قطنت التي يةالسام السالالت من

  .فقط وعدنان قحطان و ثمود و عاد سالالت
  

  . عربية المسماة السالالت تلك ألحد عرقيا المنتمي الشخص هو اذن العربي
  

 عن بالتخلي الحركات تلك اتباع اقناع ليس هو لقاالم هذا كتابة من الغرض ان لىا انوه
 تحرير هو االساسي الغرض بل محاورتهم حتي حول مفهوم العروبة وال الفاسد منطقهم
   ريةالفك االيدولوجيا سلطة من المعرفية الحقيقة

  
  
  
  
  
  
  
  
 ترك اقتحام فروع المصارف انطباعا لدى جمهور من الشباب المنتفض منذ    

ّالسابع عشر من تشرين األول، أنه أداة فضلى لتحصيل حقوق المودعين، وتوهموا  ُ ّ ّ
ّ انتصارا على النظام المصرفي وبنيتهفيه ُجاء ذلك بعيد لجوء المصارف إلى تحديد . ّ

" شيكات"ّالمبالغ التي يمكن للمودع سحبها من حسابه، أو تمنعهم عن صرف الـ 
المسحوبة على مصارفهم، وفرضهم وضعها في الحساب، واالكتفاء بسقف 

ّالسحوبات الذي حددته الجمعية التي تنتسب المصارف    .إليهاّ
    ساهمت تلك االقتحامات لدى جمهور الشباب المقتحمين بنجاحهم في خطواتهم، 
ًونجاح تصورهم الطفولي الثوري، خصوصا عندما رضخت بعض فروع المصارف  ّ ّ ّ
ودفعت ألفراد معدودين من صغار المودعين مبالغهم كاملة، وهي في الغالب ال 

ّتتعدى بضعة آالف من الدوالرات األميركية ؛ كما ساهم انتشار الفيديوهات على ٍ
لديهم داللة على االنتصارات " ّالثورية"ّوسائل التواصل االجتماعي برفع منسوب 

ّالمتوهمة والمضخمة ّ.  
ّ    هذا الوهم من االنتصارات سيف ذو حدين، هو من جهة يضخم األنا  ّ ) ّالثورية(ٌ

ضى، التي يظنون فيها لدى الشباب ويجعلها في غير مكانها، وينحو بهم نحو الفو
ّخالصا لهم وللبلد مما هي فيه، ومن جهة أخرى، يترك في يد المصارف ومن 
ّورائها حجة، لتحول أفعال الشباب إلى ضدهم، من خالل إقفال فروع المصارف  ّ ّ
ّتحت حجة انعدام االمن واألمان، كما فعل في فروع مصارف عكار، أو يتركهم بين  ّ

ّمهم بالتعدي على الملكيات الخاصة، ويحيد بهم عن أهداف ّيدي القوى األمنية واتها
ّاالنتفاضة الشعبية، التي هبت على الضد من النظام الطائفي، المتحاصص للسلطة،  ّ ّ ّ ّ ّ
ّوالمجيرها له، المطالبة بدولة القانون والمؤسسات، والقضاء على الفساد والمفسدين،  ِ ّ

ٍواسترداد األموال المنهوبة، ومحاسبة كل معتد  على المال العام، وتصويب السياسات ّ
ّالمالية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها ّ ّ.  

  
ّ    كان األجدر الضغط على السلطة السياسية والمصارف 
ّإليجاد حلول عملية ألموال المودعين تعيد لهم االطمئنان، 
ًموثقة بقوانين أو قرارات ومراسيم حكومية، تفتح أفقا  ّ ّ

ًرما لالنتفاضة بدل اقتحام المصارف ًواسعا وتأييدًا عا
وإشاعة الفوضى والخوف لدى كثير من المودعين من 
اإلقفال وذهاب أموالهم، وعندها سينقلبون على االنتفاضة 

  بدل تأييدها؛
  

ّ    إذا كانت االنتفاضة قامت على أساس ما تقدم ذكره من أهداف، فأين تقع اقتحامات 
  ّسلمها؟ّالمصارف منها؟ وفي أي درجات من 

  
 

  
  سعيد عيسى

 لبنان

    
  

  
 

 

  عبد الرافع كمال
 العراق
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  من بإمكانه اليوم أن يغلق فم سيدة بال أفق وال تجربة تزعم أنها أمهر طباخة في
 العالم؟

من يمتلك القوة كي ينتقد كائنا فوضويا يستعرض وقائع وأحداث زاعما أنه أمهر سياسي  
 عرفته المنطقة؟

 ر شخصية فضة سليطةمن يقوى على حظ
 ، كل ما تملكه من مواهب يتمثل في اإلساءة والتسمين وإعالن حماقاتها للناس أجمعين؟

من يلجم هذه الزرقة البليدة المترامية األطراف من يقوى على هيكلة حريتها بفوضى 
 خالقة؟

 بال من يتملك التعبئة الشاملة كي يتجرع طعم التفاهات المعلنة على الجدران والممنوحة
 مقومات؟

من يستطيع تلجيم كائن ملتح يقدم الوصفات الناجحة والمجربة للسيدات للحفاظ على 
أزواجهن باتباع بعض النصائح باألعشاب فقط بعد قراءة سورة الفاتحة والضغط على 

 تجربة مدعومة بالكتاب والسنة؟..الجرس 
 ؟منازعن الراقي بال من له القدرة كي يصرخ في وجه مساعد طبال ، يدعي انتسابه للف

من يكبح جماح رجل كتب شطحات ودون جمال مفككة حول حادثة سير مرعبة ، ليعلن 
 ؟الجاللة كأي صحفي ال يشق له غبارعلى الفور انتسابه لصاحبة 

 ، وإلى متى نتجرع منتصبين طعم مطلق اإلهانات؟.. من يتجرأ ويقول ال 
 ذلك دون منع وال تكميم أفواه دون من يقدر على كل هذا أو جزء منه وهل باإلمكان

 ؟حرياتحظر وال عقوبات سالبة لل
  

، دعاماتنا ترسانة من القوانين لى أننا جميعا نمتلك هذه الموهبةيبدو للوهلة األو    
، وحاجة ، لكن ثمة شيئ كثل الذهول يكبحنايدة الضابطة والمهيكلة للخصوصياتالجد

  أنفاسنا و أصواتنا حتى إشعار الحق؟؟؟مثل الدهشة تلجم كل خطوة نرسمها وتكتكم
  

 جامعية بجامعة عبد المالك السعدي حاصلة دكتورةالدكتورة كريمة نور العيساوي     
هي فعال " ،يان، ترى في األمر فوضى حقيقيةعلى شهادة الدكتوراه في علم مقارنة األد

 العالم فوضى اصبحت تشوش على تفكيرنا وتجرنا إلى التفكير في العزلة عن هذا
  ."الموبوء، عزلة ذاتية ال يصاحبنا فيها سوى كتاب صادق

  
 اما الدكتورة فتيحة عبد هللا رئيسة الشبكة الوطنية للقراءة والثقافة فتؤكد بيقين جارف   
فعال ،نقرأ التفاهات ونسكت، نرى االدعاءات ونصمت، وكأننا بذلك نشجع ونزكي "

ختلط األمر على الذين ال يملكون الحس النقدي ي" الرداءة والتفاهة، وتضيف بمسؤولية 
أما من يملك الوعي والمعرفة والقدرة على النقد ويتعالى عنه، . لما يقرأون، ويعذرون

فهو يساهم في نشر ذلك، ويعتقد السفيه أنه خدع الجميع، فيتمادى، وال يستطيع أي كان 
اإلعالمي ينضم مؤيدا لهذه الناشط  دمحم الوزاني الشاهدي ذو" أن يلجمه، او يوقف سخفه

الثمثالت ويقول أن ال أحد منا اليوم يستطيع اليوم أن يمنع رجال تافها يدعى انه شاعر 
  . مجيد على الفايسبوك 

 
اسي عزيز المشكلة أن هؤالء : أما مبارك ناصر إطار تربوي فيعلق على الفور

. الذي ال لون له "موجودون فعال ، سواء على الفضاء األزرق أو في الواقع اليومي 
 كيف نرتقي بهم جميعا؟"ويطرح السؤال األكبر 

  
 كلم يرسل المواطن الكندي المغربي رشيد حمراس من 5700ومن هناك وعلى بعد     

رشيد المعروف بكتاباته الوازنة وأفكاره الهادفة ..منتريال صواريخه العابرة للشساعات 
كون من " ه فيرى في األمر طامة كبرىومتابعاته لقضايا ومشاكل الوطن رغم بعده عن

هؤالء من ال يميزون ال بين الفعل الصحفي . ننتظر منهم ترجيح الكفة لفائدة العقل
ويرى رشيد في التضامن المطلق .والجريمة ،و ال بين حرية الرأي و التشهير 

والالمشروط مع عمر الراضي والزفزافي ومول الكاسكيطا ومول الحانوت ومول الويل 
  ."أنتجنا غوال سيلتهمنا بإذن هللا" ويخلص  حل نماذجا لك
  

ك حزم من لو يكون هنا"ومن الجزائر الشقيقة يصدح صوت الشاعر حسين عبروس    
، لصار بإمكانهم أن يغيروا وجه الفيسبوك، ويقصون تلك مجموعة من أهل اإلختصاص

  " .الحثالة التي تعيث فسادا في كل شيء
 

اذة والفاعلة الجمعوية يمينة بناس في إبداع وفيما تنجح األست    
يقلب . إنه النزول الجماعي الى الجحيم"توصيف ذكي للنازلة 
أنحي " ع األسئلة ويصبها في قالب النكبةالزجال دمحم بلشقر مواج

بالالئمة على المخزن بفضل السياسات التدجينية المتبعة 
ال من يطبلون ، إعلى المنع والحظر وتكميم األفواهالمخزن قادر "

م وعشعشت ويزمرون له، رحم هللا هذا البلد الذي كثر فيه الظل
. مجرد أحالم ، وأصبحت فيه الحرية في مواطنه أكوام الفساد

  "لخدمته شترى المخزن أغلب األقالم ووظفهابعدما ا

  
  عزيز باكوش

 املغرب
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ق يرى أن هامش لكن عبد المجيد جرومي من جهته كناشط تفاعلي في العالم األزر    
، وسحب البساط من تحت اإلعالم الموجه الذي كان يرتب المعلومة بير تمددحرية التع

ومن نتيجة ذلك أصبح المجال مفتوحا للرداءة و صار بإمكان . كما أراد أصحاب الشأن
وبذلك اليرى األمر بمنظور التوجس . الالشيء أن يعبر عن سفاهته وحماقته ورذالته

