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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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ومن كل بد أن اﻻبتعاد عن الحكم ليس الهدف منه الحوم حول الشيء من دون ذكره،
كما يفعل عادة الزئبقيون خوفا ً من إصدار اﻵراء التي قد تغدو بمثابة المستمسكات عليهم
تغيرت موازين القوى السياسية أو العسكرية ،إنما يبتعد المرء عن منصة القضاء
إذا ما ّ
لئﻼ يقع في خانة الﻼعدل عندما يشرع بالحكم من دون توفر أدلة علمية أو حتى منطقية
تجاه الشخص أو الموضوع الذي يتناوله.
أشخاص
وﻻ ُيخفى على البصير بأن ظاهرة إطﻼق اﻷحكام بسرعة البرق ،سواء على
ٍ
عاديين أو على أصحاب المقامات الرفيعة في المجتمع ،أو على المجتمعات كلل ،تكون
آتية على اﻷغلب عبر التلقينات اﻻجتماعية أو الدينية أو السياسية الجاهزة ،أو آتية في
القرار لم
سياق اﻷهواء الشخصية للفرد عن كل ما هو آخر ،وعلى كل حال فإن زناد
ِ
سواء أكانت مشافهة من خﻼل
تشرب الفرد لثقافة اﻹفتاء،
يكن لينطلق بيسر إﻻ بعد
ﱡ
ً
المحيط اﻻجتماعي الضيق ،أو من خﻼل البيئة العامة التي ترعرع فيها الفرد ،أو عبر
التلقف من وسائل اﻹعﻼم على اختﻼف منصاتها ،أما خطورة إعطاء الفرد لنفسه الحق
بإطﻼق اﻷحكام على اﻵخرين كيفما اتفق ،بعيداً عن أي تروي أو موضوعية فﻼ شك هي
تزداد إذا ما اقترنت بالشمولية ،علما ً أن آفة الحكم تكاد تكون توأم الشمولية لدينا ،وذلك
في مجال إبداء الرأي المتسرع بأفراد معينين في المحيط القريب ،أو بمكونات محلية أو
شعوب بأكملها.
بفئات اقليمية أو بحق
ٍ

 ربما يقول بعضنا من غير تروي بأن ثقافة اﻹيثار هي سمة خاصة بنا نحن أبناء
الشرق اﻷوسط )مهبط الديانات السماوية( ،وأن تلك القيمة اﻷخﻼقية بعيدة عن هواجس
ً
أبناء المجتمعات الغربية المفككة ُ
اسريا ،وأن تلك المجتمعات التي يعيش أفرادها في
عزلة شبه تامة جعلتهم باردي العواطف تجاه أقرانهم البشر ،وبالتالي القول بأن اﻹنشغال
العامة على المصلحة
بأعمال اﻹحسان ابتغاء الخير العام وظاهرة تفضيل المصلحة
ّ
الشخصية تكاد تكون مقتصرة على أبناء الدول المحافظة على الروابط اﻻجتماعية ،إﻻّ
ّ
أننا ههنا سنورد مثال واحد فقط من دنيا اﻷدب ،وليس من مجاﻻت العلوم والمعارف
مبهر
اﻷخرى التي فادت وتفيد العالم أجمع ،أﻻ وهو اﻷديب اﻷمريكي إزرا باوند ،كمثال ّ
ّ
شيده
عله يجعل صاحب تلك التصورات السلبية يتخلص رويداً رويدا من ذلك البناء الذي ّ
في مخيلته حينا ً من الزمن تجاه اﻵخر.
وصحيح أن الفردية في بﻼدنا تكاد تكون غير مرئية في ظل سطوة الثقافة الجمعية إلى
حد غياب الخصوصية للكثير منا ،وذلك من فرط خضوع النفر الواحد لقوانين الجموع
البشرية ،مع ذلك رأينا في عالم المشتغلين بالفن والكتابة وخاصة بين رهط الشعراء
والفنانين َمن ﻻ إحساس لديهم بأي مسؤولية تجاه الغير ،سواء أكان هذا الغير من أقرب
اﻷقارب أم من اﻷباعد ،وحيث يعيش بعضهم حالة فردية مطلقة وانعزال كلي عن
الجماعة ،بل وقد ُيﻼحظ بعضهم وهم من فرط النرجسية مهووسين بذواتهم إلى حد
القدرة على التضحية بالعشرات لقاء تحقيق رغباتهم الشخصية ،ومع ذلك ﻻ يتردد الكثير
منا ومنهم في القول :إن ما يميز مجتمعاتنا عن الغرب هو العطف والحنو والتضحية
والعﻼقات اﻹجتماعية وثقافة التكافل واﻹيثار!!
بل وﻻ يشعر بعضنا بالحرج عندما يتهم الغربيين عامة واﻷمريكان بوجه خاص بأنهم
يفتقدون إلى القيم اﻻجتماعية والتآزر اﻹنساني والتعاضد واﻷخوة ،وأن الرحمة معدومة
بﻼط أملس ليس من اليسر اﻻجتماع
مسبحة على
حبات
ٍ
ٍ
بين أبنائهم المفككون كتفكك ّ
عليه ،وحيث من الصعب إعادة التﻼحم والتآلف بين َمن غدوا شظايا في ٍ
بﻼد سريعة في
عدوها الزمني ،وﻷن الرأيى بهذا الخصوص قد يكون فيه شيء من الحقيقة ،إﻻّ أن الخطأ
الجسيم الذي نرتكبه حيال الموقف عينه ،وفيما يتعلق عادةً بإبداء اﻵراء حول اﻵخر
بوجه عام ،كامن في ﻻموضوعيتنا أوان الحكم عليهم من هذه الزاوية ،لذا كان اختيارنا
للحديث عن الشاعر اﻷمريكي عزرا باوند أو إزرا باوند.
ولكن قبل الحديث عن أهم خصلة أخﻼقية من ِخصال الشاعر اﻷمريكي سأدلف مكانا ً فيه
شيء من الخاص المتعلق بالعام ،إذ حيال الرغبة في نهل المعرفة التي لم نشعر قط
ّ
محدد لدى اﻹنسان ليتوقف فيه عن استقبال العلوم،
عمر
بالشبع منها ،وباعتبار أنه ما من ٍ
لذا فإن من أبرز ما تلقفته العام الماضي من أحد أساتذة العلوم السياسية في أكاديمية
العﻼقات الدولية باسطنبول ،أﻻ وهو الدكتور سيف عبدالفتاح ،كان موضوع عدم التسرع
ُ
والتأكد.
في الحكم على اﻷفراد أو المجتمعات أو اﻷشياء من دون التحري

وبما أن المثال لدينا هو الشاعر اﻷمريكي إزرا باوند ،فبخصوص أعمال الشاعر فﻼ
أدعي بأني قرأت كل نتاجه الشعري أو قرأت كل ما يتعلق بسيرته الذاتية ،باستثاء ما
ُنشر في موقع الموسوعة العالمية للشعر العربي ،وما نشر في أيقونة الشعر العالمي
المترجم حتى تاريخ  2019/7/26من شعره  18قصيدة ،وما حواه موقع "القصيدة كوم"
الذي نشر هو اﻵخر إلى نفس التاريخ  12قصيدة ،إضافة إلى القصائد الواردة في كتاب
مختارات من الشعر اﻷ مريكي الصادر عن دار الغاوون ،ترجمة شريف بقنه الشهراني،
وما ُنشر للشاعر في مجلة ندوة اﻹلكترونية للشعر عبر ترجمة صبحي حديدي ،إﻻ أن
أبرز ما علق بذهني من نصوص الشاعر هو فحوى ما جاء في قصيدته "ما تحبه الحب
الصحيح يدوم" والذي يركز فيها الشاعر على مقابح الغرور وضرورة اﻻبتعاد عنه قدر
ً
فضﻼ عن المقدمة التعريفية به من
المستطاع إلى جانب الحرص على الحب الصحيح،
ِقبل الكاتب توفيق صايغ الذي ترجم قصيدته وسيرته الذاتية من ضمن  50قصيدة من
ً
وحقيقة بقيت الخصال التي ذكرها المترجم على لسان
الشعري اﻷمريكي المعاصر،
إرنست همنغواي في بالي أكثر من مضامين معظم قصائد الشاعر ،وحيث قال عنه
همنغواي " :إن باوند الشاعر الكبير يكرس خمس وقته فقط للشعر وبما تبقى من وقته
يهاجمون،
يحاول أن يساعد أصدقائه في شؤونهم المادية والفنية ،فهو يدافع عنهم عندما
َ
ويدخلهم صفحات المجﻼت ،ويخرجهم من السجون ،وهو يقرضهم المال ،ويبيع لهم
صورهم ،ويدبر لهم حفﻼت موسيقية ،ويكتب عنهم المقاﻻت ،ويعرفهم إلى نسوة ثريات،
ويحمل ناشرين على قبول مؤلفاتهم ،ويسهر الليل بطوله معهم حين ّ
يدعون أنهم
يتحضرون ،ويعمل شاهداً على وصياتهم ،وهو يعيرهم نفقات المستشفيات ،ويثبط
عزمهم على اﻻنتحار ،وبعد هذا كله قليل منه من يستنكف عن طعنه عندما تسنح الفرصة
اﻷولى".
الخصال الحميدة بمجملها للشاعر والتي ذكرها همنغواي ،ربما
وﻻ نبالغ إن قلنا بأن هذه ِ
من الصعوبة بمكان إيجادُ القليل القليل منها لدى عشرات الفنانين أو الشعراء مجتمعين
في بﻼدنا ،وحيث ليس باﻷمر اليسير أن تجد شاعراً في ربوعنا وهو ُيشعل الفانوس
تأن ما بدأ يتدفق من نبع قريحته ،أو ترى
لشاعر آخر حتى ّ
ٍ
يطرز قرينه على الورق بكل ٍ
كاتبا ً من فيض اﻹيثار لديه يحرص على أن ينشر كاتبا ً آخر في الدوريات ،أو يساعده في
يروج له في المجتمع الثقافي ،أو يعمل جاهداً ﻷن يهيئ له موطئ قدم
إصدار كتابه ،أو ُ ّ ِ
في عالم النشر والشهرة ،فيهمل ما لديه ويترك منتجاته جانبا ً في عتمات الدروج فيما تراه
متقدما ً الغير وهو يحمل المشاعل أمامهم ،كما ليس من السهولة بكان أن تﻼحظ فنانا ً ما
بفنان آخر على سوية إنشغال الطبيب الرحيم بمرضاه في غرفة العناية
وهو منشغل
ٍ
نظير له في الخلق واﻹبداع ،هذا إن لم
الفائقة ،وينسى من فيض اﻻحتفاء بالمبدع بأنه
ٌ
يكن إبداعه أكثر أهمية من سواه ،ولكن فضيلة اﻹثار جعلته ينسى منتجه ونفسه ويهتم بهم
وبمنتجاتهم.
بينما عمليا ً ومن باب اﻹقرار بحقيقة ما نحن عليه ،فإن أهل
ً
بحار
بوجه عام في بﻼدنا فبين الكثير منهم
خاصة والفنون
اﻷدب
ٍ
ٌ
من مشاعر الحسد القاتل لكل شيء له عﻼقة باﻹيخاء والحنو
واﻹنصاف ،بل وهواجس المزاحمة ّ
الفتاكة تجعل من بعضهم
ماجد ع .ﳏمد
سورية
بأكباش أنانيين ﻻ يطيقون رؤية سواهم في حلبة
نفسيا ً أشبه
ٍ
اﻹبداع ،وحال بعضهم كالكبش الذي يزداد حنقه عند رؤيـة أي ٍ
ند
مثيل له في القطيع برمته ،ومن دون مبالغة فإن هذه السلوكيات القميئة موجودة في
أو
ٍ
بيئة بعض المشتغلين في مجاﻻت الفنون واﻹبداع لدينا ربما أكثر قليﻼ مما هي موجودة
وقوادي النوادي الليلية 
لدى بائعي الخضرة وأصحاب الدكاكين ّ
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 أنا من ُهناك
حيث كل شيء مرتفع
الروابي
والجباه
والنهود
الشاعر السوري صقر عليشي

والشجر والحجر ،أحاول استحضار مﻼمح تلك المرأة في ذلك الصباح والحديث الذي
دار بيننا .كانت قادمة من تخوم البادية السورية قرب خراب "اﻷندرين" التي ذكرها
عمرو بن كلثوم في معلقته:
فاصبح ْينَـا
َأﻻَ ُ ِّ
بصحنك َ ْ َ ِ
هبي ِ َ ْ ِ ِ
َوﻻَ ت ُ
ُ
اﻷندر ْينَـا
ْقي
ب
ِ
خمـور َ ْ َِ
ْ
ُ َ

في صباح أحد أيام ربيع عام  2011وقفت بباب مكتبتي في زقاق المسيحيين قرب كنيسة
الروم اﻷرثوذكس في مدينة إدلب شمال غرب سورية امرأة من أهل الريف عليها هيئة
السفر ،في وجهها مﻼمح نبل مع حسن المظهر ،سمات الشجاعة واﻻقدام بادية في
انتصاب قامتها ،بنت البادية تمشي منتصبة ،تشد ظهرها ،ترفع صدرها ،وﻻ تحني قامتها
أبدا ً .في كفيها تظهر عروق الكدح والعمل .بدت في ثوبها الكحلي ،ونطاقها الذهبي،
وغطاء الرأس المزين بحلية ظريفة ،في الثﻼثين من عمرها ،طويلة القامة ،سمراء
بسامة الثغر ،مكتنزة الشفتين ،وكأن يزيد بن
البشرة ،واسعة العينين ،شامخة اﻷنف ،ﱠ
معاوية عناها في قوله:
ْ
ْ
وسقت
نرجس
وأمطرت ُلؤلؤا ً من
ٍ
ً
ْ
بالبرد
العناب
على
وعضت
وردا،
ِ ِ ِ ِ
قالت:
أسعد ﷲ صباحكم بكل خير ،هل أجد عندكم نسخة من كتاب "المستطرف من كل فن
مستظرف" لشهاب الدين ﷴ اﻷبشيهي؟
ُ
قلت مندهشا ً من طلبها:
نعم ،عندي نسخة وحيدة في ثﻼثة أجزاء محققة من القطع المتوسط ومجلدة فنيا ً بجلد
أسود ﱠ
مذهب قد ُتعجبك ،هل ُتريدينها لك؟
قالت:
الحمد لم يذهب تعبي ُسدى ،سألت في مكتبات السوق وسط المدينة فلم أجد الكتاب،
وبعضهم لم يسمع باسمه من قبل ،ولكنهم-كتر ﷲ خيرهم -دلوني على مكتبتك هذه
المتوارية عن اﻷنظار في هذا الزقاق القديم قرب الكنيسة .ﻻ ،الكتاب ليس لي ،بل لجدي
وقد أوصاني عدة مرات سابقة أثناء نزولي إلى المدينة ﻷعمال مختلفة أن أشتري نسخة
منه ولم ُأفلح في ذلك قبل اﻵن.
ُ
قلت:
ً
ً
سهﻼ ،هل جدك
أهﻼ ووطئت
إن كان عندك وقت تفضلي استريحي في المكتبة ،حللت
من قراء الكتب؟
قالت:
شكراً ﻻستضافتك أنا فعﻼً بحاجة إلى الراحة قليﻼً.
ثم أضافت بعد أن جلست:
ﱠ
أنا من يقرأ له الكتب بعد ان صار شيخا ً طاعنا ً في السن وقد
تجاوز الثمانين عاما ً وهو يعاند ما جاء في معلقة الشاعر العربي
الجاهلي الحكيم زهير بن أبي سلمى:
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش
ً
حوﻻ ﻻ أبالك يسأم
ثمانين
عبد الرزاق دحنون
سورية
ُ
رأيت المنيا خبط عشواء من تصب
تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم
ُذهلت من فصاحة لسانها ،فقد روت اﻷبيات وكأنها تقرأ من كتاب مفتوح .وأنا ُهنا في
الغربة على شاطئ بحر إيجة بعد أن شردتنا الحرب الضروس التي طحنت رحاها البشر
 -6ال ات

سبحان ﷲ ،بعض من تلقاهم من البشر سماهم في وجوههم ،ومهما جرت اﻷيام ﻻ
تنساهم ،وقد كان وجه المرأة يحمل سمات النباهة والفطنةُ .
قلت لها وهي تفتح كيس
منك معروفا ً وآمل ﻻ تردي وجهي خائبا ً .نظرت في وجهي مليا ً وكأنها
نقودها :سأطلب ِ
فهمت قصدي ،قالت :قل يا ابن الحﻼل ،ما عاش من يرد وجهك خائبا ً.
ضبي إذن كيس نقودك ،هذا الكتاب هدية لجدك ،واذكريني بالخير عنده .وﻻ تستغربي
تصرفي فهذه النسخة من كتاب "المستطرف في كل فن مستظرف" من مكتبتي الخاصة
عما جاء في الكتاب من ِ َ
في البيت أحضرتها إلى ُهنا ﻷنني أكتب بحثا ً مستفيضا ً ﱠ
ملحٍ
ونوادر .وعلى كل حال انتهيت من الكتاب هو لجدك اﻵن.

ً
قبلنا الهدية ،كثر ﷲ خيركم ،ولكنني أراك فرحا ً
مسرورا ،ما الحكاية؟
ً
قلت :نعم ،أشعر بالسعادة ،ﻷنني كسبت قارئا ً
ُ
ُ
قرأت قبل أيام خبرا ً في إحدى
جديدا ،وقد
الصحف جاء فيه أن المواطن الكندي ينتابه الكثير من الحزن والقلق حين يشرف على
الموت ولم يتم بعد قراءة ألف رواية ،مش ألف كتــاب ،ألف روايــة .وأظن هـذا المواطن
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الفطن على حق ،ﻷن أحد فوائد قراءة الروايات أنها ُتضيف إلى حياتنا حياة جديدة ،لذا
ﱠ
ُ
فرحت بالتعرف
ثم
كلما قرأنا أكثر طالت حياتنا أكثر ،فحق لهذا المواطن أن يحزن .ومن ﱠ
إليك فأنت كما أرى تمتلكين وعيا ً وخبرة في الحياة وقبل هذه وذاك عندك هذه الشجاعة
النادرة في اﻻقتحام وحرية التعبير وبذلك تختلفين عن نساء الريف والبادية المحافظات،
أو ربما يكون امر غير ذلك ولكن هذا ما نظنه نحن سكان المدن.
أخيب ظنك ،فأقول :ﱠ
إن نساء الريف بعكس ما
قالت وفي صوتها ثقة عالية :يؤسفني أن ِّ
تظن متحررات بأشواط عن نساء المدن ،وﻻ ُيخطئ في تقدير ذلك صاحب بصيرة ،ها
أنت تعجب من قولي هذا ،ﻻ تعجب ،فانا ﻻ أطرح الكﻼم جذافا ً ها ُهنا ،ولكنني أقول ذلك
عن تجربة ميدانية ،ﻻ تنظر بعين الباحث إلى شكل لباسنا فنحن في البادية ما زلنا نعتبر
الحشمة من اﻷخﻼق الحميدة ،ومن قال لك أن العري والسفور دليل الحرية في
مجتمعاتنا.
ً
قلت مقاطعا ً حديثها :معاذ ﷲ يا سيدتي ،نعم ،وأنا كذلك أعتبر الحشمة من اﻷخﻼق
الحميدة.
ْ
قالت :نحن في البادية مازلنا نحب ونعشق ونصاحب ونعيش الحياة بحلوها ومرها ،دعك
من الحاﻻت الخاصة التي تطغى على العام والشائع ،نحن في النهاية نمتلك حرية القول
ً
ً
بسيطا ،المرأة في البادية تعمل كتفا ً إلى كتف مع الرجل ،وفي بعض
مثﻼ
والفعل .خذ
اﻷوقات تعمل أكثر من الرجل ،وهي في حاﻻت كثيرة صاحبة الحل والربط ،وكلمتها
مسموعة ،وهذا اﻷمر يكسبها الكثير من حرية اﻻنطﻼق في دروب الحياة .نحن إلى يومنا
هذا نستقبل الرجال في غياب الرجال ،ونكرم الضيف ولو كنا وحيدات في البيوت ،نحن
عرب ونعرف اﻷعراف العربية ونخضع لها ،أما ُهنا في المدينة فقد جالست العديد من
ُ
فوجدت لديهم-ودعك أيضا ً من
النساء المتحجبات والسافرات ،المسلمات والمسيحيات،
استعمال نون النسوة في الحديث -نعم وجدت عندهم الكثير من القيود التي تكبل عقولهم
ً
ثم سلوكهم اﻻجتماعي ثانيا ً .ﻻ أعرف ماذا فعلت بهم المدينة ،تجدهم في
اوﻻ ومن ﱠ
الحديث وفي الحياة مهجنات .أتعرف ،أظنه ذات الفرق بين زبدة عرب من لبن الغنم
وزبدتكم هذه المهجنة التي تعملونها على شكل قوالب مستطيلة في المدينة.
نحن على العموم في البادية أكثر حرية وانطﻼقا ً من نساء مدنكم ،المدينة أو المدنية لم
تحرر المرأة كما ُأﻻحظ ،ويﻼحظ المرء بسهولة أن عندهم الكثير من العقد والممنوعات
اﻻجتماعية تمنع عنهم تلك الحرية البسيطة التي من حق البشر في النهاية .هل تدرك ما
أعني؟ أعني تلك الحرية الفطرية التي ولدت مع اﻹنسان ،وأنت تعلم أن أمهاتنا ولدتنا
أحرارا ً .في البادية ما عندنا مثل هذه القيود الثقيلة التي تفرضها المدينة عليكم ،فأنا
وغيري من نساء البادية ُتناقش الرجال في كل اﻷمور وإن أحببت أستطيع بسهولة قول
ذلك ﻷبي أو ﻷخي أو ﻷمي ،وفي النهاية أنا من ُيقرر .حتى المصارحات والمطارحات
الجنسية عندنا أفصح وأليق مما في المدينة .وقديما ً قال مزيد وهو من أهل القرن الرابع
العلك
الهجري :كان الرجل فيما مضى إذا عشق فتاة راسلها سنة ثم رضى أن يمضغ ِ
الذي تمضغه ،ثم إذا تﻼقيا تحادثا وتناشدا اﻷشعار ،فصار الرجل اليوم إذا عشق فتاة لم
هم إﻻ أن يرفع رجليها كأنه أشهد على نكاحها أبا هريرة.
يكن له ّ
تصور حياتنا ،فهي
عما ُيشاع في المسلسﻼت التلفزيونية واﻷفﻼم السينمائية التي
دعك ﱠ
ِّ
في الغالب ﻻ عﻼقة لها بالواقع ،هي خياﻻت في رأس المؤلفين والمخرجين والحكومات-
ﷲ ﻻ يوفقهم وﻻ يوجه لهم الخير فوق تعبهم -وﻻ تمت بصلة ما إلى حياتنا الحقيقية ،وهذا
اﻷمر بحد ذاته مصيبة كبرى أن تشكل تصوراتكم ووعيكم الجمعي عن المرأة في الريف
والبادية من خﻼل ما تروه على الشاشة .وهذه دعوة لك ،بما أنك تكتب في الجرائد
والمجﻼت ،لزيارتنا ومعاينه ما أقول على أرض الواقع.
طبعا ً ُ
كنت أحب أن أذهب إليها في مرابعها ،ولكنني لم أقدم على تلك الخطوة ﻷن الطرق
في بﻼدي تقطعت في أواخر عام  2011واشتد أوار الحرب ،وتقطعت بنا السبل ،وتشرد
أهل تلك المرابع والديار ،ويعلم ﷲ أين تلك المرأة اﻵن ،وأنا على كل حال اتفق معها
فيما قالت ،وأعتقد بأنها امتلكت شجاعة في القول يعجز عنها الكثير من البشر 

ﳏمد فؤاد زيد الكيﻼﱐ
أﻷردن

 منذ بداية عام  2020كانت اﻷحداث مهولة وكبيرة ً
جدا ،تمثلت في اغتيال سليمان
وأبو المهندس ورفقهما في العراق ،وقصف إيران لقاعدة عين اﻷسد اﻷمريكية ،والحرب
اﻻقتصادية بين الصين والوﻻيات المتحدة اﻷمريكية ،هذا جزء من أحداث حدثت في
مطلع عام .2020
ظهور مرض جديد يسمى )كورونا( شغل بال العالم اجمع ،وبدأ ينتشر من دولة إلى
دولة ،ومنظمة الصحة العالمية تتابع هذا المرض عن كثب ،تارة تحذر وتارة تهدئ
الوضع وتعلن انه ليس بهذه الخطورة ،ولو نظرنا إلى هذا المرض المفاجئ الذي ظهر
مسيسا ً أكثر منه مرضا ً.
فقط في بداية هذه السنة ،لوجدناه ُ ﱠ
فاﻹعﻼم يقوم بتوجه الخطورة من هذا المرض إلى دولتين محددتين هما الصين
وإيران ،علما ً بأن اﻷولى كسرت الحصار اﻷمريكي المفروض على إيران واستوردت
النفط منها ،ووضعت ثقلها في الشرق اﻷوسط ﻹعادة إعمار سوريا والعراق ،حتى
سيسة مرض
أصبح لها نصيب اﻷسد في إعادة اﻹعمار في هاتين الدولتين ،فأمريكا ﱠ ْ
ً
اقتصاديا ،ولم ينجح اﻷمر بعد
كورونا ووضعت الصين في خانة عدم التعامل معها
الجهود الصينية في مكافح هذا المرض بكل الوسائل وتحاول القضاء عليه.
وإيران الذي وجهت صفعة قوية ﻷمريكا في الضربة اﻷخيرة للقاعدة اﻷمريكية في
العراق ،أيضا ً كان لها تسليط إعﻼمي بان هذه الجرثومة قد دخلت إلى إيران ،وكثيرة هي
الدول التي أعلنت عن انتقال المرض إليها من خﻼل القادمين من إيران ،وهذا أيضا ً
تسيس إعﻼمي كي تجعل إيران في عزلة عن العالم ،هذه هي اﻹدارة اﻷمريكية وإدارتها
ِّ
لمثل هذا الملف.
هناك منظمات محايدة في هذا العالم تنقل اﻷخبار بشكل شفاف ،وتعلن بأن كورونا ﻻ
يختلف عن أي مرض كان ،فقط ﻷنه جديد ولم يجد مصل له لغاية اﻵن ،بل هناك
أمراض أخطر بكثير من هذا المرض ويوجد له مصل وعﻼج ،مثل الكوليرا ،السارس،
نقص المناعة المكتسب ،وغيرها الكثير من اﻷمراض سريعة اﻻنتشار ،هذا من ناحية،
فنسبة الوفيات في كل دولة من الدول المصابة بهذا الفيروس كبيرة سواء كانت من خﻼل
حوادث السير أو أمراض العصر مثل السكري أو الضغط وغيرهما ،أو حتى اﻷنفلونزا
العادية التي تصيب أي شخص عند تعرضه لجو معين ويتعافى بعد فترة وجيزة من
المرض.
التهويل اﻷمريكي لهذا المرض انتشر بشكل كبير على مستوى العالم ،والهدف منه
عزل إيران والصين عن العالم كي تبقى أمريكا هي في المقدمة ،وفي خضم هذه اﻷحداث
ﻻ يمكننا الجزم المطلق بان هذه الجرثومة هي جزء من حرب بيولوجية عالمية- ،وهناك
من يقول بأنها حرب بيولوجية ،-فعلى مر الزمان ظهرت أمراض كثيرة وتم عﻼجها
واكتشاف المصل المناسب لها واندثارها إلى غير رجعة 
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على الصعيد العربي واﻹقليمي ،بكل ما يستدعيه هذا اﻷمر من تفاعﻼت ،وتحالفات
وتقاطعات ،وبكل ما يحمله هذا اﻷمر في طياته من تداعيات ،يصعب على أي مراقب أن
يحصرها في عجالة

 -1الصفقة المزعومة ليست بالطبع صيغة للحل الوطني ،كما أنها بالتأكيد ﻻ تشكل
إطاراً صالحا ً للتفاوض ،بل هي مجموعة من اﻹمﻼءات ،عرض هابط لﻺستسﻼم ،بآلية
ً
ً
أسيرا ،لرباعية
زمنيا ،ترمي إلى تأبيد بقاء الشعب الفلسطيني
جهنمية مفتوحة اﻵجال
المشروع الصهيوني :اﻹحتﻼل  +اﻹستيطان  +التطهير العرقي  +إعدام الهوية
السياسية.
الصفقة ،أجندة واضحة ،محددة المعالم ،بدأت إدارة ترامب قبل إعﻼن نصها الرسمي
الكامل ) ،(2020/1/28باﻹفراج عن عدد من فصولها الرئيسية في وقت مبكر ،إفتتحها
الرئيس اﻷميركي باﻹعﻼن عن اﻹعتراف بالقدس ،عاصمة لدولة إسرائيل
) ،(2017/12/6ونقل سفارة بﻼده إليها ،لتتبعها مجموعة من القرارات اﻷخرى ،أهمها
ما يتصل بشطب ملف الﻼجئين وحق العودة؛ واعتبار المستوطنات ﻻ تتعارض مع
القانون الدولي ) ،(2019/11/18ما يعني القبول بها ،وعدم اﻹعتراض على نشرها
ً
فضﻼ عن قرار تنفيذي ،يعتبر اليهودية قومية رسمية ،وليست دينا ً فحسب
وتوسيعها؛
) ،(2019/12/11ما يساوي الموافقة على قانون يهودية الدولة اﻹسرائيلي .هذا دون أن
ننسى ،ورشة البحرين اﻹقتصادية ) ،(2019/6/26-25التي طرح فيها الجانب
اﻹقتصادي من صفقة القرن.
 -2صفقة القرن إذن ،تستكمل ما سبقها وبتصميم أشد على فرضها ،بموافقة فلسطينية
أو بدونها ،من خﻼل مفاوضات أو بدونها ،وذلك بخطوات متفق عليها ،منسقة – من
حيث التوقيت – وبقدر المستطاع )أي بما يعطي إسرائيل ،وحدها ،هامشا ً لﻺجتهاد( بين
تل أبيب وواشنطن ،وبهدف ُمشهر :تصفية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب
ً
ً
وضما ،وإلحاقا ً.
إستيطانا،
الفلسطيني ،وابتﻼع نصف مساحة الضفة الغربية

 ﻻ شك في أن التاريخ سوف يعتبر تاريخ  ،2020 /1/28يوم اﻹعﻼن الرسمي عن
»صفقة القرن« ،يوما ً يتجاوز حدوده كمجرد »يوم مفصلي« ،كأي يوم مفصلي آخر ،في
مسار القضية الوطنية الفلسطينية ،واﻷوضاع في إقليمنا .وسوف ينظر إليه ،بالمقابل،
باعتباره إعﻼنا ً لمرحلة جديدة ،في الصراع الفلسطيني – اﻹسرائيلي ،سيحاول فيها
التحالف اﻷميركي – اﻹسرائيلي حسم المعركة مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه
بالضربة القاضية ،من خﻼل الكشف عن الشق السياسي لصفقة القرن )صفقة ترامب –
نتنياهو( باعتبارها هي الحل السياسي الوحيد المعروض في الساحة الدولية ،وباعتبارها
الخيار الفلسطيني الوحيد ،الذي ﻻ خيار سواه ،وأن كل المعايير السابقة القائمة على
مباديء القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ،لم تعد قائمة .وأنها وحدها ،معايير
ً
ً
حربا ،من خﻼل كل أشكال
سلما ،أم
»رؤية ترامب« للحل ،هي التي ستفرض نفسها،
الضغوط السياسية واﻻقتصادية ،ومن خﻼل فرض الوقائع الميدانية ،بقوة البطش
الدموي ،وعبر قوانين تقوم على مباديء التمييز العنصري والتطهير العرقي ،وعلى
روايات خرافية توراتية ،ﻻ ترى في فلسطين إﻻ أرض إسرائيل ،وﻻ ترى في المقيمين
ً
فيها ،سوى شعب ﷲ المختار ،أما اﻵخرون ،وبعد أن كانوا رقما ً
صعبا ،ﻻ بد من
تحويلهم إلى مجرد رقم زائد ،تدار شؤونهم بعقلية إستعمارية كولونيالية متعالية ،ﻻ ترى
فيهم إﻻ أتباعا ً وخدما ً للمشروع الصهيوني.

