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 الكاتب مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين
في أوروبا ،أمريكا الشمالية ،والوﻻيات المتحدة اﻷمريكية.
كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال ،ومن ثم البديل ،إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا للمجلة.
تقصد مجلة الكاتب إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراهن ،محاولة منها برفده بصوت الجدل الحيوي،
المفضي إلى السوية الثقافية ،والمحفز إلى مزيد من التﻼحم بين الثقافي – الفكري ،بل وحتى السياسي في زمن
أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى اﻷخذ بالتي هي أحسن ،ذلك أن أحوال الثقافات والمثقفين قد
تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف واﻷحزاب ،وأصبح المثقف أو أشباهه ،والجاهل المتثاقف في زمن الفايسبوك
يشترى ويباع في أسواق نخاسة اﻷنظمة واﻷجهزة والسفارات والغرف السوداء.
إنساننا اللبناني والعربي في اﻷوطان اﻷم ،وفي المهاجر والمنافي ،يجب أن ينهض ،وثقافتنا ينبغي أن تتطور
وتتوطد ،وﻻبد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر .فكل إبداع هو كوة حرية ،وكل فعل هو
انعتاق ،وكل تﻼحم فكر إنساني هو زمن آت.
تمر حيوات ،بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز اﻻبداع وتثمر الحرية ،ولمجلة الكاتب فيها سويعة ،لو عانقت
أقﻼمكم واحتضانكم لها ،وﻻ وقت يمر دون بشاراته.
يعمل فريق مجلة الكاتب وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجل:
توثيق الثقافة والفن اﻻنساني اللبناني والعربي ،القديم والموروث ،وتقديمه إلى

المجتمعات الغير عربية بالوسائل اﻻكاديمية ،عبر محاضرات ثقافية ،وترجمة دراسات عن
الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي ،ومن خﻼل تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع
موسيقيين أكاديميين غربيين.
يشجع ويتبنى فريق الكاتب أعمال الكتاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب ،أو

المتحدرون من أصول عربية ،ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة الكاتب التي تصدر بعدة لغات،
كما يتم التعريف بتلك اﻷعمال واﻻبداعات للجمهور العربي والغربي سواء في اﻷوطان اﻷم
أو المهاجر.
يؤمن فريق مجلة الكاتب بحرية الفكر والتعبير ،ويعتبرهما ركيزة أساسية لبناء

المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي ،الغير طائفي ،والذي يسوده العدل والمساواة والقانون.
يعمل فريق الكاتب مع المثقفين والمبدعين التقدميين اﻻوروبيين والعرب في التبشير

بضرورة السﻼم في الشرق بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي واﻻقتصادي مع دولة
إسرائيل ،ليس ﻷننا ﻻ نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق ،بل ﻷنه ﻻ يمكن أن يكون هنالك
سﻼم في ظل اﻻستمرار بسياسة اﻻعتقاﻻت الجماعية ،ومصادرة اﻷراضي ،واﻻعتداءات
العسكرية التي ﻻ تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان والدول العربية المجاورة.
يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة ،وكذلط تكاليف الموقع

اﻻلكتروني عبر نشر بعض اﻻعﻼنات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية .إنما
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق ﻻصدراها ،وتبرعات الكتاب والمبدعين
بانتاجهم الفكري.
يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي.
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فاطمة ناعوت
مصر

ٌ
ْ
بماء
معجون
المصري
قلوبنا.
وغسلت من الوجع
 أضحكتنا الكوميديا المصريةُ منذ نشأتها،
ِ
َ
ﱡ
َ
مشاكلهم ،وسخروا
اﻷرض الطيبة .عالج المصريون بالكوميديا
ضرب بعصاه هذه
الكوميديا منذ
َ
َ
َ
معجزات من السماء .الكوميديا هي ﱡ
فن تكبير الصغير
تعالجها إﻻ
ت قدَرية هائلة ﻻ
من معضﻼ ٍ
ٌ
ُ
ُ
تضخيم ِ ّ
ُ
سﻼحنا
الضحك والسخرية من المصائب ،هما
وتبسيط العواظم.
الضئال
وتصغير الكبير.
ُ
ُ
ً
ً
ّ
ُ
سهل،
اﻹضحاك
عميقا.
كل ضحك
كل كوميديا
ولكن؛
ض ﱠد المحن والنوازل.
ﱡ
ٌ
راقية ،وليس ﱡ
ليست ﱡ
ُ
تمر على قناة العقل .تلك
بعدما
القلب
من
الضحكة
تخرج
حين
جدا
الصعب
ولكن
حين يكون مبتذﻻ.
ُ
َ
ﱡ
هي منحةُ َ َ
مصر خﻼل النصف قرن
أهم وأخطر كاتب كوميديا عرفته
ُ
وملكةُ "لينين الرملي"ّ ،
الماضي ،وصاحب "عصا شارلي شابلن الذهبية”.
سافر "لينين" إلى السماء قبل يومين ،وترك لنا ً
سجل الخالدين.
تراثا فنيا هائﻼ ،حفر اسمه في
ّ
َ
َ
واستلب قلوبنا
عقولنا
فاحتل
وصبانا مع مسلسل" :هند والدكتور نعمان"،
دخل
ﱠ
َ
بيوتنا في طفولتنا ِ
بقلم رفيع وضع ِ ﱠ
دما .الطفلةُ المليحة الذكية تمسك
ليجرح دون أن
سنه الحا ﱠد على أوجاعنا؛
َ
َ
ٍ
يسيل ً
عالم لم يره من قبل ،فيبدأ
إيقاع
إلى
ينصت
وتجعله
الحياة
نحو
لتقوده
العالم،
عن
المنعزل
د
ّ
الج
ي َد
ُ
ِ
ُ
ٍ
ِ
َ
مواته .ودخل بيوتنا مع دراما“ :شرارة" و"سطوحي"  ،ليجرح فينا صخرة
قلبه بالخفقان بعد
ِ
ُ
أكثر
والتنمر باﻵخرين ووصمهم بالشؤم والنحس والغباء ،لنخرج من بين يدي دراماه
الخرافة
ﱠ
َ
ً
واحتراما لﻶخرين .وفي لقائه مع عظيم اﻹخراج "صﻼح أبو سيف ،قدّم لنا
نظافة ونقاء وأكثر حبا
ً
"لينين الرملي" بانورما الطمع البشري و"بداية" اﻻحتكار وأظافر "الرأسمالية" المتوحشة،
وتذل المغلوبين على
ثروات السماء
وكيف نشأت فوق اﻷرض ،بمحض مقامرة صغيرة ،لكي تحتكر
ِ
ّ
أمرهم فوق اﻷرض.
وأما لقاء مايسترو القلم )لينين( ،مع مايسترو المسرح )صبحي( ،فكان لقاء القمم الذي نحت
ً
مرت السنون والعقود .دخل إلينا
تظل
روائع خالدات ٍِ◌ سوف
لنا
ﱡ
َ
عابرة للزمان والمكان مهما ّ
ّ
الثنائي )لينين/صبحي( من بوابة المسرح ليهذبا فينا اعوجاجات أرواحنا وأدران نفوسناّ .
علمتنا
نتأمل خطايانا البشرية
)أنت حر( و )الهمجي( و )تخاريف( كيف نقاتل من أجل الحرية ،وكيف
ُ
المزروعة فينا بالفطرة ،وكيف نواجه شهواتنا المستحيلة التي تقودنا إلى المهالك ،من أجل أن
َ
َ
الجمال
فينتعش
القبح في أعماقنا،
مكانها فتعمل وتهزم
ضمائرنا
ونقتلها داخلنا؛ حتى تج َد
نواجهها
َ
َ
ُ
ُ
ُ
الذي فطرنا ﷲُ عليه .الكذب والقتل والحسد والطمع والشهوة والغرور والغضب والكسل والجشع
تتكون داخلنا كأدوات مقيتة وأسلحة غير
والشراهة ،وغيرها من أدران النفس البشرية التي
ّ
ّ
شريفة ِ ّ ُ
والتسلط واﻷنانية ،كانت في مرمى رصاص "لينين الرملي"،
والتسيد
تعزز غريزة البقاء
ّ
ّ
حبيسة دفاتره ،حتى أخرجها "ﷴ صبحي" ومثلها على خشبة مسرحه المحترم ،فجعلها في مرمى
عظيم
لقاء السحاب بين
الرخص .إنه
ُ
ِ
رصاصنا عبر كوميديا راقية ورفيعة ،ﻻ تعرف اﻹسفاف وﻻ ِ ّ
ٌ
ّ
شقية أتعستنا،
نعمة أغنتنا
رح ،في لقائهما
قلم
وعلمتنا وأبهجتنا ،وفي افتراقهما نقمةٌ ّ
ٍ
ِ
وعظيم مس ٍ
نتعلم في صالة المسرح ما فاتنا أن ّ
ننتظر أن ﱠ
َ
نتعلمه على
الذين
المشاهدين
نحن،
إﻻ
ثمنها
يدفع
لم
ُ
مقاعد المدارس وفي حضن اﻵباء واﻷمهات.
وهتفت
التقيت بعظيم القلم "لينين الرملي" ،في النادي اليوناني،
قبل أكثر من عشر سنوات،
ُ
ُ
َ
سيدفع ثمنه ”.فأطرق
معا .فنحن من
ُ
في وجهه بغضب“ :انفصالكم أنت وصبحي ليس حقا لكما ً
أبدا.
رأسه في ابتسامة حزينة ،ولم ُيجب سؤالي ً
َ
ملء قلبك وروحك ،وأنت ِ ّ
ُ
تفكر؟! تلك هي المعادلةُ الصعبة التي أجاد صنعها لينين
تضحك
كيف
َ
وصعب أن تضحك وأنت ّ
وعسير
تفكر،
سهل أن تضحك،
الرملي بمساعدة رفيق رحلته ﷴ صبحي.
ٌ
ٌ
ٌ
ﱠ
ّ
ّ
ّ
َ
وتتهذب .تلك هي
وتترقى
وتتنقى
وتتعلم
تفكر
تضحك وأنت
وعصي أن
وتتعلم،
وأن تضحك وتفكر
ُ
ُّ
ﱞ
"الخلطة" المستحيلة التي قدّمها لنا "لينين الرملي" على مسرح المايسترو ﷴ صبحي ،عبر
عديد المسرحيات الخالدة.
المرض قبل الموت بعدّة سنوات.
مبكرا ،وحرمنا منه
الموت من قلم "لينين الرملي"
حرمنا
ُ
ُ
ً
ﱠ
َ
كبرت .ﻷن الفن الرفيع
وحرمنا منه قبل الموت والمرض افتراقه عن صبحي ﻷسباب صغيرة مهما ُ
خيرا عن كل ما قدّم لنا من جمال وفكر
أي أسباب .رحم ﷲُ "لينين الرملي" وجازاه ً
ُ
أكبر من ّ
ُ
كنوز جميلة لم تخرج للنور بعد.
أدراج لينين من
الدولة ما تخبئه
وضحك محترم .وأتمنى أن ُتنتج
ُ
ٍ
ُ
ُ
يحب الوطن..”.
والوطن لمن
الدين ،
ودائما “
ﱡ
ً

 -4ال ات

ال ار  ::الع د رق  1 :: 37آذار 2020

ُ
كتبت
كتبها أحمد فؤاد نجم ،فأحببت عارف حجاوي ﻷنني من المعجبين بالشيخ إمام .وقد
عنه أكثر من مرة .ومات وأنا أعمل في اﻹمارات العربية المتحدة ،وقرات نعيه في
ُ
كنت أكتب في صفحاتها الثقافية بين
جريدة الخليج التي تصد في إمارة الشارقة والتي
أعوام . 1999-1992
يتشبه عارف حجاوي بأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ-إن
في كتاب "غلط غلط"
ﱠ
التشبه بالكرام حميد -ﱠ
وذكرني باﻷديب السوري الساخر حسيب كيالي في أحاديثه اﻹذاعة
ثم في إذاعة دبي حيث كان ُيقيم .يقول الرجل في تقديم كتابه :
في إذاعة دمشق ومن ﱠ
َ
ُ
فصوله ،فصﻼً في كل يوم ،من إذاعة "أجيال" في رام ﷲ
ألقيت
عزيزي القارئ ،كنت
ٍ
عامئذ ،عام ألفين وثﻼثة ،اﻹذاعة اﻷولى في فلسطين ،وأحسبها-وأنا أحرر هذه
وكانت
المقدمة في عام-2014ﻻ تزال كذلك .هذه مئتان وثمان وستون حلقة هي كل ما أذيع من
برنامج غلط غلط ،وكما أذيع ،وبنفس الترتيب .أنفقت على نص هذا الكتاب ساعات
ً
كثيرة تدقيقا ً
وتشكيﻼ ،في أيام "الثلجة الكبيرة" في كانون اﻷول/ديسمبر  ،2013وكنت
ﱠ
أودﱡ لو حذفت منه بعض الحلقات المرتبطة بأحداث لفها النسيان ،أو لو أضفت مﻼحظات
ُ
النص على حاله مثلما ُأذيع .
أبقي
ﱠ
إيضاحية ،ولكنني لم أفعل هذا وﻻ ذاك ،وآثرت أن َ
حجاوي رام ﷲ يناير/كانون الثاني 2014
عارف أحمد ﱠ
يستحسن عارف حجاوي هذا الكتاب ويمدحه كثيرا ً في جلساته الخاصة والعامة .وله
الحق في ذلك ،ففي الكتاب لغة عالية حملت على ظهرها حياة العامة في الشارع والمقهى
والبيت والمؤسسة والدائرة الحكومية والجامعة وسوق الخضار ،وقدمتها حكايات
وقصص وملح ،منخولة العبارة ،عميقة المضمون" ،بسيطة كالماء واضحة كطلقة
مسدس" على ﱠ
حد تعبير الشاعر السوري رياض الصالح الحسين .اقرأ معي هذه
المختارات السياسية الطريفة من الكتاب بعد أن تصرفت قليﻼً في بعضها دون التعدي
المستأنس الرقيق
على اسلوب عارف حجاوي ﻷن التعدي على لغته الرشيقة ولفظه ُ
جريمة ﻻ ُتغتفر .

أﲪد فؤاد ﳒم

عبد الرزاق دحنون
سورية

 أعتقد-وﷲ أعلم -أنني أتحدث عن صيف عام 1997وكنت أعمل يومها في إمارة أبو
عمان نحط رحالنا
ظبي في قرية زراعية صغيرة اسمها "الشويب" على حدود سلطنة ُ
في "كرفانات" خشبية هي للسكن والمكاتب والمخازن والورش فتقوم قرية صغيرة
تنتهي مع انتهاء مشروع الطرق والخدمات اﻷرضية التي ُتنفذها شركة سيف بن درويش
التي أعمل فيها .وبما أننا نتحدث عن المستطرف في السياسة من خﻼل كتاب "غلط
غلط" للفلسطيني الهمام عارف حجاوي ،فﻼ بأس أن نذكر حكاية هذه القرية.
تقع قرية "الشويب" الزراعية في قاع وادي عميق عند أقدام جبل شاهق من سلسلة جبال
ُعمان الداخلية على ثغور دولة اﻹمارات العربية المتحدة والجبال ُهناك ذات صخور
بركانية سوداء ﻻ ينبت فيها الشجر .هبت عاصفة مطرية في إحدى تلك السنين وفتحت
السماء ،فجأة ،قرب الماء ،فسالت اﻷودية وغرقت قرية "الشويب" في الرمل والماء.
خربت البيوت وتكسرت السيارات وماتت اﻷبقار والجواميس والجمال واﻷغنام
والماعز ،وغطى الرمل المتراكم مزارع البندورة والخيار والباذنجان والذرة الصفراء.
ُأخبر رئيس الدولة الشيخ زايد آل نهيان بذلك ،فجاء بطائرة مروحية لمعاينة الكارثة.
وسأل شيوخ القرية لماذا تعيشون في قعر الوادي وتتركون هذه المرتفعات الرملية
الجميلة؟ أجابوا :نحن نعيش هنا قبل النفط لخصوبة الوادي حيث نزرع الخضار ونربي
الماشية .كان الشيخ زايد يسير حافيا ً على الرمل متكأ على عصاه ،فالتفت إلى مساعده
وقال :ابنوا لهم قرية جديدة هناك -وأشار بعصاه إلى التﻼل الرميلة المحيطة -وسلموها
.
لهم دون مقابل تعويضا ً لهم عن قريتهم القديمة
في تلك الصحراء الشاسعة بعيداً عن صخب المدن كان اﻷنيس راديو ترانزستور صغير
بحجم الكف استمع منه إلى إذاعات العالم ومنها إذاعة لندن حيث تعرفت إلى عارف
حجاوي من خﻼل برنامج نسيت اسمه يحكي فيه عن موسيقى الشعر وأهله وذكر في تلك
اﻷمسية الملحن والمغني اليساري المصري الشيخ إمام مستشهداً بأبيات من قصيدة يغنيها

جاء الكاتب الساخر أحمد رجب ومعه شاب مهلهل الثياب قميصه فيه زر آه وزر ﻻ.
وأمي ،وهو
وفي رجله صندل مربوط بخيط قنب حتى يتماسك ،وﻻ يكاد .وشكله
عامي ّ
ﱞ
فﻼح من الشرقية .عندما وصﻼ .قال الكاتب أحمد رجب ،ﻷحمد المهركل المشعث :روح
اعمل لنا شاي .أحمد فؤاد نجم قال لنفسه :ﻻ أدري لماذا أحضر أحمد رجب هذا
الصعلوك معه .ثم جلسوا يشربون الشاي .
كرسيين .قال أحمد
أحمد المسكين جلس على اﻷرض ،واﻷحمدان اﻵخران جلسا على
ﱠ
رجب ﻷحمد فؤاد نجم :أحمد ده بقول شعر .وطلب منه أن يقول قصيدة من الشعر
الشعبي .فقال أحمد المهركل" :سنين العزيز رجعت بقحطها المعروف" وهو يتحدث عن
ويشبه هذا الزمن بزمن عزيز مصر عندما حل القحط بالبﻼد ثم جاء يوسف عليه
الفقر
ِّ
السﻼم فأنقذ مصر من القحط بحسن تدبيره .قال أحمد المهركل :
سنين القحط
رجعت بقحطها المعروف
عم البﻼد
والفقر ﱠ
قوم يا يوسف شوف
رحنا نجيب الدرا الصفرا
وقفونا صفوف
والذرة الصفراء كانت طعام الدواجن في مصر أيامئذ ،ثم حل الجوع ذات عام صار
الناس يقفون صفوفا ً ليحصلوا عليها .عندما سمع أحمد فؤاد نجم هذا المقطع نزل عن
كرسيه ،وصار يزحف على ركبتيه ويديه ،وجلس قرب الشاعر الشاب الفﻼح .وقال له:
سامحني .

مارغريت تاتشر
ُ
شهدت بأم عيني كيف أسقط اﻹعﻼم البريطاني
اﻹعﻼم الحر يخدم البلد كثيرا ً.
ً
فعﻼ تحكم قبضتها على السلطة ،وفي عام 1990
مارغريت تاتشر المرأة الحديدية .كانت
وبعد ثﻼث فترات متوالية في رئاسة الحكومة ُأسقطت بتصويت حزبي حكومي .كان
التلفزيون والصحافة ﻻ يوفران فرصة في عهد تاتشر لبيان عيوب حكمها.
ونشر لمعلومات وتحقيقات متلفزة وصحافية .بعد أن
في كل يوم كان هناك انتقادات
ٌ
سقطت تاتشر أعطوها أرفع لقب :صارت البارونة تاتشر .ولم يعد أحد ينتقدها في
ً
صادقا ،ولكنه محترم كل اﻻحترام .حتى عندما
اﻹعﻼم .إعﻼمنا العربي ليس جريئا ً وﻻ
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يصر
يصادف أن تفعل الحكومة شيئا ً جيداً كأن تطرد مديراً عاما ً ﻷنه اختلس ،فاﻹعﻼم
ﱡ
على التزام اﻻحترام ،ولذلك يورد النبأ بان المدير الفﻼني استقال ﻷسباب صحية.

شطرنج
جلس رجل عربي وأمامه رقعة الشطرنج ،ورصف عليها القطع .وجعل لنفسه الحجارة
البيض .وصار يلعب وحده .وأخذ يحرك جنوده ،ويناور بالفيل والحصان والقلعة
والوزير .يلعب وحده .وأخذ يقتل جنود عدوه ،ويستولي على القﻼع .ثم وزير العدو .ثم
كش .مات الملك .وربح اللعبة .مبروك .

فما أشرفكم
ْ
مغتصبة
هل تسكت
ُ
لست خجوﻻً حين أصارحكم بحقيقتكم
إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم
تتحرك دكة غسل الموتى
تهتز لكم َ َ ْ
أما أنتم فﻼ ﱡ
قصبة 

.

ُ
حضرت هذه اللعبة على الراديو .أما المحطة فهي صوت العرب
في عام سبعة وستين
ُ
كنت اتابع معه سقوط الطائرات
من القاهرة .وأما المذيع فهو أحمد سعيد المشهور.
اﻹسرائيلية .أتذكر أنني بلغت رقم ستة وسبعين .إسقاط ستة وسبيعين طائرة إسرائيلية.
وماذا عن خسائر العرب؟ ﻻ يوجد .وبعد قليل دخلت الدبابات شوارعنا .تعرفون القصة
طبعا ً .رفضنا ان نصدق أنها دبابات إسرائيلية ،وصفقنا لها .رغبنا في أن تكون دبابات
عربية جاءت لتحرر يافا وحيفا .وسررنا جداً من الحيلة الذكية للجيوش العربية ،فقد رسم
القوم على الدبابات نجمة داود السداسية حتى يضللوا اﻹسرائيليين .بقية القصة معروفة.
عايده بدر

كلب الرئيس اﻷمريكي

مصر

ً
كان الرئيس اﻷمريكي ليندون جونسون منطلقا ً منفتحا ً عالي الصوت آمراً
ناهيا ،ككل
رئيس أمريكي .زاره في البيت اﻷبيض رئيس دولة عربية ومعه وزيران .وعلى مائدة
الغداء تناول جونسون الفنجان وسكب فيه قليﻼً من الشاي ،فما كان من الرئيس
والوزيرين الزوار أن فعلوا فعله .ثم تناول جونسون إناء القشدة وصب منه الكثير فوق
الشاي ،ثم وضع في الكوب قدراً من الزبدة وصار يحرك بالملعقة تحريكا ً شديدا ً.
والزوار الثﻼثة يفعلون مثله .خطوة بعد خطوة .ثم نظر جونسون حواليه وصار ينادي
على كلبته فجاءت ،فوضع الكوب على اﻷرض أمامها .ولعقت الكلبة ما في الكوب
بشهية ،ولعق الضيوف ما في أكوابهم .

مظفر النواب
لقيته في دار صديق في غرب لندن .وفي تلك الجلسة ذكر لنا أحد الحاضرين كيف نشل
النشالون شاعرنا في صبيحة ذلك اليوم .فقد أتى إلى عاصمة بﻼد اﻹنكليز بستة آﻻف
جنيه استرليني في حقيبة ،وقد نشلت منه .لم يبدُ على المظفر أي تأثر .وجلسنا ،وسهرنا،
وكان معنا مطرب عراقي يتقن اﻷولوان الشعبية من الغناء ،فبدأ يغني بصوت شجي
هز أركان البيت ،ﱠ
وقوي ﱠ
وهز القلوب بما فيه من عذوبة ،وناهيك بالغناء العراقي! وكان
ﱡ
يحث المظفر أن يغني .كان مظفر النواب في الستين من عمره تلك اﻷيام،
هذا المطرب
وهو يعزف البيانو ،وله بالموسيقى عﻼقة .
ثم بعد حين بدأ يهمهم .وانطلق ُيغني أغنيات شعبية عراقية،
كان المظفر يرجئ الغناء ،ﱠ
وسكت ذلك المطرب ،وسكت كل من بالدار .خشعوا خشوعا ً لهذا الصوت الهادر
كنت سمعت المطرب الذي غنى أوﻻً
ُ
ُ
ظننت أنه ليس في الدنيا صوت
الجميل .عندما
ُ
أيقنت أن المواهب من عند ﷲ يمنحها
أقوى وﻻ أحلى منه .وعندما سمعت المظفر يغني
من يشاء بالقدر الذي يشاء .غنى المظفر بعد ذلك أغاني ﻷم كلثوم من ألحان زكريا
أحمد ،ومن ألحان بليغ حمدي .وكان طيب المحضر مليئا ً بالعاطفة ،وبالعمق ،وبالكبرياء.
بعد حين التقيت مظفر النواب في مقهى من مقاهي الشوارع في لندن .كان حائرا ً زائغ
دون فيه بعض قصائده.
النظرات ،مرتبكا ً .سألته عن اﻷمر ،فقال إنه فقد دفتر شعر كان ﱠ
رأيته في ذلك الصباح قلقا ً ﻻ يفكر في شيء سوى دفتره الضائع .فقلت في نفسي :سبحان
ﷲ ،هذا الرجل لم يكترث لستة آﻻف جنيه استرليني ضاعت منه .وها هو بائس لضياع
ً
حسنا ،لقد عثر عليه.
دفتر شعر .ولعلكم تريدون معرفة هل عثر على الدفتر أم ﻻ؟
ولعلكم تريدون أيضا ً قراءة بعض أبيات مظفر النواب ،وﻻ سيما تلك اﻷبيات التي يقول
فيها :القدس عروس عروبتكم؟ حسنا ً ها هي:
السغ ْ
ُ
َبة
أقسمت بتاريخ الجوع ويوم ﱠ
ربي واحدُ
ع
يبقى
لن
ﱞ
إن بقيت حالتنا هذي الحالة بين حكومات َ َ ْ
الكسبة
القدس عروس عروبتكم؟
فلماذا أدخلتم ﱠ
كل زناة الليل إلى حجرتها
ووقفتم تسترقون السمع وراء اﻷبواب لصرخات بكارتها
وسحبتم كل خناجركم
وصرختم فيها أن تسكت صونا ً للعرض
 -6ال ات

ال ار  ::الع د رق

 دخان وفراغ يتنازعان طيلة البقاء
سماء تراهن أرضا على موعد إطﻼق نبؤة
اﻹنسان
وأنا وأنت نكسر ِقشر العماء لنفتح قفص الكﻼم
للريح أن تنجب من تأوهات العتمة ما تشاء من
الفراغ
وﻷجنة الدخان أن تتزاحم في رحم السماء
الخالية
الماء هناك يضاجع الملح و تيمات تستحم
برغوة العماء
أرض يمرج لهيب مخاضها فتنطلق صرخة
العشب البربرية
شمس تتكور في َسم الضوء تقرأ على الظﻼم
ِورد الخروج
سماء تنتفض فتبرق ألواحا نجمية مدﻻة خيوطها
بوجه قمر
وأنا .....
أنا في الهشيم من َرماء العشب الصامت.....
حوصل الكﻼم
أنتظر طينك يبتسم لحرقة الشمس فيجف ﻻزبه
صفير الصمت يعوي في براريك آيات سكون
تركض أنفاسي في خواء وحدتك .....
فأنبت لك  .........نبؤة وقتك
ُ
تنتفض اشتياقا
وأخرج من بين قضبان أضلعك
إبنة قلبك 
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مواجهة الحيوانات الشرسة التي كانت ّ
تهدد حياة ووجود اﻹنسان ككائن ضعيف ،إضافة
إلى أن ذلك النوع من التعاون كان أساس عمران اﻷرض وتطور الجنس البشري عند
ابن خلدون على خﻼف الكائنات اﻷخرى على مر العصور ،ولكن هذا اﻻجتماع كان
أمراً ضروريا ً وحتميا ً في تلك المرحلة ،حيث لم يكن هنالك شيء اسمه دولة ومؤسسات
وإدارة وجمعات وأحزاب ومنظمات وبوليس وجيش ..الخ ،أما أن يحصر اجتماع البشر
فقط من أجل إلحاق اﻷذى بأناس آخرين ﻷتفه حادث أو قضية وبشكل همجي فظيع ،فهذا
ما يرفضه العقل اﻹنساني الراقي كما ترفضه كل النظريات اﻹنسانية التي تعلي من شأن
وتفضله على كل اﻷيديوجيات أو التصورات ومجمل الروابط المتخلفة.
اﻹنسان كإنسان،
ّ

 قبل أن ُأصادف في القراطيس ومعاجم اﻷمثال الشعبية عبارة "غبار العمل وﻻ
زعفران البطالة" ومن ثم ُأدرك القيمة الحقيقية للعمل والقيمة الغذائية للزعفران ،كان
الغبار يحيط بي كغيري من أطفال الضيعة أينما ولينا وجوهنا في ربوعها ،إﻻّ أن الغبار
ههنا هو ليس الغبار الذي كنا نتعرض للتوبيخ بسببه من اﻷهل عقب كل عودةٍ من
الملعب الترابي للقرية ،وﻻ الغبار الذي نقصده هو العجاج اﻷرضي الذي كان ُيحدثه
رعاة القرى كلما مروا بقطعان النعاج والمعيز من الجوار حين ذهابهم إلى المراعي في
سفوح الجبال ،أو حين عودتهم من الوديان في فترة القيلولة عند الظهيرة إلى آبار القرى
لسقي القطعان ،أو حين إيابهم من المراعي عند المساء ،وحيث كانت حشودهم البهيمية
بحب وشوق نحو الحظائر ،وﻻ هو
بفضل أظﻼفها تصنع ما يشبه الغيوم حين إنطﻼقها
ٍ
ذلك الغبار الكثيف الذي أثاره موكب الرئيس حين عبوره بالشاعر سليم بركات يوم كان
تلميذاً في المرحلة اﻻبتدائية من عمره الدراسي "كنا صغاراً يا صاحبي ،صغاراً جدا ً مثل
فراخ اﻷوز واقفين على طرفي الشارع كسطور الكتابة ،وكان ثمة هرج كبير ،هرج
مهول ،وكان المعلمون الذين يقفزون بين الصفوف ملوحين بعصيهم أشبه بقطط مذعورة
ومر الرئيس ،مر وسطنا ملوحا ً
يصرخون :انتبهوا ،ﱠلوحوا بأيديكم حين يمر الرئيس َ ،ﱠ
بيديه ثم اختلطت الصفوف الهندسية وراء الموكب وتحولت إلى كتل سوداء متدحرجة
ً
مرارا ،تصطدم بي اﻷجساد واﻷرجل وأنا
عنيفة في فوضاها ،سقطت على اﻷرض
أجاهد للخروج من البحيرة اﻵدمية ،وحين وصلت إلى البيت كان وجهي أقرب إلى
التراب منه إلى وجه طفل"* ،وﻻ هو الغبار الذي أثاره الشعراء المتسابقون وهم يلقون
قصائدهم راجلين راكضين بقطيعهم المندفع كريح اخدود تاييس ،في كهوف
اﻷول من سباقهم ،عبروا المصطبة التي
هايدراهوداهوس حيث "قطع الشعراء الشوط ّ
عليها اﻷمير فغطوا خانياس بالغبار وبالكلمات الصاخبة كحوافرهم"*.
إنما الغبار الذي نعنيه ههنا هو ما تبقى من اﻵثار العفنة لغبار السلف ،العفونة التي ما
تزال منذ قرون عالقة ببعضنا ،مرافقة أو ملتصقة بتلك اﻷشياء واللقى الثمينة التي
توارثناها عنهم ،إذ بدﻻً من أن نتخلص من تلك الرواسب ،احتفينا بها ،كاحتفائنا بأي
شيء ثمين من تراثهم المادي أو المعنوي النفيس ،وبدﻻً من أن نحافظ على موروثهم
ً
كاملة وكأنها جزء رئيسي ﻻ ينفصل عن
البهي خالصا ً من الشوائب ،احتفظنا بالشوائب
ً
كل اﻵثار التي وصلتنا منهم؛ بينما في الدول التي قطعت شعوبها أشواطا كبيرة في مسار
الرقي ،غدا حاضرهم مفصول عن الماضيات الغير مرغوب بها ،ليس من خﻼل نظرة
ومرآة اﻵخر لتلك المتروكات فحسب ،إنما ومن ِقبل تلك الشعوب نفسها ،وصار أي
ّ
نفور ممن يﻼحظون ذلك
محط
سلوك غليظ أو فظ يذكرهم بالهمجية السالفة الذكر،
ٍ
بقرف ظاهر
التصرف أو يعاينون تحركات صاحبه أيا ً كان ،هذا إن لم يتم التعامل معه
ٍ
ِمن ِقبل عامة الناس؛ وفي تلك المجتمعات قد ﻻ تجد حتى إن بحثت بالمجهر َمن يفتخر
بأصله القطيعي ،وهذا ﻻ يحتاج إلى امتحان نواياهم أو اختبار آمالهم المتعلقة بالمستقبل،
إنما ممارساتهم هي التي تشهد على الفصل الشبه النهائي بينهم وبين المرحلة الهمجية من
ِّ
المنفر هو إصرارهم
كملل أو أمم ،وكأبرز إشارة إلى التبرؤ من ذلك اﻷصل
تاريخهم ِ
على التحرك والعيش بطرائق تناهض أخﻼقيات ذلك السرب الذي خرجوا منذ غابر
الزمان عنه.
وصحيح أن ابن خلدون رأى بأن اجتماع البشر وتعاونهم كان ضرورة ملحة في بداية
ً
أوﻻ من أجل تحصيل اﻹنسان على طعامه ،وثانيا ً من أجل
تكون المجتمعات البشرية،