، هذا ما يصلح عليه  ال كمال فيها اال ا متناقضات بهكذا الدنيا كله رغم إقراره
فعال انقلبت الموازين والمعايير للرقي في كل المجاالت لكن يبق . خالقةبالفوضى ال

األصل اصال تقول بشرى شبوك وتضيف رجاء األزهري داعمة ومؤيدة معتبرة خالصة 
  "هللا يعطيك الصحة. واقع مرير في كلمات

    
بد الرحيم العطري أحد رواد علم االجتماع في وفي موضوع ذي صلة، صاغ د ع 

، ميثاقا أخالقيا ضد الرداءة المنتشرة في مواقع التواصل االجتماعي في عربيالوطن ال
 بنود مطالبا النخبة والفئة المستنيرة بالتفاعل اإليجابي عبر نشره وتعميمه مع التعهد 10

  :االلتزام بباحترام بنوده وااللتزام بأخالقياتها ويتضمن الميثاق 
االمتناع عن إعادة نشر، أو اقتسام، أو مشاركة أي مظهر من مظاهر التفاهة     

واالنحطاط وانعدام الذوق، المروج لها على نطاق واسع في مختلف وسائط التواصل 
تجنب انتقاد جميع التعبيرات واألشكال والتصريحات .: الواقعي واالفتراضي

التي تقتات على عائدات " الاليفات"و" كليباتال" و"والفيديوهات" "الخرجات"و
مهما (عدم التعبير عن أي موقف .: ، لما في ذلك من دعاية مجانية لها"طوندونص"

" غضب"ُمما ينشر في إطار مخطط التفاهة، ولو تعلق األمر بالضغط على رمز ) كان
، "فيسبوك"عدم المشاركة في أي نقاش في .: المتاحة فيسبوكيا" حزن"أو " استياء"أو 

أو في خانة التعليقات، يكون موضوعه هذه التفاهات ولو من باب االنتقاد والنبذ 
" نظام"االنتباه إلى أن واحدا من أهداف .: واالستنكار، حتى ال نعطيها أكبر من حجمها

الرداءة، هو إلهاؤنا عن القضايا األساسية والملفات الحيوية والمطالب الخاصة 
.: الكريم والعدالة االجتماعية والمساواة والتوزيع العادل للثرواتبالديمقراطية والعيش 

للرداءة هو تهميشه، وعدم الترويج له، إيجابا " نظام"االقتناع بأن أحسن طريقة لوأد أي 
صفحات فيسبوك بجميع التعبيرات واألفكار والنقاشات التي تخاطب " إغراق.: "أو سبيا

على مساحات كبيرة من االختالف وتبادل ) رةبالضرو(العقل وتحترمه، مع الحفاظ 
نقل األفكار الكبرى التي غيرت مسارات اإلنسان والعالم والطبيعة .: الرأي والرأي اآلخر

والتاريخ، والتنويه بالمؤثرين الحقيقيين الكبار الذين أحدثوا رجات تحت صفائح 
، )د المعقولفي حدو(اقتسام التجارب الشخصية والنصائح !!: المطلقة" الحقائق"

واألشياء الجميلة، وتبادل الفرح واالبتسامة والشعر، والنكتة، والقصة، والزجل، 
    .والموسيقى، وأخبار السينما والمسرح والتشكيل والتشجيع على القراءة والكتب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 اللجوء في يعيش الشعب الفلسطيني في معظم أماكن وجوده في الوطن وفي  مخيمات 

 ظروفا جحيمية – باستثناء زعاماته المعدودين وبرجوازييه القلة –السجن العربي الكبير 
إفقار لتجويع غير مسبوقة أو عشوائية، بائسة وحالة مقصودة مفتعلة من اإلفقار وا

وتجويع ال نعرف له هدفا سوى التركيع والترويض والتيئيس ودفع الناس للقبول بالفتات 
ة وترك الديار والخروج من الجغرافيا فرادى وجماعات بعدما خرجنا وكذا للهجر

كشعوب مخدرة مغيبة وكأمة مفعول بها بامتياز من صناعة التاريخ ومن التأثير الجدي 
باألحداث في منطقتنا وفي العالم منذ قرون طويلة خلت بسبب االنحرافات الكثيرة في 

 .الظلم واالستبدادالفكر والمنهج والممارسة والتطبيق والجهل و
نترك تقديره للقارئ ، وهو أمر بحسن نية ربما أو بدون -ن المشاركين الكبار كثير م

، بعضهم  ت ليسوا بأغراب ومن بين ظهرانينافي الوصول للحالة الزف-األريب الفطن
، !!)البدن ( يجهر بادعاءات العصمة والطهارة ويلوح كاذبا بنظافة اليد والعقل و

 يجارى في أن له وحده دون غيره الباع الطويل الذي ال ينافس والوبعضهم يزعم 
، وبعضهم يرفع شعارات وطنية ذات بريق ديتاريخي فاقع أخاذ مقاومة المحتل والنضال

 ... !!يدغدغ بها المشاعر ويأسر األلباب ويجمع الغلة ويجند األنصار في آن 
  

 يؤجر يوما ولم ولن يتحول أبدا  الذي لم-ال استطيع بعقلي البسيط المتواضع : وبعد
 أن أقبل أيا من تلك المزاعم واألكاذيب وال أن -مرحاضا فكريا لجهة ما أو ألحد 

استوعب ذلك االنحدار الكبير الالطبيعي والالمفهوم في الحالة المعيشية والنفسية 
منذ واألخالقية لغالبية الناس والذي بدأ بسيطا غير الفت منذ عقود وعظم وكبر وتوطد 

 وال يزال مستمرا بوتائر متفاوتة، خصوصا هاهنا في ما تبقى من عقد ونيف تقريبا
 كنت موجودا بمقهى أو ، حيث يقتحم عليك عالمك بال استئذان ليال أو نهارا أينماوطن

مل ، أو وأنت سائر بشارع  أو وأنت جالس بمركبة عمومية تنتظر أن تكبمحل تجارى
، من يسلم  من يبتسم لك ابتسامة عريضة، يقتحم عليكرحمولتها من الركاب قبل المسي

، من تعتقد لوهلة انك لفرط بالهتك نه زميل دراسة قديم أو صديق حميمعليك بحرارة كأ
، لتستفيق من أوهامك مصدوما بعد هنيهة لن ة وفائك قد نسيته في زحمة الحياةأو لقل

، شيكال قا ال يسد رمتطول على استعطاف لحوح عجيب منه لك بقصد الحصول على ما
 !!أو بعض

 
،  كاملة يفعل ذلك دون حياء أو خجل، بأناقة متواضعة وعافيةكهل كبير جليل....  يا هللا 

، خائب ذلك الذي لجوع وذل السؤال على قسوة المحتليا هللا لقد تفوقت قسوة الحاجة وا
 !!نفث في روعي يوما أن مثل هذا ينتمي لشعب من الجبارين

 
ن يأتمن جانبك من رواد الطرق الكبار الدائمين ومحترفي مسالكها العارفين ويبوح لك م

بروايات تصدمك ال يكاد يصدقها عقلك عن نساء صغيرات عرفن ذل الحاجة والسؤال 
، ويقايضن إذا لزم األمر على ت بذخر عزيز مكين لديهن بثمن بخسيفرطن مضطرا

 !!ذلك بسهولة دون حرج إذا حدث توافق واتفاق
 
يس بعيدا عن كل ما سبق تجد كثيرا من الموظفين السابقين المرموقين مدنيين ول

وعسكريين من حملة الشهادات الجامعية والعليا الذين كانوا يشكلون طبقة وسطى 
محترمة في مجتمعنا تحولوا وهم في منتصف درب الحياة الحرج الوعر من وضع 

ن على توفير قوت عوائلهم وقد اجتماعي مقبول إلى وضع بائس مقلوب وبالكاد يقدرو
انهارت أحالمهم في تعليم أبنائهم تعليما جامعيا يتوافق ودرجاتهم العلمية العالية التي 

ندسة وما شابه  تحصلوا عليها في التوجيهي والتي تؤهل كثير منهم لدراسة الطب أو اله
 من الشرطة ، وقد بات قسم كبير منهم مالحقا ألسباب تحصيلية بحتةفي أرقى الجامعات

التي تحلبهم ) !!الوطنية (والجهات القضائية وأسيرا لدى البنوك ومؤسسات اإلقراض 
، أما الحديث لك شقة متواضعة أو بناء مجرد دار، ربما ألنهم حلموا يوما ما بتمليل نهار

عن تزويج البعض لألبناء الذكور الخريجين في ظل بطالة قاتلة وانعدام فرص عمل أو 
 ضئيل شحيح ال يكفي فردا وال يقيم أودا فضال عن تأمين وحدات سكنية العمل براتب

مستقلة للعائالت الجديدة حديثة التشكل من األهل أو بمساعدة سخية منهم فيبدو ضربا 
مستحيال ونسجا من خيال لدى كثيرين ممن لم ينعم  هللا عليهم بميراث دسم  كبير 

 !!سمين
 الالئق الكتابة بتوسع  زائد أو بصراحة تامة عن ليس من السهل وربما ليس من: وبعد  

أوضاعنا بالغة السوء والتعقيد وكذا عن أمراضنا وعللنا االجتماعية ومصائبنا السياسية 
، وأعني بذلك بناء وعي حقيقي نافع لدى ادية رغم عظم الحاجة وسمو الغايةواالقتص

يدنا المنبري الفج الذي ة سالناس والجماهير وليس التغيير بالصراخ والتغبير على طريق
 ...!! ، المتعطش دوما وأبدا  لدور الوالي ال يبالي

 
وقد كان من الضروري من و جهة نظرنا المتواضعة التوكيد هاهنا في عجالة على أن 

قد يستشهد دفاعا عنه أو التراب ليس هو األهم في الوطن رغم قدسيته ورغم أن بعضنا 
اهل جائع مسحوق ، وال كرامة لجة إلنسان بال كرامةسان ، وال قيم، بل اإلنمن أجله

، والنضال الحقيقي المزعوم للبعض يجب أن يقاس إنسانيا ال وفقا مطحون محلوب فقير
ألي معيار آخر ديني أو دنيوي وإال أضحت تجارة رخيصة تافهة كما يبدو لي أو كما 

أجركم فينا يا والينا ويا  عظم هللا.... يطفو ال إراديا على سطح  واقعنا المأساوي الحقير 
 تقبل عبادة عابد في ظل لن: ذي قال يوما، ورحم هللا الحسين بن منصور الحالج الموالنا

    . ...!!، وكأسك يا فتات وطن ويا نجمة داوود ابتهلي حكم فاسد

 
 

 

 

  نصار حممد جرادة
 فلسطني
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 روسيا تبحث عن مصالح روسيا ، وكل مايحدث أن 