فهد سليمان
فلسطﲔ

في السياق ذاته ،ﻻبد من توسيع دائرة النظر إلى »صفقة
القرن« )صفقة ترامب( لنقرأ جيداً كيف تنداح بعدوانيتها
ووحشيتها على فلسطين وعموم المنطقة في آن .هي صفقة ذات
بعدين متﻼزمين من الصعب التعامل مع أي منهما ،بمعزل عن
اﻵخر :البعد الفلسطيني ،من جهة ،والبعد العربي اﻹقليمي ،من
جهة أخرى؛ ما يفترض أن تكون المواجهة للصفقة في المحورين
ً
معا ،محور المجابهة الوطنية الفلسطينية ،ومحور مجابهة الصفقة
 -8ال ات

في هذا اﻹطار ،يتحرك المشروع اﻷميركي – اﻹسرائيلي ،على خطين:
أ( اﻷول ،إطاري مرجعي ،وهو ما تقدم به الرئيس اﻷميركي في  ،1/28ومضمونه
ليس أقل من إعﻼن حرب استئصال للشعب الفلسطيني ،بما هي أعلى درجات التطهير
العرقي.
ب( والثاني ،تنفيذي مباشر ،من خﻼل لجنة أميركية – إسرائيلية ،ترسم خطوط الكيان
ترسم مناطق الضم السيادي لدولة إسرائيل في الغور ،وشمال البحر
الفلسطيني ،أي ُ ِ ّ
الميت ،والحدود الشرقية ﻹسرائيل ،والمستوطنات ،والمحميات الطبيعية ،والمنطقة
الحرام ،والقدس الكبرى ،الخ ..نقول »خطوط« وليس »حدود« ،فالكيان الفلسطيني –
ً
حدودا ،بالمعنى المتعارف عليه في القانون الدولي.
بحسب الصفقة – ﻻ يملك
العرض المقدم ،وﻻ عرض سواه ،وفي امتداد ما سبق من خطوات ،هو كيان
فلسطيني مستأنس ،بمثابة أرخبيل متصل اﻷجزاء ) (contiguousبواسطة مرافق البنية
التحتية؛ لكنه غير متواصل المساحة ) ،(continuousكيان على أقل من %15من
مساحة فلسطين التاريخية ،وبدون حدود خارجية ،بل معابر تحت السيادة اﻹسرائيلية؛
كيان فاقد السيادة ،والعاصمة التاريخية ،وحق العودة لﻼجئين ،فضﻼً عن كونه منقوص
الصﻼحيات والسيادة الداخلية ،التي تبقى بيد المرجعية العليا ﻹسرائيل.
 -3إضافة إلى ما سبق ،يسعى المشروع اﻷميركي – اﻹسرائيلي لفرض أساطير
الرواية التوراتية ،كحقائق مسلم بها ،أسوة بوقائع اﻹستيطان والتهويد وسائر أدوات
السيطرة الصهيونية .وبالمقابل ،فهو يطالبنا بالتخلي عن روايتنا التاريخية ،العلمية بكل
المقاييس ،في موضوع نشأة الشعوب واﻷمم ،حيث »على أرض فلسطين ،ولد الشعب
العربي الفلسطيني ،نما وتطور ،عبر عﻼقة عضوية ،ﻻ انفصام فيها وﻻ انقطاع ،بين
الشعب واﻷرض والتاريخ« ،كما ورد في مطلع »إعﻼن اﻹستقﻼل«.
أما مطالبتنا اﻹعتراف بـ »يهودية الدولة« بنتيجة قانون »قومية الدولة« ،الذي ينص
على حق اليهود وحدهم في تقرير المصير من النهر إلى البحر ،فإنه ﻻ يعني سوى أنهم
اﻷصﻼء ،ونحن الدخﻼء؛ هم المتجذرون في اﻷرض بعمق التاريخ والمشيئة العليا،
الرحل فاقدي الجذور ،ومعدومي التاريخ؛  ..والحديث يطول.
ونحن العابرون ُ ،ﱠ
 -4صفقة القرن ،بكلمات ،هي مشروع الدولة الواحدة بالصيغة اﻹسرائيلية ،دولة
إسرائيل الكبرى ،بمعازل فلسطينية محاصرة للحكم اﻹداري الذاتي المحدود ،بالمرجعية
اﻷمنية واﻹقتصادية والسياسية العليا لﻺحتﻼل ،الذي يلتف حولهـــا بأدواته ،كمـــا السوار
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ً
ً
وعرضا ،كلما ﱠ
عن على باله.
طوﻻ
على المعصم ،ليخترقها
كي الوعي الفلسطيني ،وإعادة برمجته على
وحتى يمر هذا المشروع ،ﻻ بد من ّ
قاعدة أن شعبنا هو الشعب الطاريء على أرض الغير ،الدخيل على شعب »مختار«،
مقيدة ،قد تكون قابلة
يتكرم عليه بقبوله نزيﻼً،
يتيسر من حقوق مدنية ﱠ
ويتفضل عليه بما ّ
ّ
ﱠ
معين ،وتبعا ً لمدى مطواعيته ،واستعداده لﻺستسﻼم .هذا ما ينبغي أن
للزيادة ،إنما بسقف ّ
تأخذ به المناهج التربوية في مؤسساتنا التعليمية ،كما وسائل وأدوات »القوة الناعمة«
المتداولة ،كي يستقر عميقا ً في وعي النشء الصاعد ،ويشيع ويتأكد في ثقافة المجتمع

 -1صفقة القرن ﻻ تستهدف الحالة الفلسطينية وحدها ،بل الوضع في اﻹقليم العربي
بنفس المقدار ،فهي تعتبر أن اصطفاف هذا الوضع على نسق المشروع اﻷميركي –
اﻹسرائيلي ،هو المدخل اﻷهم ﻻحتواء الرقم الفلسطيني الصعب ،الذي ﻻ بد أن يكون من
أصلب المتصدين لمشروع تصفوي ِّبين المﻼمح للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
من هذه الزاوية ،وعلى خﻼف المشاريع السياسية التي انطلقت منذ عملية مدريد –
واشنطن ) ،(1993-1991مروراً بمسلسل إتفاقات أوسلو ) ،(2000-1993وانتهاء
بخطة »خارطة الطريق« ) ،(2003التي كانت تعتبر المسار الثنائي الفلسطيني –
اﻹسرائيلي هو اﻷساس في التسوية ،والمسار اﻹقليمي تابعا ً له ،أتت صفقة القرن لتلحظ
موقعية المسار اﻹقليمي بالتوازي مع المسار الثنائي ،بل يتقدمه في حال تعثره ،ليفتح
الطريق أمام الثنائي ،بممارسة الضغط عليه.
التطبيع عنوان صفقة القرن في اﻹقليم .التطبيع ليس بمعناه الدارج ،بما هو عﻼقات
عادية متكافئة ،أو شبه متكافئة بين دول ،بل بواقع ووظيفة تلبية المصالح اﻹستراتيجية
العليا ،اﻷمنية واﻹقتصادية والسياسية ،للوﻻيات المتحدة وإسرائيل .في هذا اﻹطار،
إدعاء؛ ومن أجل ضمان
وبحجة أولوية مواجهة مخاطر تمدد نفوذ إيران في اﻹقليم،
ً
استقرار اﻷنظمة السياسية القائمة ،حقيقة؛ تقع منطقة الخليج في مهداف صفقة القرن،
حيث ترتفع في بعض دولها – على نحو ملفت – وتيرة التطبيع الزاحف مع إسرائيل.
عبر عنه البيان
المجمع على رفض صفقة القرن ،كما َ ﱠ
 -2الموقف العربي الرسمي ُ ِ
الصادر عن إجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ،وإن عكس موقف
غالبية دول الجامعة ،فإنه ﻻ يعبر عن موقف دول أخرى ،أو استعدادها للثبات عليه،
وهي الدول التي لم يبخل بعضها عن إسداء »نصحها« للفلسطينيين بالتعاطي
البراغماتي)!( مع المشروع اﻷميركي – اﻹسرائيلي ،باعتباره آلية للتفاوض ،وليس سقفا ً
للحل؛ أو بالدخول عليه في اشتباك تفاوضي بغرض تقريبه من الرؤية الفلسطينية ،الخ...
أما أسباب هذا اﻹجماع الرسمي العربي الظاهري ،فنعيدها إلى تضافر عاملين:
أ( الموقف الدولي المتقدم ،بصيغ وأشكال مختلفة ،في رفض الصفقة ،أو عدم قبول
اﻷسس التي قامت عليها ،ﻷنها تتجاوز على نسق المعايير والقوانين الدولية في حل
القضايا ،وإحﻼل الرؤية اﻷميركية ب ً
ديﻼ في حل المشاكل على صعيد دولي )اﻹتحاد
اﻷوروبي على لسان وزير خارجيته ،ودول رئيسية في إطاره؛ روسيا ،الصين14 ،
دولة في مجلس اﻷمن ،أمين عام اﻷمم المتحدة؛ منظمة التعاون اﻹسﻼمي ،اﻹتحاد
اﻹفريقي؛ وحتى داخل الكونجرس نفسه ،حيث وقع  107من أعضائه على وثيقة ترفض
المشروع(.
عبر من خﻼل حركته
ب( ضغط الشارع العربي في عدد مهم من الدول ،الذي ﱠ
الجماهيرية عن رفضه للمشروع اﻷميركي – اﻹسرائيلي ،ولعملية التطبيع.
 -3قد تكون حركة الشارع العربي ،مع إستثناءات محدودة ،ليست بعد ،بمستوى يرقى
إلى صد العدوان والحروب التي تجتاح اﻹقليم ،لكنها حركة تنطوي تراكميا ً على إمكانية
النهوض الحقيقي ،في ضوء المخاطر التي تتهدد استقﻼل وسيادة ووحدة أراضي الدولة
الوطنية في عدد من اﻷقطار العربية ،التي بدأت ُ ُ
نذرها تتجمع في سياق حرب الخليج
) ،(1991وتأكد منحاها بعد احتﻼل العراق ) ،(2003لتتسارع وتيرتها بعد العام .2011
ومن شأن هذه المخاطر ،بما فيه تلك الناجمة عن صفقة القرن ،التي تتهدد الكيانات
الوطنية في اﻹقليم ،وفي السياق الدولة الوطنية ،أن توسع القاعدة اﻹجتماعية المنخرطة
في الدفاع عنها ،وعن مضمونها الديمقراطي ،السياسي واﻹجتماعي.
لقد بدأت هذه التطورات تدفع باتجاه إستعادة وتجديد موقع التحرر الوطني في برنامج
القوى السياسية في عديد البلدان العربية ،ما يشكل دعما ً حقيقيا ً لنضال الحركة الوطنية
الفلسطينية ضد صفقة تصفية الحقوق الوطنية لشعبنا .وطالما أن صفقة القرن تهدد – إلى

جانب فلسطين – دول اﻹقليم وشعوبها ،وهذا هو اﻷساس ،فإن القاعدة السياسية لمناهضة
الصفقة ،سوف تتسع باضطراد في المدى اﻹقليمي ،بفعل جدلية العدوان المتمادي ،والرد
الذي يستدعيه

 -1من خﻼل صفقة القرن ،تتعاطى الوﻻيات المتحدة وإسرائيل مع الشعب الفلسطيني
وح ركته الوطنية ،وكأنه تلقى هزيمة ساحقة ،على غرار تلك التي لحقت بألمانيا واليابان
في الحرب العالمية الثانية .غير ذلك ،ﻻ يوجد تفسير لرداءة »عرض السﻼم«)!( الذي
تقدمه الصفقة ،والذي لم تنحدر إليه حتى إتفاقيات اﻹستسﻼم ) (Capitulationالتي
فرضها معسكر الحلفاء المنتصر بكل المقاييس ،على ركني دول المحور في حينه :ألمانيا
واليابان.
واشنطن وتل أبيب تدركان بالعمق ،أن الحالة الفلسطينية لم تهزم ،بل على العكس
ً
المتميز في معادلة اﻹقليم ،وهي مازالت قادرة على تعطيل مشروع
تماما ،فهي الرقم
ّ
الهيمنة عليه ،من بوابة اﻹطاحة بصفقة القرن .وأغلب الظن ،أن ما جعل واشنطن وتل
أبيب تقدمان على إطﻼق مشروعهما ،هو محاولة إستغﻼل حالة الضعف الفلسطيني
جراء اﻹنقسام ،واﻹرتباك الشديد في اﻷداء السياسي الرسمي بتأثيراته السلبية
العابرّ ،
على ِحراك الميدان ،وعلى خلفية تقدير بإمكانية تحقيق المزيد من اﻹختراق للحالة
الرسمية العربية ،بما يؤدي إلى إسقاط الوضع الفلسطيني في أحضان الحل التصفوي.
هنا يكمن أحد أسباب جعل صفقة القرن تتحرك في إطار مسارين متوازيين،
متساويين بأهميتهما ،يجري توظيف أحدهما )اﻹقليمي( ،للضغط على اﻵخر
)الفلسطيني(.
 -2ع لى الحالة الفلسطينية أن تسارع ﻻستجماع وتفعيل عناصر القوة المباشرة التي
تملك ،وعدم اﻹكتفاء )وأحيانا ً التغني( بإبراز أهمية عناصر القوة اﻷخرى ذات العمق
اﻻستراتيجي ،على غرار :الوجود الفلسطيني الراسخ على أرض فلسطين التاريخية +
الهوية الوطنية الفلسطينية المتبلورة والمعززة بالرواية التاريخية  +الكيان الوطني ،أي
م.ت.ف بمؤسساتها ،بما فيه مؤسسات السلطة الفلسطينية ،المدنية واﻷمنية ،والعسكرية،
في الضفة والقطاع.
ً
حاليا ،ﻻ يدور حول اﻹقرار بأهمية
إن التحدي الفعلي الذي تواجهه الحركة الفلسطينية
عناصر القوة المذكورة ،فثمة إجماع على قيمتها اﻹستراتيجية ،بل حول كيفية الحفاظ
عليها وتعزيز مكانتها ،كيﻼ يتراجع تأثيرها في معادلة الصراع ،ما يفترض ،ﻻ بل
يفرض ،تفعيل عناصر القوة المباشرة التي تملك :فالكيان الوطني ﻻ يتحول إلى عنصر
قوة فاعل )بالبعدين المباشر واﻹستراتيجي( ما لم يتوحد؛ ومؤسسات السلطة الفلسطينية
ﻻ تصون الكيان ،ما لم تطور وتعدل وظائفها؛ والوجود الفلسطيني على أرض فلسطين
ً
ً
وماديا ،الخ..؛ وكذا اﻷمر بالنسبة للهوية
سياسيا،
ﻻ يترسخ ،مالم تتوفر شروط صموده
الوطنية..
ولكن ،قبل اﻹنتقال إلى أسلوب إستعادة عناصر القوة المباشرة ،ﻻ بد من اﻹشارة
السريعة إلى أمرين :تقديرنا لمنحى السياسة اﻷميركية تجاه القضية الفلسطينية  +المستجد
على موقف القوى الفلسطينية بعد صفقة القرن.
 -3صفقة القرن ،بما هي مشروع لتصفية الحقوق الوطنية لشعبنا ،محطة فاصلة بين
مرحلتين .والمطلوب من الحركة الفلسطينية أن تحدد توجهاتها وتعتمد خطة عملها ،في
ً
ضوء معطيات المرحلة الجديدة ،التي تحتل فيها السياسة اﻷميركية موقعا ً
مهما ،ﻻ بل
شديد التأثير ،آخذين باﻹعتبار أن التغيير الذي طرأ على سياسة واشنطن حيال الصراع
تغيرت اﻹدارة اﻷميركية بعد اﻹنتخابات
الفلسطيني – اﻹسرائيلي ،ليس ظرفيا ً .وحتى لو ّ
الرئاسية القادمة ،ومع كل التعديل والتنقيح على المشروع ،الذي قد يستتبعه حلول إدارة
ً
مكان أخرى ،فإن هوامش الحركة المتاحة ،تعديﻼً
وتنقيحا ،تبقى محدودة ،مالم ُ ِ ّ
تقدم
الحالة الفلسطينية نفسها ،وهي مالكة بثقة وثبات ،لعناصر القوة المتاحة :وحدة داخلية،
مواجهة ميدانية ،ثوابت وطنية ،سند إقليمي ،عﻼقات دولية مع الكبار ،الخ..؛ اﻷمر الذي،
بدوره ،يستدرج سؤالين:
اﻻول :هل باﻹمكان بلوغ هذا المستوى؟ بﻼ تردد ،نجيب :نعم شرط امتﻼك اﻹرادة
السياسية المستندة إلى الوحدة الداخلية.
الثاني :هل نقف وحدنا في التصدي للصفقة؟ أيضا ً بﻼ تردد ،نجيب :في هذا الموضوع
ً
ِّ
ومتحفز لمزيد من النهوض؛ كما نلتقي مع
نسبيا،
بالتحديد ،نلتقي مع شارع عربي ناهض
تصدي المجتمع الدولي لﻼستراتيجية اﻷميركية القائمة دوليا ً على »حل« المشاكل بنسف
الشرعية الدولية بمعاييرها ونصوصها ،وإدارة الظهر للقانون الدولي .إذن ،في هذا
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الموقف ،لسنا وحدنا ،وإن كان علينا أن نتقدم الصفوف ،وﻻ نطالب اﻵخرين أن ينوبوا
عنا.

إلى الحكومة وحدها؛ وبين أذرع العمل المقاوم التي تشكل غرفة العمليات المشتركة
مرجعيتها.

منذ افتتاح العملية السياسية التفاوضية ،قبل حوالي ثﻼثة عقود – في مؤتمر مدريد
للسﻼم ) ،- (1991/10/30مرورا ً بجميع محطاتها ،وحتى يومنا ،وبصرف النظر عن
الصعوبات التي واجهتها ،والعقبات التي اعترضتها ،والنتائج التي تمخضت عنها ،نشب
خﻼف سياسي عميق حول العملية السياسية بين مختلف القوى الفلسطينية ،وفي صفوف
الحركة الجماهيرية .علما ً أن المعارضة التي تشكلت على قاعدة هذا الخﻼف ،لم تكن
موحدة فيما بين مختلف مكوناتها ،بل كانت – بدورها– تشهد خﻼفات سياسية ذات شأن،
وأحياناً عاصفة ،طاولت الخطاب السياسي ،أسس التسوية ،أسلوب إدارة الخﻼفات
الداخلية ،استراتيجية العمل الوطني ،الممارسة الديمقراطية بشقيها السياسي واﻹجتماعي،
..

 -3توسيع عضوية المجلسين الوطني والمركزي لجهة المشاركة السياسية بعضويته،
لجميع القوى الفلسطينية بدون استثناء ،وانتخاب لجنة تنفيذية ذات تمثيل شامل .إن
الصﻼحيات المكتسبة للمجلس المركزي بعد الدورة  23للمجلس الوطني ،تمنحه سلطة
القرار ،وحق اﻹقدام على هذه الخطوات .وبهذا تتحول أطر المنظمة إلى أطر صالحة
ﻹدارة حوار وطني شامل في جميع القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني العام :من
وانتهاء بتوحيد
استراتيجية المقاومة ،مروراً بالتدويل ،واﻹنتخابات ،وغيرها من القضايا،
ً
الرؤى ،وتنسيق البرامج وتكامل الجهود بين جميع مكونات الحركة الوطنية في كافة
مناطق عملها ) ،67 ،48شتات( ،تحت مظلة م.ت.ف.

تغير بعد صفقة القرن ،حيث التقت جميع القوى السياسية على
غير أن هذا الوضع ّ
قاعدة المعارضة الكاملة للمشروع التصفوي ،لكنها لم تتفق بعد على البرنامج البديل،
برنامج المواجهة السياسية والعملية المباشرة ،وما يترتب عليه من نتائج ،ﻻ سيما على
مستوى بناء الوحدة الداخلية.
إن التﻼقي على معارضة الصفقة ،دون التوصل إلى اتفاق على البرنامج البديل،
وعلى المواجهة بخطة مشتركة ،يضعف بﻼ شك المفاعيل اﻹيجابية التي طال انتظارها
منذ مؤتمر مدريد؛ لكن التﻼقي على معارضة الصفقة – مع ذلك – ُيبقي على رأس جسر
ﻻ ُيستهان بأهميته ،يفتح ،إنما بجهد مثابر ،على مراكمة شروط بناء الوحدة الداخلية.

بناء الوحدة الداخلية  +الخروج من أوسلو  +التعبئة العامة
تنتمي صفقة القرن ،إلى ذلك النوع من المشاريع السياسية ،التي يستحيل تطويرها
من داخلها ،وﻻ يمكن التقاطع معها في منتصف الطريق .الموقف منها يكون ،إما مع أو
ّ
الحدين .إن التصدي للمشروع التصفوي المعلن للحقوق الوطنية
ضد ،وﻻ حل وسط بين
يستدعي المواجهة الشاملة ،ﻹلحاق الهزيمة به .وهذا أمر – على صعوبته – ممكن
ً
ً
عربيا،
دوليا ،وضعف وعدم استقرار مرتكزاته
التحقيق ،بحكم إنكشاف المشروع
مؤكدين امتﻼك الجانب الفلسطيني ،ما يكفي من عناصر القوة ،شرط تفعيلها ،لﻺنخراط
في مواجهة شاملة ،تفتح الطريق أمام استعادة الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف،
فبإسقاط صفقة القرن ،نكون قد قطعنا معظم المسافة التي مازالت تفصلنا عن إدراك هذه
الحقوق.
في مجال العمل الوطني المحض فلسطيني ،تقوم المواجهة الشاملة لصفقة القرن على
ثﻼثة مرتكزات ،متكاملة ومتفاعلة فيما بينها :إستعادة الوحدة الداخلية  +الخروج من
أوسلو  +تعبئة الطاقات الفلسطينية في كل مكان .هذه الركائز تشكل مجتمعة ،قاعدة
فعالةُ ،تحدث التغيير الﻼزم في المعادلة الخارجية ،وترغم اﻹحتﻼل على
صلبة لمقاومة ّ
الرحيل.

 -4وقف التنسيق اﻷمني فورا ً مع إسرائيل ،في القضايا المتعلقة بملف مقاومة
اﻹحتﻼل  +الخروج المتدرج من بروتوكول باريس اﻹقتصادي ،مع إيجاد البدائل التي
تلبي الحد اﻷدنى من احتياجات المجتمع ،ﻻ سيما شرائحه الكادحة
صحيح أن »صفقة القرن« ليست أول مشروع يطرح من أجل تصفية القضية
والحقوق الوطنية ،والعبث بها؛ وصحيح أن الشعب الفلسطيني وخﻼل مئة عام من نضاله
المرير ،أحبط العديد من المشاريع التصفوية ،حتى في أعسر اﻷوقات ،وأنه نهض ،بعد
النكبة ،من تحت الركام ،ليعيد بناء شخصيته وهويته وكيانيته الوطنية ،بعد أن مزقتها
ً
أيضا ،أن »صفقة القرن« تختلف عن سابقاتها ،أنها
نكبة العام  .1948لكن الصحيح
ليست معروضة على الشعب الفلسطيني ،ليقبل بها أو يرفضها ،وأنها ليست موضوعا ً
ً
تفاوضيا ،كما أسلفنا ،بل هي مشروع أميركي – إسرائيلي للتنفيذ من جهة واحدة ،ووضع
الحالة الفلسطينية والعربية واﻹقليمية أمام اﻷمر الواقع.
ً
تماما،
لذلك يفترض أن تكون المواجهة الوطنية للصفقة ،هذه المرة ،مختلفة
فإسرائيل ،بالتحالف مع الوﻻيات المتحدة ،تحاول أن تضع الحالة الفلسطينية أمام
»الفرصة اﻷخيرة« ،بمعنى أن إسرائيل لن تسمح لنفسها أن تفوت الفرصة التي أتاحتها
لها »صفقة القرن« .ونعتقد جازمين ،أن على الحالة الوطنية أن تأخذ هذا اﻷمر بالجدية
المطلوبة ،بعيداً عن أية رهانات حول إمكانية إعادة التوازن إلى المنطقة ،عبر مشاريع
بديلة)!( قد تقدم في مواجهة صفقة القرن.
هذه هي »الفرصة اﻷخيرة« ،بالنسبة للمشروع الصهيوني ﻹقامة دولة إسرائيل
الكبرى .هي اﻷخيرة بمعنى أنها ستكون الحاسمة في الصراع المفتوح بين الشعب
الفلسطيني ،وبين إسرائيل .وعلى الفلسطينيين أن يجعلوا من هذه الفرصة فرصتهم
الذهبية ،لكسر الصفقة ،وإلحاق الهزيمة بها ،وبالتحالف اﻷميركي – اﻹسرائيلي .إن من
شأن ذلك أن يلحق الهزيمة الحاسمة بالمشروع الصهيوني ،ليس على الصعيد الوطني
الفلسطيني الداخلي فحسب ،بل حتى على الصعيد العربي اﻹقليمي ،ما يفتح أمام تاريخ
ً
القضية الوطنية ،مساراً
جديدا ،وسينتهي حتما ً باﻻنتصار والفوز بالحقوق الوطنية
المشروعة 
* فهد سليمان :نائب اﻷمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

اﻷدبيات السياسية للجبهة الديمقراطية تناولت هذه اﻷمور ،بالتحديد واﻹسهاب
الضروريين ،لذلك سنكتفي بإيراد بعض أهمها ،ﻷولويتها ،من جهة ،وﻷنها – من جهة
أخرى  -مازالت موضع خﻼف وتباين ،أكثر من غيرها ،بين القوى الفلسطينية .نوردها،
فيما يلي ،مع بعض التدقيقات بالطبع ،التي يستدعيها المستجد الكبير ،المتمثل بصفقة
القرن:
 -1تعود اﻷولوية في المواجهة السياسية لصفقة القرن ،إلى تنفيذ اللجنة التنفيذية لـ
م.ت.ف ،ما تقرر سياسيا ً في الدورة اﻷخيرة )الـ  (23للمجلس الوطني:
نصت عليها إتفاقات أوسلو ،بما انطوت عليه من
أ( إنتهاء المرحلة اﻹنتقالية التي ﱠ
التزامات؛
ب( تعليق اﻹعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 4
حزيران )يونيو(  ،67وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ،ووقف اﻹستيطان؛
ج( إعﻼن بسط سيادة دولة فلسطين على كامل أراضيها المحتلة عام  ،67بعاصمتها
القدس.
 -2إستعادة صيغة الحكومة الفلسطينية الواحدة ،مع التدرج بتوحيد الوزارات
ً
وصوﻻ إلى توحيدها الكامل ،مع مراعاة ضرورة
واﻹدارات بجداول زمنية واقعية،
الفصل ما بين اﻷجهزة المعنية بالمهمات اﻷمنية الخاصة بالمجتمع ،التي تعود مسئوليتها
 -10ال ات
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الدولة" وجعلت العار اشد عارا وذلك بإشاعته وإذاعته بين الناس .وهو ما هو مفقود في
بلداننا فنحن نادرا ما نتحدث عن التعذيب وفظاعاته في اجتماعاتنا في صحفنا وفي
أعمالنا الثقافية.
ما هو التعذيب؟
التعذيب حسب الموسوعة الفرنسية هو"عقاب جسدي مؤلم يتفاقم إلى حد الفظاعة انه
ظاهرة صعبة التفسير زادها اتساع خيال الناس وشذوذهم بربرية و وحشية".
وﻻن التعذيب يكشف عن الجانب
الﻼنساني والفاشي في أعماق النفس
البشرية فان مقاربته كانت دائما
صعبة ومحرجة .فعندما تحدث
سارتر وسيمون فاي عن التعذيب
وشناعاته في فترة النضال ضد
النازية كان التساؤل الرئيسي هو ما
هي درجة مقاومة المثقف وصموده
تحت التعذيب في عالم جهنمي ﻻ
مكان فيه للقدرات الفكرية الراقية.
فكان التعذيب بمثابة المحك الذي
تقاس به قوة الشخصية وصﻼبة
المبادئ والقناعات .وبالتالي لم يقع
تفكيك هذه الظاهرة نفسانيا
واجتماعيا وفلسفيا.
 عندما ندد فﻼسفة القرن الثامن عشر من أمثال منتسكيو وبيكاريا وفولتير وهوبز
بظاهرة التعذيب كانوا يعارضون تقنية من تقنيات المنظومة الجزائية السائدة في تلك
اﻷزمنة .في ذلك الوقت كان التعذيب يﻼزم الجريمة ويعادلها إن لم يكن يتجاوزها
وحشية .في ذلك الحين كان هذا الداء العضال علنيا و كان له العديد من المؤيدين أمثال
مؤلف "الشنق ليس بالعقاب الكافي" الذي اقترح تحطيم المحكوم عليه بواسطة الدوﻻب
ثم جلده حتى اﻹغماء ثم تعليقه بالسﻼسل قبل تركه يموت ببطء من الجوع.
بل هناك من نادي بسحل الضحية فوق حصير حتى ﻻ يتقشف الرأس فوق البﻼط وحيث
تفتح بطنه و تستخرج أحشاؤه على عجل حتى تتسنى له رؤية ذلك بعينه وبرميه في النار
وحيث يقطع رأسه أخيرا ويشقف جسمه إلى قطع.
في تلك الفترة كان التعذيب يجسد العنف الشرعي فهو طقس منظم ومقنن من اجل وصم
الضحية وإبراز هيبة السلطة التي تعاقب .فهو لم يكن تجاوزا للعدالة أو تعديا عليها.
أما اليوم فقد أصبح التعذيب ممارسة ﻻشرعية خارجة عن إطار القانون .فقد الغي
اﻻعتراف العلني بالذنب في فرنسا ﻷول مرة سنة  1719ثم الغي ثانية سنة  1830بعد
إقراره من جديد لفترة وجيزة والغي الوصم بالحديد المحمى في انقرترا سنة .1834
وفي مسيرة البشرية من الهمجية إلى الحضارة ومن البربرية إلى اﻻنسنة تبلور التخفيف
من القسوة الجزائية والتلطيف المتزايد للعقوبات .ووقع اﻹعﻼن عن ميثاق حقوق اﻹنسان
سنة  1948وفي  1984اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية مناهضة التعذيب وفتحت باب
التوقيع عليها والمصادقة عليها واﻻنضمام إليها .وتنص هذه الوثيقة على عدم جواز
تعرض احد للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو الﻼانسانية أو المهينة.
ورغم القوانين والدساتير والمعاهدات الدولية ﻻ يزال الجسد الهدف الرئيسي للقمع
العقابي في مغلب بقاع العالم وخاصة في بلدان العالم الثالث.
والمخجل حقا هو اﻻكتشافات اﻷخيرة حول إقدام الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية على
ممارسة التعذيب في اﻷقبية السرية داخل معتقﻼتها في أفغانستان وغواتنامو وفي انتهاك
واضح ﻻتفاقيات دولية كانت من الموقعين عليها والمتعهدين بحمايتها وتطبيقها.
واﻷخطر من هذا هو إرسال المتهمين من العرب و المسلمين إلى بلدان لها سجل محزن
ومخزي تجاه حقوق اﻹنسان لﻼستفادة من خبرات جﻼديها الوحشية في التحقيقات
ﻻستنطاق هؤﻻء والحصول على المعلومات.
وبقدر ما نستنكر هذه الممارسات الوحشية بقدر ما نذكر أن المؤسسات الديمقراطية
مجسدة في حرية التعبير أي حرية اﻹخبار واﻻستخبار وحرية اﻻستطﻼعات والتحقيقات
وعدم السكوت عن المسكوت عنه عن التجاوزات واﻻنتهاكات والفضائح هي أول من
استنكر هذه الممارسات و ندد بها .فالميديا العالمية الديمقراطية هي التي فضحت "أسرار

اﻷخطر اليوم هو التواطؤ أو التجاهل و السلبية المعممة تجاه هذه الممارسة المقرفة.
وهو ما نﻼحظه عندما نطردها خارج إطار المفكر فيه بتعلة أنها ممارسة استثنائية
وأحداثا طارئة ﻻ تطيل سوى أقلية أو شرذمة ضالة تهدد اﻷمن العام و الطمأنينة .إذن
فهي تطبق فقط في ظروف انتقالية .أي عندما نتذرع بحالة الحرب على اﻹرهاب أو
بتهديدات اﻹرهابيين كمبرر للتعذيب.عندئذ يصبح هذا اﻷخير وسيلة للحصول على
معلومات وظيفية يمكننا بفضلها إنقاذ مئات اﻷبرياء .هنا ينحط المثقف ويجف ضميره
الحي ويفقد مروءة إحساسه تجاه الظلم ويتنكر لماهيته ويشوهها .ﻻن المفكر تعريفا هو
قوة أخﻼقية ضاربة تطرح إشكالية القيم والمبادئ على صناع القرار السياسي واﻷمني.
إن كارثة اﻹرهاب ﻻ يمكنها تبرير فظاعة التعذيب .وفي هذا السياق نذكر بالعﻼقة
الجدلية والحميمة بين اﻹرهاب من جهة وإرهاب الدولة من جهة أخرى .فالخطاب
أﻻستئصالي يبدأ من شيطنة اﻵخر ومن اعتباره اقل شانا وقيمة .عندئذ يجرد اﻵخر من
صفاته اﻹنسانية مما يبيح أي عمل ضده .بل ويصبح مسئوﻻ عما يتعرض إليه من أهوال
وآﻻم وعذاب ومعاناة ٬فيعفى الضمير من الشعور بالذنب إزاء ما يرتكب من آثام بحقه
ويجفف الحس اﻷخﻼقي تجاهه.
و في المقابل يمكن لﻺرهابي تبرير اللجوء إلى اﻷعمال اﻹرهابية كوسيلة وحيدة لمواجهة
جﻼدين ﻻ يرف لهم جفن وﻻ يستنكفون عن استعمال أكثر الوسائل وحشية في قمع
معارضيهم ..فهو من خﻼل أعماله يوهم نفسه انه استطاع أن يجبر السلطة على الكشف
عن وجهها الحقيقي وأن يجرها إلى ممارسة العنف الفج الذي يجسد جوهرها.
يمثل التعذيب اليوم "قفزة في البربرية ﻻ احد بريء منها
"على حد تعبير ادرنو .وﻻ سبيل للحد من هذه الظاهرة
المستشرية في بلداننا والتي تشكل وصمة عار في جبين اﻹنسانية
إﻻ بتدعيم المجتمع المدني العربي اﻹسﻼمي وتجنيده ضدها .ففي
بلداننا لم تقم البورجوازية بمهامها التاريخية ولم تلعب دورها في
الضغط من اجل توسيع الحقوق الديمقراطية بل وضعت يدها في
يد الحكومات المستبدة ووقفت في صفها لخنق كل نفس تحرري.
لذلك على المجتمع المدني أن يلعب هذا الدور التاريخي.