ومع أننا حسب تصنيف العالم اﻷنثروبولوجي اﻷمريكي ،لويس هنري مورغان )-1818
 *(1881ننتمي عمليا ً وواقعيا ً وفعليا ً للمرحلة المدنية ،مخلفين وراءنا منذ قرون مرحلتي
الوحشية والبربرية ،وأننا ممن قطع مع غيره من أوادم المعمورة أشواط كبيرة جدا ً في
إﻻ أن ثمة من يود إرجاعنا الى المربع اﻷول من ﱡ
سياق التطور الحضاري لﻸممّ ،
سلم
ً
اﻻرتقاء البشري ،أو يبغي فرض قيم هي عمليا من نتاج المراحل التي سبقت بقرون
المرحلة الحضارية التي نعيش أيامها اﻵن؛ وبالرغم من أن القبلية والعشائرية هي
ً
مراحل متقدمة نوعا ً ما عن المرحلة القطيعية زمنيا ً
وقيميا ،ولكن ﻻ يخفى على من
يعايش المجريات أن ثمة قيم كثيرة من المرحلة السابقة معمول بها كما هي عند بعض
التجمعات العشائرية أو حتى القروية ،وهي مأخوذة كما هي عن المرحلة اﻷشبه
بالبهيمية ،ومع ذلك يتم اﻻحتفاء بها بل والتعويل عليها في إثبات الذات في المجتمع،
وبناء على تلك الخصلة المتبقية من زمن القطيعية يتم فرض شروط معينة ليتبوأ بعضهم
ً
مواقع كبيرة في مراتب الدولة الحديثة ،الدولة التي وفق دستورها وقوانينها ما من صلة
بينها وبين ذلك الماضي الذي ُيشم منه ريح البهيمية ،أما كيف استطاع فرد ما أو أفراد
معينين فرض أنفسهم من خﻼل اﻷحياء وليس الموتى على الدولة ،وبأن يكون لهؤﻻء
بخاف
النماذج المقيمة في غبار السلف موطئ قدم في هيكل الدولة المعاصرة ،فليس
ٍ
على الناظر أن هذا الفرض الحضوري من قبل أشخاص معينين جاء من لدن القبائل أو
العشائر ،بل وتتولى العشيرة دعمهم بكل ما أوتيت من قوة في بعض الدول الشرقية ،وما
يماثلة بالطبع الحضور المافياوي العصاباتي في هيكل الدول الحديثة في بعض البلدان
الغربية كإيطاليا ودول أخرى من أمريكا الﻼتينية.
وﻻ شك أن سبب نفورنا من الثقافة التحشيدية اﻷقرب للقطيعية ﻻ يأتي من باب جلد الذات
أو ﻹرضاء بعض الذوات ،وﻻ نقول ذلك سعيا ً منا للتقرب من اﻵخر عبر نكران اﻷنا،
بناء على قراءة تصرفات اﻷوادم أمامنا أو في محيطنا كما نقرأ الكتب،
إنما نتحدث ً
ونعاين الممارسات الميدانية ﻷبناء بلدنا ،وندرك نوعا ً ما طريقة تفكير طائفة كبيرة منهم،
وحيث أنها لم تنعتق بعد ُ من آلية اﻹلتحاق بالقطيع ،وذلك ليس أوان المخاطر التي ّ
تهدد
حياتهم فحسب ،إنما وحتى في المواقف الحياتية البسيطة التي ﻻ تستدعي أي التفاف أو
اجتماع للكتل البشرية الصماء ،وحيث اﻻجتماع التحشيدي ﻻ يتم إﻻّ من خﻼل إظهار
الحقد الدفين واﻻنتقام واﻻستغﻼل واﻻنتهاز كقيم مركونة في أعماق شريحة غير قليلة
من أبناء البلد ،كما ُيﻼحظ أن الحالة القطيعية حاضرة في أغلب البلدان التي تعيش دوامة
العنف القومي أو الديني أو المذهبي.
وقد يقول قائل بأنه إبان الذروة القطيعية التي تبلغها بعض اﻷطراف المتناحرة في بقعة
جغرافية ما حين المناوشات الدموية ،ﻻ ينفع حضور العقل وصاحبه ،وﻻ ُيحبذ حضور
القيم والمناداة بالعدل ،ﻷن الخطاب المتطرف سواء دينيا ً كان أم قومي
َمن ك ان ِمن أهل ِ َ
أم مذهبي أم حزبي هو الذي يسوق القطعان البشرية حينها ليس في براري الواقع
فحسب ،إنما وحتى في فضاءات بعض وسائل التواصل اﻻجتماعي ،وعلى وجه
الخصوص بعض صفحات )الفيس بوك( ،والقول بأن الشعوب التي تعيش الحالة
القطيعية ﻻ تتﻼءم بيسر مع طقس الحرية ،وحيال ذلك يبدو أن ما قاله غوستاف لوبون
عن أن الجماهير في لحظة ما تعود إلى حالتها الحيوانية اﻷولى ﻻ ينطبق فقط على
الشعوب المتخلفة وحدها ،إنما قد تطال الحالة في فصل حياتي ما على أرقى رهط من
شعوب العالم ،حيث قد يعود بعض أفرادها إلى همجيتهم اﻷولى ويعيشون الحالة القطيعية
بحذافيرها كأي شعب متخلف ،والدليل ما شهدته شوارع مارسيليا من أعمال شغب بين
مشجعي انكلترا وروسيا قبل المباراة ،في منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور اﻷول
من كأس أوروبا  2016لكرة القدم ،وما نتج عنها من تكسير زجاج المحﻼت والضرب
واﻻعتداءات العنيفة بين جماهير المنتخبين.
تعبر عن حالة بشرية ما في مرحلة
عموما ً فمع أن القطيعية كانت ّ
تاريخية معينة ،ولكنها عقبها لم تعد إنسانية وفق تصور الفيلسوف
اﻻغريقي سقراط ،وذلك ﻷنها تفتقر إلى المنطق والعقل والحكمة،
هذا عدا عن افتقارها للعدل واﻹنصاف والمساواة ،وﻷن في
القطيعية يتشابه البشر بالبهائم ،لذا تغدو سلوكيات الخاضعين
لسلطان القطيع غليظة ،كريهة ،مستحقرة ،نتنة بنظر كل َمن لم
يتورط في مشاريع القطيع ،ولم يكــن من المصفقين لتصرفـات تلك
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القطعان كما هو الحال لدى بعض الساسة والكثير من النشطاء في ربوع بﻼدنا ،هذا عدا
عن المسلح المندمج سلفا ً بكل قرفه في معارك القطيع ،وﻻ شك أن أخطر ما في القطيعية
هي عندما يتم استثمارها من قبل جهة سياسية أو عسكرية ما في هذا البلد أو ذاك.
وبتصورنا أن القطيعية في العصر الحالي تستأهل اﻻشمئزاز الكلي ﻷن البشر فيها
يحاكون البهائم ،بينما اﻹنسانية حالة أرقى بكثير من القطيعية وفق سقراط وكل من
ساروا على نهجه على مر العصور ،وإذا قيل بأن القطيعية كانت ضرورة حياتية في تلك
المرحلة التاريخية ،في الحقبة التي دعت البشر ليشكلوا الجماعات على هيئة القطعان،
من باب الحماية واﻻحتراس والدفاع عن الذات إبان تعرضهم للهجمات من قبل أقرانهم
البشر أو من قبل بعض الحيوانات المفترسة ،حيث كانت القطيعية مبررة وضرورة
مرحلية في ذلك الزمن ،ﻷن المدنية لم تكن قد ولدت بعد ،ولم تكن قد وجدت الدولة
مبرر قط لﻼحتفاء بها،
والقوانين والمؤسسات كما هو حال العالم اليوم ،أما اﻵن فما من
ٍ
لذا على كل كائن متحضر ومنتمي لهذا الزمان الحق باستحقار القطيعية ،طالما أن هناك
بدائل راهنة تناهض كل أسباب وجودها البغيض ،وعلى كل حال فإن التصرف القطيعي
لبعض الجماعات البشرية في بﻼدنا هو يشير صراحةً إلى أن لديهم حنين جارف إلى تلك
المرحلة التي كانت قريبة جدا ً من البهيمية.
وبخصوص المقارنات المتكررة وذكرنا ﻷكثر من مرة معشر البهائم في مواضع
التوحش فقط ،من غير أن نتذكر محاسن تلك الكائنات في مواقع اﻷنس واﻹحسان،
باعتبار أن المقالة دعتنا إلى ذكر المثالب وحدها ،لذا ولكي ﻻ ُنحسب على من كان ممعنا ً
في عدائه للحيوانات ،ومجحفا ً حين المقارنة بحقوق ذوي القوائم والمخالب ،ومن باب
اﻹنصاف يطيب لي في الختام إيراد قصيدة للشاعر العراقي جبار ياسين* ،يقول فيها:
" أيها البهائم عذرا ً لقد أخطأنا في دنيانا
أنتم الملوك
ونحن الرعية التي تستحق اﻷكل
انعموا بلحمنا إن كان له مذاق حقيقي
اعرف أنكم تتقيأون من ذكر ذلك
أنتم أكرم منا
وأعلى منزلة
هذه اﻷرض لكم" .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
*ـ الجنب الحديدي /سليم بركات /الفصل اﻷول "العنف الهندسي" من سيرة الطفولة.
*ـ كهوف هايدراهوداهوس /سليم بركات /رواية.
*ـ أرض للنسيان /جبار ياسين /شعر /منشورات الجمل /الطبعة اﻷولى .1998
*ـ الموسوعة الحرة )وكيبيديا(.

حسن الشرع
العراق

 ليس سهﻼ من الناحية اﻷدبية او اﻻخﻼقية ان تتطفل على على حضرة السيد مارسيل
كابريل كارسيا او تفاجئ قرائه بمناجات في نص او اقتباس نص محلي ،لكن عذري هو
انأهل الرافدين هم اهل المﻼحم واﻷساطير وألفتن كما وأنهم اكثر شعوب العالم حبا
للكورونا ،اراهن ان معظم العامة ﻻيعرفون من الكورونا اكثر من اللون اﻷبيض
واﻷخضرواﻷحمر وربما الرصاصي ،تعلق بها كبارألسن وأحبوها رغم فارق السن
بينهم وبينها ،كان ذلك متزامنا في زمن الحرب على امتدادها لقد وفدت صاحبة السمو
الشعبي مع بداية الحربوكأنها توثيق ّ
مبكر لزمن الحب والحرب قبل ان يصبح الحب
برازيليا اوﻻتينيا كما هو كارسيا لقد زارتنا الكوليرا ربما قبل ان يولد كارسيا وأخذت من
اهل الرافدين قرايبنها المقدسة من الكبار والصغار ولو بشكل منختلف عن قرابين اﻻنكا
من اﻷطفال.
سالت رجﻼ عقب التغيير الذي حصل في العراق بعد حرب اجتياح العراق :لماذا ﻻ
تشتري سيارة حديثة)عمرها اكثر من عشر سنوات( هكذا كانوا يسمونها ،سيارة لم تتعود
على الشوارع المحاصرة والجائعة وبألوان كانت باﻻمس ممنوعة ،اللون اﻷسود محرم
على الشارع الذي طالما الف السواد في ملبس نسائه ويافطات العزاء ودم الحكام وليالى
الجنوب المظلمة ،قال:الكورونا ﻻيمكن ان اتركها وسأظل احبها فهي لم تخذلني في حر
وﻻ تتتباطؤ في صقيع او برد ،قلت له:وهل اتبعتها انت:قال :وكيف للمحب ان يتعب من
يحب ،لقد نالت من عنايتي الكثير انها سيارة الكورونا  ٨٠التي أفضلها على  ٨١كما
قال ،ياله من حب في زمن الكورونا ،لميأتي بعده حب ﻻ في الزمن التاجي )الكراون( او
البرازيلي وﻻ حتى في زمن الكوريﻼ او ما أعقبه.
لطالما اقلت الكورونا العرسان الى بيوت الصفيح وأكواخ ثكلى الحرب ولطالما
حملت سقوفها جنائز لم يموتوا بالكوليرا ولم تدهسم الكورونا لكنهم سقطوا بحرب ﻻ
تشبه حروب اميركا الجنوبية الﻼتينية حتى الثورية منها.
العراقيون وانا من بينهم من اكثر شعوب اﻻرض شهوة للكﻼم في السياسة وأكثرهم
حبا للخرافة فقد حدثني رجل في مكان عام ان الكورونا ما هي اﻻ مؤامرة نسجت
خيوطها أميركا للنيل من العرب والمسلمين ،قلت وما شان العرب بمرض يظهر في
الصين ؟ لم يتاخر جوابه حين فاجئني بالرد الم تسمع باتفاقية العراق مع الصين ،فهم
عاقبوا الصين بالمرض وعاقبوا العراقيين بالمظاهرات ثم تسائل ان كان ذلك معقوﻻ ام
ﻻ .كما ان وسائل اعﻼم مختلفة تحدثت عن حرب تجارية او عسكرية اميريكية تم
حسمها بيولوجيا عن طريق الكورونا ،لم تكن بﻼد الشمش المشرقة اليابان بمنأى عن
الكورونا فمنها اتت الكورونا لنا في زمن حرب اشد من زمن حب الكوليرا  ،فقد سجلت
فيها بعض الوفيات فلم يعلن اليابانيون بانهم فخورين بالكورونا اكثر ما كان العراقيون
،بيان وزارة الصحة اكد انه ﻻإصابات في العراق بالكورونا ،نعم ﻻ اصابات قد انتهى
عصر الكورونا القديم وعلينا ان نتهيأ للون اخر ومرض اخر وحب اخر 
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الحزب  .إذاك حافظت على السكوت على تحريف خروشتشوف رغم أن القيادة في
السجن حاولت عزلي حتى بت سجينا ً داخل السجن .
بعد أسابيع من اﻹفراج عن الشيوعيين في ابريل نيسان  65طلبني اﻷمين العام
المساعد لمقابلته في عمان  .وفهمت في المقابلة بعد أن أشاد اﻷمين المساعد بصمودي
في السجن أنه يريدني عضواً متقدما ً في الحزب شرط أن أتخلى عن معارضتي لقيادة
الحزب الشيوعي السوفياتي أو على اﻷقل بحث موضوع الخﻼف مع القيادة فقط دون
القواعد ،لكن ردي كان احتفاظي بحقي الديموقراطي بمناقشة الموضوع ولو داخل خلية
قاعدية  .كان لقاء عاصفا ً وانقطعت مذاك عﻼقتي مع الحزب ،وجراء ذلك عانيت
وعائلتي من الجوع والحرمان الشديدين إذ كان أن حاربني الحزب أشد مما حاربتني
الدولة  .توقفت الدولة عن محاربتي بعد أن علمت بخﻼفي مع الحزب من طرف ثالث
وفلول الحزب الشيوعي اﻷردني ازدادت شراسة في محاربتي ،رغم أنني في العام 74
رفضت عرضا ً مغريا ً من المخابرات وهو أن أنشر كتابا ً عن مذكراتي كما هي في
الواقع بما في ذلك إدانتي للدولة والمخابرات وتقوم المخابرات بطباعته وباخراج أنيق
وتوزيعه مقابل توظيفي بوظيفة عالية وضمان عائدات مجزية للكتاب .
مع كل ذلك فإيجاع قلب الشيوعيين الساقطين ليس متعتي وأنا الشيوعي البولشفي
الذي جهد غاية الجهد كي يتتلمذ في مدرسة ستالين  .أنا أعمد ﻹيجاع قلب الشيوعيين
الساقطين ليس لﻺنتقام ،كما قد ُيظن ،بل من أجل أن يبحثوا عن وسائل اﻹستشفاء ،أن
يدركوا أسباب الوجع ،أن يدركوا سقوطهم وأسباب سقوطهم سيما وانهم باتوا عقبة كأداء
على طريق الشيوعية .
قد نعذر سقوطهم ﻷنهم لم بعلموا أن ستالين مات مسموما حيث الطبيب كان قد وقع
على شهادة الوفاة الكاذبة تحت التهديد بالقتل كما اعترف مؤخراً بالرغم من أن خادمة
المنزل وابن ستالين ومولوتوف كانوا في حينه قد اتهموا رفاقه الذين تناولوا العشاء معه
في منزل ستالين في  28فبرايرشباط  ،53بيريا ومالنكوف وخروشتشوف وبولغانين
باغتياله .
لكن كيف يمكن إنتحال العذر لهؤﻻء الساقطين عن سكوتهم على اجتماع أعضاء
المكتب السياسي السبعة ،الذين كان ستالين قد طالب باﻹستغناء عن خدماتهم ،في صبيحة
وفاة ستالين ليقرروا إلغاء عضوية  12عضوا كان المؤتمر العام للحزب قد انتخبهم
أعضاء في المكتب السياسي ليقودوا الحزب بدل اﻷعضاء السبعة الكهول  .كان ذلك
القرار مخالفا ً للنظام وللقانون والشيوعيون الساقطون يعلمون أن إلغاء عضوية المكتب
السياسي ﻻ تتم إﻻ بقرار يحكم بتجريم العضو بعد محاكمة علنية !؟
 ليس أحب إلى نفسي من أن أوجع قلب الشيوعيين الساقطين ،ويبدو أنني أحقق نجاحا ً
في هذا السياق.
أنا لست ساديا ً ﻷستمتع بآﻻم الشيوعيين الساقطين ،بل العكس هو الصحيح فليس من
وسيلة أخرى غير الوجع يجعل هؤﻻء الساقطين يدركون سقوطهم وأسباب سقوطهم .
في العام  63فقط تيسر لي في سجن الجفر الصحراوي مطالعة تقرير خروشتشوف
للمؤتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي في العام  . 61وحالما انتهيت من قراءة
التقرير سـألني الرفاق من حولي عن أي جديد في التقرير ،وكانوا يؤمنون بخروشتشوف
منقذاً لﻺتحاد السوفياتي المتعثر بسبب ستالين الدكتاتور البيروقراطي كما أقنعتهم قيادة
الحزب بذلك ،فكان جوابي هو  ..نعم هناك جديد في التقرير وهو أن اﻹتحاد السوفياتي
سينهار في العام  . 1990طبعا ً الرفاق لم يستقبلوا قولي ذاك بجدية فحتى أعداء الشيوعية
لم يخطر ببالهم انهيار اﻹتحاد السوفياتي  .ثم بعد أسابيع قليلة كان هناك مناسبة اﻹحتفال
بذكرى ثورة أكتوبر ،وفوجئت بخطاب الحزب يقول "الكلب ماوتسي تونغ" فنهضت في
الحال وانسحبت من اﻹحتفال  .وفي اليوم التالي كتبت مذكرة لقيادة الحزب أطالبها بعدم
اﻹنجراف في الخﻼف السوفياتي الصيني ﻷن ذلك ليس في مصلحة الحركة الشيوعية
بغض النظر عن صحة موقف أي من الطرفين ،رغم قناعتي بانحراف خروشتشوف،
وزدت ان ادعاء الديموقراطية التي ظللت انحراف خروشتشوف تتيح لي أن أناقش
انحرافه مع الحزب ومع الرفاق في السجن .
تأخر رد الحزب على مذكرتي وفسرت ذلك بأن الرفاق في السجن مرروا رسالتي إلى
القيادة في الخارج .وأتاني أخيراً رد الحزب في كتاب مغلف يطالبني بعدم البحث في
الموضوع لما لذلك من أثر سيء على مواجهة الرفاق في السجن لﻸعداء .رأيت الطلب
مقنعا خاصة وان الحكومة كانت قد استجلبت نازيا كان قد حارب في ستالينجراد ،كما
ّ
ادعى ،وجاء إلى اﻷردن لينتقم من الشيوعيين ،وقد سقط على يد هذا النازي عشرات
الشيوعيين استنكروا الشيوعية عﻼنية ،منهم بعض الشيوعيين من الصف الثاني في

وكيف يمكن أن ُيعذرالشيوعيون الساقطون وقد وافقوا على قرار اللجنة المركزية في
اجتماعها في سبتمبر ايلول  53بإلغاء الخطة الخمسية التي كان مؤتمر الحزب العام
التاسع عشر في أكتوبر  52قد أقرها  .تم إلغاؤها من أجل انصراف اﻹقتصاد السوفياتي
للتسلح كما أعلن قرار اﻹلغاء الذي كنت قد استمعت إليه على راديو موسكو ؛ ومن
المعلوم أن اللجنة المركزية ينتخبها مؤتمر الحزب العام لتنفيذ الخطة بالتفاصيل ،وليس
ﻹلغائها ،وليس هناك أية سلطة سوفياتية تمتلك الحق ﻹلغاء أية قرارات يقررها المؤتمر
العام للحزب ؛ تلك الخطة التي كانت ستنقل اﻹتحاد السوفياتي ليكون في العام  55الدولة
اﻷولى في العالم من حيث مجمل اﻹنتاج الوطني  .ذلك القرار ّ
مثل اﻹنقﻼب التام على
النظام اﻹشتراكي وأسس ﻻنهيار اﻻتحاد السوفيتي ولسياسة سباق التسلح فكان البادئ
بسباق التسلح هو اﻹتحاد السوفياتي وليس الوﻻيات المتحدة ،علما ان تسلح السوفييت لم
يكن لتحصين اﻷمن كما أفصح قرار اﻹلغاء بل لمقاومة اﻹشتراكية !؟
وكيف يمكن أن نعذر الشيوعيين الساقطين على تبنيهم خطاب خروشتشوف السري
الذي يهاجم ستالين دون علم قيادة الحزب ،ورفضها له ؛ رفضته قيادة الحزب الشيوعي
السوفياتي دون أن تعلن ذلك – وكان ذلك خطأ ً قاتﻼً – وتبناه الشيوعيون الساقطون فكان
ﻻ يرد اسم ستالين في جريدة الحزب ٍ
قبلئذ إﻻ بصفة العظيم  -وكنت قد قدمت نقدا لتﻼزم
هذا التوصيف في منظمتي الحزبية عام  - 1954أما في أعداد جريدة الحزب بعد خطاب
خروشتشوف الذي أنكره خروشتشوف نفسه في العام  59فلم يرد اسم ستالين إﻻ
موصوفا ً بالبيروقراطي وطقوس عبادة الذات !؟
وكيف يمكن ان نغض النظر عن سقوط الشيوعيين بعد أن
سكتوا على اﻹنقﻼب العسكري الذي قام به وزيرالدفاع المارشال
جوكوف ضد الحزب في نهاية يونيو حزيران  57وانتهى إلى طرد
فؤاد النمري
المكتب السياسي بسبب سحبه الثقة من خروشتشوف رجل الجيش
اﻷردن
وإستبداله بأعضاء موالين للجيش وهو ما جعــل الحزب ألعوبـة بيد
الجيش! ومن المعلوم أن المكتب السياسي هو أعلى سلطة في البﻼد وعضويته غير قابلة
للمساءلة قبل أن تنتهي بانعقاد المؤتمر العام التالي للحزب.
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وسقط الشيوعيون أيضا ً عندما قبلوا استنكار خروشتشوف لمبدأ لينين حول الوحدة
العضوية بين الثورة اﻹشتراكية وثورة التحرر الوطني ،وكان لينين قد أرسى هذا المبدا ً
بأن اشترط على اﻷحزاب الشيوعية في المستعمرات والبلدان التابعة قبولها كاملة
العضوية في اﻷممية الشيوعية "الكومنتيرن" شرط مشاركتها الفعلية بثورة التحرر
الوطني حتى وإن كانت الثورة بقيادة البورجوازية.
إنكار خروشتشوف لهذا المبدأ من أسس اللينينية وتبرير ذلك باتهامه بعض قادة الثورة
الوطنية بالمغامرين الذين يجلبون المتاعب لﻺتحاد السوفياتي  -وكان يقصد القائد الوطني
الكبير جمال عبد الناصر دون أن يسميه  .المخابرات اﻷميركية اغتنمت تلك الفرصة
غير المتوقعة وقامت بالعديد من اﻹنقﻼبات العسكرية الرجعية في البلدان المستقلة حديثا ً
في الستينيات راح ضحيتها مئات اﻷلوف من الشيوعيين –  500الفا ً في اندونيسيا و 10
آﻻف في العراق ومئات اﻵﻻف من الوطنيين التقدميين في غرب أفريقيا وامريكا
الﻼتينية  .في نفس المؤتمر الحادي الحادي العشرين سخر خروشتشوف بوقاحة صارخة
من محرك التطور اﻻجتماعي أﻻ وهو الصراع الطبقي وهزيء بغباء يقول " . .هل
علينا أن نتصارع لمسرة اﻷعداء !!؟" سكوت الشيوعيين على مثل هذه المساخة دفع بهم
إلى هاوية السقوط فالصراع الطبقي هو محرك التاريخ الوحيد والذي وحده سينقل
المجتمع اﻹشراكي إلى الشيوعية.
وأخيراً خسر الشيوعيون آخر حجة ﻻدعاء الشيوعية حين وافقوا المؤتمر الثاني
والعشرين للحزب الشيوعي بقيادة خروشتشوف في العام  61على قرار إلغاء دولة
دكتاتورية البروليتاريا واستبدالها بما سماه "دولة الشعب كله" بمعنى أن الدولة في
اﻻتحاد السوفياتي قد غدت دولة جميع الطبقات وﻻ يعود "محو الطبقات" مطروحا ً
ومحو الطبقات هو التعريف اللينيني الشامل لﻺشتراكية العلمية ،أي أن دولة الشعب كله
ليست دولة اشتراكية  .لم يترك خروشتشوف استنباط هذا المعنى ،التخلي عن
اﻹشتراكية ،ﻷدعياء الشيوعية بل هو نفسه أفصح عن ذلك فأعلن في نفس المؤتمر
اﻹستقﻼل المالي لمؤسسات اﻹنتاج وهو ما يعني إلغاء التخطيط المركزي لﻺقتصاد
اﻹشتراكي ،والترابح في دورة اﻹنتاج الوطني.
تبق من سمات
بعد كل تلك اﻷحداث القاصمة ما بين عامي  53و  62التي لم ِ
اشتراكية ماركس ولينين سمة واحدة غدا إدعاء الحزب الشيوعي السوفياتي بالشيوعية
إدعاء كاذبا يستهدف تضليل البروليتاريا السوفياتية ثم بروليتاريا العالم التي كانت تعتبر
الثورة اﻹشتراكية السوفياتية ثورتها .ولتحقيق ذات الهدف ظلت عموم اﻷخزب الشيوعية
في العالم حتى اليوم تدعي الشيوعية نفاقا ً .وبلغت خيانتها حد إنكار وقائع اﻹنقﻼب على
اﻹشتراكية في اﻹتحاد السوفياتي في الخمسينيات.
كان مجمل اﻹنتاج القومي لﻺتحاد السوفياتي في نهاية الخمسينيات يتجاوز مجمل اﻹنتاج
في دول غرب أوروبا مجتمعة ،كما أكد ذلك تقرير خروشتشوف لمؤتمر الحزب في
العام  61وسرعان ما انتهى في عهد الرئيس أندروبوف في العام  83ﻷن يدفع أجور
العمال من زجاجات الفودكا الرخيصة؛ وأما اليوم فقوى العمل الموظفة في اﻹنتاج في
دولة هامشية في غرب أوروبا كالبرتعال تزيد عن قوى العمل الموظفة في روسيا
اﻻتحادية بالرغم من أن سكان روسيا هم عشرة أضعاف سكان البرتغال .ما زالت عامة
اﻷحزاب الشيوعية القائمة حتى اليوم مستمرة في انتهاج نهج الخيانة بدليل أنها تصرعلى
أﻻ تتذكر اﻷحداث القاصمة في اﻻتحاد السوفياتي في الخمسينيات  .منذ ثﻼثين عاما ً
واظبت على التذكير بتلك اﻻنحرافات الخطيرة وعبثا ذكرت  .طرد أعضاء المكتب
السياسي بانقﻼب عسكري في يونيو  57ﻷتهم سحبواالثقة من خروشتشوف رجل الجيش
ﻻ ُيذكر على اﻹطﻼق !! وإلغاء دولة دكتاتورية البروليتاريا وهي الدمغة الوحيدة للنظام
اﻹشتراكي كما أكد ماركس في "نقد برنامج غوتا" وأعاد لينين التأكيد في نقده لخطة
"النيب" يتم تجاهلة وكأنه من مسوغات اﻹشتراكية فما كل ذلك سوى التمرغ بوحول
الخيانة النتنة.
تسأل هؤﻻء الخونة عن أسباب انهيار اﻻتحاد السوفياتي فيجيبون بكلمة واحدة هي
"ستالين" ؛ هم يقولون ذلك ليس لدراسة قاموا بها أو تاريخ قرأوه ،ويحرنون حرون
الحمير لئﻼ يقوموا بمثل هذه الدراسة الحدية في ادعاء الشيوعية ،حيث دعوى الستالينية
هي الحجة الوحيدة التي تغطي خيانتهم  .ومن أجل ذلك أيضا ً يتجاهلون الحرب العظمى
التي رسمت الخارطة الجيوسياية القائمة حتى اليوم في العالم كما قررتها نتائج الحرب
التي هي من صناعة ستالين وقد قاد الشعوب السوفياتية لتبذل جهودا ً حربية أدهشت
العالم بكل أقاصيه بجبروتها ومنه الملوك والرؤساء في الغرب الرأسمالي الذين عبروا
عن امتنانهم لستالين الذي صان امنهم وسﻼمتهم في مواجهتهم للغول النازي الذي
تهددهم بالفناء .الملك جورج السادس وروفلت وتشيرتشل وديجول عبروا عن امتنانهم
حرموا ذكره وادانوه وإن ذكروه مرغمين فالبسوء
لستالين والشيوعيون الساقطون ّ
يذكرونه.
يا لهؤﻻء الشيوعيين الساقطين في مستنقع الخيانة النتن !!!!
 -10ال ات

زيتوﱐ عبد القادر
فلسطﲔ

)) حين انزع مسمارا من تابوت الذاكرة ,,,يبقى مكان المسمار حفرة ﻻ بد لن يعشعش
فيها عصفور يلتقط نشوة الفرح ويبحث عن حرارة انفاس عاهدت الكتاب على الرقص
فوق ايقاع اوراقه((.
هذا ميثاق و تعهد كاتبتنا المتالقة التي احترمته ولم تحيد عنه في مسيرتها اﻻدبية
المتنوعة.
شوقية عروق منصور امراة قدت من الحجر ال صلد للناصرية  .فلسطينية من نار
ورماد كانت وظلت تكتب بدم ودمع عن اﻻنسان من محلية تقول العالمية عرفتها من
خﻼل الكتابة وتواصلت معها اتحفتني اخيرا بنبضلت قلبها الكبير والحنون مرسومة على
جدارية مولودها البهي ) ماذون من الليكود( فعانقته وشممت حروفه واسرت ببوحه فكان
لي هذا الهمس)) :الو...فلسطين بتحكي((.
قصة تمنيت لو كانت مكان )ماذون من الليكود( كعتبة اولى للمجموعة القصصية
لﻼستاذة شوقية عروق منصور ،ﻻنها توحي لكل ما سياتي من قمة الجراة في السرد من
الواقع وعن الواقع الذي عايشته الكاتبة بعمق حي ومؤثر  ..وﻻنها وحدها من تفكك سر
اخواتها :المراة الرجل. .ماذون من الليكود..لم تخرج ذاكرتي للتقاعد...الموت في
اسرائيل..الحفيد يشنق ساعة الجد..اﻻبريق النحاسي الذي ﻻ يعرف الكﻼم..استقالة ورقة
التوت ..انا في دار الصياد ..شادية شوقية والجد حسن..
حكاية بائعة الزيت ...حدث في يوم العيد..القبلة الزجاجية ..زوجي ساحر ..ورائحة
الحقيبة النائمة عناوين الخمس عشرة قصة في المجموعة والتي توحي كلها بﻼ استثناء
عن مدى التصاق القاصة بالمكان والزمان الفلسطيني ومعايشة اسراره  ..افراحه
الصغيرة واتراحه الكبيرة ..معاناة اﻻنسان في لجج واقع مازوم مازوم هو اﻻخر في
البحث عن النقاط المخلة في مسيرته باحثا ﻻهثا عن كوة امل تفتح افاق القلب
والرؤيا..تزيل العمش والغبش الليلي عن البصر والبصيرة لترى وتتفتح وهي كما جاء
في )انا في دار الصياد(( كابنية الناصرة حيطانها تداهم التاريخ وتقول:
.1اﻻنا هنا تنمو فوف حجارتي سنابل الزمن وقمح الحياة تطحنه اﻻيدي التي تصنع
منه خبزا يوزع على شكل كتاب .تتوزع القصص بين الذاتي النفسي واﻻجتماعي بين
السياسي واﻻنساني تكتب شوقية انفعاﻻتها ومايشتعل في صدرها وويتوهج داخلها من
حزن وآسى ومرارة وقهر ،وتدون الوجع والغضب الكامن والمشتعل في ذاتنا الفلسطينية
واﻻنسانية وتصور لﻼخر لقطات واقعية ودامية عن معاناة اﻻنسان وما يتعرض له
من تنكيل وضيم من اخيه اﻻنسان .
مرتدية لبوس لغوية تتوزع بين السردي حين تحكي وتروي تصف وتفصل
والشاعري عند ما تحاول ترجمة انفعاﻻت )اﻻنا(( وتعمق في رد الفعل الذاتي اتجاه
القهر والشعور بالعجز في مواجهة الﻼعدل والﻼ انساني...شوقية ذواقة ازياء تعد لكل
مناسبة لباسها وتتمسك بمقولة جدها الجاحظ )لكل مقام مقال ولكل مقال مقام( في قالب
جديد ) لكل لقطة لغة و لكل لغة لقطة( وتطرز منتوجاتها بكل المجوهرات الزاهية
للقصة الحديثة من حوارات منولوجات وارتدادات للحفر في الذاكرة والمرور لﻼتي
بشفافية ووضوح في لغة انسابية واسرة.
ماذون من الليكود فص من فصوص اﻻستاذة شوقية عروق منصور فاﻻديبة متوزعة
اﻻهتمامات متنوعة العطاءات اﻻدبية تكتب القصة المقالة الشعر متواجدة على جل
المنابر اﻻدبية العربية وحاضرة في جل اللقاءات الفلسطينية والعربية ..
كخﻼصة تقول اﻻديبة فردوس حبيب ﷲ:
)) ادب شوقية عروق منصوريشكل لبنة اساسية في فهم الواقع الفلسطيني المؤلم الذي
تعرضه بلغة جميلة تفوق جمال الشعر فمﻼ يعرف الوجع الفلسطيني يكفيه ان يقرا من
ادب شوقية ويبكي(( 
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 صديق عزيز وأستاذ فاضل تحدى قراءه أن يجيبوا
على سؤال واحد) :ما هو تجديد الخطاب الديني
والمقصود منه؟(

اﻷديان هي كلمة غير حداثية ﻷنك مجرد متدين تحمل
نسخة نسبية وقاصرة فقط عن دينك..
 -4النقد أي وجوب اﻻعتراف بالنقد كشرط وحيد
لصحة الفكرة وأهليتها ،كل من يرفض النقد هو يفكر
بشكل غير حداثي ،بالتالي فعندما نثور على الشيوخ
لتكفيرهم المنتقدين فنحن نثور لرفضهم اﻻنتقادات
الموجهة لهم سواء في القصور المعلوماتي أو في السلوك
الذي ينتهجوه ضد المنتقدين.