ًهذه المصالح قد تلتقي أحيانا بمصالحنا لحظة أن توجد 
ح ليس إال ، وهكذا نقطة ما تتقاطع عندها خطوط المصال

) اإللتقاء عبر نقاط التقاطع(ًأحيانا أخري يحدث مثل هذا 
ًبل وأحيانا مع مصادر القلق والضرر (مع غيرنا ، 

وربما توجد نقط إلتقاء أعمق في هذا من نقاط ) بمصالحنا
 ..التقاطع معنا 

 
 نقاط اإللتقاء في هذه التقاطعات أهم وأكثر  ً    فتركيا مثال

ً من مصر ألسباب أكثر عمقا من أن توضح استراتيجية
 ..في هذه السطور 

 
    وهناك أدلة متعددة علي أنه المانع لدي روسيا من أن 

مع ) اإللتقاء عبر نقاط تقاطع خطوط المصالح(يحدث هذا 
 ..الدولة الصهيونية ذاتها ، وربما بقدر أكبر 

 
ً    وهي في هذا تخلصت تماما من اإلرث السوفيتي الذي 

ان يعتمد في كثير من عالقاته علي بعض األسس القيمية ك
 ..واإليديولوجية التي تصوغ تحالفاته ومواقفه التضامنية 

 
    ودور روسيا في سوريا لم يزد أو يقل عن الدفاع عن 
مصالح الدولة الروسية وضمان إقترابها من المياه الدافئة 

هم كحلم تاريخي لألمة الروسية أدار البالشفة له ظهر
سيزانوف التي / بيكو/ عندما انسحبوا من إتفاقية سايكس

أصبحت سايكس بيكو فقط بعد انسحاب البالشفة 
 ..وتضامنهم مع حق الشعوب في تقرير المصير 

 
    لكن الكثر من الساسة والمفكرين وصناع القرار في 
روسيا سواء من اإلتجاهات القومية أو الليبرالية يرون 

يهم تجاوزه ، وعدم الوقوع فيه إن اآلن أن هذا خطأ عل
 ..ًسنحت الفرص مجددا 

 
    فيما اليزال البعض منا علي وهم الخلط بين روسيا 

 ..واإلتحاد السوفيتي 
 

    هكذا الحال في العالقات الدولية منذ العقد األخير من 
 ..القرن الماضي ، وبداية القرن الحالي 

 
الحنا ، وقوانا     المهم أن نراهن نحن علي وعينا بمص

إن وجدت علي نحو يغنينا عن اإلستسالم لمثل (الذاتية 
 ) ..هذه الرهانات

 

 

  سعود سامل
 ليبيا

  
 

 

  محدي عبد العزيز
 مصر
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هر ما قيل عن الكعب العالي فقد كان عبارة أش

الموسيقار المصري الراحل دمحم عبد الوهاب حيث قال 
، على الرغم من أن "أنوثة المرأة تبدأ من الكعب العالي"

 الكعب العالي اآلن يلبس عادة من الفتيات والنساء فقط،
  .ّويعتبر جزء أساسي من أناقتهن 

  
بتكار يؤكد إنه كان هذا اإلإال أن الجذور التاريخية ل

فقديما كان يخص الفرسان الفارسيين في الشرق  ،للرجل
ّاألوسط الذين استخدموه لوظيفة معينة، فكان يساعد في 
تثبيت قدم الفارس على حديد السرج، كما أن الفراعنة 
والنبالء في مصر القديمة عمدوا إلى انتعال الكعب العالي 

   .الظهار القوة
  

جتاحني فجأة وأنا أتجول بين محال كان وحش الذاكرة إ
ٍء بكعب عال لكوني لبيع األحذية في بيروت إلختيار حذا ٍ

وخالل دخولي إحداها لفت نظري مشهد  ،قصيرة القامة
رجل لبناني متوسط العمر وهو يلبس زوجته فردة لحذاء 

وحتى بعد أكثر  ،ب عالي وهي متذمرة لم يعجبها شيءكع
نتهى الموضوع بقرار من تسع موديالت من األحذية إ

ّي سري كم يحترم الرجل فقلت ف ، آخرخروجها لمحال
ًلمرأة وال يعتبرها إنتقاصا لرجولته وهو جالس االلبناني 

ِهي زوجته وحبيبته تحت قدميها ليقيس لها الحذاء ف
  .ِوشريكة حياته

  
وخالل عودتي لمنزلي مر أمامي شريط ذكريات لمعاملة 

 أن وعيت على الدنيا وإلى فمنذ، الرجل العراقي للمرأة
ِاليوم لم أر هذا المشهد لزوج عراقي مع زوجته، بل ما  َ

ًكنت اشاهده كثيرا في مرحلة مراهقتي عراك جارنا أبو  ُ
ِشاكر وهو يضرب زوجته بحذاءه أمام الجيران وإحدى 
المرات ضربها بفردة كعب عالي من أحذيتها فكسر لها 

ًي شاكية لكي تأخذها أنفها ونزفت الدم الكثير وجائت ألم
  .ألقرب مستشفى

  
 وأما أكثر موقف يضحكني ويحزنني بذات الوقت وال 
يفارق ذاكرتي، خالل دراستي في كلية اإلعالم حين كنت 

 دوما ترتدي  طالبة في المرحلة األولى أتذكر زميلة أنيقة
الحذاء بالكعب العالي لكونها قصيرة بعض الشيء وقد 

 وحين سألها المحاضر ،رةتأخرت ذات مرة عن المحاض
دكتور كنت أنتظر بابا ": ًعن سبب التأخير قالت ضاحكة 

ِيترك حذائي باألرض حتى أرتديه ألنه كان يضرب به 
ن إنها مزحة، لكنها كانت ً فضحكنا جميعا وكنا نظ،"أمي

   .الحقيقة
  

ال أجزم أن جميع الرجال العراقين ال يحترمون زوجاتهم 
ّأن الجميع يضربوهن بالحذاء ولكن أو بناتهم وأخواتهم أو 

أكتب لهذه الفئة الشاذة وأتمنى أن تكون قليلة، وأقول لهم 
   ِّرفقا بالقوارير وصباحكم سكر

  
  دورهشام موكا

 املغرب

 

 

  غفران حممد حسن
  العراق
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  يا للخجل، ليس لدينا أكثر من شخص واحد ينفع للقيادة؟  ! 

 !    ليس لدينا أكثر من إمرأة واحدة لتنفع في الريادة؟
 ال مواهب في شبابنا؟.. ال كفاءات..     ليس لدينا قدرات

 
 اتركوها ل ُفقولوا لنا لماذا تلصقون قفاكم بالكراسي؟ :إن كان ما سبق خطأ-    

 …ولمن يستحقها) الطالئع(
 

 ...ّوأية أحالم وأدتم.. فأي خرابة قدتم؟ أي نار أعددتم :وإن كان كل ما سبق صحيح -    
 …وفشلتم.. فأنتم بكل أسف فشلتم: وإن كان الجواب كل ماسبق -    
     

  :حكومة وحكمة    
 

فأمين .. ها ستشربها لوحدها    عندما قررت سعاد أن تعد قهوة الصباح، لم تكن تعلم أن
قرر فجأة أن يستيقظ في الصباح الباكر، ) الحكومة(الزوج اللدود ومن يطلق عليها اسم 

  …ويخرج لممارسة الرياضة
 

 …ينخفض ضغطه، و ينقص السكر لديه.. ربما تتحسن صحته: قالت في نفسها
 

ين البارحة أنها قالت ألم..     لم تكن سعاد تعلم أن جارتهم الشقراء الجديدة زمرد
   …تنام لوحدها.. ّتتريض لوحدها، تستيقظ لوحدها

 
 …في لملمة ضجرها) ًإنسانيا(قرر أن يكسر وحدتها، ويساعد ..     أمين اإلنساني الشهم

فبعد ثالثة أيام من الرياضة قررت سعاد أن ..     لكن القدر يكون لصاحبه بالمرصاد
 ..تنضم ألمين في التريض

 …أذهب معك. .انتظرني -    
 ماذا تقولين؟ -    
 …حرام تركض لوحدك كل يوم.. أذهب معك -    

 …أمسكت يده وغادرت البيت..     وفي لمح البصر، و دون أن تترك له مجال اللتفاتة
 

َلم تخف نظرة استغرابها، وال تقلصات .. كانت زمرد تنتظر..     على زاوية الشارع
ًعا رأت الحكومة سعاد زوجها في أسوأ حاالته التي وطب.. عضالتها المرتبكة على سعاد

 ً…تعرفها جيدا
 

 …مارأيك تنضمي إلينا اليوم.. ًمرحبا جارتنا -    
 …قالت زمرد بارتباك… ًطبعا.. أجل .. أجل -    

 
ّ    وأمضت سعاد الطريق تحدث زمرد عن سعادتها العارمة في كون زوجها بدأ حياة  ُ

ًواألهم تجعله مرحا ليقضي .. الكوليسترولو.. والضغطّصحية ستجعله يحارب السكر 
  …عطله مع أوالده الخمسة

لكن بعد انشغالي مع .. أمضينا خمسة سنوات بعد الخطوبة نخرج للمشي سوية -    
 …فنسيها أمين.. األطفال أهملتها

 ..ياه خطبتكم دامت خمس سنوات -    
 ..ألعوام قبل كل ذلكونعرف بعضنا .. وتزوجنا من تسعة.. ال تسعة -    
ًتعرفان بعض جيدا إذا -     ً… 
 أليس كذلك أمين؟.. أعرفه كما أعرف نفسي -    
 …ًطبعا حبيبتي -    

 
فيما عادت عوارض خناق .. كانت سعاد سعيدة..     عندما انتهى ذلك المشوار الصباحي
ارهم أبو أما جارتهم فشاهدوها تتريض مع ج.. الصدر غير المستقر لتظهر عند أمين

  …خالد
 

 :    حزنت سعاد على أوالد أبو خالد
 …ال أصعب من أب ميت وأم في السجن.. سيتيتمون عندما تعرف أمهم-    
    

 :حكومة بال حكمة    
 

  ..    ال يوجد من أساء لألنظمة العربية أكثر من حكوماتها
 

س الوقت غبية و قدرتهم على الكذب هائلة وفي نف.. ترهاتهم عار..     حديثهم مخجل
 …ال يحترمون الشعوب وال العقول.. يكذبون بصفاقة: فاشلة

 
.. ّهل تتخيلون كل هذا الدمار من دونها؟".. اسرائيل"     عليهم أن يحمدوا هللا على نعمة 