د .إقبال الغرﰊ
تونس

فالمجتمع المدني ضروري اليوم كسلطة مضادة لموازاة الدولة التي هي ميكيافلية
بماهيتها وتنفي كل المعايير اﻷخﻼقية نفيا .كما أن الدولة في أوطاننا ميالة إلى التجاوزات
ومتغولة تقايض اﻷمن واﻷمان بالطاعة العمياء .فتراثنا الثقافي ﻻ يميز بين منطق القرابة
ومنطق السياسة .فالحاكم عندنا ما زال يتمتع بامتيازات حاكم العصور ما قبل الحديثة.
فهو اﻷب اﻻجتماعي والرمزي .والمواطنين هم رعاياه وأبناؤه .لذلك ﻻ يحق أن نتدخل
في شانه مع أبنائه حتي وإن سمعنا أصوات اﻻستجارة وأنين اﻻستغاثة  .فتأديب
المخالفين الناكرين للجميل الذين لم يسبحوا بحمده يبقى من حقوقه و امتيازاته
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اتخاذ القرارات .وانا كمواطن من حقي ان اعرف سلوك ومواقف من انتخبتهم لمجلس
المدينة التي احبها.
ما حدث في بلدية رام ﷲ يطرح قضية حرية اﻻختﻼف والتعبير والنقد والشفافية على
بساط البحث ،لﻸسف هذه العناوين غير مأخوذ بها في المؤسسات العامة وفي التنظيمات
السياسية ،إﻻ بمستوى شكلي .فعــادة ما يتم شيطنــــة المختلف وﻻ ُيعــترف بايجابياته
ويعزل
ويدرج ضمن ثنائية ابيض اسود .بل إن المختلف الناقد يعاقب ُ
وعناصر قوتهُ ،
ويشهر به ،ويتم تحويل الموضوع الخاص به الى وجهة اخرى .وكل هذا يعود للثقافة
ُ َّ
اﻻبوية والتقاليد التي ﻻ تعترف بأخطاء وﻻ بتقصير ،بمثل ما تعترف باﻻنجاز
والمبادرات اﻻيجابية والبناءة .من جهة اخرى تضعنا تجربة الخﻼف أمام مفاهيم خاطئة
أخرى ،كتبرير السكوت على اخطاء بوجود انجازات ونجاحات ،وكانه غير مسموح
للمواطن النقد واﻻعتراض في حالة وجود مثل تلك اﻻنجازات .وكتبرير السكوت على
اﻻخطاء بالوضع الخطير الذي تتعرض له القضية الوطنية ،وكأن الخطر الخارجي
يستلزم تأجيل النقد واﻻعتراض واﻹصﻼح ،مع ان تصليب الموقف الداخلي واصﻼحه
اوﻻ بأول يقوي الموقف الوطني ويخلق مقومات صمود افضل بما ﻻ يقاس.

 استقالة خمسة أعضاء من مجلس بلدية رام ﷲ ،على خلفية المطالبة بتعليق عضوية
ورئاسة الجمعية اﻻقليمية والمحلية اﻻورومتوسطية )أرلم( التي انتخب لرئاستها
المهندس موسى حديد في مؤتمر برشلونة في كانون ثاني /يناير الفائت احتجاجا على
عضوية مستوطنة مودعين في الجمعية .اﻻستقالة ورد المجلس البلدي عليها اثارا جدﻻ
فلسطينيا كبيرا حول التطبيع واشكالياته .في البداية يجوز القول انه من الطبيعي وجود
آراء ومواقف متعارضة .فالتعارض يدفع المختلفين الى تقديم حججهم وأفكارهم
ومقترحاتهم ،ولكن من الضروري اﻻحتكام لمعايير وانظمة مختصة تساعد في اتخاذ
مواقف متطورة اقرب الى الصحة ،وتجسد الديمقراطية في الممارسة ايضا.
بكﻼم مجرد ،ينطوي قبول استقالة اﻻعضاء الخمسة )ثلث أعضاء المجلس( على
تسرع .فهؤﻻء أعضاء منتخبون ،ومن المفترض استنفاد محاوﻻت استبقائهم في المجلس
على قاعدة تنشيط المحاججة حول قضية الخﻼف المذكورة .يقول بيان المستقيلين ان
المجلس رفض نقاش وجود مستوطنة مودعين في عضوية الجمعية اﻻورومتوسطية بعد
اﻻجتماع الذي اعترض فيه الخمسة أعضاء على وجودها .المستقيلون هم أول من طرح
تطرد
وجود مستوطنة مودعين ،واقترحوا تعليق عضوية بلدية رام ﷲ الى ان ُ َ
المستوطنة .بهذا المعنى فإن موقفهم من هذه القضية اشد .وعندما يرفض المجلس البلدي
طلب عرض هذه القضية كبند مستقل ثﻼث مرات ،ولم يجر نقاش المشاركة في مؤتمر
البلديات في برشلونة أصﻼ ،كما يقول بيان المستقيلين .وفي نفس الوقت ُقبلت استقالتهم
بتهمة " رفض اﻻنخراط في جهود المجلس البلدي من أجل طرد "الجسم اﻻسرائيلي"
يعني المستوطنة -من عضوية الشبكة العالمية ،كما يقول بيان المجلس البلديوتوضيحات الناطقين باسمهً .
إذا ،ﻻ تستقيم تهمة عدم اﻻنخراط وغير مقنعة.

مهند عبد اﳊميد
فلسطﲔ

السؤال ،هل قضية من هذا النوع من اختصاص المجلس بجميع
اعضائه ام انها خاصة برئيسه وبعض اﻻعضاء؟ بحسب اﻻنظمة
المتبعة ،من حق كل اﻻعضاء المشاركة ،واكبر دليل على ذلك
ان السبب الوحيد المعلن لقبول استقالة اﻻعضاء الخمسة هو
"رفض اﻻنخراط في جهود المجلس" .هذا التناقض قد يكون سببا
في تقديم استقاﻻتهم .أو كما يقول بيانهم "باءت كل محاوﻻتنا
بالفشل ...ولم يبق أمامنا غير إعفاء انفسنا من اﻻستمرار في
عضوية المجلس".

إن السرعة القياسية في قبول استقالة ثلث أعضاء المجلس ووسمهم بالسلب بدون
توضيح ،يبدو كأنهم المشكلة ،وان خروجهم من العمل هو الحل .هذا الموقف بحاجة الى
براهين .وﻻ يكون بقبول اﻻستقالة السريع جدا والذي ﻻ يبعث على الثقة في آلية وكيفية
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بالعودة الى موضوع الخﻼف داخل مجلس بلدي رام ﷲ ،هناك حلقة مفقودة في
مواقف طرفي الخﻼف والمرجعيات )كال بي .دي .اس ،ومنظمة الحق(  ،االغائب عن
المعالجات مؤتمر الجمعية اﻻقليمية والمحلية اﻷورومتوسطية )أرلم( .هل كان المجلس
يعرف جدول اعمال المؤتمر وما يتضمنه من انتخاب للرئيس ،كما تفعل المؤسسات
والجهات الداعية عبر رسائل الدعوة؟ .وهل تعرف بلدية رام ﷲ عن مشاركة اسرائيل
ضمن دول حوض المتوسط؟ وما هو التمثيل اﻻسرائيلي في هذا المؤتمر ،اي بأي بلديات
؟ ﻻ يخفى على احد أن اسرئيل ُمشاركة في المؤتمر ،بدليل امتناع مجالس بلدية عربية
عن المشاركة احتجاجا على مشاركتها .ولكن يبدو ان التحضير للمؤتمر اغفل الحضور
اﻻسرائيلي ولم يتوقف عنده .وهذه مسؤولية المجلس ورئيسه .كان من السهل معرفة كل
البلديات المشاركة في المؤتمر بما في ذلك البلديات اﻻسرائيلية ،وبخاصة أن بلدية
مودعين تمثل عموم البلديات اﻻسرائيلية .ولم يكن من الصعب تحديد اهداف المشاركة
الفلسطينية من المؤتمر ؟ حيث كان الموقف سيختلف من زاوية اﻻعتراض الفلسطيني
على وجود مستوطنة ممثلة ﻹسرائيل ،وما يترتب على ذلك من تعليق الحضور
الفلسطيني ودعوة البلديات العربية والصديقة للحذو حذو بلدية رام ﷲ وكذلك بلدية بيت
ساحور المشاركة في المؤتمر ولم يأتي على ذكرها أحد.
يقول بيان البي دي اس  " :إن المشاركة في المحافل والمؤتمرات الدولية التي تشارك
فيها دولة اﻻحتﻼل او من يمثلها ﻻ تعتبر بحد ذاتها تطبيعا بشرط عدم التعامل والتشارك
والجمع بين العرب والفلسطينيين واﻻسرائيليين ".هذا الكﻼم صحيح ،ولكن نحن امام
مستوطنة ومستوطن يمثل دولة اﻻحتﻼل بشكل مخالف للقانون الدولي .هناك فرق في
التمثيل ،على سبيل المثال عندما انتدبت دولة اﻻحتﻼل مستوطنا ليكون سفيرا ﻻسرائيل
في البرازيل في عهد الرئيسة ديلما روسيف اليسارية ،رفضت البرازيل اعتماده ،الشيء
نفسه ينطبق على تمثيل المستوطنة مودعيت ورئيسها المستوطن .وفي الجهة اﻻخرى،
عندما تقدم مجلس حقوق اﻻنسان التابع لﻼمم المتحدة بقائمة سوداء تضم اسماء 112
شركة ومؤسسة اسرائيلية وعالمية تنشط في المستوطنات اﻻسرائيلية ودعا الى
مقاطعتها ،ماذا كان رد الفعل اﻻسرائيلي؟ قطعت الحكومة اﻻسرائيلية عﻼقتها مع مجلس
حقوق اﻻنسان ،ووصفه احد قادة المعارضة يائير لبيد بأنه مجلس حقوق اﻻرهاب.
وحذت إدارة ترامب حذو حكومة نتنياهو .ﻻ يعقل ان يفتح مجلس حقوق اﻻنسان معركة
اﻻستيطان ،ونحن نعرف متأخرين جدا ان مودعين مستوطنة ،ونهدر فرصة طرح هذه
القضية في المؤتمر هذا ما لم تتعرض له المرجعيات القانونية لﻼسف الشديد .كان
اﻻعتراض الفلسطيني في وقته سيكون له صدى دوليا كبيرا ضد اﻻستيطان ،في الوقت
الذي تستعد فيه اسرائيل ﻹضفاء الشرعية على المستوطنات وضمها .لﻼسف لم يحدث
ذلك؟ ومن حق المواطن ان يتساءل عن اﻻرتباك في الموقف الفلسطيني الذي لم تتحمل
مسؤوليته بلدية رام ﷲ وحدها بل يتحمل مسؤوليته وزارة الحكم المحلي ووزارة
الخارجية وسفير دولة فلسطين في اسبانيا.
الجديد والمهم ،هو اعﻼن مجلس بلدية رام ﷲ عزمه التقدم بطلب إلغاء عضوية
المستوطنة خﻼل فترة زمنية محددة .وفي حالة عدم اﻻستجابة للطلب الفلسطيني سيتم
اﻻنسحاب او تعليق العضوية في الجمعية .ولكن إذا كانت قرارات الجمعية تؤخذ
باﻻجماع كما يقول المستقيلون ،فإن المبادرة الى تعليق العضوية فورا ودون تأجيل،
سيكون له تأثيرا أكبر .على اﻻرجح عدم تعليق عضوية مودعين .ستقول الدول المطالبة
بتأييد الموقف الفلسطيني لماذا وافقتم ولم تعترضوا في المؤتمر ،وهذا يرجح الكفة
لمصلحة موقف تعليق العضوية الفوري ،الذي بادر اليه اﻻعضاء الخمسة .اخلص للقول،
ان الموقف المأمول بمستوى المرحلة اﻻصعب يستدعي عودة المجلس عن قراره بقبول
اﻻستقالة وعودة الخمسة عن استقاﻻتهم وإخضاع هذه التجربة للتقييم واستخﻼص
الدروس والتعرف على اﻻخطاء 
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يعتبر استراتيجيون في القيادة التركية أن المشرق العربي وحتى مغربه هو مدى
حيويا ً للسلطة التركية .يدعمون رؤيتهم بنوستالجيا عثمانية مضى عليها الزمن منذ أكثر
من قرن .الغرابة أن تركيا العلمانية ،وهم امتداد لها ،هي أول من ثار ضد النمط
العثماني؛ وكان التبني الدولة القومية بالحدود التركية الحالية دليﻼ على تبني وجهة
جديدة .ذلك الى أن عاد مدّ اﻹسﻼم السياسي فأصبحت تراود حكام أنقرة أحﻼم نوستالجية
عثمانية ،في محاولة عودة الى الماضي مع بهارات حداثوية .ﻻ زالت النخبة الحاكمة في
مشوش ،البارز فيه الشعور بالعظمة
تركيا تخلط بين العلمانية والماضوية .عقل
ّ
التطور ،وعدم
) (megalomaniaخاصة عند الزعيم ،والجهل بالتاريخ ،وإنكار
ّ
اﻻعتراف بمحدودية القوة .يملك اﻷتراك دولة قومية يفقدها العرب ،ويسعون إليها دون
نجاح .فارق القوة بين العرب واﻷتراك ليس كافيا ً
للتفوق .العرب في ثورة مستمرة،
ّ
ً
تنفجر عنفا ً
أحيانا ،وتعتمل داخل الذات دائما ً .شعور قوي لديهم بأن الماضي لم يعد ينفع
تكراره.
تستند الدولة اﻹيرانية الى “ثورة” مستمرة منذ أكثر من أربعين سنة ،ولو أن الثورة
حدث ولحظة تنتهي حالما تبدأ الدولة ويبدأ اﻻصﻼح .يعتبرون أن مهمتهم هي التبليغ
والهداية .يرون في الدين انحرافا ً تاريخيا ً .يريدون الثأر من التاريخ .بدل أن يتجاوزوه
يعيشون فيه .الماضوية نبراسهم .يسكونون بماض يرونه لم ينصفهم .يسعود للعدالة في
عالم ينكرها ﻷية دولة .ﻻ يستطيعون العيش في الحاضر ،سواء الحاضر اﻹسﻼمي مع
أكثرية المسلمين على غيرمذهبهم .ﻻ يستطيعون العيش في هذا العالم الذي لم ينصفهم.
يريدون إعادة التاريخ ،تاريخ  15قرنا من الزمن ،لتحقيق عدالة في المستقبل ،عدالة
ُيسعى إليها وتبقى بعيدة.
الصراع التاريخي بين ايران وطوران )الشعوب التركية أو التركمانية( كان في
أواسط أسيا في التاريخ القديم .في هذه المنطقة شعوب بعضها ّ
تتكلم الفارسية وبعضها
ّ
يتكلم التركية .والطبيعي أن يكون اﻻمتداد الحيوي ) إن كان ذلك مفهوما صحيحا ً( في
أواسط أسيا وأن تكون أطماع السيطرة اﻹيرانية والتركية هناك .لكن المنطقة خاضعة
التحرش بهذه أو تلك .النتائج
للنفوذ الروسي ،وأحيانا الصيني .ليس من حسن الفطن
ّ
سوف تكون وخيمة على تركيا أو ايران .إبراز العضﻼت هو في المنطقة العربية التي
تحتقرها أو تكرهها النخب التركية واﻹيرانية بما فيها سكانها العرب .اﻷهم من ذلك أن
المنطقة العربية تخوض مرحلة ثورية ،وهي بﻼ دولة .المرحلة الثورية يجب أن يتم
القضاء عليها حسب قواعد النظام الدولي .انعدام الدولة يجعل الدفاع عن المنطقة أمرا
مستحيﻼ ،ويجعل الخضوع ﻷية قوة امبريالية أمراً متاحا ً .يضاف الى ذلك أن العرب
عندهم قضية فلسطين .يسهل ابتزاز الشعوب العربية بخصوص قضية فلسطين والهزء
ّ
ّ
والتحكم بما تبقى
يتطلب اﻷمر أكثر من مصادرة القضية
باﻷنظمة العربية لسبب ذاته .ﻻ
من قوى عربية تتوخى الصراع أو تتظاهر به.
المعروف لدى من يعقل أن طريق فلسطين واحد .هو بناء مجتمع متماسك في كل
قطر عربي ،وذلك طريق بناء الدولة لكل قطر .واﻷرجح أن بناء اﻷقطار-الدول هو
طريق الوحدة العربية .هو الطريق العربية الى فلسطين ،وﻻ طريق غيرها .الطريق
اﻹيرانية واﻷخرى التركية تريد طريقا ً أخرى هي قمع الثورة العربية التي انطلقت في
عام  2011وتحويلها الى صراعات محلية وحروب أهلية بما يعني اﻹمعان في تفكيك
المجتمعات العربية ،ﻻ دولها وحسب.

2011
 تسعى كل من ايران وتركيا كي تكونا امبريالية مسيطرة على منطقة المشرق
العربي أو بعضها .لكن كل منهما يفتقر الى المقومات الثقافية والسياسية التي يمكن أن
تساعده في ذلك .الدخل الفردي في ايران نصف ما عليه في تركيا وأقل من بعض الدول
العربية .والفارق الثقافي معدوم بين كل من الترك وايران من جهة والعرب من جهة
ً
أوﻻ ،وأن تملك الفارق
أخرى .تحتاج كل دولة امبريالية أن تكون لديها مقومات القوة،
الثقافي كي تستطيع التبرير لشعبها بالرسالة التمدينية وبأن ما تفعله هو لخير اﻻنسانية
حسب زعمها .ما زعم اﻻمبرياليون يوما إﻻ أنهم يقدمون تضحيات لﻼنسانية ،للشعوب
المغلوبة ،في سبيل نهب هذه الشعوب وتدميرها وشن حروب اﻹبادة.

أن يعيش العرب دون مجتمع ودون دولة هو الطريق التركو-ايراني .هو طريق الثورة
المضادة .هو في الحقيقة طريق اﻻمبرياﻻت الكبرى المؤيدة ﻹسرائيل والمعادية للعرب
ﻷسباب بعضها عنصري ،في سبيل أهداف ،بعضها حرب إبادة ضدهم .ليس العرب في
وضع الدفاع عن أنفسهم ،ويراد أن يجردوا من هذه اﻹمكانية على مدى المستقبل القريب
والبعيد.
يخدم العرب بقاء الدولة التركية ،وكذلك الدولة اﻹيرانية على
المدى القريب .لكن يصعب أن تبقى كل منهما دون أن تحتوي
نفسها داخل حدودها .تغيير الحدود في أي منطقة في العالم تحتفظ
به اﻻمبرياليات الكبرى لنفسها .اﻻمبرياليات الصغرى ينهكها
تمددها أكثر مما يفيده ،خاصة وأن امكانياتها محدودة .إبراز
العضﻼت المشدودة فيه نوع من الدونكيشوتية .ما يرتكبه العرب،
نخبهم على اﻷقل ،بخصوص قضيتهم ،وبخصوص فلسطين،
ترتكبه كل من ايران وتركيا بشأن نفسها :تقدير للقوى بما ﻻ
يتناسب مع القدرات واﻷحجام.

الفضل شلق
لبنان

أما الصراع حول اﻹسﻼم فهو صراع حول التأخر والتخلف ،والبقاء كذلك .تلعب
السعودية وتابعاتها الخليجية دورا ً كبيرا ً في ذلك .لم يعد الدين طريقا ً للنهوض والصعود
بل للتمزق وتهميش الذات .دين صاغته الحداثة النيوليبرالية بما يكفل العزلة عن العالم
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يتمسك بمقولة
ورفض اﻻنخراط فيه ،بل والتمنع عن الخروج إليه .ﻻ أحد في العالم
ّ
صراع الحضارات كما تفعل النخب اﻹسﻼموية ،وﻻ أحد في العالم يرفع شعار رفض
الغزو الثقافي كما يفعلون .يريدون العيش في عالمهم وهو أصبح فاقداً لمقومات البقاء .لم
يكن الخوف من العالم والخوف من اﻻنخراط في العالم سائداً بين المسلمين كما هو اليوم.
خوف ﻻ ينتج إﻻ التفاهة واﻷنظمة الطغيانية .خوف يستدعي العيش في الماضي
والتضييق على الحاضر؛ خوف من اﻻنفتاح والمجتمع المفتوح يستدعي بالضرورة
وجود أنظمة قمعية .يراد قمع المستقبل بتقييد الحاضر .وهذا غير ممكن دون القوة
الغاشمة لقمع الشعوب.
يهزم المسلمون أنفسهم بالطوق الذي يشيدونه حول أنفسهم .جدار الفصل العنصري هو
تطبق ما في نفوسهم .المنطقة الخضراء في بغداد وجوارها ،كذلك
في أنفسهم .اسرائيل ّ
في بيروت ،هي التعبير اﻷجلى عن أنزواء النفس وانطوائيتها .رهاب يصيبنا وسهامه
موجهة من داخلنا الى داخلناّ .
تدخل تركيا وايران ،يضاف إليهما بهلوانيات الخليج
يسعر هذا الرهاب.
العربيّ ،
ﻻ يبدو غريبا أن الدين السياسي ساد في ايران ثم في تركيا ،بعد أن تراجعت كل
منهما عن علمانية مشهودة .أحداهما في تركيا شديدة القطع مع الماضي ،ولم يحصل
اﻷمر نفسه في البلدان العربية رغم قوة التيار .حتى في مصر أطيح باﻷخوان المسلمين
بعد أول انتخابات عقب ثورة .2011
كانت كل من ايران وتركيا بحاجة الى ايديولوجيا تدعمها في طموحاتها التوسعية وتكمل
ً
مقبوﻻ لدى الناس أو هكذا ظن القادة في البلدين.
ايديولوجيتها القومية لتعطيها غطاء
اﻻتجاه شرقا ً حيث شعوب تركية وايرانية كان بحكم الممنوع خوفا ً من النفوذ الروسي،
ّ
تصدر القرار ومصادرة
فكان تدخل كل منهما في بﻼد العرب باسم الدين في منافسة على
قضاياه.
جرى اقتحام العرب في دياراهم وفي دين أكثريتهم ،وأعتبروا ،كما ترمي على اﻷقل
النخب التركية واﻹيرانية ،أن العرب غير أكفاء لمعالجة قضاياهم .استعر الصراع بعد
ثورة  2011على مدى الوطن العربي .الثورة العربية التي شملت المنطقة من المحيط
الى المحيط .كانت ّ
تشكل خطراً على اﻷنظمة العربية وغير العربية ،العربية واﻹسﻼمية.
ثورة ضد اﻷمر الواقع وضد المنظومة الحاكمة العربية واﻹسﻼمية .كان ضرورياً،
بنظرهم ،شن الثورة المضادة.
ولم يكن أنسب من استخدام الدين في سبيل ذلك .ما
زال اﻷمر كذلك .الصراع أساسا هو بين الشعوب
العربية ومنظومة حكامها .تحالف هؤﻻء الحكام،
كل على هواه ،مع احدى اﻻمبرياليتين التركية
واﻹيرانية .وكان ضروريا ً دخول روسيا في
سوريا إذ خسر النظام مواقعه في البداية .اكتفت
الوﻻيات المتحدة بدور كبير القوم الذي يوجه وﻻ
يتدخل إﻻ عند اللزوم ،رغم وجود جيوش
وعشرات القواعد اﻷميركية في المنطقة .وكانت
الصين في صلب الصراع عن طريق ما يسمى
طريق الحرير ومشاريعها الى المساهمة في
مشاريع البنى التحتية والنفطية .أصبحت شعوب
المنطقة في جهة واﻷنظمة العربية والمنظومة
الحاكمة في جهة أخرى واﻻمبرياﻻت الصغرى
والكبرى الداعمة لهذا الطرف أو ذاك في صفوف
الحكام .أمعنت الجيوش المحلية واﻻقليمية في
النهش في جسم هذه المجتمعات وقتل أهلها .يمكن
تسميتها حرب إبادة .وفي هذه الحرب تنظيف
عرقي-مذهبي .مئات أﻻف ،إن لم يكن مﻼيين
القتلى ومﻼيين الجرحى وعشرات مﻼيين
المهجرين دون مأوى.

والكبرى مجمعة على أن تكون لدى العرب ثورة وعلى أن يبلغ الصراع حد التهجير
الجماعي ،إن لم تكن اﻹبادة الجماعية .عودة اﻻستعمار بدأت مع حرب الخليج واستعرت
بعد ثورة .2011
اﻻمبرياليات الصغرى والكبرى تريد النهب )ومن ضمنه النفط( ،والمجتمعات تريد
التحرر .الحرية ممنوعة على هذه الشعوب العربية .هي بنظرهم ﻻ تستحق ذلك ،تارة
ﻷنها ﻻ تفهم اﻹسﻼم الحق ،ودائما ً ﻷنها ترفض النظام العالمي اﻻمبريالي ،نظام للنهب
ودعم اﻻستبداد .شعوب أسقطت اﻹسﻼم السياسي في بﻼدها وامبرياليات تريد هدايتها
وأخرى تريد إرشادها على طريق الحداثة والتقدم .الجانب الثقافي لﻺمبريالية كان دائما
مهما ً .قيادتها تريد تبرير جرائمها أمام شعوبها بواسطة نشر الحداثة أو الهداية الدينية .لم
يكن غريبا ً اختﻼط الدين بالعلمانية والحداثة لدى القوى اﻻمبريالية .المجتمعات العربية ﻻ
تفهم كفاية .ﻻ تفهم ما ُيراد منها .إذ ُتشن الحرب ضدها وضد أهدافها.
يعلو شأن المقدسات عند اﻷتراك واﻹيرانيين في الوقت الذي تنهار عند العرب .منذ
ثورة  2011والمقدسات عند العرب تنهار ومعها الطغاة ،وتتقدم روح التساؤل والشك
وانعدام اليقين واﻹحساس بالهزيمة والتأخر .ﻻ يتحدث العرب إﻻ عن هزائمهم واﻻحتقان
الذي يعانون منه .ﻻ يتحدث اﻷتراك واﻹيرانيون إﻻ عن انجازاتهم )باﻷحرى انجازات
الطغاة(.
انتقل اﻹيرانيون واﻷتراك ،خاصة اﻹيرانيون ،من عبادة ﷲ الى عبادة الفرد ،المرشد
المعصوم الذي ينوب عن ﷲ .من يمثله على اﻷرض يوزع المهام أو التكليفات الشرعية.
في تركيا طاغية يضع نفسه مكان أبي اﻷتراك .صورة من المرشد وإن جرى إنتاجه
ديمقراطيا ً .على كل حال ،هي ديمقراطية مشوهة ﻷنها انتقائية .انتقل اﻷتراك
واﻹيرانيون الى الماضي .سلفية بدأ العرب يخرجون منها ،ليدخل اﻵخرون فيها .السلفية
هي العيش في الماضي وجعل الماضي حاضر ،باﻷحرى صياغة الحاضر على قدر
الماضي الموهوم .مشكلة العرب سياسية ،وهذا ما يجعل طغاة العالم القريب والبعيد ،بل
حكام العرب والمسلمين ،ضد الشعوب العربية .كون المشكلة سياسية يعني أن الناس
يسيرون باتجاه التحرر ،ولو كان اﻷمر طريق اﻵﻻم .مشكلة اﻷتراك واﻹيرانيين ثقافية
يقسم العالم الى مقدس ودنيوي ،الى نفيس وخسيس .أعادوا
تختصر نفسها بالدين .الدين ّ
اﻻعتبار للمقدس ،أدخلوه الى حياتهم اليومية ،جعلوه نبراس التعامل فيما بينهم .تملك
الخوف السلطات الحاكمة في تركيا وإيران .لم يبق أمامهما إﻻ إعادة اﻷمور الى ما كانت
عليه ،كما يتوهمون .وهذا ﻻ يكون إﻻ بالعنف الرجعي .اختار اﻹيرانيون واﻷتراك
المستحيل .اختار العرب الممكن .السقوط من التاريخ أمر مؤكد لمن ﻻ يعترف بالتاريخ.
المستقبل ممكن لمن يعترف بالممكن.
أراد العرب الحرية .أرادوا اﻻنخراط في العالم .اعتبروا المسألة سياسية ﻻ ثقافية.
ناضلوا من أجل ذلك .أسقطوا اﻷنظمة .منعوا صعود الدين السياسي .أراد حكام ايران
وتركيا العزلة ومواجهة العالم ومعاقبة العرب على انفتاحهم على العالم؛ انحازوا الى
جانب أنظمة اﻻستبداد .ساروا على المسار الخاطئ في التاريخ .سيصلوا الى طريق
مسدود .يحققون انتصارات عابرة سطحية على أرض العرب .مسكونون بذاتهم.
مصرون على مجتمعات مغلقة .يرفضون ثقافة الغرب ويتحالفون معه )ضد العرب(.
يحسبون أن الصراع هو على اﻹسﻼم .الصراع حول المستقبل .بالسياسة وبناء الدولة
وتماسك المجتمع .هذا ما ينكرونه .يعيشون في حالة إنكار دائمة .يحتاجون الى مصالحة
مع الشعوب العربية .هذا وحده ما سيفتح المستقبل أمامهم .هذا وحده ما سيخرجهم عن
عزلتهم .ليس التحالف مع اﻻمبرياليات الكبرى هو ما سوف ينقذهم .العﻼقة السوية مع
العرب هي ما سوف ينقذهم.
الى أن يصلوا الى هذا اﻻستنتاج ،على الصعيد النظري والعملي ،سيكون هناك دم
كثير ،وخراب كبير .العرب الذين قرروا الثورة وقلب أوضاعهم لن يخصعوا
ﻻمبرياليات أخرى صغيرة وشقيقة في الدين 

ً
أوﻻ ،نتهم الشعوب باﻹرهاب .وهل
كان طبيعيا ً أن ّتخترع عدة تسميات للضحايا.
ً
ً
ويحول الثورة من سلمية الى
قانونيا؟ أم اﻻستبداد هو الذي يخترع اﻹرهاب
عمﻼ
الثورة
ّ
العنف المسلح .وهل مطلوب من الشعوب أن ﻻ تدافع عن نفسها في وجه أنظمة استبدادية
تحتقر الشعوب والمجتمعات وﻻ تعتبرها ذات قيمة إﻻ بمقدار ما تكون خاضعة مستسلمة
ّ
تتسلح بها اﻷنظمة ،وتنهبها اﻻمبرياليات الكبرى
وتنتج فائض القيمة والثروة كي
والصغرى .صغارها بنهبون المعامل وكبارها يصادرون النفط .هؤﻻء بدعون العداء
ﻹسرائيل وهؤﻻء يدعمونها وصوﻻ الى صفقة القرن ،لكن جميع اﻻمبرياليات اﻹقليمية
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الدول كفزاعة تمﻸ بها نفوس الناس بالخوف ،مستغلة ذلك لترسيخ قبضة يدها اكثر على
المجتمع ،ولمحاربة كل من ينتقد إيديولوجيتها تلك ،حيث يصير المنتقدون خونة وأعداء
وطن و..و..إلخ..إنها إيديولوجيا التخويف والتخوين )هكذا أسميها(..
تبرز إيديولوجية االقوى الدينية عموما في شحن نفوس الناس بالترهيب والترغيب،
بالتخويف المستمر من عذاب القبور وعذاب جهنم ،وبالترغيب في الجنة
ومتاعها..تدفعهم بذلك إلى التدين أكثر..إلى التدين المفرط..مركزة على مخاطبة الغرائز
أكثر)حوريات الجنة وأنهار الخمر و.و..مستغلة شدة الكبت الجنسي الذي يعيشونه وشدة
الحرمان من متع وملذات الدنيا بفعل فقرهم..إنها إذن إيديولوجية الترهيب والترغيب..
في هذا الواقع العربي ،حيث نسبة المقروئية متدنية جدا ،وحيث الجهل يكاد يكون
عاما ،وحيث اليأس والعجزيستشريان أكثر في النفوس والعقول ،وحيث جفاف المخيﻼت
يعم الجميع تقريبا ،وحيث قمع سلطات اﻻستبداد لشعوبها ،من جهة ،وعمل القوى الدينية
على تغييب عقول الناس من جهة أخرى ،تنجح إيديولوجية ثقافة اﻻستهﻼك التي هي،
بشكل أو بآخر ،نتاج إيديولوجية الشركات متعددة الجنسيات والدول الصناعية
الكبرى،مستعملة وسيلة اﻹشهار المغري في الشارع أو من خﻼل مختلف وسائل اﻹعﻼم
) المرئية أساسا( في تحقيق هيمنتها على الناس وتحكمها في غرائزهم بما يحقق لها
تراكم اﻷرباح أكثر..
ُتبنى اﻹيديولوجيات إذن على تزييف وعي الواقع بتزييف وقائعه وأحداثه ،حيث ُتبرز
تغير فيها بما
) كما قلنا( الجوانب التي تخدمها وتطمس الجوانب التي ﻻ تخدمها ،أو ِّ
يجعلها تخدمها ،التاريخ مثال حي على ذلك حيث تكتبه عادة القوى المهيمنة وتوجهه نحو
ما يفيدها في صراعها مع القوى اﻵخرى..
الغزو يصير فتوحات أو عمﻼ على نشر الحضارة ،والهيمنة على الشعوب وأوطانها
تصير حماية لها..وهكذا..يغيب التعامل مع الواقع بأحداثه ووقائعه بموضوعية لدى
اﻹيديولوجيين..الموضوعية مهمة المثقفين اﻹنسانيين النزهاء ،وكم هم قﻼئل أولئك
المثقفون..
 من يتأمل واقع البشر عبر تاريخهم قديما وحديثا يدرك أنه عبارة عن صراع قوى
مختلفة المصالح ومتناقضتها حتى..كل قوة تسعى إلى أن تهيمن لتخدم مصالحها ،إن لم
تكن مهيمنة..إن كانت مهيمنة تسعى ألى أن تحافظ على هيمنتها تلك..
في الحالتين تعمل القوى المهيمنة أو التي تسعى إلى الهيمنة على إيجاد نسق فكري،
تبرر به سلوكاتها وتستميل به اﻵخرين إلى صفها ،مستعملة مختلف الوسائل لتحقيق
ذلك ،كما تتخذ ممارسات ومظاهر ما لتجسيد وترسيخ ذلك النسق واقعيا..هذا النسق
الفكري هو ما يسميه المفكرون والسياسيون إيديولوجيا..
لفظ اﻹيديولوجيا في معناه المعجمي يعني علم اﻷفكار..السؤال يثار هنا :هل
اﻹيديولوجيا فكر علمي موضوعي؟..واقع الحال يقول :ﻻ..كل أصحاب إيديولوجية ما
يبرزون من ممارساتهم وما يحدث في الواقع وما في الكتب والتاريخ..إلخ ما يتماشى
وخدمة مصالحهم ،وفي المقابل يعملون بشتى الوسائل على إخفاء ما ﻻ يخدم تلك
المصالح..إنهم يزيفون الحقائق في الغالب..
رغم أن اﻹيديولوجيات في أساسها نسق فكري جماعي ،يبرز لدى مختلف القوى
اﻻجتماعية كاﻷحزاب والجماعات الدينية مثﻼ ،فإن هناك عناصر إيديولوجية لدى
اﻷفراد تبرز عندهم حين يلجأون إلى تبرير سلوكات ما أو يحاولون كسب عواطف
اﻵخرين ،فالذي ﻻ يحترم الوقت وﻻ يعير اهتماما لدقته يبرر سلوكه ذاك بـ :ربي
ورحمته – في كل تأخير خير – واعﻼش رايحه الدنيا تهرب؟..إلخ..
في واقعنا العربي اﻹسﻼمي لقوى اﻻستبداد الحاكمة إيديولوجيتها..لقوى اﻹسﻼم
السياسي والقوى الدينية عموما إيديولوجيتها هي اﻷخرى ) أتحدث هنا عن المهيمن
السائد أساسا(..
إيديولوجية القوى اﻷولى باعتبارها قوى تعمل على المحافظة على كراسي السلطة
لمواصلة خدمة مصالحها ومصالح أتباعها تبرز أكثر في ادعائها حماية اﻷوطان من
الفوضى الداخلية من جانب ،ومن تربص القوى اﻷجنبية بتلك اﻷوطان ،من جانب آخر،
ِّ
تذكر باﻻستعمار وبأفعاله باستمرار ،جاعلة من نفسها القوى اﻷساسية التي يمكنها
مواجهة ما تسميه بأطماعه المتجددة ..
تخيف الناس باستمرار من اﻹرهاب موظفة ما يحدث من صراعـــات حربيـة في بعض