ويبدو أن الجميع فشل في تقديم إجابة واقعية أو
مفهومة تحل هذا اﻹشكال الذي يختلف حوله المثقفون
حاليا من ناحية ،وبين الشيوخ ورجال الدين من ناحية
أخرى ،وبرغم كتابتي في هذا الموضوع سابقا عشرات
المرات..لكن ﻻ بأس من اﻹعادة في عدة نقاط متتالية:
أوﻻ :التجديد هو اعتراف بأن الوضع الحالي ظﻼمي
وغير عادل..بالتالي نداء التنوير /التجديد هو في حد ذاته
)نداء بالتغيير(..هنا اﻷساس الذي يقوم على مشروع
التجديد )التغيير( ﻷن الناس يختلفون حول ماهية
المقصود..وأظن أن اﻹشكال في جواب هذا السؤال كان
عن )تغيير ماذا بالضبط؟(

 -5النسبية أي رفض كل رأي يقول بإطﻼقية أي
شئ..النسبية هي ثابت حداثي ﻻ ينتبه له الشيوخ والدول
المتخلفة بالعموم ،فالمتخلف كثير اليقين والتعميم
واﻹطﻼقية..وفي المجتمعات التقدمية يقيسون ذكاء
اﻹنسان وغباءه بكثرة يقينه وتعميمه وإطﻼقيته من حيث
الكم ،ويعتبرون أن كل من يتيقين بدون دليل علمي
وعقلي )هو شخص غبي( وهذه الجزئية سبق وعلقت
عليها في مقال مؤتمر اﻷزهر مع الدكتور الخشت رئيس
جامعة القاهرة ،حين تحدث الخشت بشكل حداثي رافض
لﻺطﻼقية ومؤمن بالنسبية ففهم شيخ اﻷزهر أنه يشك في
كﻼمه..وهذا غير صحيح ،اليقين الحداثي هو )يقين بأدلة(
حين تتغير اﻷدلة يعود..لكن هذا ﻻ يعني الشك فهو مرحلة
ما قبل اليقين ووجوده مطلوب.

ثانيا :تجديد الخطاب الديني اﻹسﻼمي أي )تغييره
ليوافق الحداثة( على اﻷقل في تلك المرحلة ،وليس
المقصود منه إلغاء نصوص أو مذاهب أو أديان..هذه
أهداف محكومة لرغبة المستنير أو المجدد ،بمعنى قد
يكون هذا الشخص المجدد ملحدا فبالتأكيد هو يرى أن
التغيير سيحدث بإلغاء اﻷديان والنصوص ،بينما لو كان
مسلما فهو يريد فهم الدين بشكل مختلف  ،وكﻼ
الشخصين – المؤمن والمسلم – يريدان التغيير ،وبالتالي
فمشروع التجديد ليس )بنسق واحد( أو )بأسلوب واحد(
ومن يحاول فهمه بهذه الطريقة اﻷحادية سيفشل..كونه ﻻ
يدرك في اﻷخير أن المشروع يعني في جوهره )تغيير
لﻸفضل أو لﻸصلح أو لﻸقوى..وهكذا(

رابعا :فكرة التجديد محكومة بظروفها ،فلو كان العالم
يعاني من اﻹرهاب إذن فالتجديد يعني )الحرب على
اﻹرهاب( وإذا كان العالم يعاني من اﻻستبداد والظلم إذن
فالتجديد يعني )الديمقراطية( وبالتالي لو كنا نعاني من
الظلم والحرب فهدف التجديد هو )السﻼم وحقوق
اﻹنسان( أي مجدد يخالف تلك اﻷصول هو ليس مجددا،
ولعلكم تلحظون قياسي فكر المستنير بهذه اﻷشياء..فكل
من يدعو لحرب إيران مثﻼ أو إشعال فتنة مذهبية..هو
عندي ليس مستنيرا بل مدلسا يساهم في ترسيخ الوضع
الحالي الذي نثور عليه ،وعليه كل من يدعي أفكار
ومعلومات في هذا السياق هو كاذب إلى أن يأتي بدليل
معتبر يخلو من اﻻنحياز والميول الشخصي ،لكن مشكلتنا
تظل في تحكيم اﻷهواء الشخصية كأدلة واﻻدعاء
كحجة..وﻻ يختلف في ذلك الجاهل عن بعض المثقفين
الذين أراهم بكل بﻼهة يتورطون.

ثالثا :الحداثة المطلوب أن يوافقها المجدد تعني اﻻلتزام
بثوابتها ،وسبق كررتها هنا عدة مرات ،فالحداثي يؤمن
)باﻻستدﻻل والتطور والتكامل والنقد والنسبية(
 -1اﻻستدﻻل أي رفض كل ادعاء بدون دليل..ومن
هذا الثابت ينشط ناقدي الموروث ومنهم أنا ،ﻷنهم يرون
أدلة الشيوخ في دينهم هي )مجرد ادعاءات( ﻻ تصلح
للحداثة ،قال البخاري حدثنا فﻼن..هذا ادعاء وليس دليل،
كذلك ﻻ يصلح اﻻستدﻻل بنصك القرآني على غير
المسلم..وبالتالي يلزمك دليل مشترك إما باﻻستناد إلى
جوهر اﻹيمان أو التفكير بطريقة عقلية وعلمية محضة،
والكثير من ناقدي الموروث وخصومهم يفعلون ذلك دون
دراية منهم..لكون الطرفين ﻻ يدركان بعد طريقة تفكير
العصر أو طبيعة اﻹنسان الحديث الذي ينتمون جميعا له.
 -2التطور أي رفض كل رأي ديني أو إنساني ﻻ
يؤمن بتطور اﻹنسان والمجتمعات عبر الزمكان ،ومن
هذا الثابت خرجت فكرة أن الفتوى تتغير بالزمان
والمكان وفقا لمبدأ اﻷصلح الذي سقناه في النقطة الثانية،
وأيضا مشروع نقد التراث الديني ينشط في هذا المجال
فيرفض كل رأي وفكرة تراثية قديمة ﻻ تتسق مع الحداثة
أو قيلت في أجواء غير مناسبة أو ظهرت في سياق بشكل
ما أخطأ اﻹنسان في إسقاطها بسياق آخر ،وهذه النقطة
كانت تعتبر محور عمل المستشرقين اﻷلمان في نقدهم
للتراث اﻹسﻼمي في البداية أنه مجرد تراث قديم ﻻ
يصلح لعصر الصناعة والعلم.

سامح عسكر
مصر

 -3التكامل أي رفض كل رأي يقول بتفاضل البشر
واﻷديان بشكل مطلق ،هذا أفضل من ذاك..ﻻ يجوز
وسيعتبر مجرد ادعاء ،وﻷن الحداثة تعني العلم فيكون
التفاضل مبني على معايير علمية متخصصة وليست
بالمطلق ،وجوهر التكامل هنا أن البشر والكون يكمل
بعضه بعضا ..وعليه أصبح اﻻدعــــاء بأن دينــك أفضـل
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خامسا:التجديد قد يحدث بطريقة عقلية وأخﻼقية فقط
إذا كان هدفها )تقويم اﻹنسان( ليستقبل متغيرات الكون
بطريقة جيدة ،ومعنى ذلك أن الظروف هي التي تتحكم
فينا وتوجه أفكارنا ولسنا الذي نغير بمجرد
الفكر..والتجربة خير شاهد ،قد تجد شخص ذكي ونابغة
وناقدا مميزا يظهر في زمن كثر فيه المتخلفون
والمستبدون..هذا لن يفعل شئ ،لكن لو العكس أي زمن
كثر فيه العلم ورفض التخلف والتقدمية الفكرية..هنا أبسط
إنسان مفكر سيظهر ،وأظن أننا اﻵن نعيش في تلك
المرحلة ،بعض متوسطي الفكر أو ضعفاء الفكر
يظهرون جدا ويلمعون لمجرد رفعهم شعار "تجديد
الخطاب الديني" والسر في أن الظروف اﻵن تخدمهم
..بالخصوص عقب صدمة داعش التي صدمت الوعي
اﻹنساني في مقتل.
والدارس لفكر الفيلسوف اﻷلماني"إيمانويل كانط"
سيرى أنه كان ناقدا للعقل والدين معا ،وبالتالي مشروعه
التجديدي كان منصب على تغيير العقل واﻷخﻼق
السائدين لكي يفهم البشر كونهم بطريقة مختلفة..وملخص
ذلك أن كانط كان يرى الكون يسير بمجموعة )قوانين(
معلومة ومجهولة ،إذا اجتهد اﻹنسان في عقله وأخﻼقه
سيكشف المجهول منها ويوظف المعلوم لصالحه ،وعلى

هذا اﻷساس قامت الحضارة المعاصرة أي تشجيع العلم
ﻻكتشاف تلك القوانين المجهولة ،ويمكن اعتبار أن ثورة
كانط على العقل البشري الميتافيزيقي هي التي ساعدت
اﻹنسان في ثورة اﻻختراعات والصناعات طوالي
القرنين  19و  ،20هنا كانط مجرد مثال على طريقة
تفكير مستنيرة رفعت شعار التجديد..وبالتالي أصبح كل
من يسلك مسارا نقديا بأي دليل يناسبه هو )مستنير
ومجدد( حتى لو رفضنا أسلوبه ،والدليل أن أسلوب كانط
وقتها لمراجعة اﻷخﻼق والعقل كان بذيئا وغبيا عند
البعض ممن يسمون بخصوم كانط سواء من الفﻼسفة أو
الكهنة..لكن مع الوقت تبين ذكاء هذا الرجل واختراقه
حجب الزمان والمكان.
كانط كان يعاني في توصيل فكرته المستنيرة عن
منافع اﻹنسان ومصالحه في نقد عقله وطريقة تفكيره،
وهنا لم يكن الفيلسوف ثائرا فقط على عقلية رجال الدين
بل الفﻼسفة أيضا ،فمشروعه لنقد العقل طال انتقادات
ﻷسلوب النقد العقلي في زمنه ورصد اﻹشكاليات
والمتناقضات في النفس لتفسير معضﻼت النظام
والفوضى...وهذه قضية فلسفية مهمة يطول فيها الشرح
لكنها مرتبطة بعملية التجديد وفهم طبيعته وأهدافه
ووسائله ،وعندي كل من لم يفهم كانط وسبينوزا
وديكارت وإينشتاين وغيرهم من عﻼمات الفكر المعاصر
لن يفهم الحداثة..بالتالي سيفشل في بناء رؤية موحدة عن
التنوير أو شعارات "تجديد الخطاب الديني" الشائعة.
سادسا :مما سبق يتبين أن كلمة تجديد الخطاب الديني
اﻹسﻼمي ﻻ يقصد بها أمر بعينه فحسب بل طريقة تفكير
المسلم بالكلية..سواء بنقد عقله الديني والتراثي أو بنقد
مجتمعه وتاريخه أو بنقد نظام ُحكمه وقوانينه ،بالتالي
فمشروع التجديد هو سياسي أيضا ﻻ ينفك عن الدين
والفكر ،وقد يعمل شخص ما في اتجاه واحد دون
غيره..وﻻ عتاب عليه في ذلك المهم أن يكون من أنصار
التغيير ولو في جانب واحد فقط ،وتلك الجزئية شغلت
مساحة فكر كبيرة بين المجددين اﻹسﻼميين حاليا أو
نظرائهم من غير المسلمين في تصور عملية التجديد،
فتجد البعض منهم ينزع عن اﻵخر ممن يختلف معه
سياسيا صفة التنوير بمجرد اﻻدعاء ،فيكون قد استعمل
نفس وسائل الكهنة في إثبات أنفسهم باﻻدعاء..وبالتالي
يتحول عن مشروع التنوير ولو مؤقتا ،وفي ذلك كتبت
سلسلة فكرية قديمة من  4حلقات بعنوان "المتحولون عن
التنوير" رصدت فيها اﻻنتهاكات التي تحدث بين
المجددين وأنفسهم والصراعات البينية لديهم ووسائلهم
المتشابهة مع وسائل رجال الدين في القمع.
حينها قلت  :أن التنوير ليس حزبا أو جماعة ،بل هو
)تيار فكري( أساسه النقد والتمرد على اﻷوضاع السلبية،
فهناك من يستنير فقط سياسيا أو اجتماعيا أو
تاريخيا..وهناك من يجمع بين كل هذا أو بعضه..لكنه في
اﻷخير يتمرد على الوضع السلبي ومؤيد لتقدمية المجتمع
والتفكير بطريقة مختلفة ،يمكن أن يحدث ذلك التنوير
بشكل مبتذل أو فيه تعميم أو معلومات خاطئة ،وقتها
يكون اﻻعتراض مشروعا فقط على اﻷسلوب وليس
الهدف أو جوهر من يفعل ذلك وهويته..
نحن قوم عندما نختلف نكره..وعندما نثور نهدم..ولما
كائن كان نعتبرها مؤامرة ،وﻻ
يأتينا النصح من أي
ٍ
يختلف في ذلك الجاهل عن العديد من المثقفين ،فقد
صدمت عندما رأيت من ينزع التنوير عن شخص يكرهه
أو مختلف معه سياسيا ،وهكذا ﻻ يدري أن تصوره في
ذاته نسبي ويحكي وفقا لرأيه المحدود والمحكوم
بظروفه...فإذا كنت مؤمنا بالعدل وبشكل حقيقي فأولى

مبادئ العدل أن تقبل على نفسك ما تقبله على الناس،
وأنت ﻻ تريد وتغضب بشدة ممن يصنفك أو يتهمك أو
يصادر رأيك ،وفي حال وجود الدليل تغضب بشكل
مضاعف ﻷن اﻵخر وقتها ﻻ يصادر فقط رأيك بل عقلك
وكيانك بالكلية ،وستظل ترفضه وتخاصمه إلى أن يعترف
بك أو يعتزلك ،وعليه فتأكد أن البشر أبناء ظروفهم أكثر
من تفكيرهم..يعني مهما فكرت وأبدعت فأنت مقيد
بظروف تخدمك أو ﻻ تخدمك ،وبالتالي من ينتقد ويتمرد
في تلك اللحظة فهو يرفض تلك الظروف بشكل مبدأي
ويثور عليها في محاولة لتغييرها بالقوة  ،فﻼن أو عﻼن
ممن تكرههم وتختلف معهم سياسيا أو دينيا لكن يعملون
معك في نفس التيار التنويري الناقد ليس لك الحق في
مصادرتهم أو قمعهم لكونهم )دعاة للتغيير( أساسا..وتكمن
المشكلة فيك حين تريد تطويع الناس كلها على رأيك وإما
فالكل أغبياء!!..
سابعا :مما سبق أيضا يتبين أن المجدد قد يكون شيخ
في مذهب ينتقد النصوص بهدف التغيير لﻸصلح ،وقد
يكون فيلسوفا ينتقد الجذور الفكرية..وقد يكون سياسي
يريد فرض القانون والعدل..وقد يكون رأسمالي ينفق ماله
لتغيير الوضع لﻸحسن..وقد يكون عامل في مصنع يريد
جودة المنتج ،وقد يكون فﻼح يريد جودة المحصول..وقد
يكون رجل فقير جاهل يرفض تكفير داعش للناس ويثور
عالم
على مذهبية الشيوخ وطائفيتهم وظلمهم ،وقد يكون ِ
يرفض جهل الناس ويصحح نظرياتهم وينشر
الحقائق..وقد يكون صحفي يريد فضح الفاسدين وينشر
الحقائق المدعومة بأدلة على الرأي العام ،وقد يكون رجﻼ
وحكم عقلية
حكيما يصلح بين الناس أو ينشر مواعظ ِ
وأخﻼقية ،كل هؤﻻء عبارة عن تروس في منظومة
التغيير ،ويشكلون معا طريقة تفكير جديدة عنوانها )البقاء
لﻸصلح(
محور مشروع التجديد هو اﻻعتراف بعدم أهلية
الوضع القديم أساسا ،ثم البناء على ذلك اﻻعتراف بتبني
مشروع تغيير واسع يطال كل شئ ،فتخلف المجتمعات ﻻ
يحدث في مجال واحد دون غيره..بل هو فساد َ َ
وعطب
يصيب منظومة التفكير واﻹدارة ككل ،فكل فيلسوف أو
مفكر أو سياسي أو عامل أو شاب أو رجل وامرأة
جميعهم مطالبين بالعمل وفقا لقدراتهم بهدف التغيير
واﻻرتقاء باﻹنسان ونشر العدالة والعلم..هذا هو مشروع
التجديد الحقيقي ،أما كل الذي يتبنى رأيا مستنيرا في جهة
ورجعيا في جهة أخرى أو يتناول ملف اﻻستنارة
بازدواجية هو في اﻷخير مجدد لكنه )مجددا جزئيا( ﻻ
ُينفى عنه صفة التجديد ما دام يعمل في إطار التغيير
ويؤمن بأن الوضع القائم ﻻ يصلح .وعندي أن القراءة
وحدها ﻻ تصلح للتجديد بل يجب أن تكون مدعومة بمبدأ
فكري وإنساني وسعة اطﻼع وتسامح نفسي ،هذا الذي
يصنع السﻼم والعدل المطلوبين كشرط لﻼنتقال،
فالشعوب ﻻ تتغير لﻸحسن في ظل الحروب بل في ظل
السﻼم والحريات الفكرية وحقوق اﻹنسان ،ومن ثم أي
قمع أو حرب أو ظلم يخلق غيره بنفسه ويصبح شريانا
يغذي كل جوانب الجهل والتخلف مرة أخرى ،ولعل ما
حدث بظهور داعش والقاعدة واﻹخوان وغيرهم من
عصابات التكفير والكراهية قد حدث باستدعاء هذا
الشريان من تاريخ المسلمين في الحروب والكراهية
والقمع في زمن الحداثة ،لذا فالمطلوب من أي مجدد أوﻻ
الثورة على هذا التراث المتخلف ﻻرتباطه بأجواء حروب
وظلم وجهل صنعت جميعها فكر المسلم المعاصر ،ثم
إعادة قراءة ذلك التراث برؤية مستنيرة من الخارج ،عدا
ذلك سيفشل اﻹنسان في قراءة واقعة ويعيد أخطاء
الماضي في حاضره دون أن يستوعب ما هي وكيف
استدعاها بغبائه 
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مظفر النواب
العراق

 اﷲُ ﰲ صف الرجال
يتقحمونﹶ ويستمِد سِﻼحهم
مِما بِهم مِن عِزةِ اﻹﳝانِ
عِزم ﻻ يطال
اﷲُ ﰲ صف الرجال
نصبوا الفِخاخ ولﹶغموا اللحظاتِ
مِما قاتلوا ويقاتلونﹶ بِﻼ ونى
تعِب القتالﹸ مِن القتالِ
يا غزةﹶ اﷲِ استمدت بأسها مِن بأسِهِ
حشدوا الدروع
الطائراتِ الراﲨاتِ
مدججﲔ بِرعبِهِم
وجدوا كمائِننا بِهِم
ﰲ أكلهِم وشرابِهم
ﻻ يرﲡى طِب وﻻ كﹶي
وﻻ علِم اﳉراحةِ كله ﰲ دائِهِم
فاستأصِلي
أو أا العدوى العضال
يا غز
أوشكﹶت الشوارع
أن تترجِم سخطﹶها ﳍﹶباﹰ
وما هذي البروق حبيبﱵ
إلﹼا بدايات اﳊريقِ
أرى عروشا تصطﹶلي
وأرى كراسي الظاﳌﲔ
مقاعداﹰ ﲜهنمٍ
واﳌﹸتخمﲔ مِن اليمﲔِ أو الشمال
لن يستقِرا
وإن ﲤادى اﻹحتﻼل
سنذيقﹸه يوم القيامةِ آر ..ﰊ ..جياتٍ
وناراﹰ مِن ﲨيعِ اﳉِهات
وسيحمِلﹸ اﳌستقبلﹸ الرشاش
عودوا أيها اﳉرذانﹸ
للسفنِ الﱵ جاءت بِكﹸم
عودوا أيها اﳉرذان
للسفن الﱵ جاءت بكم
عودوا إﱃ اﻷوجارِ ﰲ توراتِكﹸم
عودوا إﱃ ظﹸلماتِكﹸم
الشمس محرِقةﹲ هنا
الشمس أخت بﻼدِنا
ومياهنا سم لكم
سم يشلﱡ لﹸهاثﹶكﹸم
عودوا إﱃ اﳌاخورِ
عودوا استمتِعوا بريائِكﹸم
ﲜميعِ أنواعِ الزنا بالنقرسِ الفكري
عودوا استمتِعوا بالليلِ ﰲ بلدِ الظﻼم
وإن نضام ﰲ العشِي وﰲ الزوال
إن الضياءَ بﻼ ضمﲑٍ
ﻻ يشع سوى ظﻼمِ اﻹﳓﻼل 

 حب .. عيش .. رغبةﹲ
أقانيم إناثﹲ:
قﹸدنﱠ الصواب إﱃ نفﹾسِهِ
أحرقن الروح ﰲ تنور اﳉسدِ رغيفاﹰ مشتهى
ساخِناﹰ بِعطرٍ يدوم ما دام النفﹶس.

ﻻ هدوء ألبته
حﱴ اﳌوت ضجيج.
ﻻ نوم ألبته
حﱴ اﳊﹸلم حياة.

ﰲ اﳊب:
انعتاق اﳉسدِ من الروحِ
هذياناﹰ  ..اضمحﻼﻻﹰ  ..توهاناﹰ  ..جنوناﹰ
على جناحي الريح
باق هو ﰲ كﹸلﱢ نفﹶس.
ﰲ العيش:
استدراج اﻷكيدِ إﱃ محفﹶلﱢهِ
نطق اﳌشيئةِ بناموسِ خطئها صواباﹰ
استدراج اﳉسدِ بعيداﹰ عن ﳏفلِ الروح
قريباﹰ من لوعةِ الﹸلهاثِ حﲔ تقﹶمص النفﹶس.
ﰲ الرغبةِ:
خروج عن عذريةِ اﳉسدِ
خروج عن عذرية الروح
اكتشاف ﳌخارِج ﻻ أبواب ﳍا
ولوج ﰲ متاهات الشهوةِ ترﲨةٍ ﻹنكارِ ما كان
ﰲ ﲝرِ ما ﲢول
حﲔ صارت ساعةﹸ الرملِ مواقيت
تقﹾلﱢب النفﹶس.
*****
مسالِك حياةٍ ثﻼثة:
سلﹶخت كﹸلﱢ السنﲔِ اﳌﹸتراكِضةِ كزﻻزلِ أنفاس
بِمِﱪدِ الفﹸجاءةِ
مربوطةﹲ كﹸلﱟ منها إﱃ:
معاليق تشق أفكاراﹰ بعيدةﹰ عنها.
ﰲ اﳊب:
كﹸلي ريشةﹲ ﰲ الريح
كﹸلي رعشةﹲ
كﹸلي جنونﹲ
كلي ما ﻻ يسمى
كﹸلي متاهةﹲ أضيع ﰲ أناي تلِجﲏ هي وﻻ ألِجها.
ﰲ العيش:
كﹸلي غﲑي
كﹸلي خطوات
كﹸلي شوق
كﹸلي إله لغﲑي
كﹸلي هم
وأنا ﰲ قِدرِ النسيانِ أفور!
ﰲ الرغبة:
كﹸلي ﳎهولﹲ
كﹸلي جائع
كﹸلي ضائِع

غمكﲔ مراد
سورية

كﹸلي ناكِ ر
كﹸلي غﲑ أي جزءٍ مﲏ
أضيع وﻻ أجدﱐ؟
*****
ألوانﹸ أحاسيسٍ ثﻼثة:
عرت اﳌخبوءَ بِمقﹶصِ الزمنِ اﳌنهوبِ قﹶدراﹰوألبست الرو ح
اﳉسد يقطﲔ تضخمٍ بغﲑِ عِلمٍ.
ﰲ اﳊب:
ﻻ غياب ألبته
حﱴ العدم حضور.
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ﰲ العيش:
ﻻ سكونﹶ ألبته
حِراك دائم ﰲ ثورة جياع.
ﻻ جهات ألبته
دوائِر تعود لتكونﹶ نفسها.
ﻻ راحة ألبته
سِجالﹸ العرقِ بِكﻼمِ التعبِ.
ﻻ ندم ألبته
أمانةﹸ اﳌشيئةِ ﰲ عنقِ ظِلﱢكِ.
ﰲ الرغبةِ:
ﻻ أجوبة ألبته
حﱴ اﻷسئلةﹶ ﻻ أسئلة.
ﻻ خيار ألبته
كﹸلﱡ اﳍﹶذرِ خيار.
ﻻ قيد ألبته
كﹸلﱡ اللحظاتِ شرارةﹸ إثارة.
ﻻ شبع ألبته
كﹸلﱡ ثانيةٍ جوع.
*****
طقوس عزلةٍ ثﻼث:
قﹶلﱠمت أظافِر اﳍواءِ بِمِلقطِ العزلةِ
وأسدلﹶت على الروحِ حيناﹰ وعلى اﳉسدِ حيناﹰ آخر
فراغاﹰ ﻻ ﳛتمِلﱡه إﻻ ثﹸقﹾلﹸ:
اﳉﹶدِ حيناﹰ
ومزاح اللحظةِ ﰲ النفﹶسِ حيناﹰ آخر.
ﰲ اﳊب:
كﹸلﱡ اللحظاتِ سكاكﲔ تجِز رقبة اﻻنتظار.
ﰲ العيشِ:
كﹸلﱡ اللحظاتِ مقاصِلﹲ تجز رقبة اﳊرمان.
ﰲ الرغبةِ:
كﹸلﱡ اللحظات منتحِرةﹰ إا ﳊظات دون إفراغ.
*****
ثﻼثةﹸ سير
ثﻼثةﹸ أعمار
ثﻼثةﹸ أشباح
ثﻼثﹸ كائنات
ثﻼثﹸ توريات
هولٍ واحدٍ بِمعادلةٍ دون درجة
حلﱡها رماد باقي من جمرِ اﻷنفاس.
ﰲ اﳊﹸب:
ﻻ بدايةﹶ أبداﹰ
ﻻ ايةﹶ أبداﹰ

كﹸلﱡ الزمنِ جمر من روحٍ تحترِق
وما الرماد الباقي إﻻ:
روحاﹰ تبعثﹸ.
حرق وجع
بعثﹲ وجع
ﻻ هدوء
ﻻ راحةﹶ
ﻻ غفلة
فقط :يقﹶظةﹲ أبديةﹲ عمرها.
ﰲ العيش:
بدايةﹲ صدفة
ايةﹲ صِدفةﹲ
كﹸلﱡ الزمن:
حبلﹸ مِشنقةٍ يتدﱃ من ﲰاء الغيب
يلف عنق اللحظةِ والغدِ
أرجلﱡها على كﹸرسي يتآكلﹸ من دودِ الصدفة
حﱴ دنوِ عمرِها اﻷخﲑ.
ﰲ الرغبةِ:
البدايةﹸ جامِحةﹲ
النهايةﹸ كذلك
ﻻ كابِح يهدئ من رعشةِ اﳉموحِ
كﹸلﱡ الذراتِ حرةﹲ ﰲ الروح
كﹸلﱡ اﳉسد حريق تيارٍ كهربائي مستمرٍ
كﹸلﱡ ما ﰲ الرأسِ خِواء
ﻻ دم يصِلﹸه
كﹸلﱡ الدمِ فورانﹲ يوقِظﹸ ما ﻻ ينام.
*****
ثﻼثﹸ مزاراتٍ لثﻼثةِ مراقِد حجيجها:
وحدةﹲ  ..عزلةﹲ  ..سِر
وبياض يلم أدعيتها ﲝﱪِ ترابِها.
ﰲ اﳊب:
كﹸلﱡ الكلماتِ أم
كﹸلﱡ اﻷحرفِ أوﻻد
كﹸلﱡ السطورِ آهات
كﹸلﱡ البياضِ ﳐاض.
ﰲ العيشِ:
اﳊج مﱪور ﲟا ﲢمِله اليد.
ﻻ كلمات للبياض
وحده اللسانﹸ حِدوةﹸ الرجوعِ
واﳊِملﹸ علﹶف البسمةِ وافﹸت اﳌدائحِ.
ﰲ الرغبةِ:
البياض عمق
الكلمات أسِنةﹸ رِماحٍ تلِجه
واﻷدعيةﹸ أقنعةﹸ الغايةِ ﰲ الوصولِ
ﻻ وصولﹶ بعد إﻻ ﰲ ولوجٍ.
*****
ثﻼثةﹸ ألواحِ ترابٍ ﻷسطورةٍ ملحمةٍ،

عليها:
يخطﱡ النفﹶس ترﲨةٍ للصمت.
ﰲ اﳊب:
ﻻ صدى للصمت.
كﹸلﱡ السكونِ:
عواصف .. براكﲔ .. زﻻزِلﹲ
تفتِتت الداخِلﹶ دون صدى.
ﰲ العيشِ:
كﹸلﱡ الصدى ضجيج.
الصوت كتوم فراغٍ
ﻻ جدرانﹶ ﲢول دون ثرثرة الصدى.
ﰲ الرغبةِ:
ﻻ صدى أصﻼﹰ
ﻻ جدران أصﻼﹰ
كﹸلﱡ كِتمانٍ فضيحة
وكﹸلﱡ صوتٍ فحيح.
*****
ما مِن حب بِخيار
وﻻ رغبةٍ بِخيار
وﻻ عيشٍ بِخيار
كﹸلﱡ ما ﰲ اﻷمر:
إنك أنت نفﹾسك ﳍم اﳋيار.
بعدها:
أنت شِتات ن ﹾفسِك
أنت وطن ممزق ﲝربٍ أو حﱴ بسﻼم.
أنت ساحةﹸ اغتصابٍ لِما ينفﹸرك
وأنت دريئةﹲ أيضاﹰ لِما ﳚذﱢبك.
ﰲ اﳊب:
شرايينك خناجِر لوجعٍ لذيذ
قلبك زلزالﹸ وجعٍ لذيذ
خطواتك رعشةﹸ وجعٍ لذيذ
نومك يقظةﹸ آرقٍ لذيذ
حلمك آهات أيضاﹰ لوجعٍ لذيذ
كﹸلﱡك وجع لوجعٍ لذيذ.
ﰲ العيشِ:
دمك ﲝر لنهرٍ يبتلعك
قلبك أرض لرقصة اﳊياةِ
طريقﹸك ألغام ﻻ تردي غﲑك
نومك آرق أسﲑ
كﹸلﱡ ما يحرك فيك
ريح الدورانِ حولﹶ نفﹾسِك لغﲑك.
ﰲ الرغبةِ:
شعﲑات جسدِك وخز إبرٍ ﰲ كﹸلﱢ ﳊظة.
ﻻ نوم .. ﻻ حلم .. ﻻ طريق
كﹸلﱡ ما فيك ليس لك
أنت صهوةﹸ حِصانٍ يقﹸودك دونﹶ عِلمٍ.
*****
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حب مس .. عيش مس .. رغبةﹲ م 
س
ثﻼثةﹸ نياشﲔ على صدرِ الروحِ ﰲ بدلةِ اﳉسد،
ثﻼثةﹸ براهﲔ لسحرة السنﲔ ومعجزات اﻹله.
ﰲ اﳊب:
كانت أرواح لﹸقيا تمردٍ على ذاتِها
كان اﳉسد شذرات هواءٍ يلم ذاته
كانت الروح هائمةٍ ﰲ انتظارٍ ما
كان اﳉسد دونﹶ سلطانٍ ﰲ مهبِ النسيان.
ﰲ العيشِ:
اﳉﹶسد مطيةﹸ الروح كبديهةٍ
الروح منفى لكﹸلﱢ الدروبِ السالكةِ
غريبةﹲ عنها كﹸلﱡ اﳊواجز
وحده اﳉسد رافع أثقالٍ لصدعِ اﳊياةِ اﳊديدِ.
ﰲ الرغبةِ:
الروح مصاصة دماءٍ للجسد
اﳉسد دون ماءٍ كﹸلﱡه هدير ما ضيعه
كﹸلﱡه جهلﹸ ما أرعشه
الروح ساحِرةﹲ مست اﳉسد:
كهذرٍ  ..كنسيانٍ
كموتِ انتظار.
*****
ثﻼثةﹸ شظايا ﰲ انفجارِ اﳊياة:
حب ﰲ القلب.
عيش ﰲ اﳉسد.
رغبةﹲ ﰲ اﳋيال.
أي سعادةٍ توحِدها؟
أي شقاءٍ يغذيها؟
الفكر كرأسِ قطارٍ لعرباتٍ ثﻼث وصﻼتها:
كونﹲ آهات .. ولوﻻت .. وﳓنحات
كﹸلﱡ عربةٍ رب ﳏطةٍ لن تقف فيها.
ﻻ أبداﹰ:
ﻻ وقوف .. ﻻ راحةﹶ  ..ﻻ وصولﹶ
الروح هائمة  ..اﳉسد هائج.
الروح طائرة  ..اﳉسد مقبور.
الروح مجرة  ..واﳉسد مِسبار.
ﰲ اﳊب:
ﻻ ﲢديد .. ﻻ وجهةﹶ  ..ﻻ غايةﹶ  ..ﻻ طريق
فقط ﳊظةﹲ هي كﹸلﱡ اﳊياة.
ﰲ العيشِ:
كﹸلﱡ ﳊظةٍ ﲢديد
كﹸلﱡ خروجٍ وجهةﹲ
كﹸلﱡ النفﹶسِ طريق
كﹸلﱡ خطوةٍ غايةﹲ.
فقط سﲑ دونﹶ ركونٍ ﰲ أيةِ ﳊظة.
ﰲ الرغبةِ:
ﻻ جهات .. ﻻ فناءَ  ..ﻻ حياةﹶ
ﻻ شيء  ..ﻻ أي شيء

وكﹸلﱡ شيءٌ ﳊظةﹲ عابرة تطفو ﰲ كﹸلﱢ آن.
*****
أنت:
فيك ،منك ،عليك،
كﹸلﱠك" فرانكشتاين "مبوب بالتكسﲑ:
كﹶسﲑ حب
كﹶسﲑ عيشٍ
كﹶسﲑ رغبةٍ
أشﻼءٌ أنت ﰲ مضيك
ﻻ ﻻ بل ﰲ شدك إﱃ ما آلت إليه حالﹸك.
وأنت ما زلت تتنفس.
ويﻼه إﳍي:
كم رائِع أنت!
حياتنا صحراؤك
وتفتتنا استهزاؤك.
كم رائع أنت ؟إﳍي:
عيشنا سبحةﹲ ﰲ يديك
وحبنا نفﹶس شهيقِك
ورغبتنا زفﲑ إرادتِك.
رائع أنت إﳍي:
كﹸلﱡك ﳎهولﹲ
واﻷدهى أننا اﻷجهلﹸ ﰲ مراثي مبتغاك.
الرقم ثﻼثة أﲜديةﹸ غﹶضبِك:
غﹸربةﹲ  ..ﳉوءٌ  ..منفى
ﰲ ﳌلمةِ كﹸلﱡ العمرِ اﳌهدورِ دمه ﰲ قاموسِك إﳍي.
ﰲ اﳊب:
تسألﹸﲏ من أخاطِب؟
أرد :ﻻ أدري.
لكن هناك بد من أن أﹸقِر:
بأنك صدى ما
ﳊب ما
لعيشٍ ما،
لرغبةٍ ما.
أوجعت قلبك إﳍي
ﻻ يغرنك صراخي
أنا الناكِر ﱄ ما هو أنا فكيف بك أنت
الضا ِحك دوماﹰ وأبداﹰ ﰲ ما ﻻ أراك
غﲑ أنﱠ:
الدمع .. اﳊدس
يؤوﻻنِ كﹸلﱠ ما فيك
هي ليست سوى ثﻼثةﹸ أشباحٍ من:
غِربالِ النفﹶسِ ﰲ طينِك أو ﰲ ماءِك.
سم ما شئت من ظِﻼلِنا تتلهى ا أنت ونتشظى.
ثقيلﹲ أنا على أنا
وثقيلةﹲ كﹸلﱡ ما ﰲ الثالوثِ وا ﰲ خياراﰐ.
ﰲ اﳊب :ريشةﹲ ثقيلة.
ﰲ العيشِ :حبلﹲ ثقيلﹲ.