 !ماذا كانوا سيقولون لشعوبهم؟
 

ً    في سوابقهم الصحفية يتلخص تاريخ ذلنا وهروبنا من بلدان لم تكن يوما ل  …ناّ
    في محاوالتهم السخيفة الفاشلة لترقيع أقوالهم التافهة تكمن حكايات النار التي أحرقت 

 …البلدان
يتم إعادة تأهيلهم كما لو أن .. ً    وبدال من تبديلهم في حاالت األخطاء غير المغتفرة

 !تمتلئ بالخراء فتتغير .. أطفال) حفاضات(عقولهم 
ّنحن في حاجة إلى عقول ماء نقي ال يطفو .. ضات ال تنفع    لم نعلم بعد أن عقول الحفا

 …وليس في أعماقها إال نفائس الدرر.. على سطحها إال سفن النجاة
 

 :حكومة و أجيال    
 

والكرسي .. جيل الرجل الواحد.. جيل الصمت و التصفيق..     جيل الحكومات العتيد
 …الالصق

 
صان القضية كشعارات خجولة وأحالم تنويم ..     جيلكم فشل بامتياز في إرجاع األرض

 !باعها حتى على الخريطة.. مغناطيسي
 

فشل في توحيد ما قد .. فشل في محاربة الفساد..     جيلكم فشل في تعليم الديمقراطية
 !يتوحد

 
 :    جيلكم فشل حتى في احتضان أطفاله

 ..    باعهم للموت برسم الشعارات الخجولة واألحالم النائمة
 ...ّ وفي أحسن األحوال ضيعهم على أبواب السفارات وشبابيك الهجرة   

 !ّ    بعد هذا كله ترون هذا الجيل ضائع، و تحاربون ثوراته؟
 

… إنما في العقل واألحالمالمشكلة ليست في األجيال، و..     وحتى ال تشعروا بالذنب
  اعقلوها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

 

  ملى حممد
 العراق
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ليلها بسبب فساد مالي وأداري اهر الفوضى السياسه في العراق ال يمكن تعن مظ إ
لى بدايات تأسيس الدوله دعونا نرجع ا. ما هناك مسببات أكثر عمقأ من ذلكوأن, فقط

 بيكو بين بريطانيا وفرنسا لتقسيم -بل قبلها قليآل وبالتحديد معاهدت سايكس, العراقيه
ه التي ضمت منطقة كردستان الى العراق وأن كانت هذه المعاهد .الهالل الخصيبمنطقة 

وأستمرت منطقة , ة العراق أيام األحتالل العثمانيمنطقة كردستان مصنفه ضمن والي
ه زادت من التلون هذه األضاف, لعراق بعد أعالن الدوله العراقيهكردستان كجزء من ا

ن الهاربين من والذي سبقته هجرات لعدد غير قليل من المسيحيي, السكاني للعراق
حتى أخيرآ وبغداد و, فسكنوا في مناطق الموصل ,د الدوله التركيه لهم في أرمينياأضطها

  .في البصره طلبآ للعمل 
  

وخاصة مع , م األنسجام بين مواطني هذا البلدهذا الفسيفساء السكاني سبب حاله من عد
اللغه والعادات الشعب الكردي بسبب تطلعاته ألنشاء دوله خاصه به متذرعآ بأسباب 

في حين أن المكونات األخرى أندمجت , فه والجغرافيه والتاريخ المختلفهوالتقاليد والثقا
  . مع بعضها وقررت ضمنآ بأنها تعيش متآخيه مع فئات المجتمع األخرى

  
أعلن الكرد أعتراضهم باألنضمام للعراق منذ أربعينيات القرن الماضي عبر عصيان 

ومبرراتهم في ذلك أنهم , م بقيادة مصطفى البرزاني1943على حكومة المركز عام 
وكان على الحكومه العراقيه أنذاك أن , مه كرديه ولها خصوصيتنا الثقافيهجزء من أ

وبناء , لتفاهم تنتهي بأعطاءهم أستقاللهمتتفهم القضيه الكريه ويصلوا معهم الى حاله من ا
  .ع أهلهعراق من سكانه العرب وبعض األقليات المتعايشه م

  
أورثنا أزمه , بر كل الحكومات التي حكمت العراق بقاء األزمه الكرديه بغير حل ع

اك فرصه ذهبيه بعد السقوط كانت هن. م2003مزمنه عبر األجيال حتى زمن السقوط 
والسبب هو قلة خبرة , وجعلتها أكثر تعقيد ,ولكن لألسف زادتها سوءآ, ألنهاء هذه األزمه

حيث أستغل السياسين الكرد , د من المشتركين بالسلطه العراقيهكرومجاملة من فاوض ال
فساهموا بكتابة دستور يؤمن لهم الكثير من األمتيازات  ,الوضع بحرفيه عاليه لصالحهم

وهذا الخلل , والمكتسبات يستطيعون من خاللها بناء بنيه تحتيه للدوله المستقبليه لهم
وسأبين خطورة الخلل الدستوري في , بلدالدستوري ساهم مساهمه كبيره في فوضى ال

  . صناعة الفوضى العارمه في البلد
  

من المعروف أن النظام الفيدرالي جاء به فقهاء القانون الدستوري ألسباب أهمها هو 
رغبة عدة دول مستقله لألنضمام لبعضها لتكوين دوله أتحاديه قويه تستطيع حماية كل 

كما هناك سبب أخر وهو , ي من أي عدوان خارجيالدول المنضويه تحت النظام األتحاد
وأن هذه , حيث وبسبب توزيع الثروه جغرافيآ بين عدة دول, التكافل والتكامل األقتصادي

ويكون أتحادها هو الطريق الوحيد , الدول بمفردها تتعرض الى أزمات أقتصاديه متكرره
وهذا , لصالحيات فيما بينهاكبه تتقاسم افتكون دوله مر ,لخالصها من أزماتها األقتصاديه

وهي أقل تماسك من الدوله , ضعف األنسجام األجتماعي والثقافيالنوع من الدول تتميز ب
كك أجزاءها ومن جانب آخر هناك دوله أتحاديه تعيد تنظيم نفسها من خالل تف, البسيطه

ل وهزيوهذه حاله نادره وتكون هذه الدوله ذات كيان ضعيف , ورسم رابط جديد بينها
والسبب هو عدم وجود النيه الخالصه بين ممثلي أجزاءه , وأبرز مثال عليه هو العراق

وخاصه أذا كان أحد األجزاء ينضم على مضض بسبب حراجة , لبناء دوله واحده
وسوف أوضح , وغالبآ ألسباب دوليه وأقليميه, الظروف القائمه التي ال تسمح ألنفصاله

ومحاوالت التمرد على بغداد , العالقه الهشه مع المركزمشاكسات األقليم وأستغالله لهذه 
الممنهج في بنود واليكم مشاهد من العبث , للوصول الى فرض األمر الواقع لألنفصال

وخاصه المشرعون الكرد ألنفصال مستقبلي , والذي أسس واضعوه, الدستور العراقي
خلق والثاني , طريقة المكيدهما كتابة الدستور بوقد أتبعوا طريقين أحده, يمهم الكرديألقل

وسأتناول معايب , وتوفير فرص مؤاتيه لألنفصال, الفوضى العامه ألضعاف المركز
فمثآل يمكننا األشاره الى  ,الدستور المليء بالثغرات التي تغول األقليم على حساب بغداد

جي مبدأ السياده في الدستور الفيدرالي في ثالث مجاالت رئيسيه ومنها الجانب الخار
ولكن ولألسف لم تلتزم , ركزيه صفة الوحده الشخصيه للدولهوالذي يعطي للحكومه الم

مابين دولة األتحاد وبين حكومة األقليم بها ولم تمتثل لمبدأ توزيع األختصاصات في 
 كما أن األقليم قام بزيارات سياسيه وأقامة .لوماسيهفاألقليم له ممثليه للبعثات الديب, األقليم

وليه مع دول خارجيه بدون أستشارة أو أخذ األذن من بغداد كما في زيارة عالقات د
وهذه مخالفه صريحه لدستور , نجيرفان برزاني هذه األيام لمؤتمر دارفوس األقتصادي

ريكا وأمامنا أنظمه فيدراليه مثل أم, األتحاد الفيدرالي في كل الدول ذات النظام األتحادي
كما يمكننا األنتقال , فال يحق ألقاليمها هذا التصرف الشاذ ,وسويسرا وألمانيا وأستراليا

وهو , وهو أن دولة األتحاد هي وحدها من لها حق قيادة الجيش, الى الجانب العسكري
وهو أختصاص حصري  ,أمر حصري ال ينازعها أي من األقاليم المنضويه تحتها

لتسليم للمركز بنت جيش رديف ولكن األقليم لم يمتثل أيضآ لهذا المبدأ وبدآل من ا, للمركز
للجيش األتحادي وسمته بالبيشمركه وله رتبه العسكريه الخاصه وتجهيزاته ومعداته 

وهو ال يأتمر , حتى أنهم أسموه بحرس األقليم, وقياداته التي ال تأتمر بأوامر المركز
ضى رواتبه  واألدهى أنه يتقا.ت المسلحه رئيس الوزراء اال شكآلبأوامر القائد العام للقوا

وتسليحه من المركز وهذه مثلبه كبيره على الحكومه المركزيه ألنها أسست بيدها 
وهذه ثغره ينبغي , وبغباءها ومداهنتها لقيادات األقليم للتمهيد األولي لألنفصال عن بغداد

, طبعآ هذا األمر ال يشبهه أي من دول األتحاد بالعالم, لبغداد معالجته بأسرع وقت ممكن
مريكا وألمانيا من الدول األتحاديه الكبيره بالعالم وكذلك الهند لديها جيشآ واحدآ تبع فهذه أ

  .فقط الفيدراليه العراقيه هي من تشذ عن ذلك , الحكومه األتحاديه
  

فسنراه ليس أقل أنحرافآ عن , ولو أنتقلنا الى جانب أخر اال وهو الجانب المالي والتجاري
أوآل وثانيآ من الدستورفيما يتعلق بوضع ) 10(الماده فنرى أن . ما سبقه من جوانب 

ه مركيجتصاديه ووضع السياسه الماليه والسياسة األمن الوطني  وأدارة الموارد األق
ولكن , حيث أنيطت مهامها للحكومه األتحاديه حصرآ ,والنقديه ووضع الموازنه العامه

يره وخطيره منها أن األقليم لو دققنا في الموضوع لرأينا أن األقليم قام بخروقات كب
  . يسيطر على المنافذ الحدوديه والضرائب المستحصله من المواطنين في دوائر الدوله

  
كما هناك أمر في غاية الخطوره اال وهو أن الثروات الطبيعيه ومنها النفط والغاز ينبغي 