للقوى اﻹيديولوجية دائم ا مثقفوها الذين ينافحون عنها ويبررون ممارساتها وأخطاءها
التسييرية وتﻼعباتها وفسادها ،ويساهمون من ثمة في تعمية عقول الناس وفي انحطاط
وعيهم بواقعهم وفي عجزهم عن معرفة مصالحهم وتنظيم أنفسهم للنضال من أجل
حقوقهم..
كلما انحط وعي الناس بواقعهم وافتقدوا القدرة على تنظيم أنفسهم وعجزوا عن
النضال من أجل أن يكونوا مواطنين حقيقيين ،أمكن لﻺيديولوجيات أن تهيمن أكثر على
عقول الناس ومشاعرهم ،وأن تجعل منهم قطعانا تحركهم وتسيرهم كما تشاء.
يكفي أن نشير إلى ما يسمى باﻻنتخابات في عالمنا العربي ،حيث نجد الكثير من الناس
يعتقدون أن اﻻنتخابات ضرورة ﻻ بد منها ﻹخراجهم مما هم فيه من بؤس ويأس ،مع
أنهم كانوا قد انتخبوا عشرات المرات دون أن يتحقق لهم ذلك اﻹخراج ..تماما  ،كما نجد
حرص الكثير من الناس على تكرار اﻷدعية آﻻف المرات ،إن لم نقل مﻼيينها من أجل
إصﻼح حال حكامهم ومسؤوليهم وأحوالهم هم أيضا ،دون أن يتحقق شيئ مما يدعون له،
ومع ذلك يصرون دائما على تكرار نفس اﻷدعية..وهكذا..
على النقيض من ذلك تماما ،كلما ارتفع مستوى فكر الناس وتعمق وعيهم بواقعهم
وامتلكوا القدرة على تنظيم أنفسهم وصاروا أصحاب إرادة حرة قلت هيمنة
اﻹيديولوجيات على عقولهم ومشاعرهم وصاروا اكثر موضوعية في النظر إلى واقعهم
والتعامل مع أحداثه ووقائعه ..
في المجتمعات اﻷقل وعيا واﻷكثر تحكما فيها من قبل اﻹيديولوجيات يحدث التخلف
في مختلف مكوناتها ويزداد باستمرار..ويفقد الناس اﻷمل في الحياة ويصيرون
غرائزيين وانفعاليين ،ﻻعقﻼنيين ،في التعامل مع واقعهم ومع بعضهم وفي عﻼقتهم
بالمجتمعات اﻷخرى..
في المجتمعات اﻷكثر وعيا واﻷكثر تعلقا بالمطالعة ،واﻷكثر
تقبﻼ للعيش مع اﻵخر المختلف ،واﻷكثر إيمانا بالتعددية بمختلف
أنواعها ،واﻷكثر تعلقا بالحرية دفاعا عنها وممارسة لها يكون
اﻹبداع ،فكرا وعلما وفنا ،عميقا ،ويكون التقدم باستمرار..
لﻸسف الشديد ،مجتمعنا العربي اﻹسﻼمي من النوع اﻷول ﻻ
الثاني 

15 – The Leftist Writer:: Issue No. 38 :: March 15th, 2020

الطيب طهوري
اﳉزائر

الذي انهار بعد اختفاء المعسكر اﻻشتراكي أسفر عن تبدل جوهري ,أن بنية السياسة
العالمية التي تطورت منذ انتهاء الحرب الباردة تبرز الهيمنة العالمية للوﻻيات المتحدة
في إطار الحقل التعددي لﻸطراف الفاعلة )الدول القومية ،الجماعات شبه القومية،
اﻷديان العابرة للحدود القومية ،المشروعات متعددة القوميات ،المؤسسات العالمية
واﻹقليمية( .الذين يجرون اﻻدارة اﻻمريكية الى سياسة امبريالية جديدة يضعون الوﻻيات
المتحدة في موضع الصدام مع العالم بأسره ،وفي صراع دموي ومباشر مع الشعوب
العربية واﻻسﻼمية .هذه حالة اسوأ بكثير من حالة العداء التي واجهتها الوﻻيات المتحدة
في ذروة الحرب الفيتنامية .ففي نهاية الستينات ومطلع السبعينات كانت واشنطن تقود
معسكرا غربيا واسعا ومتعدد القوى .اليوم ،تعيش الدول الغربية جميعا توجسا ﻻ يخفي
من حليف اﻻمس وسياساته .وليس هناك قوة في التاريخ على اﻻطﻼق ،تعادي العالم
اجمع وتنتصر.
منذ السبعينات من القرن العشرين ،تستخدم الوﻻيات المتحدة نفوذها لمنع البنك الدولي
تسهل إنتاج السلع التي تنافس المنتجات اﻷمريكية .وهكذا
من منح القروض التي
ّ
عارضت الوﻻيات المتحدة بانتظام إنتاج زيت النخيل والحمضيات والفواكه وا ّ
لسكر.
في عام  1987أجبرت البنك الدولي على أن ّ
يقلل القروض الممنوحة لصناعة الحديد
والصلب في الهند وباكستان .في عام  ،1985عارضت بنجاح مشروع استثماري من
قبل البنك الدولي في صناعة الصلب البرازيلية .ومنعت تقديم قرض من البنك لدعم إعادة
هيكلة قطاع تصنيع الصلب في المكسيك .كما ّ
هددت باستخدام حقها في النقض )الفيتو(
لمنع تقديم قرض لصناعة الصلب الصينية في الثمانينات من القرن الماضي .وقد تم
إثبات وجود عﻼقة وثيقة بين السلطة السياسية ودوائر اﻷعمال التجارية ورأس المال
الكبير في الوﻻيات المتحدة ورئاسة البنك الدولي .فمنذ نهاية الحرب الباردة راجت
أطروحات عديدة بشأن تراجع اﻷهمية اﻹستراتيجية لتركيا ،خاصة من المنظور الغربي،
ً
عطفا على انتهاء التهديد الشيوعي وعدم الحاجة لسياسة”سد المنافذ” التي وفرت
وذلك
دورا مهما طيلة الحرب الباردة.
لها ً

 الترابط الوثيق بين النظم اﻻستراتيجية اﻷمريكية ،وحقيقة وجود منحى تطوري
ضمن هذه النظم بمعنى أن نزعات محددة مثل التدخل العسكري يمكن بسهولة رصد
تطورها من اﻷدنى نحو اﻷعلى وبالتالي رسم خط بياني لها يسمح بتوقع إحداثياتها
)موقعها( في السياسة اﻷمريكية لفترة قادمة دون خطأ كبير .ويترافق هذا التطور
بصورة ﻻفتة للنظر مع العولمة .وقد تم وضع اﻷساس الفلسفي الذي يربط بين العولمة
واﻻستراتيجية اﻷمريكية العليا في عام  1993وفقا لورقة ليك الذائعة الصيت والمقدمة
في معهد جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة حيث لخص أربع ضرورات أساسية
تقوم عليها اﻻستراتيجية اﻷمريكية وهي:
أوﻻ -:تعزيز أسرة أنظمة السوق الديمقراطية الرئيسية بما فيها النظام اﻷمريكي لكونها
تشكل النواة التي تنطلق منها عملية التوسيع.
ثانيا -:رعاية اﻷنظمة الديمقراطية الجديدة واقتصاديات السوق ومساعدتها حيثما أمكن
وﻻسيما في الدول ذات اﻷهمية والفرص اﻻستثنائية .ثالثا -:التصدي للعدوان ودعم
اشاعة الليبرالية في الدول المعادية للديمقراطية والسوق.
رابعا -:متابعة برنامجنا اﻹنساني ليس من خﻼل توفير
المساعدات فقط ولكن عبر العمل على تمكين الديمقراطية
واقتصاد السوق من مد الجذور في مناطق ذات أهمية إنسانية
كبرى .ان نمو نزعة التدخل العسكري اعتبارا من أوائل
ماجد اﲪد الزاملي
التسعينات وهو التاريخ الذي بدأ يشهد القفزة الكبرى في وضع
العراق
الشركات متعددة الجنسيات ،هكذا اندمجت مصالح العولمة مع
التعريف الموســع لﻸمن القومي ،ومنذ ذلك التاريــخ شهد العــالم
تطبيقات متﻼحقة مثل التدخل في هايتي ،قصف العراق ،قصف صربيا ،قصف مواقع
في السودان ،احتﻼل أفغانستان وأخيرا العراق.
وقبل متابعة تطور نزعة التدخل العسكري يجدر بنا التوقف عند وجه آخر ﻻستراتيجية
اﻷمن القومي اﻷمريكي وهو المتعلق بالجانب القومي – اﻹمبراطوري ،فالنظام العالمي
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ً
ﻻحقا عدم صحة هذه اﻷطروحات ،فعلى سبيل المثال كانت هناك
بيد أن التاريخ أثبت
فرص اقتصادية جديدة ،وأهداف مشتركة لتركيا في قطاع الطاقة ،خاصة في منطقة آسيا
الوسطى ،تلك التي خضعت لسيادة اﻻتحاد السوفييتي ،إﻻ أن تركيا لم تستغل هذه
الفرص ،وذلك على الرغم من أنها خﻼل عقد التسعينيات من القرن الماضي قد مرت
بأزمات اقتصادية وسياسية ،فقد استمرت في تعاونها مع حلفائها في حلف شمال
اﻷطلسي ،وبعد عام 2000م بدأت تركيا تتعافى من مشكﻼتها السياسية واﻻقتصادية
وبدأت في تحديد مصالحها ً
وفقا لمصالحها .وقد سعت الدولة التركية في ظل حكومة
ً
انطﻼقا من المصالح
العدالة والتنمية إلى تأطير عﻼقتها مع الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية
المشتركة بينهما ،وليس كدولة “متعهدة تقديم خدمات” لها ،لذلك برزت تصدعات في
السياسة الخارجية أخذت في الظهور بين الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية في عهد إدارة
الرئيس اﻷمريكي السابق “جورج دبليو بوش” والرئيس” باراك أوباما” وتركيا في عهد
حكومة العدالة والتنمية”؛ حيث كان لكل منهما وجهات نظر مختلفة بشأن النهج اﻷمثل
في حل المشكﻼت والقضايا اﻹقليمية.تظهر التجارب الحديثة في العالم أن هناك تكامﻼ
بين التكتﻼت اﻹقليمية والعولمة بمفهومها الواسع حيث تنشأ عملية تبادلية يؤدي فيها
اﻻندماج اﻹقليمي إلى المزيد من اﻻندماج في اﻻقتصاد العالمي ،خصوصا مع التزايد
المستمر في الدعوة إلى عولمة اﻻقتصاد وعولمة التجارة وإطﻼق حرية السوق
والمنافسة ،تزايدت النزعة الدولية نحو إقامة تكتﻼت إقليمية بين الدول وذلك لفتح
اﻷسواق وتدفق أنواع اﻻستثمار واليد العاملة وتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس
اﻷموال وتنسيق السياسات اﻻقتصادية والمالية بين الدول اﻷعضاء في التكتل ،وتوفير
الحماية من ضرر منافسة اﻻقتصاديات اﻷخرى وزيادة القوة التفاوضية في ظل اﻻنفتاح
اﻻقتصادي العالمي.والمتتبع ﻻيمكن ان يتجاهل خلفية هذه اﻻزمة المﻼزمة للنظام
اﻻمريكي وامتداداتها المرتبطة بنهج العولمة وافرازاتها الكبيرة المؤثرة في اﻻقتصاد
المالي والنقد العالمي الذي شمل مظاهر عديدة في الحياة العامة للمجتمع الدولي والتي
تضمنت اﻻقتصاد والسياسة واﻻجتماع .من هنا يجب ان ندرك ان كثيرا من الحقائق
والتداعيات المرافقة للنظام اﻻقتصادي اﻻمريكي كانت تخضع للنهج التوسعي والسيطرة
على اقتصاد العالم ،ذلك اﻻقتصاد المرتبط بالدوﻻر الذي ابرز سماته السوق الحرة،
واقتصاد السوق واﻻحتكار لﻼسواق الخارجية في العالم.
ما تعيشه بعض دول الشرق اﻷوسط والعراق من ضمنها حاليا يؤكد ذلك فهناك عملية
تدمير البنية التحتية ،إضعاف التضامن والتجانس اﻻجتماعي والسياسي والديني
والتاريخي لهده الدول ،بمعنى إحداث واقع جديد سيؤدي ﻻ محالة إلى حرب المذاهب
والطوائف ،تكون متوافقة مع المصالح الحيوية للوﻻيات المتحدة اﻷمريكية،وهذا ما يمكن
رصده من خﻼل انبعاث قوى محلية جديدة متطرفة مدعومة من قوى خارجية بحيث
تكون أداة يتم توظيفها من طرف اﻹدارة اﻷمريكية الهدف منها هو تشويه صورة قيمنا
اﻻجتماعية ومعتقداتنا سواءا الدينية او الفكرية المرتكزة على التسامح والسﻼم والحرية.

ال ار  ::الع د رق
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ً
هدفا ،المقصود منه التطبيق اﻷمثل لقدرة النظام العالمي للتعامل مع
إن أختيار العراق
الدولة المناوئة ،وﻻ سيما تلك التي تقع في مراكز الثقل من العالم ،أذ ﱠ
أن العراق يشكل
منطقة إستراتيجية مفصلية هامة تربط ما بين دول الخليج العربي وتركيا ،وهو اﻷقرب
إلى دول آسيا الوسطى ،ويمثل الحدود البرية مع كل من إيران وسوريا ,وهذا يعني
أحتﻼل العراق يكمل حلقة السيطرة على الشرق اﻷقصى واﻷوسط ،ويحد من أمتداد نفوذ
كل من روسيا اﻷتحادية والصين ،كما يحد من أنتشار المصالح اﻷوروبية في منطقة
الشرق اﻷوسط.
تهميش دور دول الجنوب في الخارطة اﻻقتصادية العالمية من خﻼل الشركات
العمﻼقة متعددة الجنسيات ومن خﻼل مؤسسات التجارة العالمية وذلك عن طريق الهيمنة
على الشبكات عبر القومية )شركات ومؤسسات اقتصادية تقوم بإدارة اﻻقتصاد العالمي(
ومثل هذا اﻷمر يفرض على دول الجنوب التكيف من خﻼل إعادة الهيكلة في الداخل
واﻻنخراط في النظام اﻻقتصادي المعولم الذي سيفقدها الكثير من مقومات سيادتها
اﻻقتصادية .أن رفض ومقاومة الهيمنة اﻷميركية هو أمر ممكن وملح وقائم وذو جدوى
في آن معاً وهو متوافق مع الميول التاريخية لتحول العالم في رفض اﻷحادية القطبية.
يمكن النظر إلى اﻻستعداد الراهن ﻻستخدام القوة أداة من أدوات السياسة الخارجية
اﻷمريكية على أنه الحلقة اﻷخيرة من سلسلة التحوﻻت الكبيرة اﻷربعة التي مرت بها
استراتيجية اﻷمن القومي منذ عام  .1945التحول اﻷول كان ردا على صيرورة الحرب
ذات قدرة تدميرية شاملة بعد قصف اليابان بالقنابل النووية ،وتمثل بالتالي في اعتبار
الحرب مﻼذا أخيرا ودليﻼ على فشل الدبلوماسية ،والتحول الثاني تمثل في تطوير طيف
من اﻻستراتيجيات والقدرات العسكرية القابلة لﻼستخدام بمرونة للتصدي للمد الشيوعي
المحدود والشامل كما في حالة كوبا .والتحول الثالث كان ردا على إخفاق الوﻻيات
المتحدة في فيتنام وتمثل في اﻻنتكاس من مفهوم الرد المرن إلى حصر الحرب بأوضاع
يكون فيها اﻷمن القومي اﻷمريكي معرضا للخطر .أما التحول الرابع فقد استند إلى
تجربة حرب الخليج وتعزز بنتائج الحملتين على كوسوفا وأفغانستان وينظر إليه باعتباره
عودة لتأكيد مرحلة ما قبل حرب فيتنام .وهكذا تم تكريس القوة العسكرية ليس في
مواجهة خطر يتهدد اﻷمن القومي بالمفهوم الضيق ولكن كأداة بيد الدبلوماسية وفقا
لمفهوم موسع لﻸمن القومي مدمج مع المصالح النامية باستمرار للعولمة 

منار مهدي
فلسطﲔ

 عندما تنحاز ُ
فلسطينيا ،نجد نحن وأقﻼمنا
عقولنا لﻸفكار والشعارات المطروحة
ً
ً
أحيانا للدفاع عن هذه المرحلة اﻹستثنائية في حياتنا ،والتي خرجت عن
ننساق ُمرغمين
المعقد.
مسارها الطبيعي إلى مسارات ُمبهمة في دراما المشهد السياسي الفلسطيني ُ
للمراجعات
لذلك نقول ،وﻻ سيما بعد التجربة الفلسطينية القاسية ،ﻻ بد من العودة ُ
الموصل إلى
واﻻستخﻼصات الوطنية ،ﻹعادة تصويب المسار الفلسطيني في اﻻتجاه ُ
المتغيرات المحلية واﻹقليمة ،لكن دون التنازل عن
المرونة بالتعامل مع ُ
اﻹبداع في ُ
المتراكمة من حالة اﻻستهبال الصهيوني واﻻستعباط
جوهر ومضمون المواقف السياسية ُ
اﻷمريكي.
وهذا يدعو إلى اتخاذ خطوات فلسطينية ُمتقدمة قد تساعد في تحسين أداء ما هو
ُمستحق في عملية إعادة الثقة بالنفس للشعب الفلسطيني ،ﻻ سيما في هذه المرحلة
والظروف التي تمر بها القضية الوطنية ،والتي تتعرض إلى كل أشكال التصفيات
السياسية في ظل التشتت العربي ،والتخلي الفلسطيني عن ُممارسة حقه في خوض
والمسلح في معركة هي ستكون ضد كل ُمضاعفات الهزيمة
استكمال النضال الشعبي
ُ
التي تسبب بها البعض من بعض القيادات والفصائل واﻷحزاب الفلسطينية.
ممجوجا إذا توفرت اﻹرادة
صعبا ،ولكنه ُممكن وغير
العموم يبدو اﻷمر
ً
ً
فعلى ُ
المتسلحة بالوعي الذي ُيفهم منه ،أنه بدون "نحن" ،ﻻ يوجد" ،هم" ،وإن القبول باﻷمر
ُ
ُُ
وبالحلول
الواقع المفروض على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وغزة،
المستوردة أو بالمطروحة اليوم بخيرها وشرها ،هي مسخ لهوية الوطن وخطر على
الحضور لطالما لم ينتفض وينتقل الفعل الوطني
المهدد بالغياب عن ُ ُ
ُمستقبله التحرري ُ
الجماهيري لمرحلة التغيير في السلوك السياسي الفلسطيني 

سري القدوة
فلسطﲔ

 تكشف نتائج اﻻنتخابات لدى دولة اﻻحتﻼل حقيقة الوجه القبيح والعنصري لدولة
عاشت بكذب وخادعت العالم لسنوات طويلة فكيف لرئيس وزراء فاسد ومﻼحق بالقضاء
ومطلوب للعدالة ان يحقق اعلى اﻻصوات وان ما اثبتته نتائج اﻻنتخابات اﻹسرائيلية كان
تعبيرا واضحا عن تفشي ثقافة الكراهية والعنصرية والتطرف لدى دولة اﻻحتﻼل إضافة
إلى كونها دولة مارقة تعمل خارج إطار القانون الدولي وتتمتع بالحصانة واﻹفﻼت من
العقاب ومدعومة من اكبر دولة عظمى فتوفر الوﻻيات المتحدة اﻻمريكية ورئيسها
ترامب الحماية والتغطية على مثل هذا النوع من الجرائم.
إن الخطاب اليميني المتطرف الذي طغى على البرامج السياسية لمعظم اﻷحزاب
الصهيونية والقائم على العنصرية والقمع والبطش والتحريض وازدراء القانون الدولي،
أصبح مرجعا يستند إليه الناخب اﻹسرائيلي في اختيار ممثليه فهذا التفكك واﻻنحﻼل
والرشوة والفساد والتستر على الجرائم هو ما انتجته تلك اﻻحزاب المتنافسة خﻼل
العامين الماضيين لتنتج صراعا قائما على الفساد والعمل اﻻ اخﻼقي فأصبحت القضية
بالنسبة لهم صراع على مراكز القوى المتناحرة في المجتمع اﻻسرائيلي.
وفي المقابل تواصلت اعمال التنسيق بين كل من اﻻدارة اﻻمريكية وحكومة اﻻحتﻼل
من اجل تطبيق صفقة القرن ضاربين كل الجهود الدولية التى تطالب بإقامة سﻼم يكون
على اساس العدل والحقوق وفي ظل ذلك اقدمت كل من امريكا ودولة اﻻحتﻼل على
تنسيق المواقف بينهما لمواجهة التهم الموجهة لهما بارتكاب جرائم من قبل المحكمة
الجنائية الدولية في ﻻهاي ،بعد قرار المحكمة فتح تحقيق في جرائم أميركية في
أفغانستان بعد أشهر معدودة من قرارها بفتح تحقيق ضد الجرائم اﻹسرائيلية في فلسطين
المحتلة وكانت المحكمة في ﻻهاي اتخذت قرار بالسماح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية
الدولية فاتو بنسودا ،بإجراء تحقيق حول جرائم أميركية محتملة في أفغانستان وسيحقق
وممارسات ضد
قضاه بارتكاب جرائم حرب من قبل الوﻻيات المتحدة اﻻمريكية ُ
وسارعت حكومة اﻻحتﻼل بإرسال وفد متخصص الي
اﻹنسانية في أفغانستان.
ّ
واشنطن في الوقت الذي تنشغل فيه اﻹدارة اﻷميركية في قرار المحكمة بفتح تحقيق
بهدف إبراز المصلحة المشتركة للدولتين في مواجهة المحكمة الدولية التي أقرت فتح
تحقيق بالجرائم اﻹسرائيلية في اﻷراضي الفلسطينية في كانون اﻷول /ديسمبر الماضي
وتهدف حكومة اﻻحتﻼل الى تنسيق المواقف بينهم للعمل على توفير غطاء لتحركاتها
بهدف افشال قرارات المحكمة كون ان للوﻻيات المتحدة تأثير كبير على دول العالم حيث
تسعى الى تنسيق الخطوات مع اﻻدارة اﻻمريكية بالضغط على الدول لوقف انشطة
المحكمة الدولية ولمحاربة قراراتها.
إن مواصلة جرائم اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي وعلى نحو خاص اﻷماكن المقدسة اﻻسﻼمية
منها والمسيحية وفي المسجد اﻷقصى والحرم اﻻبراهيمي وكنيسة القيامة والقصف
المتواصل على غزة والقتل العمد ﻷبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات وعمليات
المصادرة الواسعة والتهديد بضم اﻷغوار ،ﻻ بد من مواجهتها ضمن اﻻجراءات الدولية
والقانون الدولي وخاصة عبر محكه ﻻهاي لمحاكمة اﻻحتﻼل على تلك الجرائم وفضح
المجتمع اﻻسرائيلي من الداخل الذي يستمر في تفجير حالة اﻻحتقان غير مبالي بالحقوق
الفلسطينية كون ان دولته قائمة على اﻻرهاب والقمع وهي متورطة في ارتكاب الجرائم
والبطش والقتل بحق الشعب الفلسطيني الذي سيبقى صامدا ومرابطا وواثقا ً أن عمر
اﻻحتﻼل أقصر وان النصر بات اﻻقرب ومؤمنا ومستمرا في نضاله من اجل استرداد
حقوقه وتقرير مصيره وإنهاء وجﻼء اﻻحتﻼل عن جميع اراضيه الفلسطينية
المحتلة
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 تحولت القضية الفلسطينية من نضال شعب لتحرير
ارضه الى مجرد مشروع ربحي للطامحين ،وسبوبة
للدجالين والمنجمين والسحرة وهو امر موجع وفي غاية
اﻻسف …!!

يستريحوا ويتمددوا فاغري اﻻفواه بانتظار طﻼئع هذه
القوة الغيبية المجهولة التي ستنزل كالصاعقة على
اسرائيل وشعبها وتحيلهم الى ﻻ شئ! واخر يختصر
المسافة ،ويؤكد بان عﻼمات خروج اﻻعور الدجال قد
بانت وظهرت دﻻئلها … فاستعدوا !!

وتحول النضال الفلسطيني الذي سقط على دربه آﻻف
الضحايا من خيرة شباب هذه اﻻمة المبتﻼت بالدين
ودهاقنته الذين يحشرونه وانفسهم في كل شئ! فتحول الى
ساحة يلعب فيها خيال الشيوخ الجامح … مهمته اللعب
على مشاعر السذج والبسطاء وتكريس ثقافة اﻻتكال
والترويج للخرافات واﻻوهام …

اتتصور الى اي درك والى اي قاع انحدرت هذه اﻻمة
فتحولت او حولها ابنائها الى عينة نموذجية من الضياع
والمرارة والشقاء اﻻنساني؟!
وماذا عن آلة الحرب التدميرية التي تمتلكها اسرائيل
ورؤوسها النورية؟ فنجد الحل لهذه المشكلة البسيطة عند
الشيخ حسن شباني وغيره الذين يؤكدون بان التكنولوجيا
لن يكون لها وجود في المعركة القادمة بين المسلمين
واليهود في آخر الزمان ،وانما ستعود المعارك كما كانت
ايام اﻻنتصارات اﻻسﻼمية اﻻولى بالفرس والسيف
والترس والرمح ،وبما ان العرب مشهود لهم بالمهارة
والباع فيها فالنتيجة محسومة سلفا ً لصالحهم ،وعلينا ان
ُنعلم ابنائنا من اﻻن فصاعداً كيفية صنع واستخدام السيف
بدل التكنولوجيا التي سيكون اختفائها حتمي بعد ان تقع
الحرب التي يتمناها الشيوخ بين روسيا وامريكا وعندها
سيستعمل الطرفان القنابل الكهرومغناطيسية التي ستؤثر
سلبا على المنظومات اﻻلكترونية في اﻻرض وتدمرها
… الى اخر الهرت!

ما دخل الدين في نضال امة من اجل خﻼص ارضها؟
اذا كان من يتصور مثل ما تصور وراهن الحمساويون
وزعيمهم اﻻخواني هنية على الدين كمحرك ومنقذ
للقضية فهو واهم ،وكما ترون لم يحصدوا في النهاية
سوى الخيبة والفشل ،كما راهن غيرهم على القومية
وفشل ،وعلى اليسار وايضا فشل! الرهان الصحيح:
اﻻرادة والعزم والتضحية بﻼ حدود من الكل!
واليوم يشاهد المتتبع للفيديوهات على منصات
التواصل الترويج المخجل لمعجزة قادمة بحسابات قرآنية
وتوراتية كما يقولون! ليس من الشيخ بسام فقط هذه المرة
وانما ظهر شيوخ وشيوخ يؤكدون حتمية زوال إسرائيل!
ولهم فرضياتهم وحساباتهم وادلتهم الغريبة والشاذة!
والمصيبة ان اغلب الشيوخ المنجمين هؤﻻء اذا لم يكونوا
جميعا ً فلسطينيون اصحاب القضية ،وعليك تصور
مستوى اﻻنكسار والهزيمة التي تمر بها النفسية
الفلسطينية من يأس وانكفاء … ! لو استغلوا الوقت الذي
يقضونه في البحث عن ادلة من الكتب الصفراء في شئ
آخر نافع ومفيد لهم ولغيرهم لربما استفادوا وافادوا اكثر
من هذه الترهات!

يقول المثل )اﻻنسان عدو ما يجهل( وما هذا الطرح
الشاذ والمتخلف اﻻ انعكاس على ما يعانيه العقل المسلم
المحدود من عقدة النقص ،واﻻحساس بعقدة الحقارة تجاه
التكنولوجيا الخادمة للبشرية كلها ولوﻻها لما استطاع
الشيوخ من توصيل اصواتهم الى اسماع اﻻخرين! ﻻ
غرابة في هكذا سفسطة وتخريف ،فمدينة العقل العربي
اليوم بﻼ اسوار وابوابها مشرعة تهب عليها الرياح
الصفراء من كل اتجاه!
خﻼصة مبكية مضحكة مؤلمة … !!

سأسرد لكم حكاية من التراث :مرة جاءوا بشخص
رامي الى الخليفة هارون الرشيد وهو في احدى جلسات
اﻻنس والفرفشة كعادت الخلفاء في ذلك الزمان…
اخبروا الخليفة بان هذا الرجل الفلتة لديه قدرة ومهارة
خارقة فهو يستطيع ان يطلق السهم من بعيد فيخترق ثقب
صغير من حلقة صغيرة جدا ً ،فاعطى الخليفة اﻻذن
للرجل بأن يعرض ما عنده على سبيل المتعة والتسلية …
فادى صاحبنا هذه المهارة النادرة امام الخليفة بإتقان،
فتعجب الجالسون لما قام به واستحسنوا عمله … ساله
الخليفة :كم من الوقت تقضيه على التدرب على هذا
العمل؟ فاجاب الرجل متباهيا ً مزهوا ً ،وهو ينتظر بحرارة
المكافأة المجزية التي سيعطيها له الخليفة ُ ،ﱠ
جل يومي
اقضيه في التدريب  ،يا موﻻي …! فأمر الخليفة له بالف
درهم وان يجلد مائة جلدة … دُهش الحظور لهذا القرار
وصعق الرجل منه ايضا ً … فقال الخليفة مفسرا ً :اما
ُ
اﻻلف درهم فهي مكافأة له على مهارته ،واما المائة جلدة
فهي عقوبة له على تضييع وقته في عمل ﻻ طائل وﻻ
فائدة منه! والقصص دروس وعبر لمن يريد ان يفهم
ويستفيد!

اخيرا ً :
اذا لم ُتردم هذه الحفرة التي تتجمع فيها المياه اﻵسنة
فعلى دنيانا السﻼم ،ولتذهب فلسطين الى … احضان
نتانياهو وزوجته سارة العياره!! 

جﻼل اﻻسدي
العراق

تغص هذه اﻻيام الفضائيات باناس ملتحين يبدو انهم
سلفيون ،فتحولت حتمية زوال اسرائيل في ثرثرتهم ليس
الى رجاء وامنية ،وانما الى حقيقة تكاد ُترى رؤية العين!
ولكنها هذه المرة غير مقيدة بتاريخ معين وانما مفتوحة قد
تحدث غدا او بعد سنوات ،ﻻ احد يدري وعلى
الفلسطينيين ان ينتظروا الفرج هذا … المستخلص من
الكتب المقدسة! كما يؤكد ذلك الشيوخ من امثال فﻼن
وعﻼن دون ذكر اسماء! وكل مــا على الفلسطينين اﻻ ان
 -18ال ات
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 تحار وأنت تقلب صفحات رواية "فرس العائلة"
لمحمود شقير من أين تبدأ الحديث عنها لكثرة ما حوت
من شخصيات ووقائع .أكثر من مائة شخصية أحصيتها
وأنا أقوم بفهرسة ﻷسماء الشخصيات وأهم ما يجري
معها .ولو أننا قسمنا عدد صفحات الرواية )في حدود
300صفحة( على مائة من الشخصيات ،لكان نصيب كل
شخصية قرابة ثﻼث صفحات.

ليبدو فعل الحرث مشتركا بين اﻷرض والمرأة .فكﻼهما
حرث ينتج عنه خصب ،لنجد أنفسنا وكأننا أمام طقس
تموزي من طقوس ما قبل التاريخ.
وفي مواقعات أخرى يتم الطقس على البيدر بين
حصيد الكرسنة ،أو بين القطيع الهاجع على نور القمر،
ورائحة الخصب تتضوع منه .أو إلى جانب نار مشتعلة
في البرية.