ﰲ الرغبةِ :حيوانﹲ ثقيلﹲ.
*****
متيقظاﹰ دوماﹰ
وحزنك جرح وجودٍ
أنت الغارِق ﰲ ﲝثك عنك.
ﻻ اﳊب أوجد ﳍفتك.
وﻻ العيش أرغم القسوة على ﲡاوزِها.
وﻻ الرغبةﹲ أردتك منتشي ﳊظةٍ.
كﹸلﱡ ما كانﹶ لك صار نفثةﹶ هواء.
كﹸلﱡ ما كانﹶ ليس لك عتقﹶت فيك يأسك وضياعِك.
در إﱃ ما لك وليس لك
كﹸلﱡك كﹸرسي جلوسٍ
كﹸلﱡك خِتم حِﱪٍ
كﹸلﱡك ما ﻻ تدركﹸه أنت إنك لست كﹸلﹼك.
عد بِك إﱃ الطفولةِ بريئاﹰ:
ﻻ حب .. ﻻ عيش .. ﻻ رغبةﹶ
ﰲ براءةِ قاموسك
ودوءٍ معلﱠقٍ بالعمرِ كحصانٍ
وأنت كحوذي در لِجام العمرِ إﱃ حيثﹸ:
حب يرويك
وعيشٍ يؤمن لك ما فيك
ورغبةٍ تكﹾبح جِماح الشهوةِ فيك
إن كان هذا ﰲ إمكانِ أيةِ عودةٍ
وإﻻ:
ظﹶلﱢل ما أنت فيه
ما كانﹶ بك
ما آلت إليه أحصِنتك
وما صِرت عليهِ من مِحن
ﰲ ﲝثِك الدؤوب عنك
فيما ﻻ يفاجِئﹸ السﲑ إﻻ:
حباﹰ  ..عيشاﹰ  ..رغبةﹰ،
ﰲ كﹸلﱢ نفﹶسٍ يبقيك على قيدِ حياةٍ
كﹸلﱡ ما ﰲ أمرها أنها:
ترديك 
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 ايدلوجية الحمار هي السمع والطاعة دون تفكير ....
فالحمار ﻻ يعرف الحوار ولكن لغته النهيق...
دعونا نلقى نظره تاريخية وربما بها جانب أسطوري
نتعرف من خﻼله على صورة الحمار في مخيلة
المصري القديم وسنبدأ من أسطورة إيزيس وأوزيريس
المعبر عن الزراعة والخصب
فحين كان أوزير هو ُ
والنماء كان ست الشيطان الذي قتل أوزيريس وقد صوره
المصري القديم بهيئة أدمية ورأس حمار!!
وقيل عن ست أنه عدو رئيسي فهو يجسد القوة الغاشمة
والعنف اﻷهوج ويشير نص أخر إلي أنه أندفع من أمه
حينما ولدته فيقول النص) :يا من أنجبته اﻷلهه الثاقل
حينما فلقت الليل شطرين وخلعت عليك هيئة ست
خارجا في عنف( فكان ست يكمن دائما خلف
واندفعت
ً
العاصفة والمرض والشجار.
ولم يتمكن حورس من اﻻنتصار على ست إﻻ عندما
قام بإخصائه  ....هكذا تقول اﻷسطورة .
وعند اﻻنتقال لكتاب الخروج في النهار أو المعروف
باسم كتاب الموتى عند المصريين القدماء سنجد أن
الحمار يعتبر عدو من أعداء العالم السفلي وﻻ بد على
ّ
المتوفى أن يقتله ويتغلب عليه حتى يستطيع العبور
والخروج في النهار فنجد في فصل  40تعويذة أن
المتوفي يقتل بسهم الحمار وهو من أعداء أوزيريس وبعد
أن ُيقتل هذا العدو تصبح اﻵلهة في فرح.
ونجد ان لقمان ينصح ابنه ويقول له أن أنكر اﻷصوات
لصوت الحمير وكما هو معرف أن صوت الحمار نهيق
وعندما نسمع نهيقه نقول انه رأى الشيطان ,كل تلك
اﻹشارات و الصفات الذى وصم بها ذلك الكائن تدل على
علة ما فهو مثله كمثل كل الكائنات ولكنه يتميز بأنه
صاحب ايدلوجية تمكن الكثير من البشر ان يتعلموها منه
كما تعلم اﻹنسان من الحيوانات الكثير فاستطاع بعض
منهجا لهم فأصبح
البشر ان يتبنون ايدلوجية الحمار
ً
السمع الطاعة ,التبعية منهج مؤسس لتلك اﻻيدلوجية وان
رأسا على عقب سيتصرفون
تركتهم سوف يقلبون العالم
ً
بهمجية ووحشية ينطحون ويسرقون تارة ويتحرشون
تارة أخري وﻻ نجد حل مع هؤﻻء الحمير سوى ما فعله
حورس مع ست وهو اﻹخصاء وقطع نسل تلك
الحمير
َ

 بعض الروائيين يضعون ﻷنفسهم خطا ً ونهجا ً
خاصا ً بهم ،يميزهم عن اﻵخرين ،وعلى سبيل المثال
"أسامة العيسة" الذي يقدم مادة تاريخية سياسية في
رواياته ،فأصبح هذا الخط يميز رواياته ،ومحمود شاهين
يقدم أفكارا ً عن الخلق والخالق والكون والمعتقدات الدينية
واﻻسطورية ،بحيث ﻻ نجد هذا اﻷمر ـ عربيا ـ إﻻ عنده،
فبعد روايات "زمن الخراب ،وأديب في الجنة ،وغوايات
شيطانية ،والملك لقمان "ها هو يقدم "عديقي اليهودي"
التي يفند فيها التوراة ،وأيضا يقدم فكرته عن الخالق
والخلق والكون.

الصهيونية التي تدعي أنها تريد عودة اليهود إلى أرض
الميعاد.

الفلسطيﲏ واﻻحتﻼل
اﻻحتﻼل اﻻستيطاني يعد من أقذر وابشع أنواع
اﻻحتﻼﻻت ،فهو يسعى للسيطرة على اﻷرض ومحو
معالمها القديمة وتغييراتها ،ويعمل على محو وشطب
السكان أما بالقتل أو بالتهجير ،أو جعلهم يفكرون
ويتصرفون حسب الثقافة اﻻستيطانية ،فيكونوا )مواطنين(
من الدراجة الثانية ،لهذا ﻻ يمكن التعايش مع اﻻحتﻼل
اﻻستيطاني ،يتحدث "عارف نذير الحق" مع المستوطن
اليهودي العراقي "يعقوب سليمان" عن هذا اﻻمر:
"...اﻹبقاء على العداء بيننا وبينكم ليس في صالح
الطرفين ،وسيظل التوتر قائما إلى ما ﻻ نهاية له،
واعتقادكم أننا سننسى تاريخنا ،ونرضخ لكم ،ونعيش
تحت احتﻼلكم إلى اﻷبد اعتقاد خاطئ" ص ،47فهنا حسم
قاطع بأن اﻻحتﻼل اﻻستيطاني ﻻ يمكن أن يكون عادﻻ أو
يسعى لعدالة ،فهو جاء ليقضي وينهي وجود شعب،
ليزرع شعبا آخر.

لكن عالم الرواية يختلف عن طبيعة الكتب البحثية أو
الفكرية ،وهذا يستدعي وجود خبرة ووعي من السارد،
لكيفية تقديم مادته البحثية/الفكرية بقالب روائي،وهنا يكمن
ابداع السارد ،تقديم مادة بحثيه وفكرية بقالب روائي مقنع
وممتع في ذات الوقت ،وسنأتي على تفصيل النهج
الروائي المستخدم ﻻحقا ،لكن أيضا ،تقديم المادة
الفكرية/البحثية لها أسس ومعايير ليقتنع المتلقي بها ،وهذا
يعتمد على طريقة وشكل المقدم للمادة ،من هنا تكمن
أهمية الرواية ،فالمجهود الفكري ﻻ يقل أهمية عن الشكل
الروائي ،وهو مجهود ينم عن معرفة الباحث وسعة ثقافته
واطﻼعه وتنوع ثقافته ،وهذا يجعل "عديقي اليهودي"
رواية ،ومادة فكرية دينية في ذات الوقت.

الفلسطيﲏ اﳊضاري

اﲰاء الشخصيات
اسم بطل الرواية الفلسطيني "عارف نذير الحق"
واسم الصياد اليهودي "يعقوب سليمان" واسم ابنته
"سارة" وزوجتة راحيل" ،طبعا لﻸسماء مدلول يخدم
الفكرة التي يختفي وراءها معنى اﻻسم ،من هنا يمكننا
اﻻستنتاج أن معنى اسم بطل الرواية الفلسطيني:
"العارف ،ينذر المحتل بالحقيقة ،أو العالم يبشر/يكشف
الحق والحقيقة ،وهذا نجده في ثقافة وعلم وسلوك
"عارف" ،وإسم "يعقوب" يعني إسرائيل ،حسب التوراة،
و"سليمان" يشير إلى ملك اليهود الذي بنى الهيكل،
وسارة وراحيل المرأتان اللتين أنجبتا اليهود ،فمعنى اسم
عارف عبد الحق ،يقابله إسرائيل ومملكة سليمان وأصل
اليهود ،وهذا يشير إلى مواجهة ،بين عارف/عالم
وإسرائيل ،ومواجهة بين ينذر/يكشف حقيقة أصل اليهود
ومملكة سليمان ،بهذا تكون اسماء الشخصيات قد أسهمت
في تحديد طبيعة اﻷفكار التي أراد السارد تقديمها.

اﳌكان
يتعامل الفلسطيني مع المكان كما يتعامل مع الحياة
البشرية ،جسد وروح ،من هنا نجده يحرص على ذكره
وحتى أنه يعطي تفاصيل دقيقة عنه ،كما لو أنه يتحدث
عن جسده ،وهذا يعود إلى طبيعة الصراع اﻻستيطاني مع
اﻻحتﻼل" ،عارف نذير الحق" يتحدث عن القدس وعن
برية القدس كما لو أنه يصف ماذا يرتدي من ثياب" :كنت
أمارس رياضة المشي شبه اليومية في بطاح برية القدس
التي شهدت طفولتي ،وراحت مستوطنات اﻻحتﻼل
تقضمها شيئا فشيئا... ،كنت سائرا ً في منعطفات وادي
الدكاكين" ص.7
التغييرات التي تحدث في المكان وتغير معالمه يعرفها
الفلسطيني ،وعندما قال "عارف" شهدت طفولتي" أراد
أن يؤكد على أنه المكان أصبح جزء منه ،من كيانه ،كما
أن للمكان تاريخا وأحداثا" :يفصل وادي أبو هندي بين
أراضي الديسة والسواحرة ،فجنوبه للسواحرة وشماله
للديسة ،مع بعض التجاوزات في القسمة للديسة ،تجعلهم
يمتلكون أرضا جنوبه..

رائد اﳊواري
فلسطﲔ

وكثيرا ما شهد هذا الوادي مشاجرات على اﻷرض بين
الطرفين في أوائل القرن العشرين" ص،396مثل هذه
التفاصيل تأتي لتؤكد على أن اﻷرض فلسطينية ،وأن
أصحابها يعرفونها ويعرفون تاريخها ،وعندما يقتل
اﻻحتﻼل "عارف" في "وادي عزبة مشتى المخالدة"
ص ،459كان السارد يحقق وصية "عارف" بالدفن في
المكان الذي حدده في الوصية ،فعﻼقة "عارف" بالمكان
بدأت منذ الطفولة وانتهت به ،هو شيخا تجاوز السبعين،
أليس هذه اﻷحداث وتفاصيل عن المكان تؤكد على
العﻼقة الحميمة بينهما؟.

القدس
القدس بالنسبة للفلسطيني هي فلسطين ،وﻻ يمكن أن
يتخلى عنها ،ليس لكونها مقدسة فحسب ،بل ﻷنها رمز
للسيادة الوطنية ،وتمثل العاصمة التي يسعى ﻹقامتها ،في
المقابل اﻻحتﻼل يدعي أنه المكان المقدس بالسنبة له ،فيها
الهيكل ،يفند "عارف" هذه القدسية من خﻼل معلومات
ومكتشفات تاريخية حديثة مع "يعقوب" مستشهدا بالبحث
الذي قدمه "فاضل الربيعي"..." :جبل قدس في مديرية
سامع بمحافظة تعز )نحو ثمانين كلم غرب عدن( ...إن
أورشليم التي سجلتها النقوش اﻵشورية هي مدينة دينية
وليست جبﻼ...إن التوراة في النص العبري ،ﻻ تذكر وﻻ
تسجل وﻻ تلمح ،حتى مجرد تلميح ،إلى أن القدس هي
أورشليم كما يزعم الﻼهوتيون التوراتيون" ص 46و،47
هذه المعلومة أراد بها عارف أن يؤكد على فلسطينية
وعروبة القدس وفلسطين ،وعلى أن مكان اليهود تاريخيا
ودينيا ليس فلسطين ،وهذا يعد هجوم معاكس على الفكرة
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الصراع الدامي بين الفلسطيني واﻻحتﻼل له عدة
أوجه ،منها الحضاري والثقافي ،والذي ينعكس على
الممارسة والسلوك" ،عارف نذير الحق" ينظر إلى القتل
بطريقة تتناقض وطريقة تفكير المحتل ،فعندما يأخذ
بندقية "يعقوب" ﻻ يسمح له تفكيره وثقافته أن يطلق عليه
النار" :لم تراودني فكرة قتله ،ﻷنني ضد القتل من حيث
المبدأ ،وربما ﻹحساسي أن قتله لن يحل المشكلة ،فهي
مشكلة وطن بكامله ،وليست مشكلة شخصية معي ،ولو
كان اﻷمر كذلك لربما قتلته وانتهى اﻷمر" ص ،8هذه
اﻷفكار جاءت ويعقوب نائم ،وهي تؤكد على إنسانية
الفلسطيني ،وعلى أنه ينظر إلى عدوه كإنسان رغم العداء
وتظل ثقافته ضد القتل بوجه عام ،على النقيض من
المستوطن الذي يقتل لمجرد القتل" :لماذا لم تقتلني؟" بهذا
السؤال يؤكد يعقوب على نهج القتل الذي تمارسه دولة
اﻻحتﻼل والمستوطنين" :إذا ما تطلب اﻷمر أن نبيدكم
عن آخركم يوما ما فلن نتوانى عن ذلك" ص ،9وهذه
المفارقة بين الشخصيتين تشير إل تفوق الفلسطيني ثقافيا
وحضاريا على المحتل ،رغم أنه يمتلك تكنولوجيا
ومعرفة متطورة" :ـ هل أفهم من هذا أنك لو اضطررت
إلى قتلي لن تكون سعيدا بذلك؟
ـ بل سأكون حزينا ،وربما حزينا جدا ،فأنا ﻻ أتصور
نفسي قاتﻼ مهما كان نوع ضحيتي ،وكثيرا ما أتمنى بيني
وبين نفسي أن أكون قتيﻼ ﻻ قاتﻼ" ص ،22بهذا الحوار
يحسم "عارف" تفوقه الثقافي والعملي على المستوطن
"يعقوب" فﻼ مجال للمقارنة بين إنسانية عارف ووحشية
يعقوب.
وإذا ما توقفنا عند هذا الحوار يمكننا القول أن السارد
أراد أن يشير ـ بطريقة غير مباشرة ـ إلى الهوة التي
تفصل الفلسطيني عن المستوطن ،اﻷول ،رغم أنه محتل
ومعتدى عليه ،إﻻ أنه ﻻ يقدم على القتل ،بينما المستوطن،
رغم أنه قوي ومحمي إﻻ أنه يقوم بالقتل من باب وهم
الدفاع عن نفس ودون وجود مبرر لذلك.
ولم تقتصر ثقافة"عارف" الفلسطيني على حق الحياة
للبشر فحسب ،بل تعدتها لبقية المخلوقات..." :أن طيور
الحجل لم تغير عادتها في عدم الخوف مني ،رغم أنني
أحمل البندقية التي طالما رأتها كثيرا تفتك بأخواتها على

يد يعقوب ،كانت تفر بضعة أمتار على سطح اﻷرض ،ثم
تتابع درجها أو تتوقف إلى أن أمر ،على مقربة أقدام
منها ،إلى حد أنني شعرت أن بإمكاني أن أمد يدي ﻷمسك
إحداها"ص ،58رغم )التغييرات( في هيئة "عارف"
)يحمل بندقية الصيد( إﻻ أن طيور الحجل لم تفر منه،
واستمرت بالتعامل معه كجزء من الطبيعة ،من الوادي،
وهذا ما أثار المستوطن "يعقوب" الصياد ،الذي يخرج
بالبندقة ليصطاد كل ما يشاهده من حياة" :ما هذا بحق
السماء هل تعرفك الطيور؟
ـ لماذا ﻻ تعرفني طالما أتجول كثيرا في بطاحها دون
أؤذيها ،وأقدم لها المساعدة إلى من يحتاج منها إليها.
ـ وتحبك أيضا؟
ـ إنها طيور بﻼدي يا يعقوب ،تعرفني وأعرفها،
ولست غريبا عليها مثلك ،وﻻ أسعى لقتلها كما تفعل أنت،
فلماذا ﻻ تحبني؟!" ص ،61يحاول "عارف" أن يثبت
وجوده وحقه في الحياة هو وما على هذه اﻷرض من
كائنات ،وأيضا أن )يغير( من فهم المستوطن ،بأن الحياة
حق لكل المخلوقات ،وعندما قال "طيور بﻼدي" أراد بها
أن يشير إلى أن اﻻحتﻼل يزيل ويغير ويشوه كل ما هو
على اﻷرض ،من بشر وطيور وأشجار معالم.

الفلسطيﲏ واليهودي
في التاريخ القديم هناك بقاء واستمرارية للثقافة
والحضارة الوطنية حتى بعد قدوم دولة جديدة ،فمن يأتي
إلى منطقتنا كان يحمل أفكارها وثقافتها وحتى معتقداتها
الدينية ،ورغم اختﻼف اللغة ،فالتفوق الحضاري والثقافي
أبقى حضارة وثقافة المنطقة تنحو بخط تصاعدي ،رغم
ظهور واختفاء دول كثيرة ،من هنا نجد أن الحثيين
واليهود عبدو "البعل" السوري ،في رواية "عديقي
اليهودي" يؤكد السارد على استمرارية النهج الحضاري
وتنامي الثقافة الهﻼلية ،حتى في ظل وجود احتﻼل
استيطاني عنصري.

نظرة جديدة ،غير تلك التي تشربها من مؤسسات
ومدارس اﻻحتﻼل.
ونجد أثر عارف ينتقل إلى اﻷلفاظ والتعابير التي
يستخدمها "يعقوب"" :ـ عارف ﻻ يحب الصيد ،وﻻ
يرغب في مشاهدتي أفتك بطيور وحيوانات بﻼده ،فقد
طلب إلي أن ﻻ أفعل ذلك ولو أمامه .أذعنت له"
ص ،132الﻼفت أن يعقوب استخدم "طيور وحيوانات
بﻼده" ولم يستخدم "الطيور"بمعنى أنه أصبح يقر بأن
فلسطين أرض وبﻼد عارف ،وليست أرض يعقوب أو
المستوطنين ،من هنا يمكننا القول أن هناك خلق جديد
"ليعقوب" قد تم بفضل "عارف" ،وهنا يكون عارف قد
أكمل مهمته الحضارية والثقافية ،والتي تتمثل بتحويل
الغزاة والدخﻼء إلى مواطنين أسوياء يحملون ثقافة
وأفكار المنطقة الحضرية واﻹنسانية.
ولم يقتصر أثر عارف على "يعقوب" فحسب ،بل
طال أيضا ابنته "سارة"التي اقامت عﻼقة روحية معه،
فكانت تنام في بيته كصديقة وكحبيبة وكتلميذة" :استيقظت
في حدود التاسعة صباحا على قبلة عارف تنطبع على
خدي ،كنت مستيقظة في السرير لكني لم أنهض ،وكأني
كنت أنتظر عارف أن يدعوني للنهوض ،حتى ﻻ أقترف
ما يعكر صبيحته بنهوضي قبله ،ﻻ أذكر أنني نهضت من
نومي على قبلة في حياتي ،ولم أكن أعرف أن لقبلة
المحب في الصباح ،فعل السحر في الجسد" ص،357
بهذا يكون "عارف" قد غير سلوك وتفكير اﻷب واﻹبنة
معا ،بمعنى أنه أوقف التأثير الصهيوني على الجيل
المتصهين "يعقوب" وعلى الجيل الجديد "سارة" 

اللقاء بين "عارف" ويعقوب كان في برية القدس،
فالفلسطيني كما رأينا تعامل بإنسانية مع المستوطن
"يعقوب" بمعنى أنه نظر إليه كيهودي ،وليس كعدو يجب
قتله ،وهذا ما أثر ـ ﻻحقا ـ إيجابيا على يعقوب ،فأخذ
ينظر إلى "عارف" كإنسان وليس كعدو ،الثقافة التي
يتمتع بها "عارف" جعلته يذهل المستوطن" :ممكن أن
يأتي قريبا هذا ونكون عديقين!! ،ضحك للكلمة التي لم
يسمع بها من قبل ،تساءل مستوضحا:
ـ ماذا تقصد بالضبط؟
ـ أقصد أن نكون عدوين في جلد صديقين أو
العكس!"ص ،20بهذا الثقافة اللغوية استطاع "عارف"
أن يثبت تفوقه الثقافي على عدوه ،فاستخدم مصطلح
"عديقين" بمعنى عدوي وصديقي ،فأراد بهذا اللفظ أن
يبين تفوق الفلسطيني لغويا ،من خﻼل اشتقاق لفظ متشابك
"عديقي" وثقافيا ،نظرته للحياة وللطبيعة والصراع،
وسلوكيا ،بعدم قتله لعدوه ،وحتى أنه ـ ﻻحقا ـ أعاد له
البندقية.
يبدأ "يعقوب" بالتأثر بثقافة "عارف" ونهجه في
الحياة ،فلم يعد يصطاد الطيور أو الحيوانات " :سددت
البندقية نحو الحجلة الواقفة ،وهممت للضغط على الزناد،
وإذا بصوت عارف يصيح في مخيلتي :إياك! لم أضغط
على الزناد ،وظلت الحجلة واقفة وكأنها تدرك أنني لن
أطلق النار عليها" ص ،79فتغير السلوك ليس باﻷمر
السهل ،لكن شخصية "عارف" المنسجمة بين ما تقول
وما تفعل ،جعلت "يعقوب" يتغير ويتحول في سلوكه
وطريقة تفكيره ليكون إنسانيا ،ينظر إل الحياة والطبيعة
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عامر هشام الصفﹼار
العراق

هي والكورونا
ُ 
تصر على السفر بعد أيام حيث مدينة
قلت لها وهي ّ
الشمس والشواطيء المريحةُ ..
قلت أن فندقا ً بأربع نجوم
ترد
في تلك المدينة قد أغلقت أبوابه بسبب الكورونا ..لم ّ
علي ّ ..
وظلت تواجه شاشة التلفزيون وأصابعها تﻼعب
ّ
الجوال..
هاتفها ّ
سيسد
سمعت ما قلته؟..هذا الكورونا يبدو أنه
هلِ
ّ
الحدود بين بلدان العالم..
نت تتمنى هذا
قالت :ما هو هذا الكورونا؟ ..يبدو أنك ك َ
اﻷمر أن يحدث !..أليس كذلك؟..
ٌ
صمت غريب ...في حين بدأ التلفزيون اﻵن
لف الغرفة
ّ
أخبارا عاجلة عن شحة اﻷقنعة الواقية من الكورونا
ّيبث
ً
في مدينة الشمس والشواطيء...
الكورونا...الملعون
توقع الدكتور الباحث أنه يستطيع أيجاد لقاح مناسب
لمنع اﻷصابة بالكورونا ..يدخل مختبره صباح اليوم..
كان قد قرأ البارحة بحوثا ً كثيرة عن الفايروسات
واللقاحات ..سيبدأ من حيث أنتهى فريق البحث قبل أيام..
قرر مع نفسه ..ﻻ يريد اﻵن أن يكشف عن أسراره
هكذا ّ
العلمية ..هو يعوزه المال ..وفريق البحث الذي سيجمع
نماذجا من المرضى ..ينظر في خطة مشروعه الجديد في
حين راح الصداع يتغلغل في تجاويف رأسه  ،وبدأت
تتصبب من جبهته!..
قطيرات العرق الباردة
ّ
الكورونا ..ولو في الصين!..
صديقي منذر في الصين منذ زمن ..حادثته قبل
شهرين ..كان فرحا ً
بتخرج أبنته من كلية الطب هناك..
ّ
قال أن أبنته سيرين تريد الحصول على تدريب في
مستشفيات بريطانيا ..منذر لم أسمع عنه منذ ذلك الحين...
ها هي الكورونا في الصين قد جعلت الشوارع خالية اﻻّ
من قلق الناس الذي تتناقله وكاﻻت اﻷنباء..منذر هناك..
سيحارب الفيروسات كما حارب يوما ً الحصار على بﻼد
الرافدين عندما كان في "أسواق بغداد" يصول ويجول

المتميزون في الذكاء العاطفي الذين يعرفون جيدا مشاعرهم الخاصه ويقومون بادارتها
جيدا ويتفهمون ويتعاملون مع مشاعر اﻻخرين بصوره ممتازه هم انفسهم من نراهم
متميزون في كل مجاﻻت الحياة اما من ﻻ يستطيعون التحكم بحياتهم العاطفيه فنراهم
يدخلون في معارك نفسيه داخليه وحماقات غبيه تدمر قدرتهم على التركيز في مجاﻻت
عملهم وتمنعهم من التمتع بفكر والغباء واضح ويشترك الشخص الغبي مع الشخص
النذل وفي آن واحد اﻻثنان يعتقدان ان الشخص الذي ﻻ يفكر مثلهما هو احمق
ويقول)بريتر اندرسل( مشكلة العالم أن اﻷغبياء والمتشددين واثقون بأنفسهم أشد الثقة
دائما أما الحكماء فتملؤهم الشكوك ..انتهى كﻼم بريتر..فاليوم الغباء منتتشر جدا سواء
ً
في العالم اﻻفتراضي او في الحياة العمليه اليوميه ويعتبر علماء النفس ان كل مشﻼت
اﻻنسان ناتج عن اﻻفعال الغبيه والحماقات وهنا يطرح السؤال نفسه هل الغباء قصور
عقلي فطري ام امر مكتسب بعد المرور بسلوكيات من تجارب حياته من هنا نذهب الى
واحد من تعريفات الغباء حيث يقول علماء النفس هو حاله عقليه ﻻ ينقصها العلم
وال دراسه وهذا مايميزه عن الجهل إﻻ أن كﻼ من الجهل والغباء يؤدي إلى سوء التكيف
مع الواقع فيفقد اﻹنسان التأقلم مع المعطيات الجديدة وبالتالي تصدر أفعاله وحماقاته
منافية للمنطق وللمصلحة ..
من خﻼل هذا التعريف نفهم بان الشخص الغبي هو احمق ايضا حيث يفقد القدره على
الربط بين الواقع الصحيح لكي يصل الى نتائج صحيحه ومن ثم يتخذ القرار الذي يوصله
الى الفائده المرجوه وصوﻻ الى تحقيق المصلحه المجتمعيه العامه اذا ماهي اﻻمور التي
تجعل اﻻنسان يفقد القدره على الربط العقلي بين اﻻمور فيصبح حكمه مشوشا وافعاله
تتسم بالغباء والحماقات؟ فالكثيرمنا احيانا يردد ان اﻻنسان ابن بيئته ومنذ لحظة وﻻدته
يقع تحت تاثير اﻻسره ومرورا بتاثير الدوله من خﻼل مدرسته ومن ثم اﻻعﻼم وبيئة
العمل الى جانب حياته الشخصيه وتواصله مع المحيطين به من اﻻصدقاء عبر الواقع
الفعلي والواقع اﻻفتراضي )اﻻنترنيت (.

د .قاسم ﳏمد الياسري
العراق

فعندما تحدث احيانا حادثة ويتم تناقلها بين رواد مواقع التواصل اﻻجتماعي تتشابه
شخصا واحدًا تم تكراره بأكثر من
التعليقات وردود اﻷفعال فتشعر في النهاية أن هناك
ً
صورة حاول أن تتذكر ً
مر وشعرت أن رد الفعل تحول إلى موضة الكل
قليﻼ كم موقف ﱠ
يتبناها ويؤيدها دون تحقيق أو تأكد من صحة الحادثة أو الخبر؟

 يقول عالم الفزياء انشتاين شيئان ﻻ حدود لهما الكون وغباء اﻻنسان .فمن الطبيعي
جدا في تعليقات الفيس بوك وكل مواقع التواصل اﻻجتماعي تعليقات وقحه او خبيثه هذا
مانجده اليوم منتشر اليس كذالك  ..فالحقيقه هو ان البعض ﻻ يملكون اﻻحساس بمشاعر
اﻻخرين ويمكنهم ان يتصرفوا كاشخاص اغبياء فعليين وقد اكتشف علماء النفس في
جامعة بيل اﻻمريكيه لماذا بعض اﻻشخاص اغبياء حقيقيين حمقى رغم مستواهم
التعليمي والبعض اﻻخر ودودين جدا حيث قاموا بدراسه خاصه يلعب فيها المشتركون
بالعاب تقترح خيارين اما ان تكون نرجسيا انانيا منافقا وأما ان تكون مفيدا والمكافأه
تكون حسب القرار السليم هذا يعني ان الدراسه تهتم بالطريقه التي نستطيع ان نعرف من
خﻼلها مالذي يعطينا اياه الحدس من اشارات وان نقرر سلبا او ايجابا ما اذا اخترنا ان
نعمل مع الناس او ضدهم واﻻسلوب اﻻمثل للتعامل لكي تخرج الدراسه بهذا التصريح
العجيب قبل ان تشخصوا ما اذا كنتم تعانون من الكابه او من نقص الثقه بالنفس تحققوا
اوﻻ هل انتم محاطين بالنرجسيين اﻻغبياء عاطفيا ...