) 111(لماده والدستور األتحادي العراقي أكد في ا, أن يكون بيد الدوله األتحاديه حصرآ
هما ملك لكل الشعب العراقي في كل األقاليم )النفط والغاز(بأن الثروات الطبيعيه 

واليمكن ألي جهه أو مكون حرمان األخرين من حق األنتفاع بهذه , والمحافظات
عندما نصت في ) 112(الثروات ولكن ولألسف جاء المشرعون بنص غريب بالماده 

كما أنهم وضعوا نصآ أخر وهو أن هذا , وهذا خطأ خطيراألداره المشتركه لهذه الثروه 
مما أعطى فرصه لألقليم أن يدعي بأنه , النص يخص الحقول الحاليه من النفط والغاز

وهذا ما يحدث , 2003حر التصرف بالثروه النفطيه التي تكتشف في أراضي األقليم بعد 
 بدون أن يسلمه 2003 برميل من حقول ما قبل وبعد 650000اليوم حيث هو يصدر 

هذا باألضافه الى أن الدستور لم يذكر الثروات األخرى وكيفية أدارتها مما , الى المركز
سبب خلآل كبيرآ في الدستور مما أستغله األقليم لصالحه وأمست الحكومه ال تعرف شيء 

  . عن ما يفعله األقليم من أستثمارات سريه لصالح قياداته الكرديه
  

ي بهذه الضبابيه والدرجه العاليه من األرباك سمح للسياسين الكرد أن الدستور العراق
بل وأستثماره للضغط على , وبعض الساسين التابعين للمنطقه الغربيه من أستغالله

هذا الدستور سيكون الجسر .المركز وأبتزاره لتوجهات قوميه وطائفيه وحتى شخصيه
ق األنفصال الذي يحلمون فيه وهو الذي يعبر عليه الساسه الكرد لتقسيم العراق وتحقي

ان هذا النص األخير ولكن أن ك.خالف الدستور الذي أقر على وحدة األراضي العراقيه
عمد السياسين الكرد الى األشتراك بصناعة الفوضى بالبلد بأستشارة ,يحرجهم دوليآ

والوصول بالبلد الى حاله من الوهن والضعف ) أمريكا وأسرائيل(ومعاونة دولتين 
لشديد لكي تبرر أخذ قرار أنفصالها بحجة ضياع األمن وشيوع الفوضى وضعف ا

لذى يكون من حقنا األنفصال عن أجزاء فقدت , المركز الذي ال يمكن الركون اليه
ونحن الكرد ال يمكننا العيش مع شركاء يسودهم الفوضى , السيطره على نفسها

وبذلك , ي بأنفسنا بعيدآ عن بغدادفحرصآ على أمننا ينبغي األنفصال والنأ ,والالنظام
   يحققوا حلمهم باألنفصال أستغالآل للظروف الشاذه التي ساهموا بصناعتها

 

 

  إياد الزهريي
 العراق
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  ُولد .... من رحم الحرب، وفي عز أتونها، بل من تجاويف ظلماتها وأشباح سجونها

ًي الذي قتل هللا عمدا وعن سابق ذلك الطفل السور... ّالمجرم الصغير وسيم زكور 
  ! إصرار وترصد

  
ّذلك الطفل الذي ساقته أقداره اللعينة ليصلى حار الحرب ونارها، في أحلك بقعة زمكانية  َّ َ َ

ّسيقتل هللا عما قليل! ًتبا له... في التاريخ البشري الحديث  ُ ُ !  
  

هنا وحشية حرب عام ! هنا حيث سيموت هللا في بضعة أيام... هنا الجحيم ... هنا سوريا 
بل تكاد ....  التي تلتهم الجميع بما فيهم السالح والحجر والشجر والمدر والبشر 2011

  :وإليكم تفاصيل القصة! ... َّتتخطف من السماء ذلك القمر
  

... في عائلة صغيرة ال ناقة لها بهذه الحرب وال جمل، ثم في غفلة من زمن ساقط 
فهربت شظاياها بعائلة الطفل وسيم زكور إلى ما .... ير سقطت قذيفة اللؤم في ديار صغ

  ... وراء الكون، هربت بها على أجنحة من مالئكة األبد إلى أبد األبد
  

ًهنالك في كبد السماء حيث نامت العائلة نومة السرمد تاركة وراءها طفال يتيما يدعى  ً
تعش ما بين خطابات ًمضغة من لحم يتيم تر.... وسيم، يذوي كالوردة في عراء الحرب 

ٍبقية روح من ماء ودم ودمع .... القذائف وهتافات الرصاص ومراسالت الصواريخ  َ َّ
  ... تتناهشها ضوضاء األلم وسكاكين الرصاص

  
والوميض الوحيد بين أشباح ... رغم أنه كان اللون الوحيد بين حوارات األسلحة تلك 

ند زعماء الحرب ولصوص األرواح إال أن ذلك لم يكن ليشفع له ع.... العتمة هناك 
  !!! وتجار الديانات والمذاهب

  
  ... ًها هو و قد استفاق وحيدا ما بين ميمنة من دم و ميسرة من هدم

  ... يصرخ أبي
  ... يصرخ أمي

  ... يصرخ إخوتي
  ... فال أحد يرد

  !!! ال أحد... ال أحد 
ًاللهم إال مارجا من نار يتلوى التهابا في زوايا المكان  ًوهدير رصاص يزمجر احتراقا ًّ

  ... بدقائق الزمان

  ! غبار في كل مكان .. غبار .. غبار
  

... فال يجيبه إال أزيز الجوع وصرير البرد وعويل الجروح .... ّيصرخ باآله واألواه 
  ... اللذان اختفيا إلى األبد... وذكرى البابا والماما 

  ! ِأمي أين انت... أبي أين أنت؟ 
  

أسود من الحجم ) زبالة(ار لحوم أهله المشوية تحت نار القذيفة إال كيس لم يجد من آث
كانا ميراثه الضخم وتركته .... ًوحذاءا ألبيه يكبر قدمه الصغيرة بعدة مقاسات ... الكبير 

  .المترفة من بقايا حطام بيت أبيه
  

َوبعد أيام من براثن الوحدة وسكاكين الخوف الذي يقطع الجوف  ِّ جوع نهشة نهشه ال... ُ
فأنزل ... ثم الحقته أنياب الدخان تخلب غضاضته باالختناق ... شبه قاضية شلت قواه 

ًقدمه الصغيرة التي تشرف جباه زعماء العالم و تكبرهم قدرا  في حذاء أبيه، ليداري به  ُ ِّ
  ! ... جلد أسفل قدميه الطري الذي لم يكد ليتخلق بعد

  
ه باألرض ينادي هللا دون أن يجيب، ويلعن ثم مشى بين الركام وصوت اصطكاك حذائ

فلم يجد من .... ها هو يبحث عن أبيه وأمه وذكريات إخوته .... ًاإلنسانية جيئة وذهابا 
... َلقد يئس منه قدره .... ومن ذكرياتهم إال ذكرياتها ... لحومهم إال روائح شوائها 

ّه الهدم وحيه الردمفانطلق يبحث عن الطعام بين نفايات المزابل قرب أطالل بيت ِّ َ ...  
  

ومزق الغبار عينيه ... وبعد طول بحث بين المزابل حاصر شبح الوهن عظامه الطرية 
  ... العسليتين، ثم خنقه العطش وجنزرته الوحدة بسالسلها

  
  ! ًأبي أين أنت؟ أمي أين أنتي؟ أين إخوتي؟ أين ذهبتم جميعا

  ... ال أحد... وال أحد 
  

ه التي صادرها زعماء العالم بتواقيعهم على اتفاقيات النفط والغاز ال أحد يشعر بطفولت
ًطعاما لبركان ... ّوالتي أدت إلى إلقائه وأهله خارج أسوار المدنية ... والمال والسالح 

الحرب التي أججتها الطائفية واإلرهاب وبرك النفط واإليديولوجيات اإلقصائية التي 
  ... ااجتاحت سوريا من شمالها إلى جنوبه

  
الوحوش الكاسرة التي تحكم ) أنا(ثمن التطرف والجهل وإرواء .... ها هو يدفع الثمن 

ِّها هو يدفع ثمن جهود مبشري األديان ومؤسسي العرقيات ومهندسي ... الكوكب  َ ُ
  ... الموزاييك الطائفي المتناحر في المنطقة

كفيرنا لبعضنا واختراعنا ها هو يدفع ثمن اختالفنا حول هللا وصفات هللا وتمذهبنا و ت
  !! لألديان

ال كبائعة الكبريت في األدب العالمي بل ) .... الوطن(ُها هو يلقى على قارعة طريق 
ًكالكبريت نفسه، إذ يشتعل احتراقا بالخوف ثم يحترق اشتعاال بالجوع ً ....  

  
لعه ظالم ها هو وقد ابت... ًها هو وقد استلقى مغشيا عليه بعد أن أنهكه اليتم والجوع 

فخطب بزعماء ... ظلمات بعضها فوق بعض.... وافترسته غياهب الوحدة .... الغوغاء 
  :ًالعالم خطبته األخيرة قائال بنبرة طفولية شاحبة

  
ًتبا لنفطكم وأموالكم ... أريد حضن أمي ... َأوقفوا المدافع والحروب والرصاص "

بي الذي صادرتموه من ثدي أمي ب أريد حلي... وأديانكم وطوائفكم وأنبيائكم وآلهتكم 
أريد مقعد دراستي ... أريد دفتر العلوم الذي اجتثثتم أسطره بأسلحتكم ).... زعرنتكم(

  ... ّأريد نور عيني الذي أطفأتموه بتكفيركم لبعض.... الذي حطمتموه بنزاعاتكم 
  

... رهاب ًولست شيعيا ألموت بسيف الجهاد واإل... ًأنا لست سنيا ألموت بقذيفة شيعية 
 F16 ًكما أنني لست ماركسيا ألموت بال... ولست برجوازيا ألموت بلغم شيوعي 

  ... اإلمبريالية
  

  ! .... والصالة على المصطفى... أنا طفل وكفى 
  

ًأريد صفا ومعلما كي أثرثر ألزعجه ... وماما ماما يا أنغاما ... أريد دباديبي ولعبي  ً
أريد مدرسة كي أهرب منها ألشتري .... مشاكستي ًفيأمرني بالوقوف جزاء لثرثرتي و

  ... وأطارد القطط ما بين الحارات... الحلوى من عند أقرب مخبز 
فمحمد ... أم لماوكلي ... ال تهمني الوالية اللعينة إن كانت لعلي أم ألبي بكر أم ألبي لهب 

  ... كله ال يهمني
سنة و شيعة إن كانت لجيفارا أم وال تهمني خالفة دمحم التي تتصارعون عليها ما بين 