و قد يكون هذا التقسيم وحده كافيا ﻹثبات أن البطولة
في الرواية جماعية ،بغض النظر عن الشخصيات التي قد
تستأثر بالحديث عنها أكثر من غيرها ،وبغض النظر عن
بعض الوقائع التاريخية وحكايات الناس وتقاليدهم
وصراعاتهم وأهازيجهم ،التي ﻻ تنسب إلى شخصية
بعينها ،بقدر ما تنسب إلى العشيرة التي تتحدث عنها
الرواية ،بحيث تغدو العشيرة هي بطل الرواية وليس
الشخصيات بحد ذاتها .فالشخصيات تقدم بوقائع وأفعال،
فﻼ تعود الشخصية بحد ذاتها مهمة بقدر أهمية اﻷفعال
والوقائع الناجمة عنها .واﻷمر نفسه ينطبق على حكايات
الناس وتقاليدهم وأهازيجهم ،التي شكلت النسيج الروحي
لتكوينهم ،بحيث يمكن القول أن الرواية بدت وكأنها منجم
لتراث العشيرة التي تتحدث عنها الرواية ،وهو ما لم
نشهده في أية رواية أخرى بهذا القدر من الثراء.

يوظف محمود شقير خبرة طويلة مع الكلمة في قرابة
أربعين مؤلفا وقرابة ستين عاما مع الكتاب وفنون السرد
اﻷدبي ،ليبدو كساحر يجمع رزمة من اﻷوراق تتحدث
عن أكثر من مائة شخصية ،ثم يشرع في سحبها ورقة
ورقة ،دون أن نعرف كيف سحبها ،بما ﻻ يتأتي إﻻ لمن
خبروا فن السرد وأتقنوا سحر الروي .يسير بشخوصه
بخطوط شبه متوازية وكأنه يسير بهم معا في آن واحد،
فﻼ يطيل الحديث عن شخصية إﻻ لينتقل إلى أخرى،
والقاريء الذي ﻻ يركز في القراءة قد يضيع ،غير أنه
وإن ضاع سيجد نفسه مشدودا إلى متابعة الواقعة الحدث
دون أن يعير كثير اهتمام ﻹسم الشخصية التي تجري
معها الواقعة .فنحن لسنا أمام رواية شخصية ،أو قصة
بوليصية تكتم انفاسنا ونحن نتابع مجريات البحث عن
القاتل ،نحن هنا أمام بطولة جماعية نتابع فيها حياة هؤﻻء
الناس في مجتمع البداوة .وهذا ﻻ يعني أن محمود أهمل
رسم شخصياته ،أبدا ،فقد كان حريصا على تميز كل
شخصية وتفردها عن غيرها .لكن كثرة الشخصيات
والتنقل من واقعة إلى أخرى حال دون تركيز القارئ
على الشخصيات .ورغم ذلك تعلق في اﻷذهان شخصيات
كثيرة ﻻ يمكن أن تنسى.

هذه المقدمة تشير إلى التكثيف الشديد الذي كتبت به
الرواية .ومن الواضح أن محمود أفاد من تقنياته الفنية في
كتابة القصة القصيرة ،كونه كاتبا لها بامتياز ،فطبق
تقنياتها على عالم الرواية ولو قدر اﻹمكان.
سنتوقف قدر اﻹمكان مع أهم شخصيات هذه الرواية
وأفعالها ،وسنتوقف مع مكنونها التراثي إذا اتسع المجال،
لكن بعد أن نوجز ما تتحدث عنه الرواية ،متطرقين قدر
اﻹمكان إلى بنائها الفني ،مع ادراكنا التام أن هذه الرواية
قد تحتاج إلى دراسة بحجمها لتحيط بكل جوانبها.
**********
يحدثنا محمود شقير عن رحلة عشيرة )العبد الﻼت(
من البرية إلى مشارف مدينة القدس ،يحدثنا عن التحول
من البداوة والدخول في المدنية ،عن هجر مضارب بيوت
الشعر إلى البيت الحجري الحديث ،عن ترك الرعي
والزراعة ولو جزئيا للعمل في مرافق المدينة المختلفة.
عن هجرالدراسة عند الشيوخ ببيضة ورغيف إلى
المدرسة الحديثة ،عن ترك الثوب البدوي إلى الفستان،
عن اشعال النار بالحطب إلى موقد الكاز )البابور( عن
التحول من الحكم التركي إلى الحكم اﻹنكليزي .عن رجال
ارغموا على خوض الحرب إلى جانب اﻷتراك ليعودوا
جثثا أو يختفون ،وعن رجال حاربوا مع اﻹنكليز ليعودوا
محملين قتلى على ظهور البغال.

يسيرمحمود مع شخوصه خطوة إلى اﻷمام وخطوة
إلى الخلف .إلى اﻷمام في ما هو مستجد وما سيستجد من
أحداث ،وإلى الخلف لنعرف ماضي اﻷسرة أو ماضي
الشخصية في الرواية .يتم السرد عن الماضي باستقراء
ذاكرة الشخصية ،أو عبر حكايات اﻷم ،أو من قبل
الراوي نفسه باسترجاع الماضي ،أو عبر أحﻼم
الشخصيات .يتنقل بنا من حدث إلى آخر بتكثيف شديد
ودون أية مطمطة أواستطراد.

ﳏمود شاهﲔ
فلسطﲔ

يحدثنا محمود عن رجال مزواجين يعشقون النساء
واﻷبناء ،ويحبون الحكايات الشعبية والخرافات
والبطوﻻت والفروسية .يحدثنا عن نساء يعشقن وينجبن
ويحببن دون حدود ،ويحلمن بالجن والشياطين ،أو يهرب
بعضهن مع عشاقهن .عن الشحادين والباعة المتجولين
عن الجبليين وقرودهم التي ترقص للنساء ،عن رجل
أطعم ظله بيضة ورغيفا ،عن الغجر وهجراتهم وفنونهم،
عن ثورات مجهضة وبطوﻻت فردية .عن عادات وتقاليد
وطقوس ومشاعر وأحاسيس وصلوات وأغان ترسم نسيج
أرواح هؤﻻء الناس ،وتسبر خفايا نفوسهم.
يحدثنا محمود بمحبة ﻻ تخلو من طرافة عن طقوس
الخصب عند هؤﻻء الناس ،ليوحد بين خصب اﻷرض
وخصب اﻷنثى .المواقعة الجنسية مع المرأة قد تتم في
حقل الحراثة ،على ظهر البغل أو استلقاء على اﻷرض،
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يحدثنا محمود عن مشاجرات عشائرية قبلية ،عن
أناس يغرقون في الينابيع أو في برك المياه .عن امرأة تلد
طفﻼ بأذني حصان ،يجيد الصهيل  ..عن تاجر دجال
يزني بالنساء بذريعة تقديم دواء للنساء العقيمات ،وعند
موته يتحول ضريحه إلى مقام يضاف إلى مقام آخر تقدم
له النذور وتجري فيه طقوس العبادة .يحدثنا عن جني
يظهر للنساء في كلب أسود .يحدثنا عن فرس العائلة
الغائبة الحاضرة التي تظهر بصهيلها في الملمات من
اﻷيام ،لتدخل الزمن الماضي بالزمن الحاضر ،مذكرة
باﻷصالة والحنين والوفاء إلى فارسها الراحل الذي قتل
غيلة وغدرا ،يحدثنا عن رجال يقتلون الضباع والغيﻼن.
يحدثنا محمود عن أم الغيث وموسم النبي موسى ،وعن
أعراس هؤﻻء الناس وأغانيهم .يحدثنا عن قطعان تجرفها
السيول أو تسطو عليها الذئاب .يحدثنا عن الجدب ،عن
أطفال يدهمهم فيضان فيغرقون في لجة مياهه .يكاد
محمود أن ﻻ يترك شيئا إﻻ ويتحدث عنه ،لنجد أنفسنا
أمام كنز من التراث ﻻ يستطيع أن يحيط به إﻻ من عايش
هؤﻻء الناس وخبر منجم حياتهم وتاريخهم اﻹجتماعي
وأساطيرهم وحكاياتهم.
يستوحي محمود من اسم عائلة من السواحرة تدعى
عائلة )العبد الﻼت( )بالﻼم المضخمة ،كونها جمعا لمفرد

عبد ﷲ باللهجة العامية( اسما للعشيرة المنحدرة من
أصول بدوية التي تتحدث عنها الرواية ،وليبقي على الﻼم
مبهمة لتلفظ مخففة ،ليوغل بنا بعيدا في التاريخ ،إلى أناس
كانوا يعبدون في الجاهلية وثنا يدعى الﻼت ،يرمزون به
إلى ﷲ ،فيتقربون منه ويتعبدون إليه ،وقد اقترن اسمه
غالبا في مدونات التاريخ بالعزى ومناة.

من أول سطرين في الرواية يقدمه محمود كأحد أبناء
البرية العاشقين لها حتى وإن أجدبت .لكن هذا العشق لن
يمنعه من التفكير في الرحيل إلى مشارف القدس ﻹيجاد
فرص للرزق ﻷبناء العشيرة ،ولتحقيق بعض ما يصبو
إليه من رغبات ،فالبرية لم تعد كما كانت "فالريح التي
تقبض على الغيوم من أذيالها لتأخذها إلى شتى البقاع
جالبة معها المطر ،ﻻ تحضر إﻻ لتعيث خرابا في
مضارب العشيرة ،والمطر منقطع أو هو شحيح في
أحسن اﻷحوال ،واﻷغنام جفت ضروعها ،وسبل العيش
أصبحت أكثر صعوبة" )ص .(9

أقام محمود شقير بناءه الدرامي أو المحور الذي تدور
حوله اﻷحداث ،على هجر البرية والرحيل إلى مشارف
مدينة القدس .والمرور على شخصيات العشيرة هو
لتحديد موقفها إما مع الرحيل أو ضده .وحين نكاد ننسى
في غمرة اﻷحداث المتﻼحقة ،الغاية من هذه الرواية
يفاجئنا محمود بموقف شخصية من الرحيل .غير أن هذا
الحامل الدرامي لﻸحداث ﻻ يغدو مهما إلى هذا الحد أمام
سحر الحياة االميثولوجية لهؤﻻء الناس ،فﻼ يترقب
القاريء حدوث الرحيل بل وقد ﻻ يهمه إن لم يحدث.

لمنان وقفات صلبة مع اﻹنكليز كما ﻷبيه مع اﻷتراك
من قبل .يقسو أحيانا على أبنائه مثلما فعل مع ﷴ الصغير
حين ألقاه في بئر لسبعة أيام ليردعه عما يود فعله بعد أن
غدا متدينا .ومنان عاشق للنساء ،تزوج ستا منهن.
يمارس الجنس بطقوس خاصة أقرب إلى طقوس الخصب
في العبادات القديمة  ..في الطبيعة :في المرعى ،بين شياه
القطيع الهاجع في الليل ،على ضوء القمر ،في الحقل ،في
بيت الشعر.

غير أن هذه اﻷصول الضاربة في التاريخ تأخذ مكانها
في التندر حين نجد أبناء العشيرة يمزحون ويجذفون على
العشيرة بنسبها إلى أبي جهل.

وأخيرا يتم الرحيل .لكن متى؟ في الصفحة 144
و 145من الرواية) :صبيحة يوم الرحيل كانت قاسية
على اﻷنفس وعلى اﻷبدان ،نهضت النساء منذ الفجر
ورحن يحزمن اﻷمتعة(.
)توجه منان وأبناء عشيرته غربا ،يحملون على
الجمال والخيول والبغال والحمير أمتعتهم ،وكانوا أسبق
في الرحيل من عشائر عرب السواحرة(.
سأكتفي بهذين المقطعين من الرحيل ﻷشير هنا إلى
التداخل بين الواقع الفني المتخيل والواقع التاريخي
الواقعي أو الحقيقي .فمحمود هنا يشير إلى عشائر عرب
السواحرة وهي عشائر حقيقية ما تزال تعيش في أراضي
جبل المكبر والسواحرة الشرقية ،بينما عشيرة العبدالﻼت
التي يقودها المختار منان هي عشيرة متخيلة .ثم إن بلدة
رأس النبع التي يقيمها الراحلون على مشارف القدس هي
بلدة متخيلة وﻻ وجود لها على الخريطة المقدسية .غير
أن محمود يجعلها بلدة لها وجودها حين يجعل بعض
الثوار وقادتهم يزورونها ،كالشهيد القائد عبد القادر
الحسيني وبعض رفاقه .كما أنه يتطرق إلى بعض أبناء
السواحرة الذين كانوا مع الثورة أو في جيش اﻹنقاذ.
لقد حاول محمود قدر اﻹمكان اﻹبتعاد عما هو واقعي
تاريخي ليتيح لنفسه كمؤلف التحليق ولو جزئيا في عالم
الخيال الذي هو أهم متطلبات اﻷدب ،وبالقدر نفسه حاول
اﻹبقاء على اﻹلتصاق بالواقع ليتيح لنفسه التحدث عن
هموم الناس وحياتهم وتحوﻻتهم ،دون أن يفارق الواقع
مخيلته ،لتنتمي روايته إلى اﻷدب الواقعي .والحق إن
تعبير مدرسة الواقعية السحرية التي انطلقت وسادت بعد
ظهور أدب أميركا الﻼتينية في العالم العربي ،يمكن أن
ينطبق على رواية فرس العائلة بجدارة.
بالتأكيد ليس في اﻹمكان التوقف عند كل شخصية من
شخصيات الرواية وإﻻ ﻻحتجنا كتابا بحجم الرواية نفسها
كما أسلفنا .سنحاول قدر اﻹمكان الوقوف عند أهم
الشخصيات.

حين مارس الجنس ﻷول مرة مع فاطمة كان شابا
يرعى قطيع أهله ،وكانت فاطمة ترعى أغنام أهلها ..
تركا اﻷغنام ترعى وقاما بفعل الحب .قلقت فاطمة من
وضعها بعد أن فقدت عذريتها .فعقد قرانه عليها ببساطة
ودون أية تعقيدات" .جلست فاطمة على حجر وهي
مطرقة برأسها إلى اﻷسفل ورموشها تنسدل فوق عينيها
الواسعتين ،رف جفناها ورمقت منان وهو جالس أمامها
على حجر ،سدد نظرة نحوها وقال :أنت على حجر وأنا
على حجر .بلعت ريقها وقالت :أنا اﻷنثى وأنت الذكر"
)ص  17و .(18
عقد قران يرتبط بالطبيعة وبساطة الحياة بالجلوس
على الحجر ،وجعله جزءا من نص عقد القران!
هذه المواقعات الطقسية تتجلى أكثر حين يمارس منان
الحب على نور القمر ،وأكثر حين يمارسه في حقل
الحراثة  ،فيغدو ممارسة مقدسة للخصب ،فكما يتم حرث
اﻷرض لتخصب ،يتم حرث المرأة لتخصب أيضا .فحين
كان الصراع ملتهبا بين اﻹنكليز واﻷتراك ،جاءت وطفاء
إلى منان في الحقل ،وراقها مشهد سكة المحراث وهي
تغوص في التربة وتقلبها ..

انجب منهن أربعة عشر ولدا وست بنات .تميز منهم
وطاف وﷴ الكبير وأدهم ويوسف.
يوسف :التحق بثورة القسام  .القي القبض عليه.
وسجن.
ﷴ الكبير :دارت حوله تقوﻻت كثيرة بذهابه إلى يافا
ومعاشرة اليهوديات ،إلى أن أحب المسيحية مريم واستقر
في القدس ،وصلى مع مريم في الكنيسة ،وراح يردد
ابتهاﻻت مسيحية وإسﻼمية ،وحين سمعته مريم راحت
تردد مثله ،لتغدو الديانتان دينا واحدا.
هذا الجانب الديني المتسامح جدا نلمسه في رواية فرس
العائلة بوضوح .فالبدوي تحديدا يعيش الدين كطقس ﻻ
أكثر وﻻ يعرف التعصب والتكفير إطﻼقا.
أدهم :الذي له أذنا حصان :اتصف بالحكمة والذكاء
.وكثيرا ما كان يصهل مقلدا صهيل الفرس ،والفرس ترد
بدورها على صهيله بالصهيل ،يمتطيها وينطلق بها
ليجوب المضارب والبراري ويعود  ..خافته النساء
وأعجبت به عمته مهيوبة.
وطاف :ابن وطفاء القوي .إنه شمشون الفلسطيني،
إنما بسبع شعرات فقط في رأسه ،لهن سحر خاص كما
تعتقد النساء ،منهن يستمد قوته الطاغية ،وليس هناك دليلة
أو قوة قادرة على نزع الشعرات  ..أحب الغجرية مروادة
وتزوجها .استشهد في مواجهة مع اﻹنكليز والصهاينة.
كانت أمه وطفاء مولعة باللعب بالحجارة واﻹلتصاق
باﻷرض .ورث هذا عن أمه بعد رحيلها .واكتسب بنية
قوية واجهت تدفق السيل بصﻼبة ولم تجرفها.
يوم استشهاده في المواجهة كان بطﻼ .واجه رجال
اﻹحصاء بيديه وراح يطرحهم أرضا واحدا بعد اﻵخر.
إلى أن أطلقوا عليه النار .شيع كبطل .بكاه أبوه منان
بلوعة ،وبكاه الرجال والنساء وتحسروا عليه .ورثاه عمه
عبد الجبار بقصيدة ،وشقت مروادة ثوبها ولطمت خديها،
وأبت الزواج من بعده طيلة سبعة أعوام.
في مشهد استشهاد وطاف يرسم محمود صورة
شامخة لسقوط البطل الفلسطيني تجلت في تشييعه
والحزن والندب عليه .وهذه المسألة ﻻ يلتفت إليها الكتاب
الفلسطينيون كثيرا أو ﻻ يعطونها حقها .يشعرنا محمود
بوصفه لسقوط وطاف أن نجما هائﻼ قد هوى وآل إلى
اﻹندثار.

أجلسها منان على ظهر البغل ووركاها منفرجان على
ظهره ،وما لبث أن طرحها أرضا وشرع في حرثها.
)ص .(78جاء في النص القرآني" :نساؤكم حرث لكم
فأتوا حرثكم أنى شئتم" )البقرة .(223

*اﻷب ﷴ:

فها هو القرآن يعتبر المرأة حرثا ،والحرث مفردة ﻻ
يمكن ربطها إﻻ باﻷرض للدﻻلة على الخصب .حسب
هذه الرؤية تعامل محمود مع الجنس في روايته وبشكل
خاص مع ممارسات منان :همدت حركتها وهي تتأمل
بكسل لذيذ ما جرى قبل لحظات.

تزوج ست نساء .قتل له ابنان في حروب السلطنة
العثمانية .اشتهر بمﻼحقة النساء .واضطر إلى تحمل
مسؤوليات العشيرة بعد مقتل أبيه .ذهب إلى الحج ليعود
منه متعبا ومريضا  ..ومن ثم يموت .ليخلفه ابنه منان في
المخترة.

نهض من جوارها ومﻸ راحة يده بالماء ورشقه على
التربة الحمراء ،وقال إن هذا يجعلها أكثر خصوبة .اختلج
جسدها وهي تراه يرشق الماء" )ص .(78

* الجد الشيخ عبد ﷲ:

*منان

الربط هنا واضح بين انتشاء جسد المرأة ورشق الماء
على التربة.

منان هو مختار العشيرة وشيخها لكن ليس بالمعنى الديني
للمشيخة .وﻻ شك انه استأثر بحصة اﻷسد من الوقائع.

تزوج منان ست نساء :فاطمة ومثيلة ووطفاء وسميحة
وصفية ووضحاء .كان لكل منهن مكانة خاصة في نفسه.
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خاض مشاجرات عشائرية كثيرة على اﻷرض
والمراعي والمياه" .على مسافة من مضارب العشيرة
برز له عدد من فرسان عشيرة الفرارجة واشتبكوا معه
وأردوه قتيﻼ ثم ﻻذوا بالفرار .ظلت فرسه تحمحم بالقرب
من جثته ،وحين اشتمت رائحة دمه المتخثر ،راحت تشب
رافعة قائمتيها اﻷماميتين إلى أعلى كأنها تطلب النجدة،
وحين لم يصل أحد انطلقت تعدو مثيرة النقع خلفهـــا ،ولم

السردي الرفيع ،الملم بكافة نواحي الحياة لمجتمع ما ،لما
حواه من تكثيف في السرد ،وبﻼغة في اللغة ،واستعارات
طريفة ،وعادات وتقاليد راسخة وميثولوجيا مدهشة.
ووقائع مصطفاة ونادرة.

تتوقف إﻻ أمام مضارب العشيرة" )ص .(35
*اﻷم صبحاء:
راوية العشيرة ،وحافظة تاريخها الميثولوجي
وحكاياتها وأساطيرها ومشاجراتها وفضائح نسائها .كان
منان يلجأ إليها دائما ليستمع إليها ويأخذ بنصحها .برحيلها
تنتهي الرواية .آخر ما نطقت به أنها طلبت فرس العائلة:
"وظل المختار يحدق في وجه أمه إلى أن انطفأت قبيل
الفجر بقليل ،تاركة خلفها حكايات ظل يتناقلها أبناء
عشيرة العبدالﻼت وبناتها جيﻼ بعد جيل" )ص .(310
لﻸسف ليس في اﻹمكان اﻹستطراد أكثر ﻷن المجال
ﻻ يتسع .فهناك شخصيات كثيرة يمكن التطرق إليها من
النساء والرجال .كعبد الجبار قاتل الضباع وصاحب
الحكايات الطريفة ،والشيخ عبد الرحمن الذي يكفر
العشيرة ووضحاء التي تهتم بظلها ،وحفيظة التي قتل
بسبب عشقها عدد من الرجال والعراف الدجال،
والتاجرالنصاب ،والتركي علي اوغلو واﻹنكليز واﻷتراك
والجن وعشرات غير هؤﻻء ،عدا الفرس التي تحتل
بطولة شبه مطلقة في الرواية .وعدا الحكايات الكثيرة،
واﻷهازيج والطقوس والعادات التي تشكل النسيج
الروحي لهؤﻻء الناس والتي شغلت قدرا كبيرا من
صفحات الرواية.
اﻹنتقال إلى مشارف المدينة أدى إلى تحوﻻت كثيرة
طرأت على حياة الناس ،كارتياد الحمامات وارتداء
اللباس المديني والعمل في المهن المختلفة التي لم تكن
معروفة في البادية.
قد ﻻ أبالغ إذا ما قلت أنه ﻻ توجد صفحة في الرواية ﻻ
تثير الدهشة ،وما أدهشني أكثر في الرواية هو اﻹنتقال
من حدث إلى آخر ،أو اﻹنتقال من شخصية إلى أخرى،
وإذا لم يكن القاريء متنبها فإنه سيضيع .ﻷضرب مثﻼ:
"بنى منان لزوجته الجديدة بيتا على مقربة من بيت
زوجته اﻷولى ،وانقطع عن الخروج إلى المضارب سبعة
أيام بلياليها .فسرت بعض النسوة ذلك بأنه عائد لجمال
مثيلة ولقدرتها على اجتذاب الذكرإلى فراشها أطول مدة
ممكنة .حينما علم الشيخ ﷴ بذلك أدرك أن جيﻼ جديدا
آخذ في اﻹنتشار فوق البرية ،ما أشعره بشيء من البهجة،
وراح يفكر في الزواج مرة أخرى.

إنه حديث الروح إلى الروح .روح محمود شقير إلى
أرواح السواحرة والعيازرة والديسة والسﻼونة والطورة
والعبيدية والتعامرة والصورباهريين والعساسوة ..
والمقدسيين جميعا ،والفلسطينيين إن شئتم.
ثمة مﻼحظة ﻻ بد منها:
لمست خﻼل متابعتي للروايات الفلسطينية التي
حصلت عليها منذ قدومي إلى عمان قبل أكثر من عام إلى
تفاعل وتواصل ملحوظ بين الروائيين في اتجاه تطوير
وإغناء الرواية.
فالفرس رمز اﻷصالة تظهر في خمس روايات ﻷربعة
كتاب ،كل كاتب يحاول أن يضفي عليها ما يجود به
خياله ،وكذلك اﻷم رمز اﻷرض ،إضافة إلى شخصيات
يتم تعميق حضورها ،ما ذكرني بالتفاعل الذي كان قائما
بين غسان كنفاني وسميرة عزام .فحين كتب غسان
كنفاني قصة "القميص المسروق" عن فلسطيني يحرس
مخازن وكالة الغوث يقوم بقتل فلسطيني آخر جاء
ليسرقها ،ردت عليه سميرة عزام بقصة "ﻷنه يحبهم"
وهي عن فلسطيني يعمل في مخازن الوكالة أيضا ،لكنه
يقوم بدوسها بقدميه ومن ثم يشعل النار فيها للتخلص من
لقمة الذل.
التفاعل القائم اﻵن يسير في اتجاه آخر أشعرني
بالتأكيد بتطور الرواية الفلسطينية ،القادرة على الخروج
من عبء التاريخ ،والواقع اﻹجتماعي السياسي ،لتدخل
أعماق النفس اﻹنسانية ،وتنتج المعادل للمأساة ،وما
أثمرته ،وليس ما سارت عليه ،وﻻ شك أنني لمست
البوادر اﻷولى في ما قرأت لولوج هذا اﻹتجاه ،وبشكل
خاص عند محمود شقير ،وابراهيم نصر ﷲ ،وجمال
ناجي ،ويحيى يخلف ،ورشاد أبو شاور ،وسحر خليفة،
وغيرهم .وﻻ أعرف ما إذا يتاح لي أن أذكر اسمي مع
هؤﻻء بصفتي عملت في هذا اﻹتجاه وبشكل خاص في
آخر روايتين لي وهما "الملك لقمان" "وغوايات
شيطانية" 

في زمن سابق امتلك الشيخ الجرأة على تحقيق رغبته
في الحال ..ألخ ")(23
ويستمر الحديث عن الشيخ ﷴ اﻷب وليس عن منان
اﻹبن .مع أن الحديث كان عن زواج منان .والقارىء
الذي ﻻ يتنبه لدخول الشيخ ﷴ في السرد ،سيضيع أو
يظن أن الحديث عن منان .وبعد انتهاء الفقرة التي أنبأتنا
بإدراك الشيخ للجيل الجديد ،يتابع محمود السرد عن
الشيخ وليس عن منان الذي انتهى الحديث عنه هنا
باﻹنقطاع عن الخروج سبعة أيام بلياليها.
هذا اﻹنتقال شبه الخفي والسريع هو الذي ألقى بظﻼله
على الخطاب السردي في الرواية ،فما أن يفتح محمود
دائرة حتى يدخل منها إلى غيرها لتظل الدوائر كلها
مفتوحة ،ولهذا قلنا أن محمود يسير بشخوصه بخطوط
شبه متوازية وكأنه يسير بها جميعا في آن واحد.
خﻼصة القول :إن )فرس العائلة( هي ملحمة أدبية بامتياز
ندر مثيلها في اﻷدب العربي على اﻹطﻼق ،وﻻ شك أن
الروائيين العـــرب ،والفلسطينيين منهـــم بشكـــل خاص،
سيجهدون كـــثيرا لبلــــوغ هذا المستوى من الخــــطـاب
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عبد الرزاق السويراوي
العراق

 السيارة البيضاء توقفت للتو بالقرب من باب البيت
الخارجي ,وقد إنعكس على سطح زجاجتها اﻷمامية,
ّ
التوهج .فتح
قرص شمس الصباح ,فبدا كمصباحٍ شديد
ُ
السائق الباب ,وما ْ
ثﻼث نسوةٍ من
ترجل حتى خرجت
إن ّ
وهن ّ
ّ
ّ
بعباءاتهن.
متلفعات
البيت،
بالتوجه صوب النسوة ،ثم فتح الباب الخلفي
السائق
ّ
هم ّ
ّ
للسيارة .خطواته كانت رتيبة جدا ً ,غير ّ
أن إلتفاتة ﻻحت
السيارة
باب ّ
منه نحو المرأة التي كاد جنبها اﻷيسر يﻼمس َ
صرة للمﻼبس ,فيما
الخلفي ,وقد أمسكت بيدها اليمنى
ّ
ّ
ْ
تتوسطهن,
ظهر الفتاة التي
سندت جاهدة بيدها اﻷخرى,
أ
َ
أما المرأة الثالثة ،فكانت هي اﻷخرى ،تسعى ﻹسناد الفتاة
ّ
ُ
نظراته بنظرات المرأة الممسكة
من الخلف .وعندما التقت
خمن مع نفسه ،أنها تودّ لو أنّه أعانها
ّ
بصرة المﻼبسّ ,
ّ
خمنه ،فتناول
الصرة بدﻻً عنها,
بأخذ
ّ
وفعﻼ ،عمل بما ّ
الصرة منها.
تتلوى من شدة اﻷلم ,ولفرط ّ
شدته إنطبعت
كانت الفتاة ّ
يتصبب منه
سحنةٌ صفراء على وجهها الذي أخذ العرق
ّ
بالرغم من عدم إشتداد حرارة الجو .وبين اللحظة
تزم شفتيها بقوة ،فبان الذبول عليهما
واﻷخرى ,كانت ّ
جليا ً ,ولكي ت ّ
خفف من وطأة اﻷلم الذي يعتصرها ,كانت
تضع يديها أسفل بطنها المندلق أمامها ,والذي لم تخف
عباءتها إنتفاخه الواضح ,حتى ّ
سره
أن السائق ضحك في ّ
تكور وإنتفاخ بطنها ,وبين صرة
من التشابه الكبير ,بين ّ
المﻼبس التي وضعها في هذه اللحظة فوق المقعد اﻷمامي
للسيارة.
حركة الناس في الزقاق ما زالت متسمة بالهدوء,
أما النسوة الثﻼث فقد تهالكن
فالصباح ما زال في أّولهّ ,
بأجسادهن فوق المقعد الخلفي لتنطلق السيارة ولكن على
غير عجل ........
في المساء ,وقبيل ْ
ُ
أن تشتدّ
جحافل ظلمة الغروب ,توقفت
فترجلت منها
سيارة ٌ سوداء حيث الباب الخارجي للبيت,
ّ
ً
تعب بدا واضحا عليهما.
إمرأتان ولكن ببطء خالطه
ٌ
حداهن كانت تحتضن بباطني ّ
ّ
كفيها ,رضيعا ً كان ّ
يبدد
إ
بصراخه سكون الغروب ,فيما كانت المرأة اﻷخرى
بصرة المﻼبس التي بدت أصغر حجما ً
تمسك بﻼمباﻻة،
ّ
عما كانت عليه صباحا ً.
ّ
همت
صراخ الرضيع ما زال يتواصل دون إنقطاع فيما ّ
المرأتان بالدخول في البيت .بدأت في هذه اﻷثناء ,تتوافد
ض نسوة الزقاق مع عدد من الرجال.
بإتجاه البيت ,بع ُ
عويﻼ بدأ يتعالى تدريجيا ً
ً
انصرف السائق بسيارته لكن
ُلف
من داخل الدار ,ليطغى على صراخ الرضيع الذي ّ
بقطعة قماش قارب لونها ,لون بشرة وجه الرضيع 

هومان و موشتي .ولعدة قرون كان البابليون والعيﻼميون على عداء تام إلى أن
أخضعهما الفرس لسلطانهم وإستمر العداء بينهما قائما.
وهذا العيد يسمى عيد البوريم ومصدرها كلمة بور الفارسية وتعني "قرعة"  ،ويحتفل
اليهود به في  14آذار بأن يسرفوا في الشراب  ،ولذا سماه العرب عيد المسخرة أو عيد
المساخر  .أما في إسرائيل فيسمى حرفيا "عيد حتى ﻻ تميز شيئا" ومن مظاهر اﻹحتفال
به تﻼوة قصة إستير في اﻹذاعة وصيام اليوم السابق عليه وتبادل الهدايا  .ويسميه
العلمانيون اليهود كرنفال بوريم حيث يتنكر اليهود ويتقمصون شخصيات مختلفة.
وأعتقد أن اليهود اﻵن يحق لهم أن يحتفلوا وأن يسرفوا في الشراب ،حيث أصبح لدي
إسرائيل أكثر من إستير عربية تتنافسن على الخدمة في حظيرة الخنازير من بني
إسرائيل .ومن سوء حظنا في مصر أن لدينا إستير حيزبون إسمها عبد الفتاح السيسي
وتعمل رئيس جمهورية .وقد إعتاد اليهود على يد الصحفي إيدى كوهين تذكير
المصريين من وقت ﻷخر بأن السيسي صهيونيا أكثر من الصهاينة .وتلك هي المسخرة
الحقيقية التي أصبحنا نعيشها في مصر والمنطقة ،والتي تجعلنا أحق من الصهاينة في
اﻹحتفال بعيد المساخر.
وقد بلغت درجة الوقاحة والبجاحة بالسيدة إستير المصرية أن تستقدم سياحا من الصين!!
في الوقت قرر فيه العالم أجمع إيقاف الرحﻼت مع الصين .وهكذا يصل بنا الرئيس
المسخرة أو رئيس المساخر إلى حد إرتكاب جريمة إبادة جماعية في حق المصريين علنا
 .والجميع صامتون ،نخبة ،نواب برلمان ،صحافيين ،إلى جانب الشريحة البسيطة
المؤيدة للسيسي كرجال اﻷعمال ،لم ينطق أحد بكلمة يرفض بها هذا القتل المتعمد.
وكأنهم يعلمون أن عبد الفتاح في مهمة قومية إسرائيلية هي إبادة شعب مصر.
والمﻼحظ أننا في مصر نعيش أكبر قدر من المساخر بوصول الرئيس المسخرة عبد
الفتاح السيسي إلى سدة الحكم .ليجسد إنتصار إسرائيل على مصر إنتصارا مخابراتيا
نهائيا ،مكنها من هدم نظام مبارك واﻹتيان بعميل نجس يدنس أرض مصر.
 بعد منتصف ليل العاشر من مارس  -آذار من كل عام تبدأ إحتفاﻻت عيد المساخر أو
المسخرة عند اليهود ،وحسب القصة التوراتية فقد شهد هذا التاريخ نجاة وخﻼص اليهود
من اﻹبادة .إذ قالت اﻷية  8من اﻹصحاح الثالث في سفر إستير أن هامان كبير الوزراء
في اﻹمبراطورية الفارسية حرض الملك الفارسي ضد اليهود ﻷنهم ﻻ يقيمون قوانينه
وسننه .فأصدر الملك الفارسي أمرا بذبح كل اليهود في اﻹمبراطورية الفارسية  .ونجحت
فتاة يهودية تدعى إستير في إنقاذ اليهود وإثناء الملك عن قراره.