يمر قليل من الوقت لتختفي كل ردود اﻷفعال حتى يحين موعد ظهور حادث جديد هذا ما
يحدث طوال الوقت يتحول كل رواد مواقع التواصل اﻻجتماعي إلى نسخ مكررة من
نفس الشخص فتحولهم القضية أو الحادثة إلى وجوه مكررة كل منهم يرى في نفسه
التفرد والتميز بنرجسيه .فهدم الوطن والعلم واﻻفكار الهدامه لتخريج اغبياء تاتي خطوه
اولى لبناء مقدسات جديده ومشاهير جدد وتمجيد من نوع اخر..كما هو حال البعض اليوم
في إهزوجة اﻷغبياء على طريقة )علي وياك علي( ..فيتحرك رواد الفيس بوك كالقطيع
للدفاع ع ن افكارهم ورموزهم المقتنعين بهم وهذا هو الغباء بشكل ﻻ ارادي مثال فﻼن
صديق نشر على صفحته تمجيدا ﻻحد رموزه السياسيين او الدينيين ﻻنه مستفيد هو منهم
فيريد من اﻻخرين تايده خطا كان ام صحيحا وان اعترض احدهم على رمزية هذا
المتلون المنافق اللص الغبي اﻻحمق سيؤدي به الى اﻻختطاف أوالحجز ان لم يكن
إغتيال في عراق اليوم وفي أحيان كثيرة يقدم البعض نماذج جاهزه عن رجل الدين
الدجال الجاهل والغبي معا على السواء على انه صادق امين أويقدم سياسي لص
متعصب على انه سياسي محنك وهو قائد نموذجي في نزاهته أو فتاة الليل على انها
مؤمنه شريفه وهكذا الكثير لكي يخلق نموذج ويقدمه للجمهور بشكل يحتمل التعميم
فيتلقى الفرد النموذج المثالي ليتصرف وفقه دون محاولة تحليل أو تجزئة فنجد على
سبيل المثال انتشار فكرة تعميم أن جميع الملتحين هم إرهابيون وأن فكرجميع العلمانين
هم ملحدون وما إلى ذلك ما نتلقاه من افعال غبيه مصدرها اﻻغبياء الحمقى وهكذا يصفق
الكثير من قطيع اﻻغبياء في عالم التواصل اﻻجتماعي اﻻفتراضي الفيس بوك فنشر
المعلومات الخاطئة أو الناقصة يؤدي إلى تشويه في العملية الفكرية فقد يصل الشخص
إلى نتائج خاطئة إما أن يظل ضحية التصور الخاطئ طوال الوقت أو يصل لمعلومات
متضاربة فيصل به إلى حالة من التشويش بين المعلومات.

اﻻجابه هي يمتلك اﻻنسان عقﻼن يحصل بهما على المعرفه ويدفعانه للعمل  ...العقل
المنطقي الذي يسمح لنا بالتفكير العميق والتامل والعقل العاطفي المندفع الغير منطقي
بينهما تنسيق دقيق رائع فالمشاعر ضروريه للتفكير  ..والتفكير مهم للمشاعر لكن اذا
تجاوزت المشاعر ذروة التوازن يكتسح العقل العاطفي العقل المنطقي ويدفعه دفعا
للحماقه والغباء...

ومع وجود فشل في فهم الواقع وإدراكه يلجأ كثير من اﻻفراد إلى اﻹيمان باﻷفكار
الخاطئة ً
بدﻻ من البحث وإرهاق الذهن بين معلومات متضاربة.وكثير من الحكماء
وعلماء النفس يتفقون في أن أفضل طريقة للتعامل مع الحمقى اﻻغبياء هى إهمالهم
وترك مصاحبتهم أوالحديث معهم .فالعقﻼء يجب أن ﻻ يتعاملون مع الحمقى اﻻغبياء في
العالم اﻻفتراضي اﻻنتر نيت يقول احد الشعراء وهو عبد الفاسي:
وابتهل
فعذ با
لصاحبها *** وإن
تقرب
َ
ِ
بليت َ ُ
أما الحماقةُ ﻻ َ
ِ
مبادئه *** ّ
ظنا ً ﱠ
َ
العصر في غ ََفل
بأن أهالي
الطغام الذي َينسى
ﱡ
شر ﱠ ِ
ِ

تاكد ان التصرف كشخص غبي عاطفيا له عﻼقه بالناس الذين يحيطون به وليس باي
شيئ اخر حيث تتسبب العواطف المسمومه في تهديد صحتكم النفسيه والعقليه واصابتها
بالتوعك تماما كما يفعل التدخين انه تكرار وتعود على سلوك التدخين وليس اي شيئا
آخر فاﻻشخاص الذين ياتون من وسط مجتمع سهل وبسيط المعامله يميلون ﻻن يكونوا
الطف  ..واﻻشخاص الذين ياتون من وسط فظ غليظ القلب حسود حقود ليس لطفاء على
اﻻطﻼق اغبياء حمقى فاذا كان هناك درس يمكننا ان نتعلمه فهو اذا كان شخص ما غبيا
في العواطف فعلى اﻻرجح ان الناس الذين عاش معهم اغبياء كبارمثله .....
ذا لماذا بعض الناس اغبياء عاطفيا ؟؟؟

اما الذكاء العاطفي فله القدره على التعرف على شعورنا الشخصي وشعور اﻻخرين
وذالك لتحفيز انفسنا وﻹدارة عاطفتنا بشكل سليم في عﻼقاتنا مع اﻻخرين ولذالك فالذكاء
العاطفي مجموعه من السمات النفسيه التي تحدد كيفية استخدام القدرات والتي نتمتع بها
كالذكاء المنطقي او العلمي واﻻكاديمي مثﻼ تشهد كثير من اﻻحداث ان اﻻشخاص
 -18ال ات

واخيرا البحث طويل في هذا الموضوع وﻻ يسعني اﻻ ان اختم مبحثي هذا في ان
اﻻغبياء الحمقى كالقرده بل القرده غبائها ساذج والطف منهم 
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الضم والنضال ﻹسقاطها ،وفي رفض العدوان اﻻسرائيلي وتهديدات الحرب على شعوب
المنطقة برعاية أمريكية.
إن التزام المواطنين العرب الفلسطينيين بهذه القضايا السياسية الكبرى ليس ّ
تطفﻼ
على قضايا خارج مجال مصالحهم ،وليس ّ
تدخﻼ فيما ﻻ يعنيهم  ..فالمواطنون العرب في
اسرائيل هم أكثر المعنيين بحل هذه القضايا على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية
والقيم اﻻنسانية المتعارف عليها.
ان سنوات اﻻنحدار الفاشي التي نواجه تبعاتها في اسرائيل في هذه المرحلة ،تثبت بما ﻻ
يقبل الشك وأكثر من اي وقت مضى ،أنه كلما تعمق العدوان على الشعب الفلسطيني
والتنكر لحقوقه القومية المشروعة ،تعمق أكثر التنكر لحقوق اﻻقلية القومية العربية
المواطنة في اسرائيل واستشرى نزع الشرعية عنها والتحريض عليها والتمييز
العنصري ضدها ،وكلما تعمق التحريض الدموي على الشعب الفلسطيني وتعمق حصاره
وقهره وتجويعه ،كلما تآكلت بقايا الديمقراطية والقيم الليبرالية في اسرائيل ،واتسعت
قاعدة القوانين الفاشية للنيل من حقنا في المساواة القومية والمدنية وحقنا في التأثير
والعيش فوق ارضنا بكرامة والعكس صحيح.
إن الموقف من اﻷطراف المرشحة للحكم في اسرائيل بعد اﻻنتخابات ،يجب ان يستند
الى تحليل مواقفهم خﻼل العملية السياسية الجارية اﻵن – في المعركة اﻻنتخابية ،كما أن
الموقف من حزب كحول لفان ورئيسه غانتس ،يجب تحديده على أساس موقفه من
العملية الفاشية المتسارعة في الحكم في اسرائيل ،وعلى أساس مواقف غانتس من صفقة
القرن ،ومن ضم غور اﻻردن وضم اﻻراضي الفلسطينية اﻷخرى ،ومن فرض السيادة
ّ
المعلقة
اﻻسرائيلية على المستوطنات في المناطق الفلسطينية ،وليس على أساس اﻻوهام
عليه بعد اﻻنتخابات والتي يجري الترويج بشكل مكثف لها في اﻻيام اﻻخيرة.

عصام ﳐول
فلسطﲔ

 مرة أخرى نجد أنفسنا أمام سيل من خلط اﻻوراق في السياسة العربية في اسرائيل،
والتفنن في التوطئة ﻷفكار بات من المحرج ﻷصحابها تمريرها والمجاهرة بها ،مما
يقتضي التحايل لتسريبها ،في ظل انزياح أحزاب مؤسسة الحكم في اسرائيل بما فيها
حزب كحول لفان نحو اليمين ومجاراة اليمين الفاشي المتطرف في انفﻼته العنصري
المقيت ونزع الشرعية عن الجماهير العربية في اسرائيل وشيطنة كل من يمثلها وكل ما
يمثل طموحاتها ،والتنكر لحقها في المشاركة السياسية.
إن التأثير الحقيقي للمعركة اﻻنتخابية الثالثة على التوالي خﻼل العام المنصرم ليس
محصورا فيما تفرزه وتسفر عنه نتائج اﻻنتخابات ،وﻻ مقصورا على النوايا والتمنيات
المتخيلة التي يرغب البعض في إلصاقها بحزب كحول لفان وزعيمه غانتس ،وانما
كي الوعي التي ترافق العملية اﻻنتخابية الجارية ،بكونها
التأثير اﻷكبر هو في عملية ّ
عملية سياسية وصيرورة فكرية ،و خلق مناخ سياسي موتور ومقوﻻت عنصرية تبقى
هي السائدة بعد أن تنتهي اﻻنتخابات وبعد ان تذرو نتائجها الرياح.
إن هذه العملية الجارية نحو انتخابات آذار وخطاب اﻹجماع العنصري سرعان ما
تنتج ّ
مسلمات جديدة نافية لﻸقلية القومية العربية في اسرائيل ونافية لحقها في التأثير على
شكل الحكم في اسرائيل ،ونافية لحقها في صياغة مواقفها السياسية الحزبية والجمعية
الخارجة عن اﻻجماع القومي الصهيوني ،والخارجة عليه والمناهضة له والبديلة عنه،
في كل القضايا المطروحة للحسم.
ومن بين هذه القضايا الجوهرية حق المواطنين العرب في اسرائيل في المواطنة من
دون اﻻنتقاص من انتمائهم الى شعبهم ،وحقهم في الوقت نفسه باﻻنتماء الى شعبهم من
دون اﻻنتقاص من مواطنتهم.
ومن بين هذه القضايا حقهم الذي ﻻ يتزعزع في دعم معركة شعبهم الفلسطيني من
أجل التحرر من اﻻحتﻼل اﻻسرائيلي واﻻستقﻼل ،وفي رفض صفقة القرن ومشاريع

وإذا كانت نباهة بعض المحللين السياسيين تجعلهم أكثر حذرا في هذه اﻻيام ،مما
فعلوا في السابق حين دعوا الى التزام القائمة المشتركة ب"التحالف" مع كحول لفان بعد
ّ
المحللين باتوا يفضلون اﻵن أن يدفعوا ضريبة كﻼمية
اﻻنتخابات ،فإن بعض هؤﻻء
بمهاجمة الجنرال غانتس ودوره العسكري بداية ،لتتحول بعد ذلك الى تبرير للتوصية
عليه وتوطئة للدعوة الى "التحالف" معه بعد اﻻنتخابات.
منطق واحد يربط بين الترويج "للتحالف" مع غانتس
ومطلب مسايرة "مصالح اﻻنظمة الرجعية العربية! "
كان برنامج "بانوراما" الحواري الذي أطلقته فضائية "مساواة" اﻻسبوع الماضي
وعلى خﻼف ما كان معدو البرنامج قد رتبوه معي مسبقا ،قد جمعني مع عدد من
ّ
وشكل البرنامج فرصة لﻼطﻼع على
المحللين في مقابﻼت منفصلة على التتالي.
توجهات ﻻفتة طرحها الصحافي والمحلل السياسي نظير مجلي .وقد جمعت مداخﻼته
بين ما بدا على انه ضريبة كﻼمية حول دموية بيني غانتس الجنرال وزعيم حزب كحول
لفان من جهة ،وبين الدعوة الى التحالف مع غانتس بعد اﻻنتخابات من جهة أخرى،
تبعتها الدعوة الى مسايرة مصالح اﻻنظمة )الرجعية( العربية إذا كان لحقوق الشعب
الفلسطيني أن تتحقق ولدولته ان تقوم .إن متابعة الخيط الناظم لمنطق هذا التحليل
يستوقفنا عند عدد من المفاصل:
 1يقول مجلي " :علينا أن نتذكر أن غانتس هو ليس رغبتنا ،وهو ليس خيارنا.غانتس يمثل الجيش اﻻسرائيلي بكل جرائمه وممارساته البشعة " ،ثم ينتقل الى الفكرة
التالية" :هو يمين عمليا ولكنه ليبيرالي ،هو أفضل من نتنياهو ،وربما يحسب حسابات
معقولة أكثر للتقدم في الشأن الفلسطيني ،وخصوصا ً أنه يريد أن يفعل ذلك جنبا الى جنب
مع الشعب الفلسطيني ،بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية الشرعية ،وكذلك مع بعض الدول
العربية ،يبقى أهون قليﻼ ،ولكن طبعا ،نحن نتحدث عن كليهما ،يوجد بينهما مصالح
مشتركة ،ويوجد بيننا وبين قسم منهم مصالح مشتركة"  ..ويضيف مجلي" :غانتس مثﻼ
يقبل صفقة القرن ويرحب بها ،وقد دعا الى المصادقة عليها في الكنيست الحالية ،ولكنه
أراد ذلك لكي يحرج اليمين لكي يوافق على دولة فلسطينيةّ ،
مقزمة ،مخنوقة  ...ولكن
يتحدثون عن دولة فلسطينية " ..ويضيف اﻻستاذ نظير مجلي في مرحلة ﻻحقة" :عندك
اﻻن انتخابات  ..نحن ﻻ نصوت لغانتس لما يمثله ،بينما الجمهور اﻻسرائيلي يصوت له
 ..وأنا أفضل أن يصوت الجمهور اﻻسرائيلي له ،ﻷنه يقول إنه سيقوم بضم المناطق
الفلسطينية المحتلة من خﻼل التفاوض مع القيادة الفلسطينية  ..طبعا القيادة الفلسطينية لن
تقبل ،وهذا ممكن أن يكون في مرحلة معينة حليفا لنا ،حليفا لمرحلة التقدم نحو الحل،
وهذه معركة صعبة " ..وأضاف مجلي" :ليس سهﻼ على السياسيين العرب ان يشتغلوا
في هذا المجال ،ولذلك يفضلون ان يديروا ظهورهم  ..ولكنني أعتقد" :ان هذا مجال
عمل ضروري ،ولجنة التواصل في منظمة التحرير الفلسطينية تتقدم كثيرا في هذا
المجال ،والقيادة العربية في اسرائيل في القائمة المشتركة من خﻼل حواراتها مع
اﻻحزاب اليهودية تتقدم كثيرا في هذا المجال".
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لقد أعاد هذا الخليط من المواقف الى ذهني فكرة "ّلفتك وما ّ
لفتك  ..لقد كنا في طفولتنا،
ّ
وخفة اليد ،فيدير
إذا أردنا أن نتبارى في إرباك أترابنا نلجأ الى لعبة تقوم على الرشاقة
أحدنا وجهه الى الحائط مغمض العينين ،ويتجمع اﻵخرون من خلفه ،ويقوم أحدهم يلكزه
برشاقة ،فيستدير الى أترابه ويكون عليه أن يكتشف بحدسه وفراسته من الذي لكزه
ليتبادل الدور معه  ..كان المبدأ الناظم لهذه اللعبة يتلخص في أمرين :رشاقة اليد من جهة
والقدرة على تضييع الطاسة وخلق الوهم واﻹيحاء بما هو مغاير لما حدث في الحقيقة من
الجهة اﻻخرى.
إن الفارق بين حيرتنا كأطفال ،وإرباك وعينا كشعب ،يكمن في أن شعبنا ﻻ يملك
رفاهية ان يدير وجهه الى الحائط وأن يغمض عينيه في وقت يتكاثر من ورائه لصوص
صفقة القرن وقانون القومية وأقطاب التحريض على وجوده وعلى شرعيته.

دينا سليم حنحن
فلسطﲔ

قطع غانتس قول كلﹼ خطيب!
كان واضحا لي الى أين يقود تحليل السيد نظير مجلي والى أية استنتاجات يدفع،
مشيرا الى أن "الساحة السياسية اﻷخرى الحيوية هي العالم العربي" ،وهو كما يشي
السياق ،ﻻ يعني تحشيد الشعوب العربية للضغط على أنظمة التبعية والتطبيع التي
تحكمها لمنعها من التورط في قبول الصفقة ولعب دور فيها ،بل يعني ساحة أنظمتها
الرسمية فيقول" :علينا عدم اﻻستهتار بالعالم العربي والقيادات العربية ،علينا أن ننتبه
نقرب مصلحتنا نحن وهي  ..أما قضية الشتائم،
كيف ندير مصالحها مع مصالحنا  ..كيف ّ
والحديث القديم عن الرجعية العربية فﻼ يفيدنا  ..إن ما يفيدنا هو أن ندخل في حوار مع
اﻻمة العربية  ..مع القيادات العربية حتى نصل الى قرار مثل الجامعة العربية ..
والمؤتمر اﻻسﻼمي  ..فهذه ساحات ضرورية للتعامل والعمل الذكي والحكيم ..وليس
إدارة الظهر لها." ..
والحقيقة أن جهيزة قد قطعت مرة أخرى قول كل خطيب! وتصريحات عانتس
اﻻخيرة والقاطعة برفضه تشكيل حكومة "مع العرب" أو حتى حكومة تعتمد على تأييد
ممثلي القائمة المشتركة من خارج اﻻئتﻼف ،وتأكيده أنه "سيقيم حكومة يهودية
وصهيونية شرعية" ،قد سحبت اﻻرض من تحت أقدام بعض المحللين ،وأثبتت أن
"بيضة القبان" ﻻ تصلح لتكون استراتيجية ل"إرادة شعب" في كل الحاﻻت.
صحيح أن نتنياهو لديه رغبة جامحة في أن يستغل صفقة القرن باعتبارها إنجازا
تاريخيا ،وفرصة تاريخية ،في معركته اﻻنتخابية  ..لكن غانتس أيضا يستعمل تأييده
لصفقة القرن والتزامه بها ،ليقول انه ﻻ يقل عن نتنياهو تمسكا باﻻحتﻼل واﻻستيطان
والضم ،وليس أقل جاهزية منه ﻹشعال الحرب والعدوان وسفك الدماء  ..إن دورنا أن
نطرح بديﻼ لﻺجماع القومي العنصري في اسرائيل وأن نعمق تناقضاته وأزمته .فتعويلنا
على إسقاط صفقة القرن ﻻ يعتمد على المفاضلة بين غانتس ونتنياهو ،وإنما على موقف
الشعب الفلسطيني الصامد فوق أرضه والرافض بشكل قاطع لصفقة القرن ،والمصمم
على ص قل آليات المقاومة الشعبية وتفجير طاقاتها في وجه الصفقة وأطرافها ،وعلى
تحشيد الدعم الشعبي عالميا وعربيا وحتى داخل اسرائيل من أجل إسقاط المؤامرة
لتصفية القضية الفلسطينية 

 لنتوقف قليﻼ عند فضة والدة جميلة ،امرأة ساذجة وخجولة ،رفيعة القد ،جميلة
المحيا ،ذات بشرة بيضاء وناعمة ،أطلق عليها اسم فضة لهذا السبب ،قيل عنها )نقية متل
ألفية الفضة( ،ترملت وهي في ريعان شبابها ،بقيت على ذمة عائلة تادرس المعروفة
بثرائها وأمﻼكها وسمعتها الطيبة ،وعوملت معاملة اﻷميرات .في حينه ،انصب اﻻهتمام
في تقييم العائﻼت حسب مقامات ومنازل.
فرضت عليها عائلتها الزواج مجددا بعد وفاة زوجها جريس والد جميلة.
قال والد فضة أمام مجلس العائلة) :ابنتكم وقت ما كان زوجها عايش ،اﻵن هي ابنتنا
ونحن أدرى بمستقبلها ،بعدها صبية ،ليش تظل دون زواج ،الزواج نعمة مقدسة( .خضع
الجميع للحكم اﻷبوي والعشائري.
أصبحت فضة في عهدة عائلة النبر ،خضعت لسلطة حماتها التي قامت بمعايرتها
نأخذك ﻻبننا وأنت مش بكر ،بدك
والتقليل من شأنها قائلة) :منيح إلي فكرنا فيكي ،قلنا
ِ
تسمعي الكﻼم وتنفذي كل اﻷوامر ،عهد الدﻻل ّ
ولى ومر(!
-

حصل وحملت فضة عدة مرات وأجهضت ،اغتاظت حماتها فعايرتها قائلة:
أنت أرملة بيت تادرس ،أنت هنا مش علشان نخدمك ونعملك سلطانة!
كنتك! أجابتها فضة.
أنا لست أرملة ،أنا امرأة متزوجة ،أنا
ِ
حملت بولد!
إنت أرملة وراح تبقين أرملة إذا ما
ِ
صار إلك صوت كمان؟ ِ
أنا تكللت في الكنيسة وأصبحت زوجة ﻻبنك!
تبقين في نظري أرملة طالما لم تحملي بطفل يحمل ذريتنا!

هربت فضة إلى الصﻼة والدعاء ،حلمت بالخﻼص من رجل محكوم لعائلته ،وتمنت
العودة إلى حظوة عائلة تادرس!
قالت لها حماتها بلهجة أهل السلط:
 خذي هاظي المسبحة ،نامي والصليب في رقبتش ،يمكن تكوني قليلة اﻹيمان لهيكربنا عم يعاقبش ،فاهماني مليح وﻻ لسة؟
 حاضر فهمت! أجابت فضة بخنوع.حملت نوشمك في ذقنك ،إن ﻻ فيوجد ّ
حل آخر!
 أنتظرك شهرين ،ما في غيرهم ،إنِ
قالت.
بعد شهرين مررت حماتها المكوى على فرجها وكوته ،ساد اعتقاد ،أن للشياطين
عﻼقة في موضوعة اﻹنجاب ولن تخرج سوى بالكي ،حبلت فضة بعد حادث الكي،
ساعدتها الصدفة بإنجاب ابنها الوحيد جورج النبر ،وشم ذقنها وشم الفرح والعزة.
أصبح لجميلة أخا وحيدا ،لم تعرفه ولم يلتقيا إﻻ بعد سنوات طويلة ،زارها في بيتها،
فلسطين سنة  1998بجواز سفر أمريكي ،مكث في بيتها الصغير الكائن في الرملة عدة
أسابيع ،آخر بيت انتقلت إليه .تركت الزيارة الوحيدة أصداء كبيرة في نفسها ﻻ ّ
تقدر
بثمن ،تعززت روحها اليتيمة وسما وجدانها بشعور اﻷخوة.
هاجر شقيقها جورج النبر من اﻷردن إلى الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية بعد تقاعده من
الجيش ،شغل منصب هام في القوات المسلحة اﻷردنية ،استقر مع أبنائه في نيويورك،
شمل والدته بعد وفاة والده ،انتقلت فضة إلى أمريكا ،عاشت معززة ومكرمة بين أحفادها
العشرة ،توفيت بين يدي ابنها عن عمر فاق المئة عام في نيويورك ،توفي جورج أيضا
في نيويورك سنة  .2009كانت ﻻ تزال جميلة حية ترزق 
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الفضل شلق
لبنان

 الجيوش اﻷجنبية في كل اﻷقطار العربية تقريبا ً .بعضها أعدادها كبيرةُ .يسمى ذلك
استعمار .نعرف ذلك عن أميركا والغرب .لكن أن تمارس ايران وتركيا حكما ً وهيمنة
في بلدان عربية فهذا أيضا ً استعمار .يجب أن تدان كل الجيوش غير الجيوش الرسمية
على أرض البلد .جيوش استعمار يجب أن تدان وأن تشن ضدها المقاومة .ﻻ فرق بين
المقاومة ضد اسرائيل والمقاومة ضد تركيا ،وايران ،والوﻻيات المتحدة ،وروسيا .من
مقومات التدخل العسكري اﻷجنبي نشوب الحروب اﻷهلية .حتى لو كان هناك انسجام في
المذهب لكن البلد محتل .ﻻ شك أنهم يشاركون في اﻻستفادة من الضعف العربي .وقعت
البقرة وكثر السﻼخون.
هم ﻻ يشعلون نيران الحروب اﻷهلية وحسب بل يشاركون في التدمير ،تدمير البشر
والحجر .وتهجير البشر وسرقة المعامل وغيرها مما ُيحمل .أما قصة النازحين فهي أكثر
من عنصرية .هي ما يقابل “التطهير العرقي” .ربما كان في اﻷمر تطهير مذهبي في
خدمة الهداية الى دين الحق.
ﻻ تستحق الشعوب العربية كل ذلك .كما ﻻ يليق بتركيا وايران أن نسميهما بلدين
امبرياليين .هناك من عوامل التواصل والمشتركات التاريخية ما يجعل اﻻستعمار الذي
تمارسانه معيبا ً .اتفق جميع اﻷطراف على اختراع داعش ،وكان ذلك من أجل شن حرب
إبادة ضد بيئة حاضنة غير موجودة إﻻ في أذهان قادة موتورين يرون في أكثرية هذا
المجتمع خطرا ً يجدر حماية “اﻷقليات” منه .فكأن الطغاة الذين تحميهم قوى اﻻستعمار لم
يمارسوا أبشع أنواع الظلم ،والقهر ،والسجن ،والنفي ،والخطف ،واﻹخفاء ،ضد شعوبهم.
باسم الثورة الفرنسية وشعارات “اﻷخوة ،والحرية ،والمساواة” ما جاءت فرنسا
باستعمارها؟ باسم حماية الطغاة ،والتطهير اﻹثني والديني والمذهبي يأتي هؤﻻء .لم يأت
هؤﻻء باسم التقدم والبناء بل أتوا للهدم واﻹبادة والتهجير والطرد للشعوب .جرائم
المتطرف والغرب في ارتكابها .جاء هؤﻻء باسم التخلف والتأخر
يتشارك أهل اﻹسﻼم
ّ
وﻻ يحملون معهم أيا ً من أدوات التقدم الفكري والمادي الذي يحمله الغرب .هل تﻼم
الشعوب على الحنين الى أيام اﻻستعمار القديم؟ باسم اﻹسﻼم السني والشيعي يبيدون
العرب .هل يريدون لهذه الشعوب أن تتخلى عن دينها ﻷجل دين آخر؟ في تونس يلتحق
الكثيرون بالمسيحية.
لم تعد شعوب المنطقة العربية مهمة بنظر الدول الكبرى واﻹقليمية .يجتمعون مع دول
الغرب لتقرير مصير الشعوب المحلية في مدن أو عواصم غربية دون حضور ممثلي
هذه الشعوب .صادر اﻹيرانيون واﻷتراك ،لحد ما ،قضية فلسطين .الهدف أن ﻻ يبقى
للعرب قضية .لكنهما ﻻ تحاربان اسرائيل .تحاربانها بالعرب حتى آخر عربي .جانب
آخر من جوانب حرب اﻹبادة ضد العرب التي أرادتها اسرائيل منذ البداية ،واﻵن نرى،
يا للصدف ،بلدانا إسﻼمية تنفذ إرادة إسرائيل بعد اﻻعتراف بها والتطبيع معها.

تحول أهل المقاومة الى استعﻼء أخﻼقي.
تحول الصراع ضد اسرائيل الى حرب أهليةّ .
ّ
فكأن ما يتمتعون به من أخﻼق يتفوقون به على الغير .احتكروا المقاومة .حتى المقاومة
ً
عامﻼ في الصراع الداخلي ،وبعد أن كانت وسيلة
أصبحت فكرة فاسدة بعد أن صارت
لتأطير الناس في إجماع ضد العدو المشترك .ربما كان اﻷساس في ذلك اعتماد مبدأ
الحق .الحق في خﻼفة ما )قديما( .ما دام هذا الحق لم يؤخذ به ،أو لم يؤخذ الثأر له ،فإن
اﻵخرين ما زالوا على غير هداية .لذلك وجبت هدايتهم أو طردهم .ألغيت السياسة.
لم يعد الهم الحوار بين الناس والتسويات بين الناس .لم يعد الهم اجتماعيا ً لبناء المجتمع
وإعادة بناءه مع كل تسوية ومع كل إصﻼح .الهدف هو مرضاة ﷲ .ﻻ يعرف رضى ﷲ
أو حتى ُيرضي ﷲ سوى أهل الحق خاصة المراجع الدينية المعممة .حكم المﻼلي أبدي.
بين طاعة ﷲ المزعومة واﻻندماج في المجتمع أختير مبدأ مرضاة ﷲ من أجل الحق ،أما
المجتمع فليذهب الى الجحيم .اﻷساس أن ﻻ يكون في ذلك دور للمجتمع في تقرير
المصير ،بل اﻻنسجام مع إرادة القائد )الديني( وتوجيهاته .حتى الرئيس في طهران وهو
منتخب يجب أن يخضع للقائد الذي لم ينتخبه الناس .في البلدان العربية يصير دعم الطغاة
كي يبقوا في الحكم ضد أكثرية ليس لديها مشروع سوى الحرية والتحرر .أجبر
الكثيرون من هذه اﻷكثرية على الهجرة باسم الحرب الدائرة وصارت حماية اﻷقليات هما ً
أساسيا ً لدى أهل المقاومة ضد جرائم مفترضة ارتكبها حكم عثماني في قرون غابرة.
نصبت عدوا ً .هي العدو الحقيقي ﻻسرائيل .هو أسلوب
اﻷكثرية السكانية المزعومة ُ ّ
الجماعات المتطرفة السنية في محاربة العدو اﻷقرب )الداخلي( قبل العدو اﻷبعد
)الخارجي( .هذا الدور تمارسه ايران في سوريا.
ثم يتحدثون عن حفاظ على تراث هم ﻻ يعترفون به أصﻼً .هو شعار ليس الهدف منه
إﻻ العزلة وافتراض أن العدو اﻷقرب )السني( ﻻ يريد حربا ً مع العالم بل اندماجا ً فيه.
يخوفون اﻵخرين على هذا اﻷساس.
تنخرط “الثورة” اﻹيرانية في الحروب اﻷهلية في المنطقة؛ أحيانا ً تثيرها .عدوها
اﻷقرب هو السعودية .فكان نظام المطاوعة فيها يختلف عن نظام المﻼلي .واحد تدعمه
أميركا وآخر تدعمه روسيا ،وربما الصين .كل منهما يدعمه الكفار .تتناقض الدعوة الى
العزلة الثقافية مع اﻻنفتاح السياسي على هؤﻻء .نظام عالمي ليس له أساس إﻻ
اﻻنتهازية .انتهازية المفاهيم تجر الى انتهازية السياسة الداخلية والدولية .دين أفرغ من
مضمونه .لم يعد اﻷساس فيه ايمان فردي يبغي الصلة مع ﷲ ،بل إسﻼم سياسي الهم فيه
هو السيطرة على السلطة .مشكلة مع الدين وهي في اﻷساس في صلب الدين .أن يكون
اﻵخرون في اﻻيمان كما نحن .أن يكون المذهب وسيلة للهداية بل السيطرة ﻻ العبادة .هو
فيها.
يتحول الى أديان محلية عن طريق المذاهب .أديان ﻻ مكان
دين عالمي
ّ
تتحول من طاعة
المرشدون في اﻹسﻼم السياسي السني والشيعي هم اﻵلهة .طاعة العبد
ّ
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ﷲ الى طاعة المرشد .المرشد بمثابة ﷲ .التكليف يأتي منه .فكأنه صاحب أو مصدر
الشرع .أليس ﷲ مصدر الشرع؟

مكونا ً من هويتها .ما يكرهون عند العرب هو أنهم عرب ﻻ يتنازلون عن الهوية ﻷنهم ﻻ
يعرفون غيرها.

التشوش في عقل ووعي السنة والشيعة أمر مقصود ومبرمج .أن ﻻ يعرف المواطن
ّ
من هو العدو ومن هو الخصم .وهل القتال على الحدود أو مع الجيران ،وهل المواجهات
مع العدو الخارجي )روسيا-أميركا( سوى راية ترفع للمساعدة في الصراع الداخلي الذي
لم يعد له هدف واضح محدد .ثقافة “اﻻستعمار” يمارسها قادة المجتمعات اﻹسﻼمية.
ً
جميعا ،والى
يستحمرون شعوبهم ﻻ الغرب .يدعون الى العزلة مع الغرب الذي يبهرهم
الهداية في الداخل .كأن الهداية ﻻ يجب أن تكون ﻻكتساب ثقافة الغرب وهو اﻷكثر تقدما ً.
ﻻ يعنيهم التقدم وﻻ التنمية بل غباء التبعية لهم ولمرشديهم.

يعطفون على اﻷقليات الدينية في البﻼد العربية ،ويزرعون الخوف في نفوس هذه
اﻷقليات ،فكأنها ليست عربية ،أو أن العرب كما تنتشر دعاياتهم يخططون ﻹبادة اﻷقليات
علما ً بأن العرب أهدافهم ،إذا كانت لهم أهداف في المرحلة الراهنة ،غير ذلك .الحقيقة
أنهم أشد حقداً على اﻷقليات التي ﻻ تتبنى قومياتهم ومذاهبهم.