ًوال يهمني ربكم الذي تقتتلون من أجله إن كان سنيا أم علويا أم ! أم لشيرخان... للبغدادي  ً
ًشيعيا أم مسيحيا    كم والـــفأنا ال أكترث لفلسفات... م ـــم و ال يسوعكـــوال يهمني دمحمك.... ً
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وال حادثة صلب المسيح وال فقه . ...وال الشرك الخفي ...  لتوحيد األسماء والصفات
وال سخافات ماركس وأنجلز وهيغل وال فتاوى ابن تيمية وال ... الوالء والبراء 

  ... خزعبالت بولس الرسول وال يهمني ما جاء في التلمود
  

  ! ... ِلم أزن بمحصنة حتى أستحق كل هذا الرجم
  ... لست قاطع طريق حتى أستحق كل هذا الصلب والتقطيع من خالف

و لم أحلق .... أنا ما اقتربت من ينابيع نفطكم التي تقتتلون عليها في دير الزور والرقة 
  ... وال عانة كي أكلف... إذ ال لحية لدي بعد ... ًلحيتي فسقا كي يقام علي حد ابن حنبل 

  ! ..ال مرة و ال.... وال سبيت زينب ....ولم أقتل الحسين حتى تحملوني وزر دمه 
  

ًليبا ال عمدا وال بالخطأ لم أكسر ص َّوال أعرف كيفية قراءة القرآن حتى أتهم بالطعن .... ً ُ

) البالي ستيشن(كل ما أعرفه من هذه الدنيا هو عبارة عن دولة صغيرة من لعبي و! فيه
 في 10 من 10الذي اشتراه لي أبي السنة الماضية كمكافأة على حصولي على عالمة 

غسل وشك يا (ًنعم أعرف ريمي جيدا وأحفظ أغانيها  .... وريمي بندلي..... الرياضيات 
  .....)عطونا الطفولة) (قمر

... كل ما أعرفه عن هذه الدنيا هو وطن صغير من ضحكات أهلي الذين قتلتموهم 
  ... وطريق قصير إلى رأس حارتنا حيث أشتري لوح الشوكالتة من عند صافي البقال

  "! يأعيدوا لي وجود.... ردوا لي طفولتي 
  

عم ... وبعد أن انتهى وسيم من خطابه السابق في حضرة زعماء الكوكب الالمبالين 
... وألقيت الرهبة في قلوب الزعماء، فبلع كل زعيم ريقه من الخوف ... الصمت المكان 

  ! فجسد وسيم يتكلم وهو على وشك أن يقتل هللا
  

ًحيدا هادئا جدا على رصيف ثم استسلم و.... نزل وسيم عن المنصة بعد أن أنهى خطابه  ً ً
َّمن أرصفة سوريا المهترئة، بعد أن ركعهُ الجوع وبطحه البرد ليهزمه األلم بالضربة 

إلى أن ارتفعت سكين العطش في السماء ليعمي بريقها عيون هللا في السماء ... القاضية
َلتهوي على رقبة وسيم الصغيرة الطرية ، فتذبحهُ ذ.... ثم وييييييي ...  َ َ ًبحة أخيرة أطفأت ِ

وعند هذه اللحظة المفصلية في تاريخ الكون، يصرخ المأل األعلى .... عينيه إلى األبد
  : بكل نجومه وكواكبه ومالئكته وجبروته

  
  ... ّمات وسيم زكور
  ... ّمات وسيم زكور
  ! ّمات وسيم زكور

  
  ... وكأني بنجوم وكواكب الكون عدسات تراقب خروج الروح من الجسد الصغير

  
ًمات وسيم وسيما على قارعة الرصيف السوري متلحفا ميراثه الضخم الذي ورثه عن  ً

وحذاء أبيه، ذلك الحذاء الذي يكبر مقاس ... أبيه، ميراثه المكون من كيس الزبالة األسود 
إنه الذكرى الوحيدة التي بقيت من أطالل بيت أبيه ... قدمه الصغيرة بأضعاف مضاعفة 

  ! يا لها من تركة ضخمة مترفة... فى الذي اخت
  

مات ... مات وسيم ونمرة حذائه الفضفاض تكبر مقاس قدمه الصغيرة بأربعة أضعاف 
  ! ونمرة حذائه تكبر مقاس كوكبنا اإلجرامي القذر بأربعة أضعاف

  
َّمات ثم تحلل جثمانه الطاهر على الرصيف في سوريا دون أن يجد من يقدس التراب 

ًمات وسيم وحيدا على الرصيف والريح تلعننا إذ تصفر بتجاويف ... بمواراته فيه
  ... جمجمته التي أكلها الدود فوق األرض

  
مات وأزيز ارتجاف لحمه الطري تحت وطأة البرد يطعن كرامتنا ويحاكم وجوديتنا 

ِّويلعن واقعنا وفالسفتنا وكهنتنا ومنَظرينا وصانعي أيديولوجياتنا وسياسيينا ُ.  
  

أشرف لي من أن ... فلتأكلني القطط والكالب ... ه الصغير يصرخ ويقول مات وجسد
  ... تواريني أكف جنسكم البشري اآلثم

  
َدون أن يجرأ على دفنه أحد... مات وسيم زكور ثم نهش جثمانه الكالب  ُ ...  

  
ًرحل عن عالمنا ولم يترك إال كيس زبالة من المقاس الكبير وحذاء أسودا بال نعل وال  ً

  .يرمسام
  

  .... كم لأقول الحق الحق
  ... لم يمت وسيم زكور

  بل مات هللا يوم مات وسيم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ِديك الشيخ ْ ّ ُ  
  

ََختمت القرآن  ْ ُ ُ ِأهداني الشْيخ ديكا لئال تفوتني صلوات الفجر ..َْ ْ َِ َ َ َ َ ُّ َ ً ٌأنهضتني الشمس الالهبة . َّ َ ِ ُ َْ َّ ْ َ ْ َ
ُبْينَما الدْيك ف ّ ِي قدر على نار هادئةَ ٍ ٍ ْ َ!!!  

  

  إصرار
  

ِقتلتهُ في المرة األولى  َّ ُ ْ َ ْلم يمت.. َ ُ َ ْ َ.  
ِقتلتهُ في المرة الثانية  َ ِ َّ ُ ْ َ ْلم يمت.. َ ُ َ ْ َ.  

ِفي المرة الثالثة، الرابعة ِ َِ ِ َ ِ َّ .. .......  
ِفي المرة األلف صلى من أجلي ِ ِْ َ ْ ّ َ ِ َّ !!  

  

  ّاللئيم
  

َأطعمتهُ لحمي؛ إستطعم َ ََ ْ َ ُ   . عظميَ
  

  نهاوند تؤم المصلين
  

َيذرع رستم الساحة المكتظة بالبشر ُ ُ ُ.  
  .. ّبره.. ّبره : صرخت به نهاوند 

ْتأكلين كبدي إذ تعلمينهم اآلداب، قال رستم ُ ْ ُ َ  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  ياسر املندالوي
 العراق
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  في مكان حساسشظية(اختار وارد بدر السالم عنوانا رئيسيا غريبا لروايته الجديدة  (

ورغم ان العنوان الثاني يبدو اكثر مالئمة ). انفجار آخر مفخخة في بغداد(وعنوانا ثانويا 
اال ان قوة ... لهكذا رواية بنيت اساسا على فكرة ما تفعله الحروب بالناس وتحديدا النساء

على فتقدم الجنس . الجذب الكبيرة لعنوان بداللة جنسية قد غير من ترتيب العنوانين
  .وهذا يبدو مفهوما في مجتمع سئم الحروب، ويشكل لديه الجنس مشكلة مزمنة... الحرب

  
ومصدر هذا التشويق اجتمع في ...     نجح الروائي في اختيار مادة مشوقة للسرد

بعد ان استقرت شظية في ... االولى طبيعة المشكلة التي تعاني منها الزوجة... نقطتين
والثانية اللغة البسيطة والمباشرة .... شبقية ال تعرف االرتواءبظرها جعلت منها امرأة 
فما ان تبدأ بالقراءة حتى ترغب باالستمرار للوصول الى ... في الوصف وفي الحوار

فنحن امام شخصيتين رئيسيتين في الرواية ... النهاية لمعرفة كيف سينتهي كل هذا
 آلخر مفخخة انفجرت في بغداد، وهي تمثل انثى خرجت من مأتم الشظايا) نور(الزوجة 

والزوج الذي ادمن جميع انواع المقويات الجنسية للمساعدة في تخفيف محنة زوجته 
... سأموت... جسدي يؤلمني... اخرج الشظية فإنها تقتلني... (وهي تتوسل اليه ان يريحها

  ).206ص 
  

مما ضيق على ...     المالحظ في هذه الرواية ان السرد فيها جاء على لسان الزوج فقط
خاصة وان الثيمة االساسية فيها ... المؤلف المناورة بين الشخصيات وبيان تفاصيل اكثر

ونحن كقراء كنا بحاجة ... واسلوب التنوع في السرد كان ضروريا للغاية... كانت معقدة
 ...لسماع الزوجة وحواراتها الداخلية او يتم اخبارنا بذلك عن طريق الراوي العليم مثال

فقد حرمنا من معرفة ما كانت تشعر به الزوجة قبل واثناء ... اما االكتفاء بسارد واحد
وبعد كل تجربة حميمية للتنفيس عن التوتر والضغط الهائل في ذلك المكان الحساس من 

خاصة عند الغياب االختياري او القسري للزوج عنها خالل ساعات النهار ... جسدها
ع من الحرمان تحقق عند اخفاء المؤلف عمدا او سهوا ما دار ونفس هذا النو... الطويلة

وماهية وطبيعة االسئلة التي طرحتها الدكتورة ... بين الطبيبة النفسية والزوجة في العيادة
على غرار كيف ... لتتكرر الحالة حول طبيعة عالقة الزوجة مع الكلب... ونوع االجابات

وهل كان الكلب هنا ... شباع رغبتها الملتهبة دومااهتدت الى اللجوء اليه كوسيلة بديلة إل
وكل هذه االمور تتعلق بدون .... اكثر كفاءة؟ وماهية المشاعر المتخلفة بعد تلك التجربة

كنا نطمح ان ... شك بالبعد النفسي والتي كانت ستغني الرواية وتجعلها اكثر تخصصية
والرواية ضمت خاصة ... نرى غوصا اعمق في نفسيات الشخصيات المطروحة

لهذا فان ... لنفهم اكثر ولنرى بشكل اعمق) الزوج والزوجة(شخصيتين محوريتين 
الرواية جاءت بسيطة في معالجتها لقضية االضطراب الجنسي والسلوكي ليس فقط 
للزوجة المصابة بشظية في مكان حساس بل لفهم حالة زوجة رئيس القسم الستينية التي 