ورغم وجود أكثر من إستير في المنطقة مثل إستير آل زايد وإستير آل سعود ،إﻻ أن
حقارة السيدة إستير المصرية تجعلها تقتل شعبها علنا  .إعتمادا على أنها في حماية اليهود
واﻷمريكان وعلى أن الشعب المصري كله مكبل.
والحقيقة التي يعرفها علماء بني إسرائيل أن الفجر الجديد على وشك أن يولد وأن الحرب
المقدسة توشك أن تبدأ .ويعد إلقاء القبض على السيدة إستير المصرية الشهيرة بعبد الفتاح
السيسي هو عشية إنهاء العلو الثاني واﻷخير لبني إسرائيل .لنتبر ما علوا تتبيرا ونعيد
الهدوء إلى كوكب اﻷرض ،ولنسئ وجوههم ،ولندخل المسجد كما دخلناه أول مرة 

ويقول الكاتب جاري جرينبرج في كتابه "أسطورة توراتية" أن قصة إستير ﻻ عﻼقة لها
بيهود فارس ،فهي تدور حول خﻼف قديم بين البابليون والعيﻼميون .وأن عيد المساخر
)بوريم( في اﻷصل عيدا بابليا وثنيا نقله اليهود العائدين من اﻷسر البابلي.
وتبدأ قصة إستير بإرتكاب الملكة "ووشي" زوجة الملك الفارسي "أحشويروش" خطأ ً
كبيراً بأن عصت أوامر زوجها ،وبسبب وجود بعض الضيوف فقد تحول اﻷمر إلى
فضيحة كبيرة .وكان ﻻبد من طﻼقها حتى ﻻ تقلدها المرأة الفارسية وتعصي أوامر
زوجها .وأمر الملك بالبحث عن زوجة جديدة ،وكان في القصر رجل يهودي إسمه
موردخاي إبن يائير إبن شمعي إبن قيس ،وقد نجا من اﻷسر البابلي مع يكنيا ملك يهوذا
الذي سباه نبوخذ نصر .وكان يرعى ويكفل هداسه أو إستير إبنة عمه يتيمة اﻷبوين،
وتنافست إستير مع الفتيات وتفوقت عليهن بجمالها وحسنها فأصبحت ملكة للبﻼد .وكان
الوزير هامان محبوبا من الملك فجعل كرسيه فوق كرسي جميع المرؤسين ،وجعل كل
العبيد بباب الملك يركعون ويسجدون لهامان الوزير .لكن موردخاي لم يركع ولم يسجد
للوزير ،فإستشاط هامان غضبا وقرر أن ينتقم من جميع اليهود في المملكة .وقال للملك
أن هناك شعبا مفرقا في أنحاء مملكته مغايرين لباقي الرعية ،وﻻ يحترمون قوانين الملك
وسننه.

ﲨال عبد العظيم
مصر

وإقترح على الملك إبادتهم في اليوم الثالث عشر من الشهر
اﻷخير أي شهر آذار – مارس .ونجحت إستير في إنقاذ الشعب
فيما صلب هامان عدو اليهود .والقصة قريبة جدا من قصة
شهرزاد التي تمكنت من إنقاذ بنات جنسها بزواجها من الملك
شهريار.

ويوضح جاري جرينبرج في كتابه أن القصة بها رمزية تعبر عن حربا أسطورية بين
آلهة بﻼد ما بين النهرين .فاﻹسمان مردوخ وإستير يرمزان ﻹثنان من اﻵلهة البابلية
مردوخ وعشتار .أما الشرير هامان والملكة المارقة ووشتي فيرمزان ﻵلهة مدينة عيﻼم
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فﻸول مرةَ َ ،
كونهم في نطاق َمجاميع
مستقل عن َ ْ ِ
عاملت الميديا الفلسطينيين على نحو ُ ْ َ ِ
”العرب”؛ لقد كان ذلك من نتائج التطورات التي حصلت خﻼل الفترة ُ ْ َ ّ
الممتدة ما بين
العاصفة َ ْ َ
ومركزها.
عمان في عين
عامي  ١٩٦٨و  ،١٩٧٠وهي الفترة التي كانت فيها َ ﱠ
ِ
بعد ذلك ،يقول إدوارد َ َ ،ﱠ َ
تحولت بيروت إلى كونها المدينة التي جذبت إنتباه
َْ
الزمنية َ َ ﱠ َ
الحقبة ّ
َ
الحصار
هذه
ذروة
بأن
،
كذلك
سعيد
إدوارد
ويقول
.
الفلسطينيين
تمثلت في ِ
ْ
َ
اﻹسرائيلي لبيروت ،والذي ٌامتد من حزيران حتى أيلول من العام  ،١٩٨٢وما ٌانتهى إليه
تجسدت بمذابح مخيمي صبرا وشاتيﻼ بحق فلسطينيي المخيمين خﻼل
من نتائج َوخيمة َ َ ﱠ َ
اﻷسبوع الثالث من شهر ايلول  ،١٩٨٢أي مباشرة بعد ْ
الجسم الرئيسي
تم إجبار ِ ْ
أن ﱠ
مغادرة لبنان.
ُ
لمقاتلي منظمة التحرير ُ َ َ
أن ما َ ﱠ َ
ويضيف إدوارد ،ﱠ
حققه الفلسطينيون خﻼل تلك المواجهات َ ْلم َيقتصر فقط على
ُ
ﱠ
ً
َ
الرؤية التي
تمثلت في ﱡ
القتال الذي خاضوه بضراوة ،وهذا ِ ْ
قيمته َ َ
َفعﻼ ما قاموا به ،ولكن َ
قدمها الفلسطينيون ،وتلك َ ِ ْ
َﱠ
ترق دوما ً إلى مستوى برنامج واضح المعالم ،إﻻ
وإن كانت َ ْلم َ ْ
ُ
ْ
المنفى ،أكثر من كونهم مجموعة
أن التضحيات التي قدموها َ ﱠ
جس َدت ُوجودهم ّ
كأمة في َ
الحجم َتعيش ُهنا ُ
وهناك.
سائبة من اﻷفراد ،وجماعات صغيرة َ ْ
ِ
المرموقة ّ
للنجاح غير العادي
ويستطرد إدوارد سعيد ويقول ،هناك أيضا ً تلك اﻷهمية َ ْ
َ َْ ِ
قضيتهم َ ِيتم َ َ ّ
مستثمرين بذكاء ُ ْ َ
المستويات
في
يين
للفلسطين
جعل َ ِ ّ
تبنيها من قبل آخرينَ ِ َ َ ُ ،
َ ْ
المتراكبة من ِ ّ َ
الثقل واﻷهمية لﻺرتباط بفلسطين ،وهي بُ ْقعة ُجغرافية غير عاديةُ .
وهنا،
َُ ِ
ْ
َ
رسَمت
ن
أن
ببساطة
المستحسن
ْ
َسمي قائمة اﻷماكن ،الحضارية والسياسية ،والتي ُ ِ
َّ
فمن ُ
َ
َسق للفلسطينيين ولمنظمة التحرير.
المعد
الجهد
ذلك
عبر
خﻼلها
من
فلسطين
والمن ﱠ
ُ
ْ
ُ
ُ َ
مع ِبدايات السبعينيات من القرن الماضي َ ْ ،ﱠ ْ
إحتلت فلسطين ومنظمة التحرير َمكانة
بالطبع ،لدى ُ
ركزية لدى جامعة الدول العربية ،و ّ
َم ْ َ
اﻷمم المتحدة .ومع ُبلوغ عام ،١٩٨٩
أن تقرير المصير للفلسطينيين ُ َ ِ ّ
فإن الجماعة اﻹقتصادية اﻷوروبية  EECقد َ ْ َ
َت ﱠ
أعلن ْ
ﱠ
يشكل
حجر زاوية لسياستهم الشرق أوسطية ،هذا مع إستمرار بقاء إختﻼفات في الموقف ما بين
َ َ َ
دول مثل فرنسا ،والدول اﻹسكندنافية ،وإسبانيا ،وإيطاليا واليونان ،وإيرلندا والنمسا من
المهي َْمن عليها من قبل إدارة
جهة ،وبين ألمانيا وهولندا ،وفوقهم جمعيا ً ،المملكة المتحدة ُ َ
ُ
تلك َ ْ
جهةأخرى.
الفترة( ،من
الرئيس ريغان ) ِفي ِ َ

 في التغطية التي ُ ْ ُ
قمت فيه في اليوميات اﻷربعة التي كتبتها في أيلول  ٢٠١٩أثناء
النضال الوطني الفلسطيني والتي ََ
طرحها
مراجعتي ّ
السابقة للقضايا المسكوت عنها في ِّ
كتبها َ
إدوارد سعيد في العام  ١٩٩٢في الـ ” ُ َ ِ ّ
لطب ِْعة كتابه ”مسألة فلسطين”،
مقدمة” التي َ َ َ
وفي القسم الثالث من مقدمتهْ َ َ ،
تعّرض إدوارد
المهمةِ ،
تناول إدوارد عددا ً من القضايا ُ ِ ّ
فقد َ َ
لموضوع آخر مهم جدا ً ،بعنوان ”الفلسطينيون والخطاب الغربي“.
في الموازين والمعايير التي تحكم عالم اليوم ،ومع اﻷهمية القصوى لما تتمكن حركة
الصراع
الت ّحرر الوطني من تحقيقه على اﻻرض ،فإن تحقيق اﻹنتصا ،وحسم نتائج ِ ّ
العدالة بمفهومها المطلق غير ممكن دون اقتحام وعي المجتمع الدولي ،أي
لمصلحة َ
وعي الرأي العام العالمي ،ﻻ بل أنه وعلى صعيد قضيتنا الوطنية الفلسطينية ،فإن إقتحام
وعي الرأي العام اليهودي على صعيد يهود بلدان العالم كذلك هو شرط ﻻزم وضروري
البشعة
إضافي لتحقيق اﻹنتصار المطلوب لﻺنسانية على عنصرية المشروع الصهيوني َ ِ
والبغيضة.
َ
ماذا كتب إدوارد سعيد في مقدمته — والتي سأطلق عليها مجازا ً ”مقدمة إدوارد
سعيد” ،لكونها بأهمية ﻻ تقل عن مقدمة ”إبن خلدون” تحت هذا العنوان“ :الفلسطينيون
والخطاب الغربي”؟
تحت هذا القسم ،كتب إدوارد يقول أنه إزاء َمسألة اﻹدراك الغربي للحقوق
الفلسطينية ،فقد أصبح ملحوظا ً ﱠ
أن اﻻمور بدأت بالتغير نحو اﻷحسن وذلك من اللحظة
التي َ
ظهرت فيها منظمة التحرير الفلسطينية على أنها القيادة الحقيقية للشعب الفلسطيني.
جادل معلقون خبراء ،ومنهم توماس ل .فريدمان من النيويورك تايمز  ،بأنه وبخصوص
َ
البروز النسبي الجديد للفلسطينيين في الوعي الغربي ،فإن الفلسطينين َمدينون في تحقيق
ُ
ذلك الى حقيقة ﱠ
أن خصومهم كانوا هم اليهود اﻹسرائيليون ،ولكن الحقيقة هي في أن تلك
النقلة َ
للعيان بسبب ما قام به الفلسطينيون على نحو َبنﱠاء لصالح تغيير صورتهم
ظهرت َ
ووضعيتهم ،وبسبب ما قام به اليهود اﻹسرائيليون من رد فعل تجاههم.

في خﻼل ذلك ،ﱠ
العابرة لحدود الدول مثل منظمة الوحدة اﻹفريقية
المنظمات
فإن ُ
ِ
وعدد ُمختلف من
والمؤتمر اﻹسﻼمي والدولية اﻹشتراكية واليونيسكو ،وكذلك الفاتيكانَ َ ،
المنظمات َ
المنظمات غير الحكومية جميعها ،يقول
الكن ِ ّ
َسية ،وعدد غير قابل للحصر من ُ
ُ
إدوارد سعيد ،ﱠأنها َ َ ﱠ
تبنت قضية تقرير المصير للفلسطينيين بتوكيد ملحوظ ،والعديد منها
وفي حين َ َ ﱠ
مدّ َيد
تمكنَت بعض من هذه المجموعات من َ ِ
مرةُ .
ويضيف أنهِ ،
قام بذلك ﻷول َ ﱠ
ً
دوما ،في رأي إدوارد
بقي هناك
ففد
نظرائهم،
من
أمريكية
لفروع
أو
عات
الدعم لمجمو
ِ
َ َ
سعيد ،مسافة ت َخ ﱡَلف  lagما بين ما َ َ َ
حصل داخلها،
حدث خارج الوﻻيات المتحدة ،وما َ َ َ
حصل في أوروبا ،وبين
وذلك فيما بين ﱠ ْ
الدعم الصريح لتقرير المصير للفلسطينيين والذي َ َ َ
النشط للحقوق الفلسطينية في الموقف اﻷمريكي ّ
النظير ،والذي ﱠَ
صياغته،
القبول ﱠ ِ
تم إعادة ِ
شرطة الفكر للوبي اﻹسرائيلي )في الوﻻيات
على نحو َيسوعي وذلك لﻺفﻼت من رقابة ُ ْ
المتحدة(.
لذلك ،ﱠ
بقي على ما هو عليه في الوﻻيات المتحدة
فإن الحال َ ِ َ
أن ُمنتجين للبرامج التلفزيونية يلجأون ٌ
من حيث ﱠ
ﻻستشارة
ُ
مشاركين
القنصل اﻹسرائيلي حول إحتمال أن يكون هناك ُ ِ
لشيء
داعمين للفلسطينيبن في برامجهم؛ هذا مع ُمﻼحظة ﱠأنه َ ٍ
ِ
نسبيا ً ْ
سيبقى الحال
َجديد ِ ْ ِ ّ
أن يكون هناك فلسطينيون من اﻷصل .و َ
عبد الرﲪن البيطار
ُ
ً
ْ
لوبييستس
مستمرا في أن يقوم مؤيدين ) ِ ْ ْ
على ما هو عليه اﻷمر ُ ْ َ ِ ﱠ
فلسطﲔ
 (Lobbyistsﻹسرائيل بتنظيم إحتجاجات عندما َ َ َ ﱠ
يتكلم
وأن يستمروا في ن َْشر قوائم بأسماء أعدائهم ،وأنْ
الفلسطينيونْ ،
َيستمروا في محاولة َ ْ
منع إذاعة برامج تلفزيونية .وهو أيضا ً حال،
المواقف التي
وضع فنانين بارزين تحت ﱠ
ومعاقبتهم مثل “فانسيا ردچريف” على َ ِ
الضغط ُ
سلسلة من المنشورات من ن َْشر أي مادة إذا ما ٌ ْ ََ
يتخذونهاْ ،
وأن َ ْ َ
انطوت على ن َْقد ولو
تمتنع ِ ْ ِ
َﱠِ
صراحة على أنه
نفسه
عن
يعلن
لم
ما
مسلم
أو
عربي
صوت
إسماع
أو
،
ﻹسرائيل
بسيط
ْ
ُ
ِ
ِ
ْ
َْ
َ
ُ
َ
ََ
ضد العرب )أنتي عرب( وضد المسلمين )أنتي مسلم( .ويقول إدوارد ﱠ
أن ما يحاول يُبْديه،
يستهدف ذلك الخطاب العام الذي ﻻ زالت طبيعته َ ْ
مكبوتة في الوﻻيات
بسبب ذلكِ َ ْ َ ،
المتحدة ،والذي َ َ ﱠ
يتخلف بصورة دراماتيكية عن مثيله في معظم بلدان أوروبا الغربية،
وكذلك وبالطبع ،وعنه في بلدان العالم الثالث.
ﱠ
كنهه درجة كبيرة من القوة والحيوية بما يكفي
رمز فلسطين” ﻻ زال َ ْ ِ
إن “ َ ْ
يحمل في ُ ْ ِ
لدفع أعداؤهم على إعمال ﱡ
النكران التام وسد اﻵفاق أمامهم ،وذلك يتمثل بحاﻻت مختلفة؛
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متعاطفة فلسطينيا ً
عروضا ً ُ ِ
تعرض ُ
المسارح ُ
عروضها المسرحية ّ
إما ﻷنها َ ْ ِ
عندما ُ ْتلغي َ
ناقدة للصهيونية ]عرض الحكواتي ،في مسرح نيويورك العام
عروضا
عرض
ِ
ُ
أو أنها ت َ ْ ِ
مسرحية “جيم َألن )(Jim Allen’s Play
) ،(New York’s Public Theatreأو َ َْ
عرضت في ،[ London’s Royal Court Theatre
وهي بعنوان  Perditionوقد ُ ِ َ
تجادل ُ ُ
كتب منشورة ّ
بأن الفلسطينيين ﻻ ُوجود لهم في الحقيقة )“جوان بيترز من
وعندما ُ ِ
َِْ
اﻷزمان الغابرة” ،Joan Peters From Time Immemorial ،بما فيها من إقتباسات
هجمات شديدة لعرض الفلسطينيين على
عندما ُ َ
ُ َﱠ َ
مشوهه و إحصائيات ُمريبة(ْ َ ،أو ِ ْ َ
تشن َ َ
ورثة الﻼسامية النازية.
أنهم َ َ
الحملة على
يقول إدوارد سعيد ّأنه ،وكج ٍ
زء من َ ْ
شرسة ضد
تم َشن َ ْ
الفلسطينيين ،فقد ﱠ
حملة حربية سيميائية َ ِ
منظمة التحرير ٌ
باعتبارها ممثﻼً للشعب الفلسطيني.
ويضيف قائﻼًْ َ ،
يكفي ْ
أن نقول بأن الموقف اﻹسرائيلي،
ُ
صدى من قبل الوﻻيات
والذي كان في أغلب اﻷحيان َيلقى َ
ليس
المتحدة ،كان يقوم على إعتبار منظمة التحرير
َ
محاورا ً أو ُ َ َ ِ ّ
متحدثا مناسبا ً ،ﻷنها ليس إﻻ “منظمة إرهاب”
ِ
فقط.
في الحقيقة ،ﱠ
فإن إسرائيل لن تفاوض ولن تعترف بمنظمة
التحرير ﻷنها وبدقة ُتمثل فعﻼً الفلسطينيين .لذلك )وما ﱠَ
أقره
الصراع ،فإن طرفا ً
أبا إيبان( ،فإنه وﻷول مرة في تاريخ ِ ّ
الصراع يتمادى َ ّ
ويدعي لنفسه الحق
طرفي
ِّ
واحداً من َ َ
ٌ
ﻻختيار فريقي التفاوض اﻹثنين .ﱠ
العبثي الذي
الهراء َ َ
إن هذا ُ
قبل أصدقاء إسرائيل ﻻ يمكن تصديقه .لقد كان
تم َ َ ﱡ
تحمله من ِ َ
له التأثير الفرداني في السماح ﻹسرائيل لتعليق المفاوضات
سمح ذلك لبعض الحكومات )بعضها حكومات عربية( لتمارس دورا ً في
لسنوات ،كما َ َ َ
لعبة التراشق الدولية للبحث عن ممثلين ُمناسبين أو بديلين أو مقبولين أو ُمعتدلين أو
سليمين للفلسطينيين.
َُْ
يذكر إدوارد سعيد في مقدمته تحت هذا العنوان ،أن التعقيدات حول ما يمكن إحتماله
عدمه فيما يتعلق بتمثيل الفلسطينيين في المجتمع المدني اﻷمريكي واﻷوروبي ﻻ
من َ َ ِ
يجب ْ
ويضيف ،ﱠ
أن النقطة الجوهرية في
أن ُتعيقنا عن الحركة أكثر ِمما تم حتى اﻵن ُ .
ً
ّ
النضال الفلسطيني لتقرير المصير أصبح ملحوظا على
تكمن في أنه ،وبسبب أن ِ
ذلك َ ْ ُ
نحو صارخ ،وبسبب أنه تم ممارسته على أكثر من مقياس وطني على نحو ﻻ يقبل
الخطأ ،يقول إدوارد ،أنه وبسبب كل ذلك ،فقد ُأمكن إختراق الخطاب اﻷمريكي والدخول
إليه ،وهو الخطاب الذي كان َيخلو من أي َ َ
تطﱡرق لهذه المسألة منذ مدة طويلة.
معرض تحليله تحت هذا الفصل ،يتناول إدوارد سعيد نقطة رئيسة أخرى مهمة
و ِفي َ َ
تحول هنا ليكون هو الكلمة ُ َ ﱠ
الربط
ويقول ،أن ٍ
المسلطة الفاصلة ،وذلك من خﻼل ﱠ
اﻻرهاب َ َ ﱠ
اﻻرهاب( السياسي الفلسطيني،
الشرير فيما بين اﻷفعال الفردية والمنظمة للعنف ) ٍ
ومجموع الحركة الوطنية الفلسطينية .ويقول ،أنه يرغب في أن يضع اﻷمر فيما يتعلق
بهذه المسألة على النحو التالي .ففي الوقت الراهن ،يقول إدوارد ،أن الخوف الفلسطيني
ً
فعﻼَ ،ينطلق من أن نفي )الوجود( هو ما ُيمكن أن ُيصبح
مبرر
الرئيسي ،وهو خوف ُ َ ﱠ
قدرنا نحن الفلسطينيون.
بسهولة هو َ َ َ
وبالتأكيد ،فإن تدمير فلسطين في العام  ،١٩٤٨وتلك السنوات التي تلت ونحن في حالة
المنفية ،والجهود التي بذلها الكثيرون
المؤلمة للهوية الفلسطينية َ ْ ِ ّ
إخفاء ،وإعادة التكوين ُ
من الفلسطينيين العاملين ،والمقاتلين ،والشعراء ،والفنانين والمؤرخين ،ﻹدامة الهوية
الفلسطينية وكل من هؤﻻء َ َ ﱠ
تحلقوا حول الخوف العميق من اﻹختفاء ،آخذين في اﻹعتبار
الحضور اﻹنساني
ذلك التصميم الشديد ﻹسرائيل الرسمية في َ ْ
تسريع عملية تقليص ُ
والسياسي للفلسطينيبن َ
وتقليله بما َيكفل ت َغييبه في المعادلة الشرق أوسطية.
ويستطرد إدوارد ،ويقول ،بأنه وإزاء ذلك  ،فإن الردود الفلسطينية التي بدأت في
َ
أواخر عقد الستينيات ،وأوائل عقد السبعينيات من القرن الماضي أَخ ََذت أشكاﻻً مختلفة
منها خطف الطائرات واﻹغتياﻻت )كما تم في أولمبياد ميونخ ،و ُمستوطنة معالوت،
وأخيراً في مذبحتي مطاري روما وڤّينا من قبل مجموعة أبو نضال ُ ْ َ ّ
والمعادية
المنشقة
ُ
لمنظمة التحرير في العام  ،(١٩٨٥وغيرها من اﻷعمال المغامرة السيئة ،والتي تضمنت
إثنتان منها ،وهما اﻷكثر حماقةَ ِّ ُ ،
قبل ” أبو العباس” في العام  ،١٩٨٥أي عملية
نفذتا من ِ ّ
السفينة “أخيل ﻻورو” التي تم فيها قتل ليون كلينغوفر ،وعملية ساحل مدينة تل أبيب.
ويقول إدوارد ،ﱠ
أن حقيقة أن يتم إدانة هذه العمليات على نحو مفتوح من قبل العرب
مؤشر الى المدى الذي َ َ
والفلسطينيين في هذه اﻷيام ،هو ُ ِ ّ
قطعه مجتمع ٌ
بحق من
قلق َ
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النضوج السياسي والمعنوي اﻷخﻼقي .مع ذلك ،وإذا كان لنا أن نَقول ،ﱠ
فإن مجرد أن
مدعاة لﻺستغراب؛ ﱠ
تكون تلك اﻷحداث قد حصلت فعﻼً ،فهذا ليس َ ْ
إن أحداثا من هذا
القبيل موجودة في سجﻼت كل حركة وطنية )وعلى اﻷخص الصهيونية( وذلك في سياق
محاولتها توحيد جماهيرها حولها وجذب إنتباهها ،وخلق إنطباعات عنها في وعي العالم
الداخلي.
ومع ما يمكن للمرء ْ
أن يُعبر عنه من َمشاعر اﻷسف والحزن ،والتمني بالرحمة
زهقت ،وللمعاناة التي َ ِ َ
لﻸرواح التي ُ ِ َ
لحقت باﻷبرياء بفعل العنف الفلسطيني ،فإن الحاجة
تبقى قائمة ،كما يعتقد إدوارد سعيد للقول ّ
بأنه َ ْلم تتعرض حركة وطنية ُ َ
للمعاقبة على نحو
سمعة حركة وطنية وإخضاعها لمعايير إنتقامية
خاٍل من اﻹنصاف ،كما َ ْلم يتم تشويه ُ
غير ُمتناسبة على اﻹطﻼق مع الخطايا التي إرتكبتها  ،مثلما تعرضت حركة الفلسطينيين
العقابية للهجمات المعاكسة )أو
الوطنية .يقول إدوارد ،أنه يبدو أن السياسة اﻹسرائيلية ِ
إرهاب الدولة( َ َ ﱠ
تمثلت في محاولة قتل ما بين ) (٥٠الى ) (١٠٠عربي مقابل كل ضحية
يهودية.
ويضيف بأن تدمير مخيمات اللجوء اللبنانية ،والمستشفيات ،والمدارس ،والجوامع،
ُ
والكنائس ،ودور اﻷيتام؛ واﻹعتقاﻻت العشوائية ،والترحيﻼت ،وتدمير البيوت ،و
وقطاع غزة؛ ٌ
واستعمال َ ْ َ
سامة
 ، maimingsوتعذيب فلسطينيي الضفة الغربية ِ
هرطقة ّ
قبل الجنود،
ومن
لمراتب،
ا
أعلى
ﻻ إنسانية من قبل السياسيين اﻹسرائيلين في
َِ
والدبلوماسيين ،والمثقفين ،لتوصيف أفعال مقاومة الفلسطينيين على أنها إرهابية،
ووصف الفلسطينيين على انهم ليسوا بشرا ً )صراصير ،جماديtwo – legged ،
 ،verminالخ (؛ يقول إدوارد ،ﱠ
ومدى
أن هذه كلهاَ ،مشفوعة بأعداد الخسائر الفلسطينيةَ ،
المحقق بهم ،وأنواع الحرمان المختلفة الجسدية ،والسياسية والنفسية التي
الدمار المادي ُ
خضعوا لها ،يتجاوز على نحو هائل الضرر الذي ألحقه الفلسطينيون باﻹسرائيليين.
ويقول إدواورد ،ﱠ
بأن عليه أن يِضيف ،بأن عدم التكافؤ ،أو عدم التماثل الﻼفت للنظر،
فيما بين موقع الفلسطينيين ،من جهة ٌ
ً
باعتبارهم شعبا ً
مظلوما ،ومحروما ً ،تم تجريده من
وطنه ومن ممتلكاته من قبل آخرين إرتكبوا الخطايا بحقه ،وبين إسرائيلٌ ،
باعتبارها
”دولة الشعب اليهودي” واﻷداة المباشرة في معاناة الفلسطينيبن ،هما أمران عظيمانْ َ ،لم
يتم إعطاءهما حقهما من اﻹقرار المستحق أيضا.
وهنا أيضا ،يقول إدوارد ،نَجد ُمفارقة ُمعقدةّ َ :
ُ
تتمثل في كيف أصبح ضحايا كﻼسيكيين
ُ
عبر السنين ِ ّ
الطوال لﻺضطهاد الﻼسامي ،وللهلوكوست ،في اﻷمة الجديدة التي أنشأها
ضحايا
ضحايا ،وأصبح هؤﻻء بالتالي َ
المتسببين في تحويل شعب آخر الى َ
هؤﻻء لهم هم ُ َ ِّ
ُ
ُ
ومثقفين غربيين ،من اليهود وغير اليهود ،ﻻ
كثر،
إسرائيليين
مواجهة
الضحايا .إ ﱠن عدم
ُ
َ
فرق لهذا المأزق  dilemmaبشجاعة وعلى نحو مباشر ،هو ،في رأي إدوارد سعيد،
وفي َتغاضيهم أو
صمتهمِ ،
ِخيانة بمقياس واسع جداً إرتكبها المثقفون ،وعلى اﻷخص ،في َ ْ ِ
َتعاميهم ،أو إدعائهم الجهل وعدم اﻹنخراط ،وفي هذا يقول إدوارد ،إﱠن هذا الموقف من
العذاب الذي لحق به منذ مدة
المثقفينِّ ُ ،
قبل ُ
يؤبد ُمعاناة شعب ،ﻻ َيستحق فعﻼً ،كل هذا َ
طويلة.
أحدٌ ما ويتقدم الصفوف ويقول
ُ
ويضيف إدوارد ،ويقول ،بالتأكيد ،إذا لم يأت َ َ
بصراحة ،نعمَ ،يستوجب على الفلسطينيين حقا ً أن ُ َ ِّ
يكفروا عن الجرائم التاريخية التي
ُِ َ
السماح
إقترفت بحق اليهود في أوروبا ،فإنه ،من الحق أيضا أن ﻻ ُيقال ،ﻻ ،ﻻ يجب ّ
عما مروا به ،ﻷن في فعل ذلك ِنفاق،
للفلسطينيين أن يمروا بكل هذا البﻼء لوقت يزيد ّ
وجبن أخﻼقي ذا بعد فريد.
لكن تلك هي الحقيقة.
كم من السياسيين السابقين أو من المثقفين النشيطين المنخرطين يقول في السر أن
يعتقد أن
ترعبه ،أو أنه َ َ ِ
السياسة العسكرية اﻹسرائيلية ،والغرور والصفاقة السياسية ُ ْ ِ
اﻹحتﻼل ،واﻹستيطان في المناطق المحتلة والضم الزاحف لﻼراضي ،غير قابل للتبرير،
لكنهم مع ذلك ،فهم ﻻ يتجرأون عن اﻹفصاح عن مواقفهم بالعلن ولو حتى على نحو
يسير ،في الوقت الذي لكلماتهم بعض التأثير؟ .وكم هو مثير للسخرية ،وحتى السادية،
آداء الرؤساء اﻷمريكيين الذي يشيدون بشجاعة الصينيين ،والروس ،واﻷوربيين
الشرقيين ،والمنشقين اﻷفغان ،المقاتلين في سبيل الحرية ،ولكنهم ﻻ ينطقون بكلمة إقرار
بأن الفلسطينيين يخوضون نفس المعركة ،وعلى أقل تقدير بذات القدر من الشجاعة
والهمة؟
المتواصل— أي
ويقول إدوارد ،أن في ذلك ُخﻼصة لعدة عقود من الجهد الفلسطيني ُ
للنضال في سبيل إنتزاع إعتراف بالمأساة الفلسطينية لما هي عليه ،أي اﻹعتراف برواية
مسبوقة في مدى صعوبتها ،وهو نضال إنخرط فيه
سياسية غير عادية ،وحتى غير َ ْ
ببسالة شعب بكامله.
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ً
قائﻼ ْ
أن ﻻ حركة في التاريخ كله واجهت خصما ً على ذات الدرجة
ويضيف إدوارد
ُ
من الصعوبة كالخَصم الذي واجهته أو تواجهه الحركة الفلسطينية :وهذا الخَصم هو
معترف بأنه الضحية الكﻼسيكية في التاريخ.
شعب ُ َ َ
العالمية ّ
كما ﻻ توجد حركة تحرر أو إستقﻼل في مرحلة ما بعد الحرب ) َ
الثانية( توفر
الحلفاء الذين ﻻ يمكن الركون عليهم على اﻹطﻼق ،ويكونون قساة في
لها هذا العدد من ُ
العديد من اﻷوقات ،يقول إدوارد ،لم تتوفر لحركة مثل هذا الطاقم من الحلفاء الطبيعيين،
َ
محاورة َشديدة التذمر مثل الوﻻيات
ومثل هذه البيئة القابلة جدا ً لﻺشتعال ،مع قوة ُ
عظمى ُ ِ
عظمى حليفة) ُمنذُ ّ
بصورة فعلية،
لقوة ُ
أن ت َخ َّلى اﻹتحاد السوفييتي ُ
المتحدة ،وبغياب كبير ُ ﱠ
قبل أن ينهار ،عن القضية الفلسطينية ،بخﻼف الموقف الذي اتخذه حليف اسرائيل المتمثل
بالوﻻيات المتحدة تجاهها(.
بعدَ نَكبة عام  (١٩٤٨دون أن يكون
َبره الفلسطينيون الذين وجدوا أنفسهم ) َ ْ
كل ذلك خ ِ َ
لهم سيادة على أي منطقة في أي مكان؛ هذا مع تشتيت أغلبهم )خارج ديارهم( ،وفقدانهم
وفي بلدان عربية ،مع
لممتلكاتهم فيها؛ وخضوعهم لقوانين عقابية ،في إسرائيلِ ،
تشريعات تمييزية ،ومراسيم غير قابلة للطعن تهددهم بالترحيل أو بالتعرض ﻷوامر
ميدانية ت َصدر بإطﻼق النار عليهم في الحال ،هذا عدا عن المضايقات في المطارات ،أو
الشتم في الصحف 