يتملك اﻷتراك الحنين الى الدولة العثمانية ،ويتملك اﻹيرانيين الحنين الى الفرس
القدماء .فرس ما قبل اﻹسﻼم .يعيشون أحﻼم الماضي .نوستالجيا الحنين الى الماضي
ترسم طريقهم .تأخذ النوستالجيا )الحنين الى الماضي( مكان اليوتوبيا ) ّ
التطلع الى
مشوش .ﻻ
المستقبل أو كيف يصنع( .يعيشون في الحاضر ووعيهم في الماضي .عقلهم ّ
يدركون أن الماضي لم يعد موجودا ً .مات وفي محاولة استعادته موت آخر .اﻻيديولوجيا
قومية غﻼفها ديني .الخلط بين القومية والدين هو اصطناع لهوية ماضوية تلغي السياسة.
مجرد تفاوض بين قادتهم حول مصير العرب .بالنسبة
يلغون السياسة .يعتبرونها أنها
ّ
توسع للنفوذ وربما اﻻحتﻼل؛ اﻻحتﻼل مباشرة كما عند اﻷتراك ،أو
مجرد
إليهم هي
ّ
ّ
اﻻحتﻼل عن طريق من ينوب عنهم كما في لبنان واليمن .في العراق إضطروا للدخول
مباشرة فإذا المذابح تشبه حرب إبادة .مزاعمهم حول العﻼقة مع الغرب كاذبة.
يريدون التفاوض وحيازة رضا الغرب أما في الثقافة فهناك ازدواجية :تقليد أعمى
لتكنولوجيا الغرب )وكأنها ليست جزءا ً من ثقافته( ورفض صريح لثقافة الغرب .رفض
ينم عن ّ
تخلف وتأخر يعشعشان في قاع النفس والضمير .هم جزء من نظام عالمي ﻻ
يدركون أنهم بيادق بيد الغرب أو يدركون )والمصيبة أكبر( .يعتبرون مجال اللقاء هو
على حساب العرب وحدهم .يتصرفون على أساس اﻹسﻼم وكل اﻷهداف المعلنة
توسع النفوذ واﻷرض .مشكلتهم القرآن .يرون المسلمين
والمضمرة قومية ترمي الى
ّ
دون القرآن .يريدون اخضاع العرب واﻹمعان في تشتيتهم واﻻحتفاظ بالقرآن لغة
العرب .يتحالفون كل على حدة ،أو مجتمعون مع الغرب بالرغم من تمايزات الثقافة وﻻ
يجمعهم مع الغرب إﻻ الكره واﻷطمـــاع بالعرب البؤســاء .يعتبرون ذلك وسيلــة ناجعـة

أسوأ ما عندهم هو جهلهم بالتاريخ .يعتقدون أن شعوبهم أسلمت ﻻ باﻻحتﻼل وﻻ
بأساليب الحرب بل الثقافة )خاصة ما بعد الفتوحات اﻷولى( .ﻻ يرون في الفتوحات
اﻷولى إﻻ انتصارات على حضارات كانت راسخة .وﻻ يدركون أن الحضارات المغلوبة
حينها كانت مهزوزة أو مهاجرة .لم يأت اﻷتراك بدعوة من سكان اﻷناضول المسيحيين.
ولم تكن اﻻمبراطورية الساسانية في أحسن أيامها حين قضى عليها العرب .ﻻ يرون أن
ما أنشأه العرب بعد الفتوحات هو نظام عالمي ،يتساوى فيه الجميع ،بين اﻷندلس وحدود
الصين .يغفلون أن هذا النظام المفتوح الذي فاق في مساحته اﻻمبراطورية الرومانية كان
اﻷكثر انفتاحا وتقدما في حينه .الثقافة العربية اﻹسﻼمية في القرون الوسطى تحولت
الشعوب في ظلها لﻺسﻼم كشركاء في الدين والثقافة والسلطة ﻻ كأتباع .حتى تعبير
“الموالين” صار فيما بعد لقبا ً لﻸسياد؛ “موﻻنا” ﻻ لﻼتباع .تحولهم في ذلك الحين من
التطرف الديني عندهم .داعش
اﻹسﻼم الى القومية ،الى الهوية القومية ،كان بداية
ّ
والقاعدة هما وليدتي نزعتهم القومية ،ﻻ العكس.
إذا كانت اسرائيل قامت على أرض عربية ،فإن ايران تضم أرضا ً عربية في
عربستان والجزر المواجهة لﻺمارات ،وتركيا تضم أرضا ً عربية في اسكندرون.
جميعهم لهم أطماع في اﻷرض العربية وفيما عليها وتحتها .وإذا كانت إسرائيل تسمى
يغير في
استعماراً استيطانيا ً في محاولة للتمييز عن امبريالية ايران وتركيا ،فإن ذلك ﻻ ّ
اﻷمر شيئا ً .وإذا كانت كل من إيران وتركيا تدعي دعم العرب في صراعهم مع
اسرائيل ،فهل ذلك من أجل نسيان اللواء السليب وعربستان؟ اﻷهم من كل ذلك هو أن
اﻻيديولوجيا الداعشية التي تصدرها كل من ايران )وهي بطبيعتها داعشية( وتركيا التي
يسوغ الحرب العالمية على المنطقة.
تستخدم وتساعد الداعشية في المشرق العربي هو ما ّ
تتحالف ايران مع روسيا وتتحالف تركيا مع روسيا وأميركا .إضافة لذلك ﻻ يقدم أي
منهما نموذجا ً يقتدي به العرب .ﻻ يستطيع العرب إﻻ أن يتكلوا على أنفسهم وينأوا
بأنفسهم عن اﻹسﻼم اﻹيراني واﻹسﻼم التركي ،واستيعاب الثقافة الغربية من أجل
مواجهة اﻻمبرياليات الكبرى مثل أميركا وروسيا ،واﻻمبرياليات الصغرى مثل تركيا
وايران .ﻻ يهم النخب في ايران أي اسﻼم يتبناه العرب ،بل أن العرب يتكلمون العربية،
هي لغتهم القومية .يصادر كل منهما القرآن ويتمنى لو أبيدت العربية مع من يتكلمها.
العﻼقات بين البلدان العربية ليست عﻼقات تحالف بين دول متكافئة لكل واحدة منها
سيادتها على أرضها .هي عﻼقات تبعية .أو يوجد لتركيا وايران جيوش على أراض
عربية .تعمل هذه الجيوش مباشرة أو من خﻼل أذرع لها .هي عﻼقات خضوع بكل
معنى الكلمة .يخضع البلد المحتل للدولة التي لها جيوش على أرضها .جيش اﻻحتﻼل
ودولته يقرران سياسات ،يل مصير ،اﻷرض المحتلة .وبالطبع يستفيد جيش اﻻحتﻼل
ودولته من خيرات اﻷرض المحتلة .وقد حصل ذلك فعﻼً .بالطبع يتعاون كل منهما مع
جيش اﻻحتﻼل اﻷميركي والروسي حسب البلد المحتل .ﻻ تهم التفاصيل اﻻيديولوجية هنا
وهناك .دور اﻻيديولوجيا هنا هو إخفاء الحقائق ﻻ إظهارها .تعاطف كل من تركيا
وايران مع قضية فلسطين ﻻ يتعدى الكﻼمولوجيا وبعض سﻼح ﻻ فائدة منه ترجى .أن
يعمل كل منهما حسب مصالحه ،وهذا أمر بديهي .لكن اﻷمر ليس عﻼقة تحالف بل
عﻼقة تبعية امبريالية.

للحفاظ على أنظمتهم المتداعية .يعتبرون كل اندفاعة للحرية عن[ العرب احتجاجا ً على
أنظمتهم .يرون في ذلك ما يحرك جماهيرهم الخاضعة للطغيان .نظام عالمي يشاركون
فيه ﻻ بالتقدم بل بأسمال النوستالجيا البالية .يحرمون شعوبهم فرص التحرر والتقدم
ويجتهدون لمنع العرب من ذلك .يحتقرون العرب كما يحتقرون شعوبهم ويمارسون
احتفاليات الذبح واﻹبادة ضد شعوبهم كما ضد العرب .فاشية بمضمون وأساليب
كاريكاتورية .صنعوا نظاما ً عالميا ً ص ً
غيرا ،ضموا العرب إليه بحجج دينية .يختلفون عن
عالمية الغرب ذي الثقافة المتقدمة واﻻمبريالية التي تخاطب عقل الشعوب وتسيطر عليها
وتستغلها في آن معا ً .نفاق الغرب واضح .ما دام اﻷطراف من هنا وهناك يقاتلون،
يتفرج ،إذ يعفونه من تحمل المسؤولية المباشرة .يقلدون الغرب في إرسال
فالغرب
ّ
“السوريين” الى اﻷقطار العربية لدفق الزيت على النار .ويغفلون أنهم ينفذون ما يريده
الغرب وهو أن يرى المسلمين ،وأن يرى المتطرفين من هذا الطرف أو ذاك يتقاتلون
ويدمرون ما على اﻷرض العربية ،ويبيدون شعوبها ويهدمون المنازل ﻷصحابها.
مجزرة هي اﻷغرب في التاريخ .هوية إسﻼمية إيرانية وأخرى تركية تخوض كل منها
الحرب ضد هوية عربية ﻻ تنكر اﻹسﻼم بل تعتبره جزءا ً من تراثها ،وتعتبره جزءا ً
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كﻼهما يفعل ما يراه مناسبا ً لخدمة مصالحه القومية ﻻ الدينية ،وكان يمكن أن يرى
مصلحته في غير ما يفعله .لكن المشكلة اﻷساسية هي في الوضع العربي إذ تم تدمير
الدولة في كل مكان تقريبا ً في المشرق العربي .ولم يبق أمام العرب إﻻ الخضوع.
أنظمتهم أيضا تخضع وتشارك البلد المحتل في سياساته .عودة الى اﻻمبريالية التقليدية.
يتوجب على العرب اتخاذ اتجاه آخر ،هو أوﻻ اﻻنخراط في العالم والخروج من
ايديولوجيا اسﻼمية مغلقة؛ ثانيا ً اﻻنتقال الى مجتمع مفتوح تناقش فيه كل اﻷمور الدينية
واﻻقتصادية والسياسية والتقنية والثقافية بهدف الحفاظ على حق اﻻختﻼف والتمايز؛
ثالثا ،بناء الدولة في كل قطر عربي .دولة اليوتوبيا ﻻ دولة النوستالجيا .دولة اﻻنفتاح ﻻ
دولة اﻻنغﻼق .دولة اﻻختﻼف ﻻ دولة اﻻنضواء .دولة تخضع ﻹرادة البشر ،ﻻ دولة
يزعم أصحابها أنها موحى بها إلهيا .دولة يصنعها البشر من أجل البشر .دولة مواطنين
مشاركين أحرار ﻻ دولة رعايا المرشد التي يخضع سكانها لتكليفاته .دولة التقدم والتنمية
واﻻحترام المتبادل ﻻ دولة المجتمع المغلق .دولة ينتمي المواطن إليها بإرادته ﻻ دولة
يضم المواطن إليها بالتكليف .دول يبنيها العرب تخرج من الخضوع لﻼمبريالتين
الصغيرتين ومن وراءها وتحرر مع خروجها شعوب هاتين اﻻمبريالتين 
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 تذكر التوراة في سفر التكوين "وملكي صادق ملك
شاليم اخرج خبزا وخمراوكان كاهنا ّ العلي" )تكوين
 .(18 :14فهل "شاليم" هنا هي "اورشليم"؟ و من هو
"ملك صادق" الذي دفع ابراهيم له العشور ؟

17.( imposed upon him my kingly
 18.( Asوفرضت عليه جزيتي الملكية )tribute
مثلما فعلت مع حزيقيا )for Hezekiah, the Jew
تحدثت نقوش اﻵشوريين عن أورشليم بالتﻼزم مع
أسماء القبائل التي اصطدموا بها ،ومنها حمير ،وقبائل
مأرب وخوﻻن ،وهي ﻻ تقول بأي صورة من الصور إن
"أورشليم هي القدس" هذا أمر مثير بالفعل ،ﻷن الخداع
التاريخي الذي بلغ ذروته مع "تلفيق" شخصية ملك
صادق في فلسطين كان مصمما ﻷغراض ﻻ صلة لها
بعلم اﻵثار أو الدراسات التاريخية.

أوﻻ :اﻻسم يجب أن يرسم كما في النص العبري في
صورة ملك -يصدق )מַ לְ כִ ּי־צֶ דֶ ק م/ل/ك/ي /ص/د/ق(
وليس ملكي صادق ،وهذا الرسم له ما يماثله في النقوش
اليمنية ،مثﻼ :ملك-يكرب أو معد-يكرب ،وهي صيغة لها
سياق في التقاليد اليمنية في نطق ورسم اﻷسماء.
بكﻼم آخر ،إن الياء في اسم "ملكي" تعود للصفة
صدق :ملك-يصدق ،وهذه الياء هي أداة التعريف اليمنية
القديمة التي نجدها في الكثير من اﻷسماء :يعرم-العرم،
ّ
الصديق إلخ ،وفي النطق
يكرب-الكرب ،يصدق-الصادق،
العبري -السبئي :يهصدق.

ففي عصر إبراهيم لم تكن هناك أورشليم في اﻷصل
ليكون لها ملك-كاهن؟ ولم تكن تدعى باسم "القدس" أو
العكس ،وفي هذا العصر ) 1900ق.م حسب التاريخ
الرسمي( كانت اﻷرض الموعودة مجرد عهد إلهي ،ولم
تكن ﻹبراهيم ذرية ،فمن أين جاءت أورشليم؟ إذا ما
وضعنا هذا اللقب الديني بوصفه رتبة كهنوتية تتصل
بتنظيم الضرائب الدينية في اليمن القديم فإن نقوش
سنحاريب وشلمانصر وسواهما سوف تغدو معوﻻ جبارا
لهدم أسوار هذا الخداع اى خداع  -القدس ﻻسرائيل** -

ثانيا :وفي هذه الحالة ليس ملكي صادق اسما لشخص،
ّ
الصديق )بما أن الياء في يصدق
بل هو لقبه الديني :الملك
هي أداة تعريف( ،وفي التراث الديني لليمنيين ولعموم
العرب والمسلمين يوصف النبي يوسف بـ"يوسف
ّ
الصديق" ،ﻷنه كان يجبي الضرائب الدينية )يشرف على
خزائن مصريم).
ّ
الصديق ينصرف إلى وظيفة الكاهن الذي يجمع
ولقب
الضرائب أو يفرض العشور ،والعشور في التوراة هي
الضريبة الدينية  %10من كل شيء ،ولنﻼحظ أن إبراهيم
أعطى العشور لملك يصدق أي للملك الصديق ،ﻷنه
الكاهن الذي يتولى جمع وتنظيم الضرائب الدينية في
مكان بعينه يدعى "شليم -سليم".
ثالثا :إن النقوش اليمنية تسجل لقب الصديق-صدق هذا
كلقب ديني منذ  850ق.م ،وآخر الكهنة الذين حملوا هذا
اللقب هو يصدق إيل الذي يضعه علماء اﻵثار بعد معد
إيل نحو 190ق.م.
كما ورد اللقب في نقش  Av. Aqmar 1 Ir 77الذي
يشير إلى اﻻسم بوصفه "لقب الكاهن" ،وفي نقوش جامه
)جام  (649ورد اسم صدق ككاهن في نقش معروف
يقول حرفيا :بمدد عونه ،سبوا وناصروا أميرهم شمر
يهرعش ملك سبأ وذي ريدان فساروا نحو السهرة
وخيوان وضدحان وتناغم ونبعة فقتلوا في هذه الغزوة
خمسة من شجعانهم بالسيف ،وأخذوا أسيرا واحدا وقتلوا
صدق.
وفي النص السبئي بالحرف العربي :س/ب/أ/ة)-ن-
خ/م/س/ة /أ/س/د-/م -ب/ض/ع-/م -و/أ/ح/د /أ/خ/ذ-/م-
م/هـ/ر/ج/ة /ص/د/ق.
ويفهم من هذا النص أن حملة شمر يهرعش انتهت
بمصرع كاهن منطقة عرف بلقبه الديني صدق-يصدق،
ّ
الصديق-جامع الضرائب الدينية ،وهذه
أي أنه يحمل رتبة
التسمية ،واستنادا إلى تاريخ النقش تؤكد حقيقة أن قبائل
بكيل )الشمالية( قد خضعت في عصر الملك -الكاهن-
يهصدق لحكم الجنوبيين.
أخيرا :لقد جرى اختﻼق ملك ﻷورشليم في عصر
إبراهيم حين جرى تصويره على أنه كان "ملك القدس"،
ومما يثير الدهشة أن مئات المؤلفات كتبت حول هذه
الشخصية بفضل جملة واحدة فقط وردت في سفر التكوين
) (20-18:14؟ فهمت جملة "ملكي صادق מַ לְ כִ ּי־צֶ דֶ ק
ملك شاليم" على أنها تعني "ملكي صادق ملك أورشليم"،

ابرام لويس حنا
مصر

وأنه كاهنها اﻷعظم الذي يأخذ الضرائب الدينية.
الخطأ الفظيع الذي ارتكبه كثرة من المؤرخين
والباحثين الذين روجوا لهذه المزاعم يكمن في اختﻼق
مدينة "يهودية" في عصر إبراهيم ،لقد حولوا كلمة
"شليم" إلى "أورشليم" ،ولم تكن هناك أورشليم في
عصر إبراهيم قط ،وهذا غير مقبول بأي مقياس تاريخي.
إن أقدم ذكر ﻷورشليم في النقوش اﻵشورية
"شلمانصر الثالث ،سنحاريب ..إلخ" ﻻ يشير بأي صورة
من الصور إلى أنها القدس ،هاكم اسم أورشليم في نقش
سنحاريب  COL IIIالذي يتحدث عن الملك الكاهن
حزقيا واليهود ) 681-705ق.م( ،في هذا النقش يذكر
سنحاريب أورشليم بهذا اﻻسم ) (Jerusalemويسجل
اسم الكاهن الملك حزقيا بهذه الصورة
"حزقيا"(Hezekiah).
14.( I spoke their pardon. Padi, their
)king
تحدثت بالعفو عنهم ,عبدي ملكهم
)15.( I brought out of Jerusalem
أخرجته من أورشليم
16. (Set him on the royal throne over
them and
أجلسته على العرش الملكي عليهم

23 – The Leftist Writer:: Issue No. 37 :: March 1st, 2020

يذكر الباحث "على الشوك") :ترد "سلمى
"Salmaعلى نحو واسع في اﻻسماء الجغرافية بما يفيد
)الشرقية( اى الي الشرق ،فقد كانت سلمى احدى القبائل
النازلة في جنوب فلسطين الي الشرق من مستعمرة غزة
الفلستينية )كانت غزة احدى المدن الخمس التي تحصن
نبها الفلستينيون القادمون من البحر في القرن الثالث عشر
ق.م او قبله( .وكانت سلمى موقعا في وسط الجزيرة
العربية في طريق القوافل التجارية من البحر المتوسط
الى الخليج ،كما كانت سلماﻻسوس  salmalassusموقعا
في ارمنيا الصغري على طريق القوافل الى الشرق
اﻻقصي ،وكان سالميديسوس في اقصي الشرق من تراقا
على مشارف البحر اﻻسود ،وسالمونة الى اقصي الشرق
في كريت ،وسﻼميس  Salamisفي اقصي الشرق من
قبرص ،و تقع جزيرة سﻼميس شرقي مدينة كورنث
الكريتية ،ويقع الجبل المقدس لسﻼمانيس )وباﻻشورية
سلمانو( شرقي السهل النهري الكبير خلف انطاكية ،وكان
سلمى اسما مقدسا في فلسطين ،على نحو ما يظهر في
صيغة سليمان  ،سلمون  ،ابشالوم ،كما ان سلمى كان
"اسم إله" استمد تل اورشليم القديسة منه ،وقد ُذكر اﻻسم
في رسائل تل العمارنة المصرية ) 1370ق.م( بصيغة
أورو  -سالم  ،وفي النقوش اﻻشورية أور-ساليمو ،ويفسر
البروفيسور غوردون سايس ان "اورو-سالم على انها
"مدينة اى اورو ،اﻹلة سالم" ويقال ان سلمى او سالم كان
الها "ساميا" للشمس اتخذ اسمه من سالمونة Salmone
اﻻﻻهه اﻻيجية.
***
لذا و بما انه من المستحيل ان تكون شاليم هي اورشليم
التوراتية  ،فيمكن معرفة انها تقع من ناحية الشرق او
تتاخذ اﻻله سالم )الشمس( معبودا ً لها 
المراجع
-------** فاضل الربيع ،كاتب وباحث عراقي ،دراسة
منشورة بعنوان ” اختﻼق "ملوك أورشليم" ولغز "ملكي
صادق" في القدس“.
*** على الشوك  ،اهتمامات ميثولوجية واستطرادات
لغوية ،دراسة منشورة في مجلة "الكرمل الفلسطينية،
العدد  ، 21سنة  ، 1986ص 124

 متى كان لﻼسﻼم اصدقاء؟

اذن انطﻼقا من هذا القول فان اﻻسﻼم الدعوي المسالم
الهادئ ،الدافئ والنصير للفقراء والمحرومين في بداياته
كان محل احترام الجميع حتى اهل مكة انفسهم الذين
تركوه ﻻثني عشرة سنة دون ان يمسوه بسوء ،وما
تصوره اﻵلة اﻻعﻼمية للشيوخ من ان ﷴا ً واتباعه قد
تعرضوا ﻻضطهاد وتعذيب كما كنا نراه في السينما ﻻ
صحة له وﻻيوجد ما يثبت ذلك ،لسبب بسيط ان اهل مكة
تعاملوا مع المسلمين حسب معتقدهم الديني السائد آنذاك،
والذي يسمح بالتعددية وحق الفرد في اختيار ما يعبد ،وقد
فخير الناس
يكون اﻻسﻼم قد تأثر بهذا النهج في بداياته ﱠ
في الدخول في الدين بين الرفض والقبول!

اﻻسﻼم دين شمولي اقصائي ﻻ يعترف باي دين من
اﻻديان السماوية اﻻخرى؛ قد يحترمهما ظاهريا ً ،ولكنه ﻻ
يستسيغهما بل يناصبهما العداء ،ومسالة التكفير بين
اﻻديان الثﻼثة واضحة وﻻ تحتاج الى منظار ! اما عﻼقته
بدء من الشيوعية
باﻻفكار والمذاهب الفكرية الوضعية ً
وانتهاء بالعلمانية فهو يكفرهما
ومروراً بالراسمالية
ً
بالجملة! اﻻسﻼم يعتقد بان لديه إجابة كاملة ونهائية على
كل اﻷسئلة في الدنيا واﻵخرة ،فما حاجته وحاجة اتباعه
الى البحث عن اجابات من اديان او منظومات فكرية
اخرى؟!

لم يحصل صدام بين الطرفين اﻻ بعد ان طلب ﷴ من
اهل مكة )الكفار( ان يتركوا دينهم ودين آبائهم واجدادهم،
ويدخلوا في الدين الجديد … ولهم في هذا اقوال ينقلها لنا
التاريخ من قبيل :ان ﷴا قد سب آلهتنا وسخر من ديننا
وسفه ارائنا … الخ ومع ذلك قدموا له مغريات كثيرة
مقابل ان يتركهم ودينهم ولكنه رفض فكانت الحرب!

لهذا اصبح العيش والتعايش مع اﻻسﻼم من جانب
حملة الفكر العلماني او اي فكر حداثي اخر ﻻ اقول
ََ
مستحيل ولكنه صعب ،فالعلمانية ليست ضد اﻻسﻼم او
ضد اي دين آخر كما يروج اﻻسﻼميون بل هي تسعى
لتسيير شؤون الدنيا ،وإدارة مؤسسات الدولة وتنظيم
عملها ،وتقف على مسافة واحدة من الجميع وﻻ تميل لهذا
على حساب ذاك ،في وقت يناصبها الدين العداء ويعتبرها
كفر والحاد ،وانها تسعى ﻹقصاء الدين عن الحياة ونشر
اﻹلحاد والمفاهيم الغربية بين المسلمين ،كما تسعى لنزع
ثقة المجتمعات باﻻسﻼم .الى اخر المعزوفة المملة …

ومن يقرأ عن تلك الفترة بعد الهجرة الى يثرب
وتاسيس نواة الدولة والجيش ،والتي يصفها توينبي ببداية
اﻻنحﻼل ،تصيبه الدهشة من التحول المفاجئ في المزاج
اﻻﻻهي بعد ذلك ،ومن ثم تحول اﻹسﻼم الى دين شمولي:
صدامي عنيف دموي متشدد توسعي ﻻ يقبل اﻻخر
يصادر كل الحريات الفردية وحتى العامة ،ويرسخ شعار
اما معي او ضدي!

نﻼحظ هنا الربط الميكانيكي بين العلمانية والكفر اصبح
اسطوانه يديرها اﻻسﻼميون متى شائوا لﻼيغال في عملية
التشويه بهدف تثبيت هذا اﻻدعاء في وعي المسلمين وهو
ما يريده اﻻسﻼميون …

ويؤكد توينبي ان ﷴا ً )لو بقي داعيا ً دينيا فقط ﻻصبح
اﻻسﻼم اسمى روحيا ً( وهذا تصور اقرب الى الواقع
فروحانية اﻻسﻼم اﻻولى ورومانسيته قد غادرته ولم تعد
تنفع بمجرد تحوله الى نظام سياسي يدير دولة تحولت
فيما بعد الى امبراطورية مترامية اﻻطراف! وادارة
الدولة بالتاكيد تحتاج الى الشدة والحزم فكيف اذا كانت
مغلفة بارادة اﻻهيه؟!

تتعرض العلمانية الى حملة شرسة من اﻻسﻼميين
المتطرفين واﻻخوان بالخصوص هدفها التشويش
والتشويه لمفاهيمها في اذهان المسلمين…
يمكن ان يجسد قول بوذا هذا العلمانية وعﻼقتها
باﻻديان) :اعبد حجرا اذا شئت ولكن ﻻترمني به … !(
فهي تتسامح مع كل اﻻديان وتعطها الحق في ممارسة
شعائرها بكل حرية!

جﻼل اﻷسدي
العراق

اﻻختﻼف الواضح بين العلمانية واﻻسﻼم هو ايمان
اﻻخير واصراره على تطبيق الشريعة كمنهج حياة
انطﻼقا ً من مبدء اﻻسﻼم دين ودولة بالرغم من عدم
موائمتها للواقع ،في حين ترفض العلمانية زج الدين في
السياسة والحياة ،فالعلمانية منهج ارضي دنيوي في حين
اﻻسﻼم نظام سماوي غيبي … وفي مقابلة تلفزيونية قال
اردوغان ان "العلمانية تعني التسامح مع كافة المعتقدات
من قبل الدولة ،والدولة تقف من نفس المسافة تجاه كافة
اﻷديان والمعتقدات" .وهنا تظهر اﻻزدواجية واضحة في
موقف اردوغان اﻻسﻼمي! دولة علمانية يديرها عقل
اسﻼمي اخواني!
اﻻسﻼم ينظر الى العلماني نظرة غير ودية … ليس
كما ينظر الى الملحد ،فهو ﻻ يهدر دمه كما يفعل مع
الملحد بالرغم من انه يعتبره مارقا ً ﻻنه يجد فيه امﻼ في
العودة الى الحظيرة ،ليس كما هو الحال مع الملحد الذي
قطع تذكرة ذهاب بدون عودة! … ) ( one way
وقد ُ
طرح سوأل على احد الشيوخ المتزمتين حول
امكانية القبول بالعلمانية واعتبارها صديقة لﻺسﻼم بما
انها تصون حرية اﻻعتقاد ،وتمنح المتدينين حريتهم
الكاملة لممارسة شعائرهم التعبدية … الخ :فقال
)العلمانية فكرة كفرية ،فمن اعتنقها ودان بها فقد مرق من
دينه ،ذلك أنها تعارض حاكمية الشرع بحاكمية البشر،

وحق التشريع للخالق فحسب ،فينقلب ذلك ليكون حق
التشريع للمخلوق فحسب(...
اقول  :يمكن ان تضم اﻻرض السماء في عناق حميم
ندي ،وﻻ يمكن ان يصاحب اﻻسﻼم العلمانية!!
اﻻسﻼم في بداياته كان ديمقراطيا ً عندما كان دينا ً
دعويا حالما ً قبل تحوله الى اسﻼم سياسي ُبعيد انشاء
الدولة اﻻسﻼمية في يثرب وبداية اﻻنحدار الروحي …
فقد اعطى الناس حقهم في اﻻختيار )فمن شاء فليؤمن
ومن شاء فليكفر( ) لكم دينكم ولي ديني() ،ﻻ إكراه في
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين( )اعملوا
الدين( )أفأنت ِ
ما شئتم) .
فكما يقول آرنولد توينبي وهو من اكبر المؤرخين
البريطانيين في القرن العشرين واغزرهم انتاجا ً )أن نبي
اﻹسﻼم ﷴ لو بقي داعيا ً دينيا ً فقط ،ﻷصبح اﻹسﻼم أسمى
روحيا ً مما هو عليه ،وأن الهجرة كانت بداية اﻻنحﻼل(.
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اخيرا ً:
ثمة حقائق بدأت تتكشف للعيان منها اﻻنتشار والقبول
الواسع للعلمانية على حساب الدين الذي بدء ينتفض
اﻻنتفاضات اﻻخيرة للميت قبل السكون اﻻبدي

هوة سحيقةٍ ،
واد عميق يبتلع
 ما بين الوطن والمنفىّ ،
الهوة/الوادي تبدو الحياة ُمستحيلة،
الكثيرين ،وفي ظﻼم ّ
فهذا المكان ما هو إﻻ مقبرة تحتوي اﻷحياء الذين ُحكم
عليهم بالفناء ،بالعيش في ِظﻼل الغربة ،والﻼمكان.

اﻹتحاد السوفييتي الذي يتدخل في شؤون أفغانستان ،يلعن
الغزو العراقي للكويت ،ويغض الطرف عن الغزو
ويسميه "القضية العادلة" ،هذه
اﻷمريكي لبنما ،بل ُ
للمثقف النجاة منها ،عندما
يمكن
اﻹزدواجية في المعايير،
ُ
ُ
السلطة ًأيا كانت ،وﻷجل
السلطة عليه ،وبأنهاُ -
َيعي تأثير ُ
شرعيتها وإستمرارها ،تعمل على قولبة الرأي العام
والثقافة العامة لمصلحتها ،وبالتالي ُيصبح المواطن
السلطة
مسير/تابع
ُ ّ
ً
ثقافيا ،يتشكل وعيه بحسب سياسة ُ
المسيطرة على الوضع الراهن.
الحاكمة أو ُ

"إدوارد سعيد" حصل على شهادة الدكتوراة في اﻷدب
ً
أستاذا في جامعة كولومبيا في مدينة
اﻹنجليزي ،وعمل
جامعتي هارفرد وستانفورد ...قبل
في
وحاضر
نيويورك،
ّ
منفي" من مواليد عام 1935
فلسطيني
ذلك إدوارد سعيد "
ّ
ّ
حي الطالبية/مدينة القدس ،وفي الوﻻيات المتحدة
ّ
الوطني
منفيا" عاش نضالهُ
اﻷمريكية التي جاء إليها " َ ً
ّ
النفي وحياة اﻹغتراب بروح الهواية
والفكري ،وواجه
ّ
ّ
المثقف والسلطة" ،والهواية التي
التي ذكرها في كتابه " ُ
المثقف
تتجاوز اﻹحتراف وحدوده
ّ
قوة" ُ
الضيقة ،تحتوي " ّ
اﻹنساني دون أن ُتهدر طاقته وتتبدد
ليقوم بدوره
ّ
إمكانياته.