لتبقى ... سية، والتي طرحت كنقيض تام للزوجة االخرىانطفأت لديها الرغبة الجن
  .المعالجة ناقصة في الحالتين

  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وكأي عمل روائي فان الرواية ضمت شخصيات ثانوية بعضها لم تخدم كثيرا الثيمة 
ى الدوام التي كانت تلبس عل... الموظفة في قسم التدقيق) ساجدة(االساسية للرواية مثل 

لكن كل محاوالتها لم ! بنطلونات ضيقة بالوان مختلفة وتطارد الزوج بعينيها وتلميحاتها
دخلت موظفة التدقيق ساجدة (تسفر في النهاية سوى الى المزيد من ابتعاد الزوج عنها 

في حين كان يمكن ان تكون ساجدة وجها لحياة اخرى ) 235ص .. الى غرفتي فلم اراها
ن صديقة يشتكي عندها الزوج بدال من الشكوى امام رئيس القسم في للزوج كأن تكو

وهنا اليس من حقنا ان نسأل عن . قضية حساسة تتعلق بالشهوة المستعرة لزوجته
المغزى والهدف من اقحام شخصية ساجدة بهذه الصورة التي لم تخدم كثيرا ال ثيمة 

االول ... الرواية كانت من بعدينفالثيمة االساسية في هذه . الرواية االصلية وال الزوج
بقصد الحفاظ على متعة القراءة لدى ... البعد النفسي وتمت معالجته بطريقة مبسطة للغاية

حيث نجح المؤلف في اظهار ... والثاني الحرب.... وهذا تحقق الى حد كبير... القارئ
وما ... مساوئ الحرب وتأثيراتها على الناس بحاالت وعبارات محددة ومنتقاة بدقة

المشهد الذي جاء في عيادة الطبيبة النفسية اال تجسيدا لشكل الخراب النفسي للناجين من 
وتلك االخرى تضحك كلما سمعت ... فهذه البنت لم تنم منذ اربعة عشر عاما... الحرب

وصاحبتنا المصابة بتلك الشظية التي ال تساوي فلسا واحد ، لكنها باتت ... صوت انفجار
ص ... ليوقفوا الحرب وستختفي االمراض والشظايا... الحرب. (اسرة كاملةتهدد حياة 

ص ... ال تنفع الجراحة وال علم النفس. انها المرض الكبير فينا.. الحرب(او ). 208
هذه هي (لتختتم الرواية بعبارة جاءت منسجمة مع العنوان الثاني قبل االول )... 209

  ).244ص ... فاستعدي لختانك...  نملكتقص فينا أعز ما... الحرب حبيبتي نور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  عصام عباس أمني
 العراق
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  القطعة األدبية ال تلمس القارئ إال إذا تفجرت من ألم الكاتب ،فالكلمات التي تلمس

القلوب هي كلمات تنبع من االم عميقة ،ولن تتحول إلى إبداعا إال إذا لمسها األلم الراقي 
  "لها لتصبح تحفة ثمينة في متحف الحياة وصق

  
للكاتبة سلمى الغزاوي الصادرة سنة " ذاكرة قاتل كي ال تنسى"    بصدد قراءتنا لرواية 

بداية , من الحجم الصغير 142 عن دار اكتب النشر والتوزيع عدد صفحاتها 2018
ستحضارها لكي ال نالحظ أن العنوان يوحي إلى ذاكرة مليئة بالحزن واإلنتقام التي تما إ

كما أن صورة ,تنسى هذه الذاكرة أو هذه القصة لتبقى رمزا من رموز الظلم واالضطهاد 
الغالف التي من إعداد أحمد فرج توحي لنا من خالل نظرتنا األولى لرواية أن هناك فتاة 
بزيها األحمر الدي يميل إلى ماهو رسمي وسط غالف أسود يوحي بالظلمة التي تهرول 

نها هذه السيدة الثالثينية العمر على حد التقدير وتتضمن الصورة كدلك شخص هربا م
يرتدي هو األخر نفس اللون األحمر ويحمل سكينا ,اخر يظهر منه جانب يده األيسر فقط 

وباعتبارها تنتمي إلى جنس الرواية ,هذا ما قد يوحي لنا بأنها يد القاتل المقصود ,
ر األدب شيوعا في الغرب الدي نشأ مبكرا ربما في البوليسية وكما هو معروف من أكث

القرن السابع عشر أو الثامن عشر ،حيث يضع القارئ تحث وطأة نص تشويقي ومثير 
اليستطيع إال أن يتتبع وقائعه ،وهذا مانجده في رواية سلمى الغزاوي حينما تكبلنا بقيود 

على " الما النهايةالقاتل "الفضول والسير خلف حروفها لكشف الغموض حول شخصية 
حد قولها ،محاوال استنتاج النهاية وكشف اللغز الذي يؤدي بهذا القاتل إلى إرتكاب 

اإلبداع الحقيقي هو الذي تكون نهايته غير متوقعة "الجرائم ،لكن كما هو معروف 
  ".وصدمة للقارئ وتجعله في األخير شارد الذهن 

  
 ،تسرد قصتها "ذاكرة قاتل كي ال تنسى"    نجد أن رواية 

اتخذت قرار دراسة الصحافة وامتهانها  صحفية تدعى عايدة،
إلكمال ما بدأه والدها الذي كان صحفيا معروفا وشريفا في 

وعندما صرح في آخر مقال كتبه أنه يملك  محاربة الفساد،
معلومات هامة وخطيرة في قضية من أكبر قضايا الفساد 

 الجريدة ،وبعد ذلك المادي ،قاموا بتصفيته وهو يغادر مقر
امتهنت عايدة الصحافة بقسم الحوادث وتكتب العديد من 

  ..التحقيقات حول جرائم وحشية

إلتقت بعشيقها عمر الذي يشتغل في الشرطة القضائية بعدما راسلها عبر البريد 
اإللكتروني حيث أبدى عن إعجابه لكتابتها ونية مساعدتها في كتابة التحقيقات وكذلك 

خمينات واإلستنتاجات لتوصل إلى هوية القاتل المدعو الماالنهاية الذي كان يقتل تبادل الت
الضحايا المرتبطين بالبيدوفليا وتصفه عايدة بالشبح أو الشيطان الذي يتلذذ في نحر 
ضحاياه ويغيب بعد ذلك أثره ،وهذه القضية التي يشتغل عليها عمر من خالل مهنته من 

كذلك عايدة التي تحاول كتابة مقاالت حول الجرائم  ،أجل إلقاء القبض على المجرم
لتنوير الرأي العام بالمستجدات وهو األمر الذي أدى بعايدة إلى الوقوع في حب عمر، 
بعدها توالت جرائم القاتل دون أن يترك أي دليل يثبت هويته حتى وصل إلى جريمته 

 المتسلسلة لكن هذه المرة السابعة وهي الجريمة األخيرة واألكثر بشاعة من كل جرائمه
أخطأ القاتل حساباته وخلف بصماته وأثر حذائه في منزل الضحية ،مما مكن من تحديد 
هويته وهو المدعو سعيد والملقب بالسعدية ألنه معروف بشدوده الجنسي ،والضحية 
السابعة هو رجل سياسة يدعى منصف سراج الدين ،لكن سعيد فر إلى نزل بإحدى المدن 

 وبعدما حددت الشرطة مكانه ،اقدم على اإلنتحار عن طريق تناوله لمزيج قاتل الصغيرة
  .من المواد الكيميائية الخطيرة ،مما أدى إلى وفاته على الفور

  
    بعد انتحار سعيد أغلقت القضية على إثر كل الدالئل التي تثبت تورطه في الجرائم 

مل في طياتها مفاجآت كبرى أبعد عن السابقة لكن عايدة ظلت تفكر في أن هذه القضية تح
  .احتماالتنا ألن لعنة السفاح الماالنهاية لم تنتهي ولن تنتهي أبدا

  
    والمفاجأة الكبيرة التي تحملها الرواية هي أن هوية السفاح الماالنهاية ليس هو سعيد 
بل هو الشخص المقرب لها هو عمر الشرطي القضائي الذي تعرض إلى اإلستغالل 

وأقر على أن  ، إلى اإلنتقام لألطفال المغتصبيني في سن السابعة مما أدى بهالجنس
القوانين المجتمعية والقوانين الوضعية قاصرة لحقوق األطفال المغتصبين ،وكان 

 معه في نزهة إلى إحدى حيث اصطحبه" منصف سراج الدين"مغتصبه هو صديق والده 
هذا ما أدى الشرطي إلى تطبيق  ،لخلفييارته وأغتصبه فوق مقعدها اأوقف س ،الغابات

عدالته الخاصة في حق مغتصبه ومن أجل تطوير قدراته في القتل أخد عينات إجرامية 
وشرع في البحث عن ضحايا تجريبية وساعدته مهنته ليستعملها كوعاء لتنفيذ جرائمه 

  .بسهولة مطلقة
  

ثانوية البعيدة عن األنظار     في الليلة التي قطف فيها روح منصف ،تسلل إلى إقامته ال
ارتدى عمر قفازتين وأجهز سكينه  ،خصصها لممارسة اضطراباته الجنسيةالتي كان ي

وجلس ينتظر في الظالم وعند انقضاضه على منصف دس يده في جيبه واتصل بعشيقه 
الشاد سعيد وطلب منه أن يلتحق به وبعد ذلك قطع العضو التناسلي لمنصف وألقاه في 

صد غرفة النوم وحطم الخزينة من أجل إلقاء التهمة على سعيد وكما كان المدفأة وق
متوقعا دخل سعيد إلى البيت وتناول الطعام وأقدم على السرقة وبعد ذلك انطلق عمر إلى 
غرفة سعيد وزرع األدلة بعناية وهي بعض من األعضاء الجسدية التي كان يقتلعها من 

اإلنتحار ليكون الضحية الثامنة بشكل غير مباشر الضحايا وبعد ذلك فر سعيد وأقدم على 
وتقرب عمر من عايدة ألنه يريد أن تكتب  ، معها البحث عن مجرم الماالنهاية،ويغلق

  .رواية عن إنجازاته اإلجرامية وتكتب عن الصغار ضحايا البيدوفليا
  

      لكن هل استطاعت سلمى الغزاوي الدفاع عن األطفال ضحايا اإلعتداء الجنسي؟
    هل يمكن أن تكون الكتابة طريقا لدق مسامر النسيان على أحداث مؤلمة مخزنة في 