1848
كرﱘ الزكي
العراق

حوار بين رفاق طريق
 تم إلغاء مباراة في كرة القدم بالمملكة المتحدة في  25ديسمبر  1937بعد وقت
قصير من انطﻼقها بسبب انتشار ضباب كثيف بملعب المباراة ،غادر الجميع أرض
الملعب باستثناء حارس المرمي "سام بارترام " الذي لم يسمع صفارات حكم المباراة من
صخب الجماهير خلف مرماه ،وظل يحرس مرماه متحفزا ﻷي تسديدة مباغته لمدة 15
دقيقة ،قبل أن يأتي رجل شرطة ﻹخباره بقرار اﻹلغاء ،وعندها قال الحارس  :يحزنني
أن ينساني الرفاق وانا احرسهم وقد ظننت أننا كنا نهاجم طول الوقت.
 كم بقينا نحرس ظهورا غادرت منذ اللحظة اﻷولى؟!صدق يا رفيقي وعزيزي .لقد أبكيتني
كانت صدورنا مكشوفة أمام العدو
من سنة  ١٩٧٩لغاية سنة ٢٠٠٣
لم يفكر .بنا .احد فقط كانوا يناشدوننا كيف نرسل لهم النقود  .،صدق وﻻ مرة سألنا
احد كيف تعيشون في ظل الفاشية
 وعند .عودتهم .الى بغداد .ناموا .في أحضان بريمر نعم بيعت المبادئ بثمن بخسنعم .بعد ان تم كشف التاريخ القريب
تبين انه لم تكن هناك مبادئ وإنما كانت تجارة بالمبادئ
من عهد .ستالين والى يومنا هذا
 لﻸسف اﻷحزاب تأكل مناضليهاأكلونا وانتخموا
 ﷲ ينتقم منهمحزت في قلبي ذكرى رفاق افتقدتهم وكانوا يعرفون الحقيقة
لقد رموهم الى محرقة الفاشية مع سبق اﻹصرار والترصد
 تم تصفيتهم بالغدر والخيانةزرت احدهم في قبره .تم قتله من زمن بعيد
وكتب على شاهدة قبره .قتل غدرا ً وخيانة
مع اﻷسف على من يسمون أنفسهم زوراً وبهتانا أحفاد العظيم كارل ماركس 

ﳏمد هاﱄ
فلسطﲔ

 مكتظ بسمفونية المعري،
و قصائد سواعد الخنساء،
ﻻ بطل لي سوى أنشودة مارسيل،
هو يرنم لحن اﻷمومة،
و عصفور على غصن زيتون،
كان يتلو قصيدة لدرويش..
سمعت اللحن من هتافات النحل،
كان يرتب شهد عسل!..
ﻻ أكذب عليكم،
كنت أغني..
أنشد ما تبقى من مقاتل
يصد بذبذبات بندقية،
أجسادا غريبة..
بقيت أغني حﻼوة الصمود،
كان المتنبي على أوتاره،
يسمعني سنفونيته المبعثرة،
رددت بعض اﻻبيات،
كانت قافية درويش تعج باﻷنين،
تضع رثا على باب المعبد،
و عصافير الجليل..
حتى بيروت وجدتها تتردد في خاطري،
ﻻ أعرف كيف تصدعت اﻷصوات،
هي اختلطت باﻷناشيد،
و بقيت أرتب القافية،
أنظم الحروف..
لم أفلح في وضع صوت العصفور،
و جثة درويش،
فكانت اﻷمومة اﻻرض،
و أنا بقيت معلقا على غصن زيتون،
أدندن بحماقتي:
فلسطين
فلسطين 
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1948
دينا سليم حنحن
فلسطﲔ

استعدت جميلة ﻻستقبال طفلها الخامس ،تمنت عودة زوجها الذي فقد في النكبة حتى يحضن المولود ويأخذه بين ذراعيه ،لم تتحقق
اﻷمنية!
تفاقم وجع المخاض واستمر عدة أيام ،أناف لديها الشعور بالغربة ،حضرت أم فريد لمساعدتها ،ممرضة
مت مرسة ،أطلق عليها اﻷهالي لقب اﻷفرنجية ،أشرفت في ذات الوقت على وﻻدة الجارة زهيدة ،أنجبت
اﻷخيرة توأما توفي أحدهم ،انشغلت اﻷفرنجية بزهيدة مما جعل الجارة أم عامر المجيء لمساعدة جميلة.
ألقيت مشاق مهمة الوﻻدة على ابنة جميلة البكر )أ( ،غسلت حفاضات القماش من الدماء ﻻستخدامها
مجددا ،كانت بمثابة اليد اليمنى ﻷم عامر.
حضرت غالية بعد انتهاء عملية الوﻻدة ،أبدت شيئا من اﻻمتعاض ،عايرت جميلة ،وبختها قائلة:
مولدة كل وﻻد الحارة ،لو أنا
 ما خبرتيني بالمخاض قصدا حتى ﻻ أقوم بتوليدك ،ﻻ تثقين بي ،أنا ّساعدتك ﻹجاكي ولد مش بنت ،بس يا شو بدنا نقول ،أم البنات أبدا ما بتجيب صبيان .سﻼم تعظيم يا أم
سرقت مني المهنة وعم تنافسيني عليها!
عامر ،تحفة وﷲ،
ِ
 في شغل كتير إلي وإلك ،ما بعرف شو صاير بهالنسوان ،حامﻼت بالدزينة ،بس أعرف كيف ممكنالوحدة تعرف تحبل بهيك ظروف؟ أجابتها أم عامر.
قالت جميلة بانكسار:
 أنا أكثر منك كنت حابة ييجي صبي لرشدي حتى أفرحو ،تخيلت هذه اللحظة كثير ،أن أضع المولودواصف بين يديه!
 قديش إلك محضرة هاﻻسم؟ واصف الطفل مات وواصف جديد يوك) ،(1ما في ،ﻻ إجا واصف وﻻعاد رشدي! أجابت غالية.
 ﷲ ما أطعمها ،شو تعمل يعني؟ اتركي الولية في حالها عادَ ،هم فوق َهم يعني؟ أجابتها أم عامر. راح يعود ،ﻻزم يعود! أجابت جميلة.وضعت جميلة طفلتها الخامسة في غياب زوجها وغياب عائلتها التي عادت إلى اﻷردن واستقرت في
السلط نهائيا ،ولدت الطفلة )ج( في شهر أيلول سنة .1948
تفاقم شعور الخيبة لديها ،رددت القول دائما) :يعني بعد كل هذه الخسارات ربنا ما قبل يعوضني بمولود
ذكر يحمل اسم والده ،ليش كل هذا العقاب وشو أنا عملت في حياتي ،أتت الطفلة وجنت على والدها(!
انتظرت جميلة عودة زوجها بت رقب مقيت ،رصدت كل حركة صدرت ليﻼ أو نهارا ،إن حصل وسمعت شيئا أوهمت نفسها
بعودته ،زعمت يوما أنها سمعت صوت خطواته عندما دنا من البيت وتردد الدخول ،عاشت الوهم بكل أصدائه!
وقفت أمام أيقونة )اﻷويمة() ،(2صنعت من خشب عطري قاتم اللون ،مالسة وناعمة ،دهنت بمادة زيتية حفاظاّ ،
صلت أمامها
وطلبت من باريها بكل خشوع ،احتفظت باﻷيقونة دائما ،جزء من ذاكرة جمعتها بزوجها رشدي ،كان قد اقتناها من دمياط.
في يوم ما ،في حرب حزيران ،سألتني جدتي إن كنت شممت رائحة البخور المتسربة من اﻷيقونة ،امتﻸت المرأة غبطة ورجاء،
أحست بالسعادة كلما انداحت الرائحة في البيت ،قالت لي:
 هذه بقايا عطر. بقايا عطر من؟ سألتها. بقايا ،عبق ذكريات تجمعني بجدك رشدي .أجابتني مرتاحة.لم تصل الرائحة إلى أنف الطفلة خاصتي ،حاولت الوصول إليها لكنني أخفقت ،ﻻزمت الصورة وشممتها من جميع زواياها ،لم
أتعرف على كنه الرائحة التي تحدثت عنها ،عاشت جدتي الصفاوة رغم كدر الحياة وقسوتها!
...
) (1يوك :لفظة تركية ،ﻻ يوجد (2) .اﻷويمة :مهنة النقش في الخشب ،تميزت دمياط في جمهورية مصر العربية عن غيرها في احتراف هذه الحرفة اليدوية.

 -26ال ات
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 في الحرب اﻷهلية اﻷمريكية خﻼل القرن  19التي
حدثت ما بين عامي  1865 – 1861م ،كانت الوﻻيات
المتحدة فيها مقسومة لجبهتين شمال وجنوب ،الشمال كان
مركزا للصناعة والتجارة ،بينما الجنوب مركزا للزراعة
وما يتعلق به من تربية حيوان..إلخ ،وﻷن العمالة
الزراعية كانت أرخص فأثرياء الجنوب من البيض كان
يهمهم )بقاء العبودية( لتبقى ثرواتهم أو تزيد ،بينما
الشمال كان يهمه إلغاء العبودية لرفع عدد المستهلكين
لبضائعهم في الجنوب..

المحلي على شاكلة ضم القرم لروسيا من أوكرانيا ،وﻷن
المكسيك وقتها كانت ضعيفة عسكريا لم تنجح في
استعادتها كما أن أوكرانيا فشلت في استعادة القرم من
روسيا لضعفها العسكري ،ولك أن تتخيل أن وﻻية
تكساس هذه مساحتها قد مساحة سوريا والعراق مجتمعة،
وأرضها خضراء كلها غابات ولها سواحل وموانئ كثيرة
تعني أنها أصبحت )كنز( ﻷثرياء الجنوب اللي ضاعفوا
من ثرواتهم أكثر ،وبالتالي كان إلغاء العبودية بالنسبة
لوجهاء الجنوب يعني )موت( وضياع حلمهم باﻻستفادة
من تكساس  ،مع العلم إن دخول تكساس ضمن الوﻻيات
المتحدة كان مقدمة لحرب بين أمريكا والمكسيك انتهت
بضم  5وﻻيات مكسيكية لحكومة واشنطن منهم وﻻية
كاليفورنيا..وهذه قصة كبيرة ﻻ شأن لنا بها حاليا..لكن
سنختصر القول بأن أثرياء الجنوب اﻷمريكي كان يمهم
تكساس أكثر لبيئتها الزراعية والبحرية والتجارية ،مما
يسهل لهم التواصل مع أوروبا شرقا لزوم التجارة
وتعويض خسارتهم من رفع الجمارك على بضائع أوروبا
من حكومة لينكولن.

بتوضيح أكثر :الجنوب كان فقيرا ويحكمه طبقة
رأسمالية ﻻ تستهلك منتجات الشمال بما يكفي
ويستعيضون عنها بمنتجات مستوردة أرخص من
بريطانيا وأوروبا )قﻼع الصناعة وقتها( فلو تم تحرير
العبيد وزاد دخلهم الشهري والسنوي سيصبح معهم أموال
يشتروا بضائع الشمال ،ومع فوز الرئيس "إبراهام
لينكولن" برئاسة الدولة عام  1861تم إعﻼن سياساته
الشمالية اللي من بينها إلغاء العبودية ،فانتفض أثرياء
ّ
وجندوا العبيد اللي في مزارعهم – وكانوا
الجنوب
بالمﻼيين – في جيوش انفصالية حاربت الرئيس لينكولن
وأعلنت دولة جنوبية مستقلة تحكم تحت إسم اﻻتحاد
اﻷمريكي بنظام الكونفيدرالية..وبالتالي انهيار النظام
الفيدرالي اﻷمريكي..

وبالتالي نفهم أن قضية تحرير العبودية في أمريكا كان
هدفها اقتصاديا أكثر منه ديني وإنساني ،وإذا كان العامل
الديني واﻹنساني متداخل فيها ﻻحقا لكنه لم يكن هو
السبب الرئيسي في قيام الحرب
ولك أن تتخيل لوﻻ هذا الدافع البراجماتي اﻻقتصادي
كان حاضرا ﻷصبح أوباما ومايكل جاكسون وأوبرا
وينفي هم )عبيد( إلى اﻵن ،وهذا طرح قديما في فلسفة
البراجماتية إن النفعية ﻻ تعني الشر في ذاتها بل تحقيق
لمبادئ الخير واختيار اﻷصلح وفقا للمبدأ العام الذي
يحكمها أن )العدل يعني المنفعة العامة( ومن هنا كان
تأسيس دستور وثقافة الوﻻيات المتحدة الذين ساعدوها
على تسيد العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا..بل وقضائيا
باختراع ورعاية نظام )هيئة المحلفين( القضائي الذي
يكفل للمواطنين التحقيق كقضاه ممثلين للجمهور كي ﻻ
يتسلط قاضي المنصة في الحكم ،ودي قصة كبيرة دخلت
عشرات الدول ﻻحقا الفضل فيها للوﻻيات المتحدة
كإجراء ضمن سياسات )إصﻼح القضاء(

ولتوضيح الفارق بين الفيدرالية والكونفيدرالية..أن
اﻷولى تعني اتحاد بنظام السيادة المتبادلة ،يعني من حق
حكومة الوﻻية التصرف في وﻻيتها كما تريد لكن هذه
الوﻻية في اﻷخير جزء من اتحاد أكبر له السيادة أيضا
على الوﻻية وتكون السلطة بالتنسيق بينهم والجهة
المشتركة التي تتولى هذا التنسيق هي ممثلين الوﻻية في
البرلمان  ،وهذا النظام مطبق في اﻹمارات والعراق
عربيا ،أما الكونفيدرالية فهو نظام يجمع بين دول مستقلة
في اتحاد ﻻ تكون له السيادة على تلك الدول ،أشبه بتجمع
شكلي على المصالح بين عدة دول تجمعها روابط الدين
والعرق واللغة والمصلحة المادية أحيانا..
وبالتالي نفهم إن ما قام به أثرياء الجنوب اﻷمريكي
هو تفكيك للوﻻيات المتحدة أصﻼ وتشجيع باقي الوﻻيات
على اﻻنفصال
المهم  :قام لينكولن بدعوة الجنوبيين ﻹلقاء السﻼح
واحترام نتائج اﻻنتخابات ،بالتوازي مع سياساته بفرض
جمارك على بضائع أوروبا لرفع سعرها محليا لكي
يشتري الجنوبيين بضائع الشمال ،وهنا شعر أثرياء
الجنوب بالخطر أكثر..فالرئيس ﻻ يهدف فقط لتحرير
العبيد ولكن لجعلهم هما أنفسهم عبيد عند الشماليين عن
طريق اﻻرتباط مع بضائعهم عﻼوة على النتيجة الحتمية
لذلك وهي خسارة أموالهم برفع مرتبات العبيد ليكونوا
عمال أو هجرة العبيد للشمال كأحرار ليعملوا في
المصانع والتجارة ،وﻷن قضية العبودية لها عﻼقة بالدين
ﻷن رجال الدين كانوا يقنعون اﻷثرياء بصحة اﻻسترقاق
دينيا وخطف الناس ﻻستعبادهم انقسم الشعب اﻷمريكي
دينيا أيضا ،في الشمال ثائرين على العبودية لكونها ظلم
وعمل شرير من أبناء ﷲ تجاه بعضهم ،بينما الجنوب
يقبل العبودية من جهة أن اﻹنجيل لم يدين اﻻستعباد ولم
يلغيه...نفس القصة حدثت عند المسلمين لما أراد الحكام
إلغاء الرقيق انتفض بعض رجال الدين وقالوا )هذا
حرام(!!..

نعود مرة أخرى للحرب :عﻼوة على دافع إلغاء
العبودية واﻻقتصاد المسببين للحرب كان هناك دوافع
أخرى متعلقة بثروات وأدوار الوﻻيات المكسيكية
المنضمة حديثا لﻼتحاد الفيدرالي اﻷمريكي ،وهنا حصلت
خناقة تانية بين الجنوب والشمال إضافة لقرارات حكومة
لينكولن بإلغاء العبودية في تلك الوﻻيات ،ﻷن وجهة نظر
لنيكولن في أنه " لو لم نقدر على إلغاء العبودية في
الجنوب فﻼ نمددها في الوﻻيات المنضمة حديثا للدولة
ومنها تكساس وكاليفورنيا بالطبع" وعليه تسبب طمع
أثرياء الجنوب في تعقيد المشكلة وقرروا المواجهة
عسكريا مع الشمال..

د .سامح عسكر
مصر

كانت وﻻية "تكساس" وﻻية مكسيكية مطلع القرن
وقبل الحرب بسنوات كانت جمهورية لم تعترف بها
المكسيك ،وقد تم ضمها للوﻻيات المتحدة بنظــام اﻻقتراع
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خﻼفا للشائع ..هذه قصة الحرب الحقيقية ،ﻷن الشائع
أن لينكولن هو الذي بدأ الحرب لكي يلغي العبودية لكونها
ظلم وضد حقوق اﻹنسان..و و و و..وهذا غير صحيح في
رأيي ،لكون فكرة حقوق اﻹنسان لم تظهر وقتها ولينكولن
رغم رفعه شعارات إنسانية لكن هدفه من الحرب كان
أكبر من إنهاء ظلم العبيد  ،ولمحة بسيطة في العقلية
اﻷمريكية إن الشماليين لن يضحوا بأرواحهم من أجل
تحرير غيرهم..هذا غير معروف في ثقافة الرجل
اﻷبيض..الحروب عند اﻷمريكيين وقتها كانت لمصالح
مادية بحتة هي اللي أثرت على فﻼسفة القرن  19في
أمريكا وحفزت خيالهم لتصور الفلسفة البراجماتية ،أي
أن البراجماتيـــــة مكــــانتش اختراع فلسفي لولـيم جيمس

وجون ديوي..هذه كانت ثقافة غربية تمارس على أرض
الواقع منذ عصر اﻻستعمار وورثتها أمريكا بتوجهها
اﻹمبريالي المعاصر..
أدت الحرب لوقوع )مليون أمريكي ضحية( وتدمير
معظم مدن الجنوب ،وحقيقة رغم التكلفة البشرية والمادية
الهائلة للحرب إﻻ أنها نقلت الوﻻيات المتحدة جذريا
لتصبح أحد القوى الصاعدة دوليا..فمصانع السﻼح بدأت
تشتغل وانتصار الشماليين أدى لتطوير الصناعة والتجارة
أكثر مع التوسع الزراعي في الجنوب والشرق  ،ولك أن
تعلم بأن نصف مساحة الوﻻيات المتحدة غير صالحة
للزراعة وبالتالي كان يتطلب ذلك مشاريع استغﻼل لهذه
اﻷراضي لو لم تكن للزراعة فاللصناعة والترفيه
وخﻼفه..
أدت الحرب أيضا ﻹلغاء العبودية في أمريكا وتحول
العبيد ﻷول مرة إلى أحرار يعملون بأجور ثابتة ويملكون
منازل ولديهم الفرصة لتكوين ثروات ومنافسة البيض
اقتصاديا ،وبرغم إن الدافع اﻻقتصادي كان هو المحرك
اﻷصلي للحرب لكن لينكولن وقتها لم يكن لديه خيار في
قبول الحرب لمنع انفصال الجنوبيين ،شئ أشبه بالفتنة
الكبرى بين معاوية وعلي..لكن هنا انتصار لينكولن كان
)أعظم كنز( للبشرية..فحتى لو لم يكن الدافع وراء
الحرب إنساني لكن النتيجة كانت إنسانية بحتة بالشروع
في تحرير العبيد على مستوى العالم وتكريس حكم
القانون والحفاظ على آليات الديمقراطية وتعزيز الحريات
الشخصية والعامة..
الحرب اﻷهلية اﻷمريكية كانت مصدرا رئيسيا ﻹلهام
مفكري القرن  20ليتوصلوا إلى مبادئ المساواه وحقوق
اﻹنسان والمواطنة ،وربما لو انتصر الجنوبيين على
لينكولن لكان العبيد يباعون ويشترون حتى اﻵن ويخرج
شيخ اﻷزهر والسلفيين بفتوى حاسمة :أن من يطالب
بحرية العبيد هو كافر ملعون لن يدخل الجنة ولن يشم
ريحها ،أما أن المبادرة جاءت من الكفار ولم يكن لهم
دخل في هذا اﻹنجاز وفرضت عليهم الحداثة القول
بصحة إلغاء العبودية فبالتالي ﻻ دور مطلقا لمؤسسات
الدين اﻹسﻼمية سوى في تكريس التخلف والجهل والظلم،
وسينتظرون عشرات اﻷعوام اﻷخرى ليبدأ اﻵخرين
باﻹصﻼح ليكفروهم في البداية ثم يقبلوا بإصﻼحهم
مرغمين 

د .أﲪد اﳋميسي
مصر

 مازالت أغاني المهرجانات – وهو اﻻسم الذي يطلق على أغاني الحفﻼت الشعبية بمصر  -موضوعا لنقاش
ساخن اختلطت فيه أوراق كثيرة من قضايا متشابكة .كانت ثورة الغالبية العظمى على اﻷغاني بسبب كلماتها ومدى
ما انحدرت إليه من إسفاف ،وطالب الكثيرون بمنعها وحظرها حتى أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر وجه خطابا إلى
كل أماكن العروض الموسيقية لوقف التعامل مع مطربي المهرجانات .وكان اعتراض أولئك في اﻷساس من وجهة
نظر أخﻼقية ،انطﻼقا من معيار أن " هذا عيب" وما شابه.
وهنا ﻻبد من القول إن للفن معايير أخرى عند نقده وتقويمه غير المعيار اﻷخﻼقي ،كما أن المفاهيم والمعايير
اﻷخﻼقية ذاتها تتغير من زمن ﻵخر .أيضا ناصر البعض خطوة هاني شاكر في محاولته منع تلك اﻷغاني ،وهنا
أيضا يجب القول إن التصدي بالطرق اﻹدارية للظواهر الفنية أو حتى المتشحة بثوب الفن لم يؤد إلي أي نتائج عملية
عبر التاريخ ومن باب أولى لن يؤدي لنتيجة في زمن اﻻنترنت .أما الذين دافعوا عن أغاني المهرجانات فقد استندوا
إلى أن تاريخ اﻷغاني لم يكن خاليا قط من الكلمات الخليعة ،و" اﻹباحية" المرتبطة بالموضوع الجنسي ،وأن
اﻻباحية ترافقت مع تاريخ الفن وشكلت دوما رافدا تحتيا من روافده .لكن أولئك المدافعين يتناسون أوﻻ أن كلمات
اﻷغاني التي يشيرون إليها كانت "صريحة" وليست بذيئة ،وهناك فارق كبير .ثانيا أن السؤال هنا هو :هل كانت
هذه اﻻباحية جزءا من تكوين فني؟ أم مجرد إباحية عارية من أي فن؟ ،ذلك أنه ﻻ يمكن تمجيد "اﻹباحية " بحد
ذاتها ،وﻻ قبولها إﻻ إن كانت جزءا من تكوين فني ،فإذا سقط ذلك التكوين – كما في حالة أغاني المهرجانات -فإن
تلك اﻷغنيات تغدو مجرد إسفاف ،وبذاءة ،ﻻ يشفع لها شيء.
ليس ثمت جديد في الحان تلك اﻷغنيات ،هي ذاتها اﻷلحان التي تعتمد على إيقاع راقص صاخب ،وﻻ شيء أكثر من
ذلك ،هذا بينما تقوم اﻷغنية على أضﻼع ثﻼثة مترابطة :المؤدي ،واللحن ،والكلمات ،فإذا سقط ضلع منها تهاوى
العمل كله ،ومع كلمات كتلك التي سمعناها تسقط تلك اﻷغاني بعيدا عن نطاق الفن ،ﻷن الفن ينفر بجوهره من
المباشرة والفجاجة ويعتمد على اﻻيحاء أكثر من التصريح.
في الدفاع عن تلك اﻷغاني قال البعض إنها تنتمي إلى الفنون الشعبية ،فﻼ يجوز منعها .وهنا يجب القول إن للفنون
الشعبية تعريفا محددا وينابيع محددة ،قد يستلهم الفنان مادته منها كما فعل ابو بكر خيرت في متتالياته الشعبية ،أو
ينشر تلك الفنون مؤديا مثلما فعل فيما مضى ﷴ طه وخضرة ﷴ خضر ،وأبو دراع ،وسيد درويش الطنطاوي،
وغيرهم ممن تخصصوا في فن الموال ،وأيضا منشدو السير الشعبية أدهم الشرقاوي ،وشفيقة ومتولي ،وغيرها من
النصوص المتوارثة التي نقحها اﻻبداع الشعبي المتصل على مدى عقود طويلة .أما أغاني المهرجان فﻼ عﻼقة لها
بالفن الشعبي ،ﻻ من حيث المفهوم وﻻ من حيث التوارث وﻻ من حيث اﻷداء.
أيضا يدافع البعض عن اﻷغاني بقولهم إن مطربي تلك اﻷغاني يمثلون البيئة التي خرجوا منها ،كأنما ليس ثمة
طريقة لتمثيل البيئة إﻻ على هذا النحو! فالسؤال هنا هو :ألم يكن ممكنا ﻻولئك المطربين أن يمثلوا الشريحة التي
ينتمون إليها بطريقة أخرى ،وبموقف وبحالة فنية أخرى غير البذاءة ؟! ألم يخرج طه حسين من بطن القرى
المظلمة والجهل والجوع ثم عبر عن كل ذلك بطريقة أخرى ﻻ تتطابق مع سطح الواقع الذي خرج منه بل مع
جوهر ذلك الواقع؟ إذن ﻻ يمكن القول بأن الحالة اﻻجتماعية المتردية لن تجد تعبيرا عنها إﻻ بوسائل فنية متردية.
أخيرا يقول البعض إن تلك اﻷغاني تعكس صورة المجتمع ولهذا شعر الكثيرون بالفزع من الحقيقة ،لكن ذلك أيضا
غير صحيح ،ﻷن المجتمع الذي يفترض أن أغنيات حمو بيكا تعكس صورته يشتمل أيضا على وجه دكتور مجدي
يعقوب ودكتور ﷴ غنيم وغيرهما مما ﻻ تعكسه تلك اﻷغاني ،فهي إذن ﻻ " تعكس صورة المجتمع" ،إنما صور
من شريحة أو فئة ﻻ أكثر .وهنا يشير دكتور ﷴ عمران أستاذ الفولكلور بأكاديمية الفنون إلى الجانب اﻷهم حين
يقول إن من الضروري تحليل تلك الظاهرة اجتماعيا ،ﻷن هذه اﻷغاني وجمهورها ينتمي الى طبقة من قاع المجتمع
طبيا وﻻ وجدوا رعاية ثقافية كافية ،فالمشكلة في أسباب
تسكن العشوائيات لم يتلق أبناؤها تعليما جيدا وﻻعﻼجا ً
الظاهرة وليست في اﻷلفاظ النابية".
ودكتور عمران مصيب مئة في المئة ،فقط تتبقى إضافة صغيرة أن تحليل الظاهرة ﻻ يعني أن نضفي عليها صفة
فنية ،مثلما نقوم بالتحليﻼت لمعرفة سبب مرض ما من غير أن ندعي أن ذلك المرض" نوع من الجمال"! أو" نوع
من الفن" .وفي النهاية لن تنفعنا هنا النظرة اﻻخﻼقية وﻻ القرارات اﻻدارية وﻻ المحاكم وﻻ حتى السجون ،لن
ينفعنا سوى تمكين الفن الحقيقي ،وغرسه والرجوع إلى حصص الموسيقا في المدارس ،وأكشاك الموسيقا في
الحدائق ،وتوسيع نطاق حضور الفنون في الجامعات ،وتشجيع الفنانين الشباب ،وهي مهمة مشتركة ﻷكثر من
وزارة .ويبقى أن الطريق الوحيد لمكافحة التردي هو التقدم إلى اﻷمام 
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 تابعت قبل أيام قليلة على إحدى منصات "السوشيل
ميديا" مساجﻼت وحوارات شائقة هادئة وممتعة دارت
بين مجموعة من اﻷصدقاء البحرينيين بعضهم من
ّ
والنقاد الذين ﻻ يشق لهم غبار  ،وإن ظلوا أشبه
الشعراء
بالمغمورين حيث ﻻ يستهويهم اللهث وراء الظهور في
اﻷضواء اﻹعﻼمية ،وقد شاركت بإقتضاب في جانب من
تلك المساجﻼت والحوارات  ..وهنا وتعميما ً للفائدة
وتوسيع دائرة الحوار أرتأيت إعادة صياغة وتدوين تلك
المساهمة بشيء من التفصيل في هذا المقال.

كنتاج للنظرة المرآتية الميكانيكية المبسطة لمفهوم وظيفة
يطور اﻷديب
اﻷدب كإنعكاس مباشر للواقع دون أن
ّ
أدواته الفنية واﻹبداعية .ولم يتردد مروة ،على سبيل
المثال ﻻ الحصر ،من اعتباره هذا المفهوم مفهوما ً طفوليا ً
والقيم الجمالية ،لكنهم لم
متجردا ً من الخلق اﻹبداعي
ّ
يقيض لهم  -لتأثرهم بالمدرسة السوڤييتية الستالينيىة -
ُ ّ
إدخال تطورات ملموسة على هذه المدرسة بحيث تتناغم
مع إيقاعات ومتغيرات العصر المتسارعة في مختلف
مناحي الحياة اﻹجتماعية والسياسية والعلمية
والتكنولوجية حتى انهيار اﻻتحاد السوفييتي.

كان محور الموضوع يتركز حول موقف اﻷديب من
قضايا مجتمعه ،وبخاصة قضايا العمال والمهمشين
والبسطاء ،وما إذا هو ُملزم بالتعبير عنها في أعماله
اﻷدبية على إختﻼف أجناسها أم هو حر طليق في كتابة ما
يحلو له وينبغي تقييم أعماله فقط من حيث مستوى جمالها
الفني واﻹبداعي؟ وبالتالي فله مطلق الحرية في التحليق
كما يشاء في فضاء عالمه الخاص بعيداً عن عالمه
ً
الكوني الذي يعيش فيه أيا ً كان موضوعه :نرجسيا ً
ذاتيا،
ً
نرجسيا ً
عائليا ،التعبير عن عﻼقة غرامية خاصة،
اﻻستغراق في اﻹفتتان بمشهد من مشاهد الطبيعة الحية أو
كائناتها  ..وهلم جرا ،حتى لو خﻼ النص من التطرق إلى
أي قضية من قضايا مجتمعه الراهنة المؤرقة ،عمﻼً
بالشعار الشهير "اﻷدب لﻸدب" أو مدرسة "الفن للفن" أو
"المدرسة التأثيرية" والمدرسة اﻹنسانية التي أرساها
الناقد اﻹمريكي أرفنج بايت والفيلسوف اﻹمريكي بول
مورو ومدرسة "الكثلكة الجديدة" للشاعر اﻹنجليزي ت
 .س  .اليوت "المدرسة السوريالية" ﻷندريه بريتون ،من
المدارس اﻻخرى  ..وجميعها ُاعتبرت نقيضة لمقولتي:
"اﻷدب الملتزم" أو "الفن الملتزم".

وكان أن وصل اﻷمر في ذلك التأثر واﻻستنساخ إلى
حد مصادرة أي عمل من أعمال أديب تصنفه الدوائر
الضيقة لمفهوم اﻹلتزام
المختصة في الحزب ،بنظرتها
ّ
بقواعد "الواقعية اﻹشتراكية" بأنه ذو نزعة أو ميول
برجوازية ،ويجري التشكيك في الحزب الشيوعي
السوفييتي إذا ما انطوى النص على أي إشارة من قريب
أو بعيد ّيشم منها نقدا ً تجاه أخطاء التجربة اﻹشتراكية
المطبقة في شتى مناحيها .ولم تكن اﻷحزاب الشيوعية
واليسارية العربية بطبيعة الحال بمنأى عن هذا اﻻستنساخ
في عﻼقتها بالعضو المناضل اﻷديب ،أكان شاعرا ً أو
وروائيا ً أو كاتبا ً مسرحيا ً أو فنانا ً ،مما أفضى إلى فقدانها
الكثير من قمم ورموز إبداعية كبيرة أو واعدة.
وفي الوقت الذي كان ُينعت فيه عميد الرواية العربية
نجيب محفوظ ب "الروائي البرجوازي الصغير" كان
هذا الروائي الكبير قادراً في أعماله الروائية التي كتبها
خﻼل حكم عبد الناصر على نقد سلبيات التطبيق
اﻹشتراكي والممارسات الشمولية لحكمه )السمان
والخريف ،وثرثرة فوق النيل نموذجا ً( وهذا مالم يكن
بوسع الروائيين السوڤييت وﻻ الروائيين العرب فعله لو
أرادوا أن يعبروا في أعمالهم اﻷدبية عن أخطاء أو
عظمت
سلبيات تشوب التجربة اﻹشتراكية السوفييتيةِ ،
هذه اﻷخطاء أم صغرت .وإذا كان ضحايا اﻷعضاء
الحزبيين من المبدعين العرب النبذ أو الطرد من أحزابهم
فإن نظراءهم من ضحايا الحزب الشيوعي السوفييتي،
وبخاصة خﻼل المرحلة الستالينية ،مقصلة الزعيم
الفوﻻذي ،ولنتذكر في هذا السياق المصير المأساوي الذي
تحول
انتهى إليه ناقد معارض مثل كارل راديك والذي ُ
ّ
منظري المدرسة اﻻشتراكية الواقعية بالمفهوم
إلى أبرز
الستاليني لكن ذلك كله لم يشفع له في أن تطاوله حملة
التطهيرات التي لحقت بخيرة اﻵف من كوادر الحزب
عام . 1938

وفي واقع الحال فقد ارتبط ظهور هاتين المقولتين
عرف ب "مدرسة الواقعية
غالبا ً في عالمنا العربي بما ُ
اﻹشتراكية" بالتزامن مع صعود تيار اﻷحزاب الشيوعية
خﻼل صعود المرحلة الستالينية والتي ألقت مواريثها
بظﻼلهاالثقيلة على كامل حقبة ما بعد ستالين حتى انهيار
ّ
والنقاد السوفييت ،كما
اﻻتحاد السوفييتي في أعمال اﻷدباء
ّ
والنقاد الماركسيين العرب دون
على أعمال اﻷدباء
تطوير ُيذكر من كﻼ الجانبين.
ويمكننا القول أن أبرز ظهور للتعبير عن "الواقعية
اﻹشتراكية" على الصعيد العربي جاء في مصر على
صفحات صحافتها خﻼل اﻷربعينيات؟ ُ
وتوج هذا الظهور
بصدور كتاب الناقدين والمفكرين السياسيين محمود أمين
العالم وعبد العظيم أنيس "في الثقافة المصرية" أواسط
خمسينيات القرن اﻵفل إبان صعود حركة التحرر الوطني
العربية ،وهو تجميع لمساجﻼتهما مع قمم أدبية كبيرة
كطه حسين وعباس محمود ّ
العقاد وعبد القادر المازني
ولويس عوض وغيرهم .وقد صدر الكتاب في بيروت
واحتفى به ووضع مقدمته الناقد والمفكر الشهيد اللبناني
حسين مروة .ولم تكن كل تلك المواجهات بالضرورة
مباشرة بحيث تحمل المرافعات المتضادة المقصودة بمن
تعنيهم ،بل تتناول أيضا ً آراء كل منهما في مواجهة اﻵراء
اﻻخرى دون أن تسمي أصحابها.