الﻼمنتمي" ،بالذي يعيش
المثقف بـ" ُ
سعيد يصف ُ
المتحرر من كل أشكال التبعية
خارج المكان ،فهو ُ
أي ُحكم بتأثير العاطفة
والوظيفة ُ
المحددة ،والذي ﻻ يحكم -ﱠ
والميوﻻت الشخصية ،إنما يتناول اﻷمور وفق مبادئ
ومجردة ،مرنة وغير خاضعة
فكرية/عقلية واضحة ُ َ
المثقف
ﻹعتبارات شخصية ّ
ضيقة ،وهذا ﻻ يعني وقوف ُ
موقف التردد والحيرة واﻹرتياب بإزاء المواقف
موضوعيا في
تبعا لذلك
ً
المستجدة ،بل يصير ِ ً
واﻷحداث ُ
أراءه وطرحه بالمعنى الحقيقي لكلمة موضوعية ،التي قد
تتلون بألوان زائفة ُ
وجبنه
المثقف ُ
وتصبح ُ ً
مبررا لعجز ُ
وكسله الذهني ،وقد تكتسب الموضوعية ُبعدًا آخر،
المتطرف،
ُيصطلح عليه بالصحة السياسية بشكلها ُ
المؤدية
أيضا،
المتطرفة
واللياقة اﻹجتماعية
ً
ُ
ُ
والﻼمباﻻة.
سلبي ،ساكت ُمقيدًا بالحيرة
لمثقف/مواطن
ُ
ُ
ّ

قبل شهر لم أكن أعرف إدوارد سعيد ،كما كنت ﻻ
أعرف مالك بن نبي وعبد الوهاب المسيري وعبد
الرحمن الكواكبي وغالب هلسا وغيرهم من اﻷعﻼم
وغيبت عن وعينا الحاضر،
الفكرية العربية التي غابت ُ ّ
المنسي ،ﻷسباب كثيرة،
ومؤلفاتهم باتت من اﻹرشيف َ ّ
ولذلك ربما نفتقد الرؤية الواضحة لحاضرنا ومشكﻼته
التي حاولت تحليلها وعﻼجها ُمؤلفات أولئك الراحلين.
المثقف والسلطة" كهدية عيد ميﻼدي
جائني كتاب " ُ
الرابع والعشرين ،وﻻ ُأبالغ بإمتناني وشغفي بهذه الهدية
القيمة ،التي أثارت تساؤﻻتي حول كمية الكتب المجهولة
ّ
والنادرة التي قد ﻻ أعرفها حتى ولو بلغت التسعين من
عمري...
الكتاب صدرت طبعته اﻷولى في عام  ،1994ﻻ
يتجاوز المئتي صفحة ،ويحتوي ستة فصول وهي عبارة
عن محاضرات ّ
قدمها سعيد من خﻼل اﻹذاعة البريطانية
المثقف" كمفهوم وكإنسان
"
تتناول
)بي بي سي(،
ُ
وكمناضل عالمي ﻻ ّ
تحده حدود السلطة سواء السياسية أو
ُ
الدينية أو اﻹيدولوجية أو اﻹجتماعية أو الثقافية ،تبدأ
المثقف ،وإستبعاد اﻷمم
فصول الكتاب بصور تمثيل ُ
المغتربون والهامشيون،
المثقفين:
والتقاليد ،ومنفى
ُ
ُ
المحترف والهاوي ،وقول الحقيقة للسلطة،
والمثقف ُ
ُ
وأخيرا :أرباب دائبة ُ
الخذﻻن.
ً
ترجم الكتاب عن اللغة اﻹنجليزية الدكتور المصري
المثقف
ُمحمد عناني ،والكتاب يطرح أسئلة عن عﻼقة ُ
بالسلطة على إختﻼفها ،ويبدأ اﻹجابة بمحاولة إيجاد
ُ
للمثقف؛ هل هو صاحب المهنة الفكرية
تعريف ُمحدد ُ
المستقل؟
المفكر الهاوي ُ
المحترف؟ أم هو ُ
ُ
المثقف ُمتخصص في علم من العلوم ُ ّ
يقدم خدماته
هل ُ
معين-كاﻷستاذ المدرسي أو الجامعي
الفكرية ُمقابل أجر ُ ّ
والمهندس والطبيب ..الخ؟ أم هو ُمفكر ُحر ﻻ ينتمي
والسلطة
لمؤسسة ُمعينة ،ويطرح أفكاره على الجمهور
ُ
والمعتقدات
حتى ولو كانت هذه اﻷفكار ُتعارض اﻷفكار
ُ
السائدة؟
وهل المثقف "عملي" يدعو إلى التغيير ويعمل في
سبيل ذلك ،أم "نظري" يعيش في برج عاجي ويقول ما
يقوله بغض النظر عن تحقيق أقواله في الواقع العملي؟
هو كتاب أسئلة في المقام اﻷول ،وتحليل ودراسة
إرتباطات عﻼئقية/إجتماعية في المقام الثاني ،وأسئلة
الكتاب مفتوحة اﻹجابة ،واﻹجابة عنهـــا ليست ُمستحيلـــة

هاشم عبداﷲ الزبن
اﻷردن

المثقف تتمحور حول كينونته وصيرورته
إشكالية ُ
المثقف؟ هذا هو
الشخصية واﻹجتماعية.
َمن هو ُ
السؤال ُ ّ
فالمثقف كمفهوم
والمهم قبل كل شيء ُ ...
الملح ُ
تعرض لتشكيﻼت
إجتماعي يختزل شخصية إنسان ما ،ﱠ
كثيرة ومتنوعة ،تسخر من صاحب هذا اللقب ،أو تضعه
في مكان ُمرتفع ،يستحيل الوصول إليه.
المثقف ،كأنهُ
وفي مقدمة الكتاب ُيحدد سعيد ُمهمة ُ
المفكر أن يحاول
ُ ّ
بالمثقف أو ُ
يعرفه":ومن المهام المنوطة ُ
تحطيم قوالب اﻷنماط الثابتة والتعميمات اﻹختزالية التي
تفرض قيودًا شديدة على الفكر اﻹنساني وعلى التواصل
ما بين البشر".

بقدر ما هي أسئلة تبلورت من أطروحات فكرية متنوعة
وعالمية ،تتطلب إتساع اﻷفق والتحرر من "اﻷنا"
و"النحن" ،فالثقافة ليست مرتبة ُعليا وﻻ هي شيء ُمجرد
ومحدود ،هي روح إجتماعية ُتحدد مدى قوة مجتمع ما،
حيا بطاقاته ووعيه ،أو
وإمكانية أن يكون هذا المجتمع ً
ً
مشلوﻻ بالقمع والتزييف واﻹستبداد ،أو َ ً
ميتا بالفراغ
المستعد لﻺمتﻼء من أي شيء يملك قوة ملئ ذلك
الثقافي ُ
الفراغ،
والمثقف ُهنا ،ﻻبدّ له "دور" يتأثر بواقع ُمجتمعه ،فقد
ُ
ً
سجينا لتلك
للسلطة أو الثقافة اﻹجتماعية ،أو
ُيصبح أداةً ُ
المؤثرات .وتأثيره ﻻ يكون إﻻ تأييدًا لما هو قائم أو سكوت ًا
ُ
المثقف
المستتر ،وبطبيعة الحال ُ
إزاء الخلل الواضح أو ُ
ً
ً
تجريبيا ،إنما هو إنسان
عالما
خارقا وﻻ
بطﻼ
ليس
ً
ً
المستمرة مع اﻷحداث
إضطلع بمهمة تتسم بالمواجهة ُ
المثيرة ،فقد يقع في المحذور،
والنَقد الجريء للمظاهر ُ
عندما ينساق في تيار بعينهُ ،يعميه عن رؤية اﻷخطاء
للمثقف أن ُيناصر حكومة بﻼده القمعية
والفظائعُ ،
فيمكن ُ
ً
مثﻼ ،وينتقد حكومة بلد آخر يتهمها بالقمع واﻹستبداد،
كمثقف أمريكي ُيبرر الغزو اﻷمريكي للعراق بدعوى
ُ
اﻹنتصار لحقوق اﻹنسان ومحاربة اﻹرهاب ،ويهاجم
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تحركه الرغبة الدائمة
المثقف ما هو إﻻ إنسان ُ ّ
وأعتقد بأن ُ
بالمعرفة ،ويرى الحياة من حوله بعيون تتفحص
التفاصيل وتقرأ الحياة اليومية ،ليبقى ذهنه ُمتوقدًاً ،
يقظا،
يبحث عن المعاني واﻹجابات ويُعيد صياغة اﻷسئلة
المألوفة ويصنع أسئلتهُ الخاصة ،ويطرحها بجرأة ،وعلينا
المثقف ليس له شكل ُمحدد أو طابع خاص،
أن ُندرك بأن ُ
إنعكاسا لجوهره الداخلي وإرادته الذاتية
فهو ُمثقف
ً
والمثقف
ﻹدراك الحياة واﻹنغماس فيها ،واﻹشتباك معهاُ ،
ﻻ يرضى بالواقع الرديء ويستسلم لﻸقدار ،وﻻ يقبل
بأنصاف الحلول ،وكذلك ﻻ يسعى للمثالية وإقامة المدينة
الفاضلة ..إنه مواطن فاعل ومسؤول ،يعرف بأنه جزء
من الوطن ،واﻷقليم والعالم ،جزء ُمهم ،وليس ُمجرد كائن
حياته تحتكم للصدفة والحظ واﻹعتباط...
ً
للسلطة ،وليس
عدوا أو
المثقف ليس
حليفا ُ
ً
أخيراُ ،
ً
ً
معزوﻻ عن مجتمعه وبيئته ،ففي حياته
بالضرورة
"النضالية" الساعية للمعنى والمعرفة ،قد يتعرض هذا
اﻹنسان ّ
الهدر أو النَفي أو التهميش...
لشتى أنواع النبذ أو َ
وحسب قوته الذاتية/المعرفية يصمد في وجه التحديات
ّ
وكلما كان الوطن)حكومةً
وشعبا( يحترم
والصعوبات،
ً
ويقدر جهودهمّ ،
المثقفين ُ ّ
كريما
كلما كان هذا الوطن
ً
ُ
ً
للمثقف الهاوي في
وعزيزا ،والعكس الصحيح ،فﻼ مكان ُ
وطن مسلوب اﻹرادةُ ،يعاني فيه الجميع من ُ
الغبن والظلم
وأشياء أخرى 

 تناول كثيرون من المثقفين المصريين )والعرب(
أهمية تعامل اﻷنظمة العربية وشعوبها ،وفق معطيات
العصرالحديث..وبصفة خاصة )مفهوم الدولة المدنية(
واﻻرتفاع بمستوى العلوم الطبيعية وتنطبيقاتها
التكنولوجية.

بين
مقارن
فيه
عقد
جدوﻻ
وصمـم
ّ
فكر)عصرالمعلومات( والفكرالعربى..ومن أمثلة ذلك ّ
أن
اﻷول :ابتكارى ،خﻼفى ،علمى ،استشرافى ،مبادر،
تواصلى ،توليدى .ويقابله الفكرالعربى وهو :تقليدى،
سطحى ،دوجماتى ،استسﻼمى ،غيرعلمى ،قاطع ،سلبى،
توفيقى ،أحادى ،سردى )صّ (167
وأن الفكرالعربى وقع
تحت تأثيرتياريْن متصارعيْن :البعثى القومى..والناصرى
ّ
وأن الفكرالعربى يميل إلى
بسماته الدينية )ص(179
المطلق ضد النسبى..ويفتقرإلى ))مهارات المنهج
تعدد
مع
التعامل
القادرعلى
المنظومى،
العناصر..ومهارات التفكيرالشبكى ليستطيع النجاح مع
)منظومة المدخﻼت والمخرجات..وتعدد المسارات التى
تربط بينهماّ ..
وأن الفكرالعربى من عيوبه تشبثة
بالثنائيات..ومن أمثلة ذلك ّ
أن ))فكرنا اللغوى جعل لكل
سببــا وعلة من خارجها..وليس من داخلها.
قاعدة نحوية
ً
ّ
فإن
أما فيما يخص تعامله مع الخاصية الزمنية،
الفكرالعربى استاتيكى..ويفتقرإلى الحد اﻷدنى من
الدينامية للتكيف مع اﻹيقاع السريع لعصرالمعلومات((
سؤاﻻجريئـــا :هل بقدرة
وطرح
)ص.(206 ،205
ً
)علماء( اﻻجتماع العرب تقديم نظرية اجتماعية تستوعب
متغيرات العصرالحديث..وتكشف عما يجرى داخل
مجتمعاتنا ،التى تموج بالبراكين النشطة..والخامدة.
العرب فى حاجة لنظرية تجعل من الثقافة منارة لخدمة
إعﻼميــا
وبوقـــا
المواطنين ،ﻻهراوة فى أيدى الحكام..
ً
ً
لخدمة التجار؟ )ص(224

وهذا الموضوع تناوله الباحث المصرى د .نبيل علي
) (2016 -1938والذى يعتبر من أهم المتخصصين فى
)مجال الكمبيوترونظم المعلومات( ونال درجة الدكتوراه
فى )هندسة الطيران( عام..1971وطرح رؤيته عن
تطويرالدول العربية وتحديثها فى كتابه )الثقافة العربية
وعصرالمعلومات( الصادرعن سلسلة عالم المعرفة
ْ
وأعادت هيئة قصورالثقافة
الكويتية -عدد يناير2001
طباعته -عام(2012
***
اهتم د.نبيل بالتركيزعلى التحديات التى تواجه اﻷنظمة
العربية وشعوبها..ورأى ّ
أن التحدى الذى ))ينتظرأمتنا
العربية ،صنعتها أيدينا أكثرمما ساهمت فيها أقدارنا،
وسئمنا معرفة أسبابها..وعزفنا عن التبصر فى آثارها..
ويشهد تاريخنا البعيد والقريب أننا اعتقلنا أصحاب
العقول..وتصفية أجسادهم أمثال )طرفة بن العبد( و)ابن
استمراﻻضطهاد
المقفع( و)بشاربن برد( وغيرهم..وقد
ّ
فى العصرالحديث..وبالتالى فالسؤال هو :كيف نواجه
))مجهول ثقافة عصرالمعلومات ،دون التخلص من نظام
الدولة الثيوقراطية(( )ص (19 ،18وبعد ْ
أن ضرب أمثلة
على التقدم العلمى فى مجال البرمجيات عالميا ،كتب:
وهنا يبرزالتحدى الحقيقى ،خاصة ّ
أن ثورة اﻻتصاﻻت
))تحتكرها شركات قليلة متعدية الجنسية ،مما يتعذرعلينا
مواجهتهاّ ..
وإﻻصارتعليمنا وإبداعنا وتراثنا تحت رحمة
عولمة البرمجيات(( )ص(75

ْ
ومن بين التحديات ّ
أهملت المعرفة
أن الثقافة العربية،
الكامنة فى الفنون..كما أهملوا دراسة )عﻼقة اللغة
بالهندسة( و)عﻼقة اللغة بالفكر( و)عﻼقة اللغة فى إطار
منظومة الثقافة( ولم يسأل العرب اﻷسئلة التى تناولها
التنويريون اﻷوروبيون مثل :هل اللغة صانعة الفكرأم
صنيعته؟ هل اللغة )قيد( على الفكرأم تحريرله؟ هل اللغة
مرآة للعقل؟ أم للعقل مراياه الخاصة والمتعددة؟ وضرب
أمثلة من تعسف الرقابة فى الصحف والمجﻼت وفى
دورالنشرمثل شطب تعبير)خلق اﻷفكار( و)نقد التراث(
وذكرما فعله )جورج أوريل( فى روايته1984حيث
وضع اللغة على ))رأس قائمة أسلحة القهراﻷيديولوجى
فى يد اﻷخ الكبيرالذى استبعد لغة المجازالتى تضيع قيودًا
صارمة على معانى اﻷلفاظّ ..
وأن معنى )فقد الحرية(
ﻻيجب ْ
أن يخرج عن المعانى المناظرة مثل )حبس
الطيورفى أقفاصها( إلخ )من ص(266 -259

ولذلك -كما كتب -ﻻبد من ))وقف نزيف العقول
العربية )والمصرية( والتصدى لمحاوﻻت إسرائيل
ﻻختراق السوق العربية فى مجال المعلومات(( وهذا
يتطلب اﻻختياربين -1 :ديمقراطية أم مزيد من سيطرة
الحكومات؟
 -2عدالة اجتماعية أم استقطاب اجتماعى؟
 -3حوارثقافات أم صراع حضارات؟
وذكرأنه يجب تعديل مقولة عميد الثقافة المصرية )طه
حسين( ونرفع شعارالمعلومات كالماء والهواء )من
ْ
ّ
بدأت ))فى فك
وذكرأن اﻷبحاث العلمية
ص(97 -91
طﻼسم المخ البشرى(( وذكرأنه يعتقد ّ
أن العقل العربى
المعاصرليست لديه قدرات معرفية لمواجهة تعقيدات
عصرالمعلومات..وإذا لم نواجه ذلك ستكون النتيجة
المزيد من الخلل..وأنه ﻻبد من اﻻعتراف بمدى
قصورتنظيرنا الثقافى )من صّ (131 -111
وأن الثقافة
العربية تشكومن ))ضمورشديد فى تعريف الثقافة..وبتالى
ﻻبد من كوادرثقافية قادرة على إقامة حوارمتكافىء مع
الثقافات اﻷخرى المغايرة..وهذا لن يتم ّ
إﻻبعد إيمان
اﻷنظمة العربية بالحرية الثقافية..والحرية الفردية((
وذكرأنه ))يعيب خطابنا الثقافى على اﻻنترنت انعزاليته
المعرفية والتاريخية ،خاصة أنه يبتعد ويتجاهل الدراسات
الجادة فى سياقاتها الحضارية واﻹنسانية..ولذلك تتسم
بالبدائية..وأسلوب اﻻنفعالية ورد الفعل..

ّ
وذكرأن الدول العربية تحتل )ذيل قوائم اﻹحصائيات
التى تصدرها منظمة اليونسكوفى استهﻼك ورق
الصحف..وباقى وسائط القراءة( وأشارإلى تقرير اﻹعﻼم
حاضرا ومستقبﻼ..وورد به ّ
أن إعﻼمنا العربى
العربى،
ً
))لم يرتفع إلى مستوى الرسالة المنوط بها ،فى تعميق
وعى المواطن..وإشراكه فى التفاعل وإسهامه فى البناء
الجماعىّ ..
مأزقـــا رباعى
وأن إعﻼمنا العربى يواجه
ً
الجوانب:
 -1مأزق اقتصادى عن كيفية التنافس فى عصراﻹنتاج
اﻹعﻼمى الضخم
 -2مأزق ثقافى عن كيفية ْ
أن تصيرالثقافة درع الوقاية
مما ُ ّ
يـــهـدد ))هويتنا وقيمنا وترﻻاثنا((
اكتساب
كيفية
عن
تنظيمى
مأزق
-3
المرونة..واختيارات الكفاءات )بعيدًا عن المجامﻼت( فى
ظل إعﻼم عصرالمعلومات..وديناميته الهادرة..وضرب
مثاﻻبقدرة المبدع اﻹعﻼمى بالبرنامج اﻷمريكى
)60دقيقة( الذى لم يعتمد على اﻹبهار..وإنما على
المــعد أومن
الحوارمع الجمهور)ودون تلقين من
ُ
المذيع..ودون مونتاج ،سواء للحذف أواﻻضافة..ولذلك
ّ
نجاحــا فى أمريكـــــا
فإن هذا البرنامج ،من أكثرالبرامج
ً

طلعت رضوان
مصر

وكثيرا ما يتناقض خطابنا الثقافى مع نفسه ،بسبب تبرع
ً
البعض فى نقل خﻼفاتنا إلى ساحة الجدل العالمى )دون
ّ
وأن قليلين هم من يجيدون اللغة
دراسة موضوعية(
ْ
مازالت الثقافة العربية ))حبيسة اللغة
اﻹنجليزية..وبالتالى
العربية ،لضعف الترجمة من العربية إلى اﻹنجليزية((
)من ص(156 -153
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)ص(367 ،366
وعن اﻹعﻼم العربى الدينى ذكرأنه ﻻ أمل لخطابنا
ّ
التطورإﻻبعد ْ
المـستجدة
الدينى ،فى
أن يتفاعل مع القضايا ُ
واﻷسئلة الحديثة لمواكبة عصرالمعلومات )ص(423
ّ
وذكرأن الفكرالدينى العربى لم يمارس الفكرالنظرى،
الذى مارسه الفكراﻷوروبى ،الذى انتقل )بحرية( من
إلى
اﻷلوهية(
و)مفهوم
)محورالميتافيزيقا(
)محوراﻹنسان( ومن )عقل ُيــسيطرعليه الدين( إلى عقل
وأن المأزق العربى بدأ منذ أن ّ
أعلن انفصاله عنهّ ..
شن
)ابن قتيبه( الحرب ضد الفلسفة..كما كتب
المفكرالجزائرى )ﷴ أركون( وساهم الفكرالدينى فى
تشويه دورالمفكرين والمستشرقين اﻷجانب..وهوما أثر
بالسلب نحوالمعرفة ،بالرغم من فضل هؤﻻء فى الكشف
عن الكثيرمن كتب التراث العربى اﻹسﻼمى..ولم يكن
التشويه من جانب اﻹسﻼميين فقط..وإنما شمل كثيرين من
والتقدميةّ ..
وأن
الليبرالية
الكبارأدعياء
المثقفين
ْ
تسللت إلى
أفكاراﻹسﻼميين المتربصين للفكراﻷوروبى،
بعض العلمانيين..وكانت النتيجة ظهورما ُيــسمى )أسلمة
ّ
وأن العداء لﻼستشراق شمل الطيب والخبيث
العلوم(
صرح
)ص (433 ،432وربط ذلك بالتعبيرالمستنيرالذى ّ
به الشاعرالسورى /اللبنانيى أدونيس الذى تساءل :ماذا
يبقى للثقافة العربية الراهنة ،بعد ْ
أن نستقطع منها كل ما
أستعيرمن فكراﻷوروبيين )ص (434فكان من الطبيعى
ْ
أن تتراجع الثقافة السائدة )سواء العربية أوالمصرية( عن
تبنى )مشروع التنوير( وتنتشرالفرق الظﻼمية ،وكثرة
مواقع اﻻنترنت التى تدعوالمسلمين )فى كل دول العالم(
للجهاد..والتضحية فى سبيل نصرة اﻹسﻼم )ص(482
وإذا كان هذا هوالوضع فى اﻷنظمة العربية..وبصفة
ّ
فإن نبيل على رأى
خاصة إهمال العلوم الطبيعية،
ضرورة تقديم )صورة الوضع فى إسرائيل( فذكرأكثرمن
دليل على تفوقها فى )مجال التكنولوجيا الحيوية( وما لهذه
التكنولوجيا من استخدامات عسكرية ومدنية )يصعب
التكهن بها( كما ّ
ّ
المتقـدمة
أن إسرائيل كانت ضمن الدول
ْ
استفادت من ابتكارالعالم المصرى )زويل( وإبداعه
التى
المذهل الفمتوثانية )واحد على ألف تريليون من الثانية(
ْ
ّ
أخذت فى
وأن إسرائيل
وآلة تصويره )فائقة السرعة(
استخدام آلة التصويرالزويلية..ووضعتها على أقمارها
الصناعية ،لتطوف فى سمائنا وتلتقط ما يدورعلى
أراضينا..وما يرقد تحت سطحها..وتساءل :كيف تركنا
إسرائيل تلتف حولنا..ونجد أنفسنا -دون ْ
أن ندرى-
وأسنانها الصناعية فى لحمنا ،وبذورثورتها الزراعية فى
ّ
وذكرأن كثيرين من
تربتنا..ومنتجاتها فى كل أسواقنا..
العرب )والمصريين( ﻻيطيب لهم الحديث الذى يكشف
)بالمعلومات( عما يحدث فى إسرائيل..ويحق لنا ْ
أن
نسألهم :كيف نتحاشى هذا الحديث..وقدرأمتنا )العربية(
الصراع مع إسرائيل؟ ونترك لها -حتى المجال الثقافى
لتـــعربد فيه ،بخﻼف ما تحتله التكنولوجيا اﻹسرائيلية
ُ
الرفيعة -بصفة عامة -وتكنولوجيا المعلومات بصفة
خاصة ،فى عقل ساسة إسرائيل وعلمائها..ولعلنا نتعظ
ونتذكرما قاله شيمون بيريزعند توقيع اتفاقية القاهرة
))من ّ
أن المعلومات أقوى من المدفع(( وهذا عن
)الحمائم( فماذا عن الصقور؟ حيث يتباهى
نتنياهو))بعظمة السيلكون اﻹسرائيلى ،الذى يربط بين
مراكزالبحث..والتطويرالمعلوماتى فى مثلث :تل أبيب-
القدس -حيفا..والذى ﻻيفوقه -حسب زعمهمّ -
إﻻوادى
السيلكون اﻷمريكى..وذكرد .نبيل على ّ
أن التنمية
ْ
كفلت ﻹسرائيل ))دوام تفوقها
اﻻقتصادية..هى التى
العلمى والتكنولوجى ،تاركة للعرب الصناعات التقليدية
مثل اﻷسمدة واﻷسمنت ،أى الصناعات القذرة الملوثة
ْ
بدأت تستغنى عن صناعاته التقليدية )مع
للبيئة..وإسرائيل

مﻼحظة ّ
أن هذا الكﻼم ورد فى طبعة يناير2001
ْ
ّ
سعت
وذكرأن إسرائيل منذ نشأتها عام1948
الكويتية(
إلى إقامة )قاعدة علمية( تكنولوجية ضخمة ،لدعم قدراتها
الحربية..وكانت ركيزتها شبكة من معاهد البحوث
المتقدمة..وعلى رأسها معهد )وايزمان وتيكنون( اللذان
ينعمان بتقديركبيرمن الحكومات اﻹسرائيلية..واﻷوساط
العلمية العالمية..وتغطى مجاﻻت البحوث ،معظم فروع
العلم والتكنولوجيا المتقدمة..ويشمل :التكنولوجيا
النووية..والتكنولوجيا الحيوية والبيولوجية الجزئية.
واﻻتصاﻻت..والذكاء
المعلومات
وتكنولوجيا
الصناعى..وبحوث الطاقة..وبحوث زراعة الصحراء
الطب
وبحوث
اللسانيات(
)علم
وبحوث
والدواء..إلخ..ويبلغ معدل النشرالعلمى )عشرة أضعاف
المتوسط العالمى( وتعتبرالجامعات اﻹسرائيلية من أعلى
الجامعات العالمية فى )معدﻻت تسجيل براءات
اﻹختراع( واﻷهم من كل ما سبق هوالروابط الوثيقة بين
اﻷبحاث العلمية..وبين مراكزاﻹنتاج .أما بالنسبة للموارد
البشرية ،تأتى إسرائيل فى المرتبة الثانية -بعد اليابان-
فيما يخص عدد العلماء والفنيين ،إلى إجمالى عدد
ْ
ضاعفت اﻷعداد الكبيرة من العلماء الروس-
السكان..وقد
بعدد تفكك اﻻتحاد السوفيتى -وذلك بفضل دورالمسئولين
فى جذبهم للعمل فى إسرائيل ،بإغراءات مادية كبيرة،
فذهب عدد كبيرمنهم إلى إسرائيل ،من ديانات وجنسيات
مختلفة..وهؤﻻء العلماء جاءوا ومعهم ))حصاد المعرفة
المتراكمة ،وأسرارالتقدم العلمى فى أكثرفروع
البحث..والتطورالتكنولوجى فى اﻻتحاد السوفيتى
السابق((
نشاطـــا فى إقامة
تـــعتبرإسرائيل من أكثرالدول
ً
كما ُ
العﻼقات العلمية..واتفاقات التبادل اﻷكاديمى..ومشاريع
التعاون البحثية ،مع معظم الدول المتقدمةّ ..
وأن اﻷمثلة
المذكورة ))مجرد بعض مﻼمح المشهد العلمى/
التكنولوجى اﻹسرائيلى(( بخﻼف ما تعرضه
عبراﻻنترنت ))كموازيك من التنوع الثقافى(( حيث ))بها
ما يقرب من 70جماعة ثقافية وعرقية(( ّ
وأن إسرائيل
تهتم بالتعليم منذ حضانة اﻷطفال حتى الدراسات ما بعد
الجامعية..وتأتى إسرائيل فى المرتبة الثانية بعد الدنمارك
فى معدل )نشرالكتب( بالنسبة لعدد السكان..وذلك بخﻼف
حركة الترجمة الهائلة إلى العبرية :من اﻹنجليزية
والروسية واﻹسبانية والبولندية والعربية..إلخ..وتهتم
متحفـــا فى كافة مجاﻻت
بالترجمة اﻵلية ،ولديها120
ً
اﻹبداع الفنى..وذكرالمؤلف أنه ّ
قـدم دراسة عن البحث
كلـــفته بها )المنظمة العربية للتربية
العلمى اﻹسرائيلىّ ..
والثقافة والعلوم( وبعد ْ
أن أنهى تلخيصه للبحث قالت
إحدى الباحثات العربيات ))دع الكﻼب تعوى(( ساخرة
من التقدم اﻹسرائيلى..وكان تعقيبه ))سيظل عواء الكﻼب
هذا يزعجنا أشد اﻹزعاج(( وأنقذ الموقف د.حمدى
مرزوق الذى قال إنه اشترى سلعة سويسرية ولما نزع
صـــنع فى تل أبيب((
اﻻستيكروجد المكتوب )) ُ
ّ
وذكرأن اﻷبعاد السياسية واللغوية فى ))صراعنا مع
إسرائيل سوف تتضاعف فى حالة ما إذا ّ
حل نوع من
السﻼم فى المنطقة ،فمن المتوقع ْ
أن تلجأ إسرائيل إلى
وأن مقاومة ذلك ﻻبد ْ
استغﻼل اﻷسلحة الثقافيةّ ..
أن يكون
بدراسة )محورية اللغة فى الثقافة اليهودية ،خاصة بعد ْ
أن
أثبتوا قدرتهم على إحياء اللغة العبرية بعد اندثارها .ومن
جانبنا يجب التوسع فى الدراسات اللغوية والدينية
المقارنة..وهى دراسات تعانى من فقرشديد لدى الثقافة
العربيةّ ..
وحذرمما تفعله إسرائيل من العبث بالتراث
الشعبى الفلسطينى ،من أزياء وأغانى..وفنون
فولكلورية..إلخ )عن إسرائيل -كنماذج الصفحات،23 :
 -494 ،287 ،102 ،33مجرد أمثلة( 
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عبد الرزاق السويراوي
العراق

تداعيات
كإسمي .في الليل وفي النهار  .كنت
 كان يﻼحقني
ِ
ُ ُ
صورته ذهني ْ
ُ
ّ ُ
كدهر
تطول
بأن
تفارق
أتوسل اللحظةَ التي
َ
ٍ
إنتظرتها
التي
اللحظة
فكانت
.
يغادرني
خوفي
عسى
,
ْ
ُ
ً
ّ
ّ
ّ
اﻵخر
أنا
نني
ﻷ
وإنما
,
اﻷبد
والى
مات
ﻷنه
ليس
,
طويﻼ
ُ
شاركت ُه ُ َ
موته

مؤجلة
رغبة
ّ
ّ
بتهكٍم واضح قبيل إخراجي من
 سألوني ولكن
ً
ُ
ُ
قدح ماء ..كانت
كنت أريد شيئا فطلبت
زنزانتي ،إن
َ
إرتعاشات أصابعي تتموسق مع إرتعاشات قلبي ّ
ودقاته
المتسارعة  ..اﻵن ،ﻻ ّ
ُ
القدح
أدنيت
أتذكر شيئا ً سوى أنني
َ
وهج
عيني
في
إلتمع
برق
ومضة
وبأسرع من
من فمي
ِ
ُ
ٍ
ّ
ِ
ْ
ُ
ٍ
فأدركت جسدي
قرب،
أنطلقت نحوي وعن
رصاصات
ٍ
ّ
ماء القدحِ بدمي
بعد هنيهة
ممداً على البﻼط وقد إمتزج ُ
ّ
ُ
متوهجة 
جمرة
كلسعة
فشعرت بحرارته
النازف
ٍ
ِ

لقاء
ْ
إمتدت يدُ حبيبته التي فارقته
 كان صباحا ً رائقا ً إذ
يده هو اﻵخر ورغم شدة الرغبة
منذ سنوات مدّ َ
كرر المحاولة
بالمصافحة لكن قوة مهيمنة حالت دون ذلك ّ
وبإصرار ﻷكثر من مرة فلم ينجح ثم إستدار وبإنزعاجٍ
سطحه العلوي  ,باقةُ ٍ
ورد
زينت
واضح تاركا ٌ خلفه ,قبرا ٌ ّ ٔ
َ
ملونة

Tarek Heggy
Tunisia

 The struggle of Arab secularists within their environments is a
complex one with centuries of theocracy and tyranny. Over the last
century and a half, Arab secularists have both progressed and been
delayed repeatedly because of their bitter struggle with several
forces. Among these forces are ignorance, illiteracy, tyranny, the
power of religious institutions, and finally the Islamic tide that has
hit the region since the failures of both the liberal project followed
by the Arab national project. I am not pessimistic about the future
of secularists in Egypt and the Arab societies though I realize the
magnitude, dimensions and gravity of the battle between these two
parties: the proponents of science, civil society and the values of
modernity versus the proponents of tyranny and theocracy.
The essence of secularism is not related to hostility towards
religion. Rather, it is based on the cornerstone of separating
religion from the state, establishing a civil society, and establishing
the relationship between the sons and daughters of the society with
each other and with the state on the basis of citizenship. There is no
doubt that the greatest enemy to this vision today is the current of
political Islam. Giving the "separation of religion from the state"
law an opportunity to be supported by broad sectors of society
requires leadership that is not hostile to religion, but to mix religion
with state references. It also requires extensive wisdom and
administrative capabilities to prevent political Islam from gaining
popular acceptance.
Here we should focus on the difference between intellectuals who
do not have leadership, administrative and political experience, and
between leaders who know the deep and subtle differences between
the criticism of religion as a religion (and this is within the field of
academic study) and the separation of religion from the state.
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Arab intellectuals were generally influenced by either Arab
nationalist ideology or political Islam, which made most of them
hate the United States. Indeed, the United States, like the great
powers of history (the British Empire in the recent past and the
Roman Empire in the distant past), cannot be viewed from the
perspective of love and hate. The superpowers become so under
economic and military imperatives, not by emotional or idealistic
matters. In short, the position of most Arab secularists towards
America is intellectually flawed. The United States of America is a
great power looking out for its interests and we have to deal with it
in this sense.
There also exists a mental correlation between secularism and the
Arab dictatorships that ruled in the name of secularism. This
correlation must be broken and replaced by the banner of
"liberalism, modernity and civil society”, not just secularism.
Rulers such as Abdel Nasser, Hafez al-Assad, Houari Boumediene,
and Saddam Hussein were secular (to a certain extent). But they
were the enemies of political and economic liberalism in varying
forms. In the face of certain aspects of their failure, they also
provided a great opportunity for the obscurantists to gain
significant ground at the grassroots level. And let us not forget that
those I mentioned were simple men with modest intellectual
abilities.
The liberal movement’s battle with reality in Egypt and most Arab
societies is a mirror image of a similar battle that has taken place in
Europe since supporters of science began to pull the rug out from
under the feet of dictators and their religious supporters. I have no
doubt that proponents of science will win in the Arab region as
well, but it will not happen easily 
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Madeeha Araj
Palestine

The National Bureau for defending land and resisting
settlements stated in its latest weekly report , that US President
Donald Trump’s adviser, Jared Kushner recently announced that
Israel won’t annex Palestinian lands before the upcoming Knesset
elections, thereby, explained the controversy among Likud, the
government, and settlers regarding the annexation projects that the
US administration stipulated in the ‘Deal of the Century’. Kushner
s statements came as Netanyahu expressed his willingness to annex
Palestinian lands to the Israel before the upcoming Knesset
elections scheduled for the 2nd of next March. At the same time,
Heads of Settlement Councils demanded during their meeting with
Netanyahu to impose Israeli sovereignty over the settlements in the
occupied West Bank without coordination with the United States of
America.