  الذاكرة؟
  ؟رهين بكتابة ألم وإخفاقات الكاتب      هل تحرر الذاكرة من الماضي

  
ضرورة الكتابة هو أن نفعل " كتابة النسيان"    يقول علي شايع في مقاله المعنون ب 

والكتابة عليها أن تكون بحجم الميزان قبل الوثوب  ،قا منهلونعيش المقبول والمحدود منط
  .عليه ألنها ستكون قفزة في جهة النسيان األعمق

  
الكتابة هذه العملية الزئبقية الضرورية الواقعة بين الذاكرة "    وحسب جاك الكان 

والنسيان في مقام برزخي بين الواقعي والخيالي والرمزي هو الضابط رغم تداخل 
اكرة من األلم ومن هنا قد نفهم أن استرجاع األحداث المخزنة في الذ ،"ئر الثالثاالدو

فالكاتبة سلمى  ،الذاتي للكلمة بل بالمعنى الجمعيال بالمعنى  ،ضروري في كل كتابة
الغزاوي هي النائب عن األطفال ضحايا البيدوفليا ،تحمل آالمهم الصغيرة والكبيرة وهي 

هم الحالية وهذا ما تجسده شخصيتها عايدة الكاتبة التي تحاول ذاكرتهم الطفولية وذاكرت
  .أن تسلط الضوء على هذه الظاهرة لكشف أسبابها ومخلفاتها في حياة األطفال

  
    وألن الكتابة هي لعبة نسيان تطوي األحزان والمعاناة في النهاية لكنها ال تطوي 

على لسان  ، الذي تنكر لهمعقصص المظلومين الذين تجرعوا ألم الخذالن من المجتم
حتى انتهي منها ومنه وأغادر   ،،متأرجحة بين النسيان والالنسيانمترددة أنا "عايدة 

هنا تحاول الكاتبة أن تبين أن استرجاع األحداث  "ر الذاكرة بأقل الذكريات الممكنةمغاو
رجح بين المؤلمة من أجل تحويلها لحروف هو أمر مرهق يعيد أحداثا حزينة تجعلنا نتأ

  

  
  عبد القادر أعمر

 سورية



 

    
33 – The Writer::  Issue No. 35 :: February 1st  2020 

   

النسيان والالنسيان لكن ضرورة الكتابة تفرض العودة إلى هذه األحداث من اجل 
  .الخروج منها بأقل األضرار

  
فلوالها ما كنا لنطلب ,يؤمن معظم الكتاب أننا ندين الجراح بالكثير "    وتقول أيضا 

 هم الكتاب اللجوء األدبي لنكتب ونشفى بعد أن تمكننا الكتابة من رتق جروحنا ،كثيرون
الكتابة انفتاح "الذين يستشهدون على عالقة الجراح الغائرة بالكتابة بالقول الشهير لكافكا 

  .." جرح ما
  

    هذا الجرح الذي تتحدث عنه الرواية هو حب عايدة لعمر الذي ال طلما غواها شغفه 
 ألن فصعب عليها النسيان,الجميل لكنه كشرعن أنيابه بعدما وصل عمر إلى مبتغاه 

لكن هل استطاعت عايدة أن تنسى طيف عمر ... طيف الحب أقوى من اإلستسالم لنسيان
  بعدما خطت أناملها رواية عمر السفاح الماالنهاية ؟

  
ماذا لو امتلكت الشجاعة الكافية ألول وأخر مرة في حياتي "    على لسانها تقول 

وتعود للقول " الحب القاتلوأحرقت مسودة هذه الرواية الملعونة ألتحرر من طيف هذا 
ألول مرة أعي أن كل ما يشاع عن استحالة إصابة قلوبنا بداء النسيان مجرد ترهات "

وهنا تقر الكاتبة أن الكتابة  .."نسجتها الروايات واألفالم الرومانسية لنبقى على قيد األمل
حرف لكن البحث ال تستطيع ان تمسح الذاكرة القلبية للكاتب ألنه ال سبيل للنسيان عبر األ

  .في قبو الذاكرة واأللم يفجر اإلبداع
  

    وفي الشق الثاني نالحظ أن الكاتبة استطاعت الدفاع عن األطفال الصغار ضحايا 
اإلعتداء الجنسي بعد سردها لقصة عمر أو السفاح الماالنهاية وكشفها لألثار النفسية 

 ،ان جراء عدم استيعابهم الصدمةلنسيالبعدية االنتقامية التي تستعمر ذاكرتهم والرافضة ل
وهو الشيء الذي خلق اضطرابا في بنية شخصيتهم وكذلك أكدت على أن تخزين الطفل 
للحدث خالل تعرضه لإلعتداء يقوم بنقل الذكريات واألحاسيس المريضة إلى منطقة 

تنتج الالوعي إلى أن تتطور حالته وتصبح ذكرياته وأحاسيسه كيانا مستقال قائما بذاته ل
اضطراب أخر يدعى بالسكيزوفرنيا تجسيدا للشخصية االنتقامية وترجع الكاتبة مشكلة 
تنامي هذه الشخصية االنتقامية لدى األطفال إلى األمهات واآلباء ألنهم لم يالحظوا 
تعرض أبنائهم لإلعتداء الجنسي وحتى إذا تمت مالحظة األمر فيكون بعد فوات األوان 

 ،فيه المساعدة النفسية عن تجميلهاطفل الضحية إلى حد تعجز أي بعد تشوه شخصية ال
لنصل في األخير أن استحضار الكاتبة لعنوان قصة قاتل كي ال تنسى من أجل الوقوف 

 ،يهم النظرة التحقيرية من المجتمععلى ظاهرة األطفال ضحايا البيدوفليا كي ال تطغى عل
لنفسية وكذلك معاقبة كل المجرمين وتقديم لهم المساعدة الالزمة لتجاوز األزمات ا

   المتورطين بالبيدوفليا بأقصى العقوبات
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  ّثقافة تربي أفرادها على إحتقارها، هي بنت بساطة الروح وليونة العقل، أنبتت على بدائية َّ ُِ ُِ ِ ِ ُ
التواصل ومحدودية العيش ضمن مجموعات بحاجة إلى البقاء البيولوجي أكثر من ما تحتاج 

ثقافة المسايرة ال الصراع، مسايرة الطبيعة الفيزيكية . إثبات وجودها الكينوني الواعي
وقوانينها، وليست ثقافة مبنية على محاورة الذات الواعية المدركة ألهمية وضع أثرها 
العقالني المادي على األرض أو المكان ومن ثم تضع قوانينها بموازات الطبيعة وتقرر 

  )يرة والتأقلم السلبيالمسا(السيطرة بدل 
  

ّ   ثقافة كهذه تلزم كائناتها بإطاعة الالمدرك والالمفهوم والالواضح، إذن هي ثقافة تأسست  ّ ّ ّ
َبنيتها المعرفية على الطاعة والخضوع، ال الجدل والدايناميكية الحيوية والتي تفرخ  ّ ِ ُ

 من جهة والموضوع بمخرجاتها ضمن معادلة التأثير والتأثر بين الذات الفاعلة والواعية
  .ُالمدرك خارجها من الجهة األخرى

  
  كائنات الثقافة تلك تتراكم لديها أعراف وعادات نمطية ال يمكن ألي فرد الخروج عنها خشية 
فقدان التماسك الباعث للقوة والهيبة الرجولية المتجلية في الذات الثقافية العامة الناكرة إلرادة 

  .ّالفرد الحر
   

 منظومته القيمية الرافضة لمواقف فردية، التحقير هو موقف سلوكي ينبعث من ٌ سلوك يحتقر
يرفض األسالك الشائكة واأللغام القيمية التي ) ال واعي بعض األحيان(موقف فكري واعي

ّموقف جوهري خفي، يصبح بمرور األزمان . تنفجر بمن يحاول اإلبداء بمكنون من مكنوناته
  .خالل ما سميت باألخطاء والجرائم بحق الثقافةمن الالشعور الجمعي يظهر من 

  
ليس بإمكان كل فرد بلوغ مرحلة اإلحتقار لثقافته أو للثقافة، من يخرج عن دائرة الطاعة 

، أو هو المبدع لحياة فردية )وهذا ليس موضوعنا هنا(ّللثقافة الملغومة إما هو مجرم أو جاني
وغماتية وإهتزاز القيم المألوفة ويخطط واعية وهو الذي ينوي إظهار ثقافة الشك من الد

  .للوصول بالمجتمع ومؤسساته إلى حتمية الحركة والتغيير والدايناميكية
  

َ من يحتقر الثقافة هو نفسه محتقر ومنبوذ من ثقافته، إذن المعادلة واضحة فالثقافة تحتقر من  َ ُ
ت في ممارسة تأثيراته يحتقرها، ومن يحتقر الثقافة هو الباحث عن ايجاد مخارج معقولة للب

ّ، وبهذا تظهر بنيات معرفية أخرى قد تصطدم بالقديمة ضمن مشاريع )الثقافة(عليها أي على ِ ُ
ّمختلفة قد تكون ثورة مسلحة أو سياسية أو تحول من نوع علمي وحضاري يتجسد في أشكال  َ َ

  .لديمقراطيةنضالية أخرى كالثورات العلمية والمعرفية والصناعية والمدنية المتسامحة وا
  

    ثقافتنا الكردية هي من النوع المؤطر المؤسس على الفولكلور والتراث النمطي التقليدي 
للحياة تزرع بذورها في األفراد والجماعات من خالل مؤسسات التنشئة اإلجتماعية النمطية 

ًأيضا، هي ثقافة مزروعة إعتباطيا، تنكر التجديد والتحديث وال تتكيف ال سياسيا  ً ًوال إجتماعيا ً
األحزاب (ًوال دينيا مع المستجدات الحداثوية، فالنمطية تلك متجسدة في الشخصية السياسية

وكذلك ) ًالمجموعات الدينية ومؤسساتها نموذجا(والشخصية الدينية) ًورجاالتها نموذجا
ًكليا وإن تتظاهر ش) ًاأليقونات الفردية اإلجتماعية ومنظوماتها نموذجا(الشخصية اإلجتماعية

  .ضمن موديالت التجميل الظاهري
  

ّ إذن نحتقر أنا وأنت يا صديقي ثقافتنا كوننا نحاول تجاوز المألوف ولكن الثقافة ترد بالمثل بل 
ًأقوى، ومن هذا تبرز ميول إحتقارية من جانبنا للثقافة أوال ومن الثقافة تجاهنا ثانيا، نحن  ً

   ور حالة إحتقار للثقافةنعيش ثقافة اإلحتقار والهذه هي المسببة لظه
      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ً.جواب ألخي وصديقي الكبير دمحم حسين المهندس الذي أبتزني معرفيا    * 
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  حممد طه حسني    
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