Moreover, Netanyahu added that the annexation process will take
longer time as it requires the demarcation of maps, match them
with those contained in the Trump plan, besides the necessity of
coordinating them closely with the American Administration.
Concurrently, work is going on with the heads of the settlement
blocs in the occupied West Bank to ensure that all settlements are
included in the decision in accordance with the major plans
outlined by the ‘deal of the century,’ and to ensure that these
settlement blocs will not be affected by the decision in the long run.
Within the context, the EU’s opposes the annexation of lands in the
West Bank to Israel, and affirmed that it does not recognize the
Israel’s sovereignty in the areas occupied in 1967, including the
West Bank, East Jerusalem, and the Syrian Golan Heights. As for

29 – The Leftist Writer:: Issue No. 37 :: March 1st, 2020

the ‘Deal of the Century’, the EU announced that the plan exceeds
the agreed upon international standards, and assured that it will
continue to support the 2-state solution based on the 1967 borders.
Worth mentioning that 100 US Democratic Party Congressmen
have expressed their rejection of the “Deal”, and stressed that it
will push Israelis and Palestinians toward more conflict, and added
that the plan paves the way for Israel to permanent occupy the
West Bank, and supports the unilateral annexation of Israeli
settlements and the Jordan Valley, in return for a dismantled
Palestinian State, under Israeli control, and surrounded with
settlements.
In parallel, Israel continues the policy of Judaization and
Israelization in Jerusalem using various tools, including the Israeli
Judiciary, which plays, particularly in Jerusalem, the role of
infiltrating of the real-estate that belonging to Palestinians for
settlement societies, especially the ‘Ateret Cohenim Settlement
Association.’ Israel s policy in this regard is an extension of the
policy of Judaization and Israelization, which it started from the
first years of the occupation, where the Judaization of Jerusalem
began -dir-ectly with its occupation in 1967, as Israel started the
process of ethnic cleansing in the Moroccan Neighborhood, which
was totally wiped out and its residents were replaced by Jewish
settlers. On June 27th of the same year, the Israeli Government
approved a law annexing East Jerusalem with an area of 70,000
dunums, knowing that its actual area is about 6,000 dunums,
besides the annexation of 14 other Palestinian villages, and
confiscation of the lands of 29 villages, consequently, Israel
doubled the area Jerusalem, when it occupied in 1948.
Within the context of plundering the properties, lands and wealth
of our people, the Occupation Authorities began digging a water
well in the “Qadumim settlement” named it “Qadumim 1,” and in
the village of Jinsafoot, south of Qalqilya, farmers said that they
lost their fertile lands as Israel expanded the “Karni Shamorn
settlement” in 1978.
Data of the population register for settlers in the West Bank in
2019, revealed that the number of settlers increased by 3.4%,
which is twice the rate of population growth in Israel. Knowing that
those data do not include the Jews in the occupied Jerusalem and
its surroundings, whose number exceeds 300,000 settlers.

• Demolishing foundations of a house of a disabled person in the
Jabal Al-Mukaber town, south of Jerusalem, belonging to Ismail
Qara in.
• Conducting sweeping surveys in the Wadi Rababa neighborhood
of Silwan, south of the Al Aqsa Mosque, to establish the so-called
a "light train".
• Demolishing a concrete floor in Silwan, and walls in the Amlison
neighborhood in Jabal Al-Mukabber. Moreover, demolishing a
house in the Ashqaria neighborhood in the Beit Hanina town, north
of Jerusalem, and arrested its owner under the pretext of not having
a construction permit.
Hebron:
• Threatening to deport the citizens from the downtown of Hebron,
and the Tel-Rumeida neighborhood, and abused them.
• Attacking citizen, Moh’d Tayseer Nairoukh, 55, and his family
while they were in their way to the hospital, causing them bruises,
terrorized them, and inflicted damages to the vehicle.
• Notifying Sosa School’s Administration to stop work on
rehabilitating the school playground in East Yatta, and work
machineries.
• Demolishing a concrete wall surrounding a 12-donum area
adjacent to Beer-Sabea St. near the village of Al-Hijrah, south of
the city, under the pretext of being built without a permit.
Ramallah:
• Demolishing a barn, seizing another in the Deir Qadis village,
west of Ramallah.
Bethlehem:
• Stopping work Notification was issued to a school under
construction in the village of Kisan, east of Bethlehem, and seized
a bulldozer.
Nablus:
• Storming the archaeological sites in the Sebastia town and the AlMasoudia area, north of Nablus, handing citizen, Na’el Rizk AbuAql a notification to demolish his establishment there.
Jordan Valley:
• A number of citizens received notifications of demolishing of
their homes in the Fasayel village, besides the destruction of waterlines in the Bardala village in the northern Jordan Valley. Knowing
that the occupation forces intentionally demolished water lines that
feed the agricultural lands of the citizens in the village to complel
them leave it.

Within the context, a former member of the Knesset, and former
prof. of political science at the Hebrew University, Dr. Ofer Kassiv
-dir-ected unusual and unprecedented criticism after he likened
Israel to Nazi-Germany, and as a State on a slope that quickly slips
toward fascism. Also, the Israeli Historian Prof. Daniel Baltman
described the rabbi of the settlement of Yitzhar, David Dod
Kibbits’ statements he made during the funeral of settler Itamar
Ben Gal in 2018, in which he called for the extermination of the
Palestinian people, as an incitement to kill a people. He described
the Palestinians’ lives in the West Bank and Gaza Strip as
catastrophic, adding they are humiliated, stylized, and imprisoned
in an overcrowded ghetto. There houses are being raided, their
children terrorized, living a very miserable conditions, and being
shot by the Israeli soldiers.
A list of Israeli Occupation and Settlers Assaults over the Last
Week, Documented by the National Bureau:
Jerusalem:
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من خﻼل قدوم عدد كبير من الصهاينة إلى مصر ،وبفضل الدعم البريطاني لهذا النشاط.
لعل من أهم الحقائق في هذا اﻹطار أن الحكومات المصرية لم تأخذ أية إجراءات معادية،
بشكل واضح ،ضد النشاط الصهيوني ،طوال الفترة من  1897إلى  ،1948حتى إن
قرار النحاس بوقف نشاط اﻻتحاد الصهيوني ،لم يستمر إﻻ شهورا قليلة ،مما جعل بعض
الباحثين يقرر أنه لم يصدر أي قانون يحظر اﻷنشطة الصهيونية في مصر ،حتى عام
 ،1948مع بوادر الحرب في فلسطين.

اليهود واﳉنسية اﳌصرية
كان هناك ازدواج في الشخصية اليهودية ،فهي تؤيد إقامة الوطن القومي لليهود في
فلسطين ،وفي نفس الوقت تحافظ على المكاسب التي حققتها في مصر .تسابق اﻷجانب
في مصر للحصول على الجنسية المصرية بعد أن كانوا ينفرون منها للحفاظ على
مصالحهم من رعاية سفاراتهم ،وكان من بينهم بالطبع عدد كبير من اليهود .حرص
اليهود اﻷجانب على اﻻحتفاظ بجنسياتهم وعدم المطالبة بالجنسية المصرية ،وسعى
بعض اليهود المصريين للحصول على جنسية أجنبية ،بل هناك من اشترى جنسية بعض
البلدان اﻷجنبية من سماسرة كانوا مختصين في هذا المجال.

ﳏمد مدحت مصطفى
مصر

تيودور هرتزل حاييم وايزمان

كل ذلك بعد صدور القانون رقم  138لسنة 1947م والخاص بضرورة أن تكون نسبة
العمال المصريين  %90من جملة العمال ،ونسبة الموظفين  %75من جملة الموظفين
في الشركات ،ومع ضرورة توفر مصريين في مجالس اﻹدارة حدث التحول العكسي
وازدادت أعداد اليهود اﻷجانب للحصول على الجنسية المصرية .كان من الطبيعي بعد
التوجه الغربي لمصر أن يزداد عدد اﻷجانب بها ،بما في ذلك اليهود منهم ،خاصة بعد
اﻻحتﻼل البريطاني لها عام 1882م ،وفي ظل اﻻمتيازات اﻷجنبية والمحاكم المختلطة.
ومن ثم أصبح عدد اليهود المصريين قليﻼً بالنسبة لعدد اليهود اﻷجانب .في نفس الوقت
انتعشت اﻻستثمارات الرأسمالية اﻷجنبية في جميع المجاﻻت التجارية والصناعية
والزراعية والمالية .ظلت ازدواجية اﻻنتماء مشكلة رئيسية لليهود بعد تبلور الحركة
الصهيونية ،وتتمثل ازدواجية اليهود في اﻻدعاء بالتميز بين باقي البشر واﻻدعاء
باﻻضطهاد .وظل الموقف الشهير للحاخام اﻷكبر ناحوم أفندي إزاء سؤال موصيري له
حول كيف يكون اﻹنسان مخلصا َ لبلده الذي يعيش فيه وفي نفس الوقت يكون موال
لوطنه القومي اليهودي؟ عندها ﻻذ الحاخام اﻷكبر بالصمت 

 وصل تيودور هرتزل إلى القاهرة في  23مارس 1903م وغادرها في  4إبريل
ً
استقباﻻ حافﻼً من اليهود في مصر ،وكان سبب حضوره أنه كان
1903م .واستقبل
عرف باللجنة الصهيونية التي وصلت إلى القاهرة للترويج لمشروع
عضواً فيما ُ ِ
اﻻستيطان في العريش .وفي يوم الثﻼثاء  25يناير 1938م احتفل يهود اﻹسكندرية
بزفاف الملك فاروق في معبد إلياهو هنابي بشارع النبي دانيال وحضر اﻻحتفال اﻷمير
عمر طوسون ،وألقى الحاخام خطبة باللغة العربية دعا فيها للملك بالخير ،وانتهي
ورحبت به
اﻻحتفال بترديد نشيد الهاتكفا.قام تيودور هرتزل بزيارة مصر عام 1903م،
ﱠ
جمعية باركوخيا ،ﱠ
وقدمته إلى بعض الشخصيات اليهودية في مصر.
في  12أغسطس 1918م ُ ِ ّ
شكلت لجنة باﻹسكندرية؛ لتأييد اليهود في فلسطين ،وبعد ذلك
وصل حاييم وإيزمان إلى القاهرة ،وقوبل بترحيب حار .وعاد مرة أخرى
بيومين،
َ
للقاهرة في نهاية ديسمبر 1922م بصحبة الكولونيل كيشي ،وكان في استقبالهما خمسة
وحملوا وايزمان
آﻻف يهودي على رأسهم جوزيف شيكوريل رئيس اﻻتحاد الصهيوني،
َ
الصهيونية ،ثم ﱠ
غنت النشيد اليهودي
على أكتافهم ،وكانت الجماهير اليهودية َتهتف :تحيا ِ ّ ْ َ
الهاتيكفاه.
وألقيت فيها العديد من ُ َ
كان وجود وايزمان مناسبة ُ ِ ﱠ
الخطب .وقام
أعدت فيها المآدبِ ْ ُ ،
وايزمان بزيارة مصر للمرة الثالثة عام 1938م ،وقابل رئيس الوزراء ورئيس الديوان
الملكي ،وموسى شرتوك  -شاريت أول وزير خارجية ﻹسرائيل.
من هذا اﻻستعراض الموجز للنشاط الصهيوني في مصر ،خﻼل الفترة )-1897
 ،(1948تتضح مجموعة من الحقائق ،منها أن الحركة الصهيونية في مصر نعمت
بحرية حركة ،لم تنعم بها غالبية القوى الوطنية المصرية نفسها .كما حصل النشاط
الصهيوني في مصر على دعم شخصيات بارزة ،في اﻷسرة المالكة ،وداخل النخب
السياسة الحاكمة ،كما يتضح أن الحركة الصهيونية في مصر لم تكن محكمة التنظيم،
طوال الوقت ،بل شهدت ،أيضا ،فترات ضعف .على أن النشاط الصهيوني لم يتوقف،
طوال هذه الفترة ،ولم تتوقف الزيارات المكثفة من قادة الحركة الصهيونية إلى مصر،
مما يدل على أهمية النشاط الصهيوني في مصر ،والذى كان له أثر واضح على مستقبل
الحركة الصهيونية ككل .حيث غدت مصر مركزا لتدريب الكتائب اليهودية الذاهبة من
أوروبا إلى فلسطين ،ومركزا لنقل وتهريب المستوطنين اليهود والسﻼح إلى فلسطين.
شهد النشاط الصهيوني في مصر دفعات قوية ،خﻼل الحربين العالميتين اﻷولى والثانية،
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اﻻمم المتحدة ودول اﻻتحاد اﻷوروبي تكتفي بقول كلمتها وتصمت ،بينما تواصل دعم
إسرائيل  ،ودعم اﻻستيطان يالذات؛ وحسب تعبير الصحفي جوناثان كوك من إسرائيل
في مقاله اﻷسبوعي اﻷخير" ،إن موقف المانيا وعموم اوروبا منافق ّ ،
يدعون معارضة
التوسع غير المحدود في بناء المستعمرات اليهودية ،ويعارضون خطة ترمب  ،وفي
يعبدون الطريق بأفعالهم لضم الضفة الغربية حسب توصيات الخطة".
نفس الوقت ّ
وفي شهر نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة اﻷوروبية العليا حكما نهائيا بعدم جواز
وضع ماركة صنع في إسرائيل على سلع انتجت في مستعمرات بالضفة " تستخدم
بصورة غير شرعية موارد فلسطينية على أرض تم اﻻستيﻼء عليها بصورة غير
شرعية" .ومع ذلك ما زالت الدول أﻷوروبية تؤجل تطبيق قرار المحكمة العليا ،وبعض
تلك الدول تسن تشريعات تحظر على مواطنيها الحق في التعبير عن مقاطعة
المستعمرات" .وتواصل الوﻻيات المتحدة وأوروبا اعتبار الصندوق القومي اليهودي،
الذي يمول بناء المستوطنات هيئة خيرية تعفى التبرعات المقدمة له من الضرائب،
والصندوق يدعم جهود اﻻستيطان غير المشروع منذ قرابة قرن من الزمن  ،ويدعم في
الوقت الراهن نشاط العناصر المتطرفة لطرد العرب من بيوتهم في القدس الشرقية".
إذن  ،فتلك الدول المقررة في ما يحب ان يشير اليه القادة الفلسطينيون "المجتمع
الدولي" ،تراوغ وتكتفي بالكﻼم بينما تمعن إسرائيل ،بدعم أميركي ،في تحدي الشرعية
الدولية وتواصل نهج الضم والتهويد .إن تعليق اﻵمال على هذه المنظومة الدولية هو
مواصلة للتعلق بأهداب الوساطة اﻷميركية ،تدخل القضية في متاهة تبعث الملل لدى
معظم دول المعمورة .الم تتوفر الدﻻئل منذ عقود خلت على اﻻنحياز المطلق للدبلوماسية
اﻷميركية لنهج حكومات الليكود اﻹسرائيلية؟! "عرابو الخداع! كيف قوضت الوﻻيات
المتحدة فرص السﻼم في الشرق اﻷوسط" عنوان لمؤلف أصدره مؤخرا المؤرخ
اﻷكاديمي رشيد الخالدي ،احتوى على وثائق غزيرة جمعها المؤلف بعد اﻹفراج عنها
بموجب قانون التقادم ،تثبت تورط الوﻻيات المتحدة خﻼل  35عاما في زعزعة أسس
السﻼم في الشرق اﻷوسط ،وليس تسهيله والعمل على تثبيته" .الوﻻيات المتحدة لم توفر
جهدا في منع التوصل الى سﻼم بالمنطقة" ،هذا ما استخلصه المؤرخ الفلسطيني .مواقف
الفيتو ضد إجماع بقية اﻷعضاء كانت كافية لﻼستدﻻل على نوايا الدبلوماسية اﻷميركية!
في سبعينات القرن الماضي توصل الى نفس النتيجة ضابط في المخابرات المركزية
اﻷميركية " ،إن اﻹسرائيليين يفضلون اﻷرض على السﻼم  ،وان اﻷميركيين ﻻ يكترثون
أي من الخيارين يفضل اﻹسرائيليون"! اورد الضابط اﻷميركي ،جاك أوكونيل ،مستشار
ملك اﻷردن الراحل حسين في كتاب" مذكرات عن الحرب والتجسس والدبلوماسية في
الشرق اﻷوسط" خيبات اﻷمل في الوساطة اﻷميركية ،وأورد على لسان كيسنغر قوله
"ليس للوﻻيات المتحدة سياسة شرق أوسطية  ،هي تتعامل فقط مع إدارة اﻷزمات .ومن
اجل أن تجعل الوﻻيات المتحدة تشارك عليك ان تخلق ازمة".

سعيد مضية
فلسطﲔ

 أصدرت اﻷمم المتحدة قائمة أعدتها مفوضية حقوق اﻹنسان تضم  112شركة تعمل
داخل المستعمرات اليهودية بالضفة ؛ واعتبرت حكومة فلسطين ذلك إنجازا للجهود
الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية؛ وألحقت في سجل اﻹنجازات أيضا استنكار
ألمانيا لقرار حكومة نتنياهو بناء آﻻف الشقق اﻻستيطانية على أراضي دولة فلسطين ،ثم
مطالبة اﻻتحاد اﻷوروبي وعدد من دوله بالتخلي عن القرار .وقال بيان اﻻتحاد أن
المستوطنات غير شرعية .اعتبرت حكومة فلسطين كل ذلك نصرا لها.
يتستر تقرير اﻷمم المتحدة ن وكذلك البيانات المتﻼحقة من دول أوروبية ،على
الحقيقة المؤلمة بأن اﻷمم المتحدة لم تتخذ أي إجراء ضد الشركات العاملة في
المستعمرات تضطرها لفك ارتباطها بالمستعمرات اليهودية على اﻷرض العربية؛ بل إن
حمﻼت مضادة شجعت شركة ) إير بي إن بي( ،وهي إحدى الشركات المدرجة في
تقرير المفوضية ،على العدول عن تصفية أعمالها بالمستعمرات .وينتسب لمنظمة فيفا
)اﻻتحاد الدولي لكرة القدم( ست فرق رياضة من إسرائيل تنتسب لمستعمرات مقامة
على أراضي الضفة المحتلة ،ولم تدرجها المفوضية مع بقية المؤسسات اﻹسرائيلية
المتعاونة ضمن القائمة.
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يسرد الضابط اﻷميركي في مذكراته كيف تلقى الملك الراحل من إسرائيل رفضا
قاطعا بعدم التخلي عن الضفة والقدس ،له أو لغيره ،وأعلن على أثر ذلك عام  1988فك
اﻻرتباط مع الضفة .أكد اوكولو أن "اﻷردن تعرض للخيانة من قبل كيسنغر والسادات.
وفي التفاوض على خطة اﻻنسحاب من الضفة قام كيسنغر ،بوصفه وسيطا ،مرة أخرى
بعرض خطة آلون .لقد كانت تقتضي وضع قوات إسرائيلية على طول نهر اﻷردن ،مما
كان سيؤدي الى شطر اﻷردن الى نصفين ،باستثناء عند فتحة كعنق زجاجة الى الضفة
الغربية ،مع التنازل عن القدس لصالح إسرائيل .وعندما قبل اﻷردن هذا كخطوة أولى،
رد كيسنغر قائﻼ إن تلك لم تكن خطوة أولى  ،لقد كانت تمثل تسوية نهائية ،في تراجع
عن جميع الوعود المتعلقة باﻷراضي التي قدمتها الوﻻيات المتحدة لﻸردن منذ حر ب
العام  ."1967الدبلوماسية اﻷميركية سبقت ترمب أو مهدت لصفقته في سبعينات القرن
الماضي ! حدث ذلك وكثير غيره والقيادة الفلسطينية تعلق اﻵمال وتنتظر الذي لم ياتي.
عندما تبطل الدبلوماسية اﻷميركية إجماع أعضاء مجلس اﻷمن او تمارس الضغوط
الشديدة مع التهديد بالعقوبات ،فتضطر حتى تونس لسحب مشروعها المقدم للجلسة
اﻷخيرة لمجلس اﻷمن حول صفقة القرن ،فمن الطبيعي أن يتنمرد نتنياهو ويهاجم
بشراسة تقرير مفوضية حقوق اﻹنسان ويشوه طابعها القانوني والشرعي :تحدى نتنياهو
اﻷمم المتحدة باﻹعﻼن عن تكثيف تدخل بﻼده في سياسات الوﻻيات المتحدة ،أعلن
جهارا أن وفوده ضغطوا على معظم الوﻻيات اﻷميركية ﻹقرار قوانين تجرم منتقدي
سياسات حكومته ومؤيدي حركة مقاطعة إسرائيل .وبالتواطؤ بين الوﻻيات المتحدة
وإسرائيل الحقت هزيمة بحزب العمال البريطاني وزعيمه كوربين في اﻻنتخابات
البريطانية متهمة كوربين بالﻼسامية .كان بومبيو قد أفصح قبل اﻻنتخابات البريطانية
بتشكيل حركة ﻹسقاط كوربين ومنعه من الوصول الى رئاسة الحكومة .وشارك بومبيو
أيضا في الحملة بجانب إسرائيل؛ فاتهم اﻷمم المتحدة ب" التحيز المتواصل ضد
إسرائيل" .واتهم أحد قادة حزب أبيض ازرق المنافس لنتنياهو مفوضة حقوق اﻹنسان
بانها " مفوضة حقوق اﻹرهابيين!"
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ﻻ يقتصر التواطؤ على الوﻻيات المتحدة ؛ دول اﻻتحاد اﻷوروبي ،انصاعت لضغوط
إدارة ترمب بصدد اﻻتفاق النووي مع إيران؛ وبالمثل انصاعت ألمانيا  ،حسب جوناثان
كوك ،و "تبعت جمهورية تشيكيا في التضامن عمليا مع إسرائيل ،إذ قدمت اعتراضا
على المحكمة الجنائية الدولية في ﻻهاي لشروعها البحث في أمر تقديم مسئولين
إسرائيليين الى القضاء كمجرمي حرب ،بما في ذلك بناء المستعمرات.
ألمانيا ﻻ تبدو معترضة على أن المستعمرات جرائم حرب ،إنما تتذرع باعتبارات فنية
وهمية :أن فلسطين ليست دولة عضوا كامﻼ باﻷمم المتحدة  .وحتى اﻵن تنوي كل من
النمسا وهنغاريا وأستراليا والبرازيل اتباع مثال المانيا" .غير أن فلسطين -يواصل
جواناثان كوك – "حتى لو لم تكن كاملة العضوية فذلك نظرا لكون الوﻻيات المتحدة
واوروبا بمن فيها ألمانيا تمانع في قبولها عضوا كامل العضوية -ﻻ تكتفي باﻻمتناع عن
التدخل حفاظا على إمكانية قيام دولتين ،بل إنها تكافئ إسرائيل بصفقات تجارية
ومحفزات مالية ودبلوماسية ،فعطلت بذلك توفر اﻷهلية المؤسسية واﻹقليمية
الضروريتين لقيام دولة فلسطينية".
في ضوء المواقف العملية لدول الغرب فﻼ قيمة عملية لقائمة مفوضة حقوق اﻹنسان
التابعة لﻸمم المتحدة ،إن لم تكن دافعا للمقاومة الشعبية الفلسطينية؛ هي شان جميع
القرارات الصادرة عن اﻷمم المتحدة ،حتى قرارات مجلس اﻷمن بخصوص اﻻحتﻼل
اﻹسرائيلي ومشاريعه اﻻستيطانية لم تدخل حيز التنفيذ ولم تتجسد وقائع ملموسة.
القرارات الدولية بخصوص القضية الفلسطينية تنحصر في أنها تقول للشعب الفلسطيني
إن مقاومتك على أرض وطنك حق كفلته الشرعية الدولية ،حق يسنده القانون الدولي
اﻹنساني ،وعليك ان تمارسه بﻼ تردد .بدون إحالة القرارات الدولية أفعاﻻ كفاحية
ونشاطا جماهيريا فإنها تفقد جدواها.
الوعي اﻹنساني بشكل عام محافظ للغاية .أغلب الناس يميلون للروتين وﻻ يطمحون
للتغيير ،و حين تنبري قوى التغيير للعمل بين الجموع يتوجب عليها ان تثقف وتشرح
اﻷحداث وتلهم الجموع الى الحراك الشعبي .الناس في العادة يتشبثون بما يعرفونه وما
هم معتادون عليه من أفكار وأديان ومؤسسات وأخﻼق وقادة وأحزاب قديمة؛ الروتين
والعادات والتقاليد كلها تلقي بثقلها على أكتاف البشرية .ولكل هذه اﻷسباب يتخلف الوعي
العفوي عن اﻷحداث؛ والحزب السياسي التقدمي دائم اﻻتصال بالجماهير يجيب على
تساؤﻻتها ويبدد غموض استيعابها لﻸحداث ويجذبها الى النشاط السياسي اﻹيجابي.

د .طالب اﳉليلي
العراق
 حدثني الشيخ شنان قائﻼ:
ذيچ السنه:
في تلك الليلة المقمرة ؛ كنت اختفي في حفرة وخلف أكمة من الشوك وأعواد
الطحماء ..كان البط يعوم مطمئنا على سطح تلك البركة  ..راح يقترب من بعضه
ويتجمع  ..وجهت بندقيتي نحو ذلك الجمع امﻼ بصيد ثمين يستحق تحمل البرد القارس
في تلك الليلة الشباطية ..ما ان ﻻمست سبابتي الزناد وهممت باﻻطﻼق حتى نزل من
السماء كالصاعقة طير غريب وسط تجمع البط فهبت الطيور فزعة نحو السماء ،وراح
صدى اطﻼقتي يتردد خائبا في الفضاء!..
كيف يمكن ان يعود ذلك التجمع مرة أخرى وكم من الوقت يتطلب ذلك وكان قد
تجاوز منتصف الليل ؟! مددت جسدي المتعب وتدثرت بعبائتي الصوفية منتظرا ان
يتجمع البط مرة أخرى  ..ﻻ ادري هل غفوت وحلمت أم كنت ً
جنيا
يقظا وكان ذلك الكائن ً
!!! كان طوله يزود ً
قليﻼ على الشبر !! لف رأسه بكوفية رمادية وراح يرقص ويدور
حولي وهو ) ايطگ أصبع ( ويردد ساخرا:
ايلوگ لك رگص عمك أبو قاسم ؟!
خائبا بعد ان تأكدت ان ذلك الطير الغريب الذي نزل من
جمعت أغراضي وعدت
ً
السماء كان هو ابو قاسم بعينه

ان الثقة بالطاقات الثورية للجماهير يميز السياسة الثورية تقوم بالتعبئة والحشد
والتربية السياسية والفكرية من خﻼل إدخال الجماهير دروب النضال؛ المناضل يرشد
ويوجه بيئته اﻻجتماعية يوضح لها باناة وبإصرار أن جميع ما يواجهها من مشاكل
وصعوبات ليست قدرا ﻻ راد له ،إنما هي نتاج سياسات ينفذها بشر يجلسون على
كراسي الحكم ،ربما بعضها موروث يجري الحفاظ عليه.
يسمو المناضل فوق المنافع الشخصية ويتطلع بكل تجرد وشجاعة لمصالح الوطن
والمجتمع وضد جرائم قوى العدوان ،ﻹنقاذ مجتمعه ،وربما البشرية من مخاطرها
المدمرة 
المحدقة ،وعلى رأسها اﻹبادة بحرب نووية أو تلوث البيئة
ّ

حلوة زحايكة
فلسطﲔ
 على غير المتوقع نهق جحش باب بيتي يوم أمس ،تفاجأت به ،لكنني أحسنت ضيافته،
عمره حوالي ثﻼثة أشهر ،لونه أسود ،ودود وأليف ،ومع أنني ﻻ أعرف من أين أتى
وكيف وصل إلى بيتنا ،وبما أنني أحب الحيوانات ،فقد فرحت به ،وشعرت أنه فرح بي.
قدته تحت مدخل بيتنا المسقوف ،ووضعت له صحنا من الشعير ودلو ماء ،وبما أن
الطقس بارد فقد وضعت على ظهره بطانية صوف ،فمن حقه أن يعيش بدفء،
تحس وتتألم وتفرح كما البشر.
فالحيوانات
ّ
سعادتي به كانت كبيرة ،وحيرتي بمقدمه كانت أكبر ،ربطت قائمته اﻷمامية اليمنى
بحبل ،وربطت الطرف اﻵخر بحديد شباك غرفة في الطابق السفلي ،وتركت له مسافة
حرا طليقا.
يتحرك بها ،ولوﻻ خوفي من أن يعيث فسادا بمزروعات الحديقة لتركته ّ
أمه ويناديها ،وتمنيت أن تسمع نهيقه وتأتي
احترت بكثرة نهيقهّ ،
وفسرت ذلك بأنه يفتقد ّ
أمهاتهم تماما مثلما يفتقدنهم.
إليه ،فاﻷطفال يفتقدون ّ
وضعت ّ
أمه أو مالكه .فأنا أرفق بالحيوانات،
خطة لتربية وتدليل هذا الجحش إن لم تظهر ّ
وجروا .تفقدت الجحش في الليل ثﻼث مرات ﻷطمئن عليه
وسبق أن ربيت قطة
ً
خصوصا وأن نهيقه المتواصل كان حزينا.
تبين لي أن أحد اﻷقارب قد اشتراه
لم تدم فرحتي بالجحش طويﻼ ،ففي صباح اليوم ّ
لحفيده الذي يحب الحيوانات ،وعندما سمعوا نهيقه جاؤوا وأخذوهّ ،
فودعته بالحفاوة نفسها
التي استقبلته بها 
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ﳏمد طه حسﲔ
كوردستان

التشرذم ٲو ا لتفرع غير المسبوق خﻼل قرن من الزمان للنفوذين التركي واﻻيراني خارج
حدودهم الجغرافي ماهو ّاﻻ هروب من الضغوطات السياسية الداخلية والتنصل من
اﻻنهيارات السريعة ﻻقتصادهم و لقيم العمﻼت الوطنية لبلدانهم التي سببها التسييس
والت دلج العقائدي لسلطاتهم وسلطانهم بغية بقائهم اطول من الزمن الديمقراطي ،بمعنی آخر
انهم بصدد قتل واغتيال الزمن الديمقراطي السلس وت بيد الزمن السلطوي النرجسي
اﻻوتوقراطي الوليد من الزمن الميثولوجي الدائري الذي ﻻ يتحرك وفق جدلية الزمن
العضوي الدايناميكي ،بقدر ما يحركه الشعور بالت له والتوريث البدائي لقدراتهم وجاههم.
تصدير اﻻزمات من قبل اية دولة ﻻ يعني غير ارجاع التطور الجدلي المنظم لﻼقتصاد الی
ا سس التقليدية ﻻقتصاديات الريع والغنائم اي اقتصاديات الحروب المعتمدة علی طفيلية
ايجاد منابع الثروة.
مؤمنة،
يعيش الداخل اﻻيراني حاﻻت سياسية واقتصادية واجتماعية غير متناسقة وغير ّ
تراكمت اﻻزمات السياسية وتحولت الی مسرحيات شبه عﻼجية للتنفيس السايكوسياسي
للمحتجين والمعارضين حيث ﻻ تعني غير ترقيع الستائر كي ﻻ تظهر ما تحدث ورائها من
سيناريوهات معنونة بعناوين مزيفة.
انهيار الريال والتومان مقابل العمﻼت اﻻخری من بينها العملة العراقية المنهارة اصﻼ
دليل علی انسياق النظام وراء المزاج اﻻيديولوجي العفن التي ﻻ تبعث اﻻ رائحة الفساد
القيمي واﻻخﻼقي.
انهارت الليرة التركية ايضا حيث انخفضت قيمتها سريعا الی اقل من ربع قيمتها قبل
اربع سنوات ،اذ تدل علی التشنجات السياسية التي اصابت مفاصل الجسد التركي نتيجة
ا خطاء القاتلة في اﻻجراءات التصحيحية للنظام اﻻقتصادي التقليدي المتبنية علی
المساعدات المالية التي تقدمها دول الناتو وخاصة امريكا وكذلك علی السياحة والزراعة
الكﻼسيكية التي تقولبت بها منذ عهود.
اﻻنغﻼق السياسي واتباع خطوات راسستية في ممارسة الحكم جعﻼ من الجسم التركي
حالة نصف شلل ،فالطرف الكوردي هو المصاب بالشلل كون النظام المودلج راسستيا ً لم
يحاول انتعاش الطرف المشلول بقدر ما عرقل سير نموه الطبيعي واثبته علی حالته التي
يعاني منها.
انتقال الوجود التركي الی سوريا والعراق وقطر و....الخ هو نوع آخر من الهروب من
الداخل بكل اثقاله صوب مشاكل الغير واعتبارها مناطق نفوذ تقليدية علی غرار ايران
والدول اﻻوروبية ذات اﻻرث اﻻستعماري.
ﻻ ينتج من هكذا انواع من الهروب اﻻ النمو غير الطبيعي للغدد المتورمة في الجسد
تموتهم وهم جاثمين فوق
السياسي لهاتين الدولتين وتحويلها الی اورام سرطانية خبيثة ّ ِ
اشﻼء الغير ،فالجسم غير المتناسق وغير المرتب ترتيبا عقﻼنيا ﻻ يبقی قائما دوما حيث
تنخره اﻻمراض الی ان ينهار وينتهي.
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اﳌواد اﳌنشورة ﰲ الة بنسختيها الورقية
واﻻلكترونية تعﱪ عن رأي كاتبيها ،وﻻ تعبﲑ
بالضرورة عن رأي فريق الة ومؤسسة عيبال،
باستثناء اﳌوقعة باسم رئيس التحرير أو اﳌشار إليها.
 ﳎلة الكاتب غﲑ ﲡارية وغﲑ ذات نفع مادي،
تغطي تكاليف إصدارها ورقيا وإلكترونيا بشكل
فردي ،وأيضا اﻻستعانة ببعض اﻻعﻼنات ﳌؤسسات
أكادﳝية وثقافية وإنسانية وتربوية بتكلفة
تشجيعية.
 ترتيب اﻷﲰاء واﳌواد ﰲ الة يهضع
ﻻعتبارات فنية تتعلق باﻻخراج ،وليس ﻷﳘية
ومكانة الكاتب.
 تتم اﳌراسﻼت باسم ريس التحرير ،مع ذكر
اﻻسم الكامل بوضوح مع ذكر العنوان ورقم اﳍاتف.
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