رضي السماك
العراق

ومثلما أنتقد أقطاب "المدرسة الواقعية" المشار إليهم
من يهاجم أو ُيعيب على مدرستهم أو الذين كانت تطلق
عليهم أصحاب التيار "اليميني البرجوازي" في رفع
شعار "الفن للفن" وسائر المدارس المشار إليها آنفا ً
والذين ينصب جل تركيزهم في الدفاع عن جمالية الفن
واﻷدب أو القيم الروحية ،فإنهم انتقدوا أيضا ً اﻷعمال
اﻷدبية المسيسة المباشرة الخالية من اﻹبداع والخلق الفني
والذين كانت أعمالهم أشبه بالمناشير أو البيانات السياسية
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وعلى النقيض من ذلك كانت موسكو العاصمة في
السنوات اﻷولى من قيام اﻻتحاد السوفييتي خﻼل حكم
مؤسسه لينين وحتى السنوات اﻷولى القليلة من حكم
ستالين قبل انفراده بالسلطة المطلقة المتوحشة منفتحة إلى
حد كبير على مدارس الحداثة في الثقافة والفن واﻷدب
الوافدة من الغرب ،وكانت صحافتها ودورياتها النقدية
تفتح صفحاتها للمساجلة مع تلك المدارس ليس بالضرورة
من أجل هدمها ورفضها برمتها وإنما ﻹخضاعها للتقييم
العلمي الموضوعي لبيان مالها وماعليها حتى وفق
المنظور الواقعي للمدرسة اﻹشتراكية ،ولكن بعد أن
أستتب اﻷمر لستالين في حكم الفرد فرض مفهوما ً إحادي
الجانب للمدرسة الواقعية اﻻشتراكية في اﻷدب والفن ﻻ
يمكن لﻸديب أو الفنان أن يتزحزح عن قالبه الجامد قيد
أنملة .ذلك بأن الساحة اﻷدبية والثقافية وفق الرؤية
الستالينية إن هي إﻻ ميدان من ميادين الصراع مع
الرأسمالية العالمية وﻻ وسط بينها وبين اﻹشتراكية في
صراع الخير ممثﻼً في اﻹشتراكية وحدها والشر ممثﻼً
في اﻷولى وحدها .فإذا ما أتينا إلى مجال العمل الروائي،

على سبيل المثال ﻻ الحصر ،فإن البطل في الرواية غالبا ً
هو البطل اﻹشتراكي الذي ﻻ تنكسر شوكته المنافح دفاعا ً
ﻻ يستميت وﻻ يكل عن المكاسب والمنجزات اﻹشتراكية
التي حققتها الدولة اﻹشتراكية الجبارة والتصدي ﻷعدائها
الرأسماليين واﻹمبرياليين حتى لو كانت هذه المنجزات
مضخمة ويشوبها الكثير من القصور والشوائب .وحتى
ُ ّ
ومحرف
تروتسكي الذي ُاعتبر أخطر متطرف منشق ُ ّ
للفكر اﻹشتراكي كانت تتسم أفكاره حول اﻷعمال اﻷدبية
والنقدية بشيء من ُبعد النظر ،فهو من الذين كانوا يرون
ما مؤداه بأن إدانة الشاعر لمجرد تعبيره عن مشاعره
التي ُيساء فهمها في قراءة النص ﻻ يقل عبثية عن محاكم
التفتيش في القرون الوسطى.
والحال أن ّ
النقاد الماركسيين الذين قدموا إسهامات
منفتحة ذات سعة أفق في تقويم اﻷعمال اﻷدبية اﻹبداعية
جاء معظمهم من الدول الرأسمالية الديمقراطية ،ومنهم
ّ
النقاد المحسوبين على مدرسة فرانكفورت النقدية مثل
تيودور أدورنو الذي رأى أن ثورية الشكل ﻻ يمكن
فصلها عن ثورية المضمون ،والناقد الماركسي اﻹمريكي
طور مدرسة نقدية
المعروف فريدريك جيمسون الذي ّ
تأخذ بعين اﻻعتبار عدم إهمال جمالية النص وربطه
بالمضمون اﻹجتماعي واللحظة التاريخية لتطور نمط
اﻻنتاج والمرحلة التاريخية بل واللحظة التاريخية التي
ُكتب فيها بكل تناقضاتها وخصوصياتها التاريخية
واﻹجتماعية .وهكذا كان رأي الناقد والمفكر الماركسي
المجري جورج لوكاش الذي كانت آراؤه تلقى قبوﻻً عند
ّ
عرف عنه
هذه المدرسة
والنقاد الغربيين عموما ً وحيث ُ
رفضه تقييم اﻷعمال اﻷدبية اعتماداً على المضامين
ّ
المحنط
والقوالب الجاهزة فقط وفق النميط الستاليني
للواقعية اﻹشتراكية مؤكداً بأن التقييم ينبغي أن يرتكز
المبدع في إثارة التساؤﻻت في شكل
على مدى قدرة ُ
الحياة واﻷقدار الجديدة لﻺنسان أما طرح الحلول
واﻹجابات فليس ذا أهمية .والﻼفت أيضا ً أن نظرة لوكاش
هذه تلتقي مع نظرة الكاتب القاص والمسرحي الروسي
الكبير إنطون تيشخوف.
وبطبيعة الحال فإن ُ ّ
منظري المدرسة الواقعية
اﻻشتراكية العرب ،كالعالم وأنيس ،لم يتطرقوا البتة في
أعمالهم النقدية اﻷدبية لهذه اﻹشكالية على الرغم من
رفضهم  -كما أسلفنا  -لﻸعمال اﻷدبية الخالية من الخلق
اﻹبداعي الجمالي والفني بدعوى تحقيقه شرط التعبير عن
الواقع اﻹجتماعي ولو كان ميكانيكيا ً شديد المباشرة.
وصفوة القول أنه إذا كانت اﻷحزاب الشيوعية
واليسارية العربية قد أخضعت الكثير من جوانب مسيرتها
النضالية في أعقاب انهيار اﻻتحاد السوفييتي للمراجعة،
بغض النظر هنا عن مدى جذرية هذه المراجعة أو مدى
توفيقها في تصويب هذا الجانب أو ذاك أو مدى تمكنها
من ترجمة المراجعة إلى حيز الواقع الفعلي ،فإنه يكاد
يكون هذا الحقل الهام ،ونعني به الحقل اﻹبداعي اﻷدبي
مغيبا ً ،وآن اﻷوان ﻻجراء مراجعة
ومعاييره النقدية،
ّ
نقدية شجاعة للمدرسة الواقعية اﻻشتراكية لﻸدب التي
تبنتها تلك اﻻحزاب استنساخا ً من التجربة السوفييتية
الستالينية عقودا ً طويلة ،وأن ُيصار إلى ربط هذه
المراجعة ربطا ً ُمحكما ً بمهمات تجديد الفكر اﻹشتراكي
على الصعيد العربي يأخذ بعين اﻹعتبار مجمل التحوﻻت
والمتغيرات الهائلة التي مرت وتمر بعالمنا منذ انهيار
اﻻتحاد السوفييتي قبل نحو ثﻼثة عقود ،فالتحديات التي
تواجه البشرية في العولمة وتغول الرأسمالية وتوحشها
وتابعتها الرأسمالية الطفيلية العربية على نحو أكثر
شمولية من اختزالها في ثنائية إما الرأسمالية وإما
اﻹشتراكية ،إذ ثمة إصطفاف أوسع لقوى الخير من جانب

ولقوى الشر في المقابل يشمل المدافعين ليس عن السلم
العالمي فحسب؛ بل والمدافعين عن قضايا حقوق اﻹنسان
في كل انحاء العالم وعن حق الشعوب قاطبةً في التمتع
بأنظمة ديمقراطية ،وهذه ﻻ يمكن تجاهل المتأثرين
بنضاﻻتهم اليوم في اﻷعمال اﻷدبية أو اعتبارها إذا ما
ُوجدت بﻼ قيمة مضمونية ما دامت بﻼ محتوى إشتراكي،
كما ﻻ يمكن تجاهل أهمية اﻹنفتاح على المدارس النقدية
العالمية وما أحدثوه من تطور في لغة نصوص اﻷعمال
ثم إستشراف مايمكن اﻹستفادة منه في
العالمية ،ومن َ
تثوير نصوص أعمالنا أدبائنا المتكلسة حتى بجديدها بحكم
جمود لغتنا العربية رغم أن هذه بدورها قضية شائكة
معقدة خارجة عن اختصاص المبدعين العرب وأجيالهم
الجديدة

د .ﲨشيد ابراهيم
العراق

وداد فرحان
العراق

 أستراليا والعراق تحذران على ضرورة التأهب
لهجمات الخفافيش "المسعورة".
إن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى اندفاع الخفافيش
المضطربة وهيجانها لتهاجم السكان اﻵمنين بالنهش
والخدش .وقال المسؤولون :إن أعداد هذه الحيوانات غير
مسبوق في هجماتها ضد البشر ،وهي مسعورة ومصابة
وحذرت السلطات ومختلف
بفيروسات قاتلة احيانا.
القنوات الصحية واﻻعﻼمية من التعامل معها ﻷنها
مصابة باعتﻼل صحي يفقدها توازنها وتؤذي حتى الذي
يساعدها.
ومع تصعيد سقف الثورة الشبابية وارتفاع حرارتها
لتحقيق مطالبها المشروعة ،خرجت خفافيش الحقد والغدر
هائجة لتهاجم المتظاهرين السلميين وهم رقود في خيامهم
اﻻعتصامية.
الخفافيش ﻻ تظهر في النهار ،تختفي في أوكارها
ويدفعها سعارها المزمن وفايروساتها إلى الهيجان في
حالك الظﻼم ،إنها خلقت عمياء ﻻ تبصر فتراها ﻻ تبقي
من أمامها وﻻ تذر .إنها ﻻ ترى النور ويخيفها الشعاع
الساطع وتقلقها قناديل الفرح ،تريد أن يكون العالم كله
كالخفافيش ،ولكن إن تحقق ذلك فمن ستهاجم إذن؟!.
وفي الوقت الذي يؤكد المتخصصون والعلماء في
أستراليا أن نفوق الثعالب الطائرة السوداء ،أو ما يسمى
بالخفافيش يتحقق بارتفاع درجات الحرارة وحمأة
سعارها ،كما أن نفوق خفافيش الحقد والظﻼم ﻻ يتحقق إﻻ
المصرة
بارتفاع سقف اﻻعتصامات وحشود المتظاهرين
ّ
على اﻻنتصار والتغيير.
إتركوها تموت ّ
بغلها ..تلك المخلوقات المسعورة،
وستنهي حياتها بنفسها كي يبقي نور النهار يعلو بوجه كل
موجات الشر والحقد والكراهية 
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 يظهر ان رمي النعال او الضرب بالنعال ثقافة شرقية
وراثية و الشرقي يستعمله لتحقير اﻻخر فحتى الجلوس
بتوجيه الحذاء بوجه الجالس بجنبك يعتبر من قلة اﻻدب
ولكني سمعت قصة غريبة من شخص جاء عندي والبكاء
يتجلى في صوته عندما بدأ بالكﻼم.
قلت له :كفى ﷲ الشر ما القصة يا رجل؟ وهنا بدأ يحكي
لي قصة غريبة عن جده )والد والده(.
قال كان جدي يرفع نعاله بين فترة وفترة ويرميها
على جدتي وعندما سألته عن السبب قال هذه هي طبيعتي
– يعجبني ليس هناك سبب .قلت له يمكن يريد ان يثبت
سيطرته بهذه الطريقة .قال ﻻ اعتقد ﻻني ورغم اني
امكث في الغرب منذ شبابي وزوجتي غربية اشعر بدافع
قوي لضرب زوجتي بالنعال حتى من دون سبب.
تعجبت من هذا الدافع القسري  -هل هذا مرض؟ قلت
لربما اصبح ضرب النعال مسألة وراثية ولربما هناك
جينة الضرب بالنعال في داخلنا وعندما يشتم الشرقي
يقول )ابن النعال( وطلبت منه ان يكمل حديثه.
قال في يوم من اﻻيام لم استطع مقاومة هذه الرغبة
الداخلية التي ورثته من جدي فرفعت النعال وضربت
علي النعال
زوجتي بها و فجأة و بسرعة مذهلة هالت
ّ
كطلقات الرشاشات .ضربتني في رأسي وعيني وفمي
دون توقف فصرخت وقلت :يا مجنونة ماذا صار بك
لتنجني بهذا الشكل.
بدأ يبكي ويقول لقد داست كرامتي بالنعال  -ﻻ افهم
اليس )الرجال قوامون على النساء(؟ اني افكر بالطﻼق
اﻻن .قلت له ﻻ تستعجل صديقي فانها هي التي تبادر
بالطﻼق .ففي اوربا الغربية وبنسبة  %90تطلب المرأة
الطﻼق ﻻنها مستقلة ماليا وعاطفيا 

المالية الربوية -الى السلطة السياسية مصحوبا بتنامي قدرتها السياسة على تقرير مصير
النهوج اﻻقتصادية للدول الوطنية.
 افضت التغيرات اﻻقتصادية -السياسية في الدول الوطنية الى تراجع القاعدةاﻻجتماعية للطبقات الفاعلة في البناء اﻻقتصادي للدول الوطنية المتمثلة -بالطبقة العاملة
والبرجوازية الوطنية – والشرائح الوطنية اﻷخرى  -وما انتجه ذلك من مصاعب فكرية
 اجتماعية في التشكيﻼت الوطنية. تراجع مواقع القوى واﻷحزاب اليسارية الديمقراطية بسبب التغيرات اﻻقتصاديةوالسياسية في الدول الوطنية أفضت الى اﻻخذ بشرعية انتخابية ضامنة لسيطرة القوى
اﻻجتماعية الجديدة الحاكمة.
 التبدﻻت في التشكيﻼت الوطنية بعد انهيار الكتلة اﻻشتراكية لم تقتصر تأثيراتهاعلى اﻷحزاب اﻻشتراكية والديمقراطية بل شملت القوى القومية الماسكة بالسلطة
السياسية في مرحلة المعسكرين والتي لحقتها تغيرات سياسية جديدة تتمثل ب-
 تراجع هيمنتها السياسية في الدول الوطنية وتشتت فكرها القومي الناظم لمسارتطورها السياسي اﻻمر الذي افضى الى انهيار نظمها الديكتاتورية وصعود مبادئ
الشرعية اﻻنتخابية الى الواجهة السياسية.
 تفكك اﻻحزاب القومية الحاكمة في بعض الدول العربية افضى الى تبني اقسام منهاالمعارضة المسلحة لمواجهة التغيرات السياسية الجديدة.
 -انهيار النظم اﻻستبدادية القومية والتغيرات السياسية المﻼزمة لها أدت الى صعودالطبقات الفرعية الكمبورادورية والشرائح المالية وازدها أيديولوجيتها الطائفية.
ان التبدﻻت السياسية  -اﻻجتماعية المشار اليها أنتجت واقعا سياسا ً جديدا ً تميز
غطاء ايديولوجيا للقوى الفرعية.
بصعود اليمين المتطرف واعتماده الطائفية السياسية
ً

 اثار انهيار خيار التطور اﻻشتراكي الكثير من المصاعب الفكرية – السياسية
ﻷحزاب اليسار اﻻشتراكي وما نتج عن تلك المصاعب من تصدع البنى الفكرية
والبرامج اﻻقتصادية ناهيك عن تغير برامج القوى السياسية في تشكيﻼت الدول الوطنية
استناداً الى تبدل اﻷولويات الكفاحية لقوى اليسار الديمقراطي.
انطﻼقا ً من تغيرات المهام الكفاحية لقوى اليسار والديمقراطي نحاول التقرب من تلك
التبدﻻت وتأشير مهام اﻷحزاب والقوى السياسية الديمقراطية متوقفين عند المصاعب
الفكرية والسياسية للقوى الوطنية والتيارات السياسية الفاعلة في التشكيﻼت اﻻجتماعية
الوطنية المتمثلة ب—

تعاني اﻷحزاب الديمقراطية اليسارية بعد انهيار خيار التطور اﻻشتراكي من
تراجعات في تحديد برامجها الفكرية -السياسية وانحسار تأثيرها على سير اﻷحداث
السياسية واﻻقتصادية الجارية في بلدانها ويرجع ذلك اﻻنحسار الى كثرة من اﻷسباب
أهمها–
-

انهيار نموذج التطور اﻻشتراكي

 شكل انهيار أسلوب اﻻنتاج اﻻشتراكي وما افرزه من ضبابية فكرية عند صياغةبرامج اﻷحزاب اﻻشتراكية الطامحة الى استﻼم السلطة السياسية وبناء الدولة
اﻻشتراكية.
 أدى انهيار اﻻشتراكية الفعلية الى تراجع بناء اقتصادات الدول الوطنية وما نتج عنهمن تعزز مكانة القوى الطفلية والبيروقراطية وفرض هيمنتها السياسية -اﻻقتصادية على
القطاع العام اﻻمر الذي حولها الى قوى طبقية جديدة متحكمة في تقرير مصير المستقبل
السياسي واﻻقتصادي للدول الوطنية.
 تحول القوى البيروقراطية والطفيلية الى قوى طبقية متحكمة في الدول الوطنيةرافقه صعود القوى الطبقية الفرعية من -شرائح البرجوازية الكمبورادورية -الفئات

 -التغيرات السياسية الي اجتاحت الدول الوطنية بعد انهيار الدول اﻻشتراكية افضتالى صعود اليمين السياسي المتطرف في الحياة السياسية وتﻼزم ذلك الصعود مع
اﻹرهاب كأسلوب مناهض للقوى )الوطنية( المتعاونة مع الوافد اﻷجنبي.
 انحياز القوى القومية المتطرفة الى التيارات السلفية اﻹسﻼمية وتشكيل بنية سياسيةعسكرية  -إرهابية ترافق والدعوة الى إقامة الدولة اﻹسﻼمية. تنامي قدرة اليمين اﻹسﻼمي -القومي المتطرف واشاعته اﻹرهاب السلفي المناهضللدولة الوطنية والعمل على تحويلها الى أقاليم طائفية تتحكم فيها التيارات اﻻسﻼمية
الفقهية أدى الى تبدل المهام الكفاحية لقوى اليسار اﻻشتراكي الديمقراطي.
 افضت الروح العسكرية -اﻻرهابية للتيارات اﻹسﻼمية -القومية الى تراجع قدرةاﻷحزاب اﻻشتراكية والديمقراطية في التشكيﻼت اﻻجتماعية العربية.
ان الوقائع الجديدة في الحياة السياسية في الدول الوطنية تجبر القوى اليسارية
والديمقراطية على تجميع قواها الوطنية لبناء دولة وطنية ديمقراطية مناهضة للتطرف
اﻻرهابي والهيمنة اﻷجنبية.

 تشترط العولمة الرأسمالية المرتكزة على الهيمنة والتبعية نهوض اﻹيدلوجيا الوطنيةوما يتطلبه ذلك من بناء عدة فكرية جديدة قادرة على التصدي للتبعية والتهميش والتي
اجدها في-
 تحديد الطبقات اﻻجتماعية القادرة على الكفاح الوطني المناهضة لميول التبعيةوالتهميش التي يحملها الرأسمال المعولم.
 -محاصرة الطبقات الفرعية ومناهضة تحالفاتها مع الرأسمال الدولي الوافد بغرضتحجيم نزعاته الهادفة الى تفتيت الدولة الوطنية وتقسيمها الى أقاليم طائفية.
 بناء برنامج وطني -ديمقراطي تشكل موضوعاته اﻻقتصادية  -اﻻجتماعية ركائزوطنية للتطور المستقل المرتكز على التوازنات الطبقية الداخلية.
 -بناء عﻼقات دولية على أساس صيانة سيادة الدول الوطنية واحترام خيار تطورهااﻻقتصادي -السياسي المستقل وعدم التدخل في شؤونها الوطنية.
 الموضوعات المشار اليها تتطلب تشكيﻼ وطنيا سياسيا  -تنظيميا قادرا على إدارةالدولة الوطنية وتنمية بنيتها اﻻقتصادية وما يتطلبه ذلك من يناء تحالفات وطنية مناهضة
للخارج المعولم والحد من ميوله الﻺلحاقية.
ترتكز التحالفات الوطنية على برنامج سياسية  -اقتصادية
مناهضة للتبعية والتهميش يعتمد كما اعتقد على الموضوعات
الفكرية – السياسية التالية-
 – 1اعتماد مفهوم الوطنية أساسا فكريا -سياسا ً للتحالفات بين
القوى والطبقات اﻻجتماعية الفاعلة في التشكيلة اﻻجتماعية وما
يشترطه ذلك المفهوم من عدم ارتباط القوى اﻻجتماعية الوطنية
المتحالفة بدول خارجية.
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لطفي حاﰎ
العراق

 – 2اعتماد الديمقراطية السياسية أساسا لبناء العﻼقات التحالفية بين اﻷحزاب
السياسية الفاعلة في التشكيلة اﻻجتماعية وما يعنيه ذلك من استبعاد فكرة اﻻنفراد بالسلطة
السياسية والمساهمة في اﻻنقﻼبات العسكرية.
– 3اعتماد الوطنية الديمقراطية اطارا ً سياسيا لبناء الدولة الوطنية وتطوير ركائزها
الفكرية -اﻻجتماعية.
ترتكز التحالفات الوطنية على برنامج وطني ديمقراطي يهدف الى تطوير الدولة الوطنية
وتشكيلتها اﻻجتماعية ويعزز مناهضة اﻻلحاق والتبعية انطﻼقا ً من المفاصل التالية–
-

بناء الدولة الوطنية المناهضة للتبعية والتهميش

أ .فعالية الدولة الوطنية الديمقراطية ترتكز على بنية تحالفية سياسة  -اجتماعية فاعلة
في التشكيلة اﻻجتماعية وتوازن مصالحها الطبقية.
ب .تسعى التحالفات السياسية – الوطنية الى صيانة الدولة الوطنية من التبعية
والتهميش.
ج.اعتماد سلطة الدولة الوطنية على الشرعية الديمقراطية الضامنة لمكافحة اﻹرهاب
والتخريب.
–

سياسة اقتصادية وطنية تهدف الى–

ليلى أﲪد اﳍوﱐ

– 1تلبية المصالح اﻷساسية للطبقات اﻻجتماعية الناشطة في الدورة اﻹنتاجية
والمناهضة للتبعية والتهميش.
– 2تتﻼزم السياسة اﻻقتصادية للدولة الوطنية ومصالح طبقات التشكيلة اﻻجتماعية
وتطور دولتها الوطنية.
– 3اعتماد سوقا ً اجتماعيا ً يلبي حاجات الطبقات اﻻجتماعية الفاعلة في التشكيلة
اﻻجتماعية الوطنية ويعمل على تكريس ضماناتها اﻻجتماعية
خﻼصة القول ان برنامج التحالف الوطني الديمقراطي يعتمد على ركيزتين اساسيتين
أراهما في–
اوﻻً -اعتماد الشرعية الديمقراطية للحكم وصيانة الدولة الوطنية من التبعية
والتهميش.
ثانيا ً -تكريس التوازنات الطبقية عبر تطوير السوق اﻻجتماعي وضماناته اﻻجتماعية.
ان الموضوعات الفكرية – السياسية ربما تساعد القوى الوطنية على تجميع صفوفها
معتمدة على مفهوم الوطنية -الديمقراطية ومضامينها الفكرية والسياسية في مواجهة
التفتت الرأسمالي الذي تمارسه مراكز العولمة الرأسمالية 

ليبيا

 كورونا الجديد )كوفيد (19-ذلك الوباء الذي أصبح بين ليلة وضحاها عدو ينتهك
حرمة كل من يعادي دولة ما في هذا العالم ،،ناهيك عن تطور العالم ودخوله إلى حيز
معركة وحرب وبائية جرثومية جديدة ومميتة ،حرب شعواء نكراء ﻻ هوادة ،وﻻ رحمة،
وﻻ معاهدات ،وﻻ انعقاد اجتماعات ،وﻻ مسارات ،وﻻ تعهدات ،وﻻ ملتقيات ،وﻻ
مواثيق وﻻ هدنات فيها!
ولعل المتتبع للدول التي اختيرت بقصد لﻺصابة بهذا الوباء الفتاك وغيرها من لم
يصلها هذا الوباء بعد ،سيعرف جيدا وبدون أي ادنى تفكير ،بان هذا المرض أو الوباء قد
صنع بمهارة وجدارة وبعد تفكير طويل في روسيا ) (Made In Russiaليس بنية
وعالميا ،ﻻ بل هذه المرة بنية "الحرب
علميا
التجارب اﻹنسانية العلمية المتعارف عليها
ً
ً
البيولوجية" حرب جرثومية هي جزء ﻻ يتجزأ من حروب الجيل السادس »«GW6
والتي استخدمها كثيرا المحاربون القدامى اثناء حروبهم المتنوعة.
عندما بدأ هذا المرض في وسط الصين وخرج منها وانتشر على نطاق واسع حتى
أيضا للدولة المصنعة له بنفسها ،ﻻ لسبب
وصل لدول عدة ،وقد نسمع غدًا عن وصوله
ً
فقط لكون هذه الصين قد وضعت "يدها في يد" العدو اﻷكبر لروسيا اﻻ وهي الوﻻيات
المتحدة اﻷمريكية ،كما إن اﻷمر ﻻ يخلو من معاداتهم للصين "ذات نفسها" فهي التي
منها وفي لمح البصر قد تفشى فيها هذا الوباء الخبيث وبسرعة غير مسبوقة من انتشار
مثل هكذا أوبئة؛ وقد قتل فيها اكثر من ألفي إنسان في اقل من شهرين ،ﻷسباب
واعتبارات عدة تأتي بان "الصين" قد صارت ً
فعﻼ في اتفاق اقتصادي واضح وأيضا
ُ
كدولة صديقة حميمة للوﻻيات المتحدة اﻷمريكية "مربط الفرس" التي طور ﻷجلها هذا
المرض وتفشى بقصد الوصول اليها من خﻼل الصين ،لتعيد بذلك الوﻻيات المتحدة
اﻷمريكية حساباتها من جديد ،ومن ثم النظر في موضوع العﻼقة )حديثة الوﻻدة( التي
ربطتها مع الصين .
أما اختيارهم للصين بالتحديد ،فغير كونها وكما ذكرته لكم ً
آنفا بانها قد مدت يد
أيضا تعد الدولة الوحيدة بعدد سكانها الضخم والذي فاق المليار
المصافحة ﻷمريكا ،فهي
ً
نسمة ،ناهيك عن السياحة فيها وبأرخص اﻷسعار وأجمل المناظر والتقدم واﻻزدهار،
من هنا باتت لديها المقدرة والسرعة الفائقة في تفشي أي نوع من أنواع اﻷوبئة في اكثر
عدد من سكان العالم وأمريكا على وجه الخصوص ،فما بالك اﻷمر إذا تعلق باﻷوبئة
القاتلة والفتاكة المميتة ،وﻻ يمكننا هنا تجاهل المقدرة الهائلة التي يعرف بها هذا الوباء
خصوصا في سرعته الفائقة والتغلغل والتمكن من الدخول ﻷي دولة قريبة كانت أو
بعيدة ،وربما كان أو سيكون ﻷمريكا نصيب اﻷسد من هذه السرعة واﻹصابة بهذا الوباء
كنتاج للتبادل التجاري اﻻقتصادي المتفق بينها وبين الصين ،إضافة لدول جوار الصين
)كوريا الجنوبية -اليابان -الفلبين( وغيرهم من الدول القريبة منها عدا عن ذلك روسيا

 -32ال ات

ال ار  ::الع د رق

 15 :: 38آذار 2020

التي تملك وبيدها السﻼح )العﻼج( التي أعدته لمواطنيها ،هذا غير إغﻼقها المحكم
للحدود بينها وبين الصين.
وهنا توجب علينا تذكير سيدتي القارئة الكريمة وسيدي القارئ الكريم ،على الكم
واﻷعداد الهائلة التي لحقت وأصيبت شعوبها بهذا الوباء اللعين مثل )إيطاليا  -ألمانيا -
فرنسا  -النرويج  -هولندا  -اسبانيا  -اليونان -بريطانيا( والحبل على الجرار.
إن المتعارف عليه علميا وعالميا ،بانه وفي العادة عندما تكون دولة ما هي المسبب
الرئيسي في نشر هذا النوع من الوباء ،هو تمكنها من امتﻼك اللقاح أو ان يكون في
متناول يديها "المصل" اﻷساسي لها ،الذي بامكانه مكافحة ذلك الوباء ومن ثم القضاء
عليه بسرعة كبيرة .ولذلك فقد أعلنت روسيا في اﻷيام القليلة الماضية ،بانها قد أفلحت في
الوصول إلى هذا اللقاح "المصل" المنجي لحالة وباء كورونا )كوفيد (19-المستجد.
واﻷمر الذي أظنه قد فاجأ روسيا ودفع بها لﻼعتراف بسر عثورها على حل لهذا
الوباء كوفيد 19-المستجد ،بان صديقتها الحميمة "إيران" ولﻸسف الشديد قد ظهر فيها
أيضا هذا الوباء المميت ،وانتشر فيها بسرعة كبيرة ونجح في قتل العديد من أهالي
هي
ً
هذا الشعب المسالم ،الذي ﻻ دخل له فيما صنعت "روسيا" قاصدة بالدرجة اﻷولى إنهاء
والقضاء على الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية والصين معا ً  ..ولكن لﻸسف مرة أخرى
ومرات عديدة كان شعب إيران هو احد اكثر الضحايا ،أي وكما يقول المثل الليبي العتيق
)جت الطوبة في المعطوبة(.
لقد تعلمنا من خﻼل مادة التاريخ عندما كنا ندرس ،بان للحروب بصفة عامة أشكال
واوجه كثيرة ) عسكرية  -سياسية  -ثقافية  -انتشار الجهل والفقر الظلم وتبعاتهم  -تفشي
الحروب اﻷهلية  ..إلخ(.
ولكننا ها نحن اليوم نواجه نوع آخر من هذه الحروب ،حرب معاصرة ومواكبة تماما
للتقدم والتفكير البشري الخبيث لدى اﻹنسان ،يدعى )الحرب البيولوجية( وفي تعريف
آخر )حرب من حروب الجيل السادس » («GW6والذي كان قد توصل إليه منذ القدم،
أي وكما ذكرت لكم في مستهل مقالتي ليس باﻷمس القريب ،بل منذ زمن بعيد ،وهي
حرب بيولوجية من نوع وموديل أخر مبني أساسه على اﻷوبئة والجراثيم )الحرب
الجرثومية( تلك التي جئت بفعل الطبيعة وﻻ دخل لﻺنسان فيها ،ولكن بفعل طبيعة الشر
التي تسكن اﻹنسان البشر ،تمكن من تحويل هذا الوباء الطبيعي أو الرباني )سموه بما
شئتم( إلى حرب جرثومية.
لقد وقعت الدول الكبرى في العام " 1925اتفاقية جنيف" التي تمنع اللجوء إلى
اﻷسلحة البكتريولوجية في الحروب .وذلك باﻹضافة إلى منع الغازات السامة وغيرها.
ولقد أقرت  29دولة هذه اﻻتفاقية .وكانت الوﻻيات المتحدة أبرز الممتنعين عن اﻻنضمام
إليها .كما اتخذت الجمعية العمومية لﻸمم المتحدة قرارا في ديسمبر عام 1966م ،يقضي
بضرورة اﻻلتزام بالبروتوكول المذكور ،وبذلت بريطانيا خﻼل الستينات جهودا باتجاه
نزع السﻼح البيولوجي ،وﻻقت تلك الجهود دعما واسعا ،ﻻ سيما من اﻻتحاد السوفييتي
عام 1969م*.

إذن وبعد هذا الشرح المستوفي لهذا الوباء وأسبابه ومسبباته أظنني قد أفلحت ولو
تماما ،وبالتالي فان وباء كورونا )كوفيد (19-المستجد ما
قليﻼ في توصيل القصد والفكرة ً
هو اﻻ عمل روسي استخباراتي قاتل مع سبق اﻹصرار والترصد ،الغاية الحقيقية من
ورائه هو استعمال شكل جديد من أشكال الحروب الحديثة حروب الجيل السادس
») «GW6الحرب البيولوجية( التي ﻻ تدع أي مجال للشك في من وراء ذلك الحرب؟
ومن هو المحارب الحقيقي صاحب هذه اللعبة القذرة الخبيثة!؟.
كما اننا ﻻ نظن إطﻼقا بان روسيا لديها حسن النوايا حتى هذه الدرجة! ،وﻻ حتى كل
هذه النباهة العظيمة لصناعة العﻼج الواقي للمرضى المصابين يهذا الوباء المهلك
والمميت هكذا )تكية( )صدقة( وفي وقت قصير جدا ﻻ يصل لشهرين ،أو بانها قد تفعلها
ﻷجل خاطر الصين وأمريكا ودول أخرى حبا ً
وإخﻼصا لهما ،أو ﻷجل دول أخرى
ً
أساسا قد تبين أمرها في فترة انتشار وباء كورونا )
أوروبية وعربية متنوعة ،هي
ً
كوفيد ( 19-المستجد فيها ،بأنها قد أصبحت تعلم بانها في حكم الدول الغير مرضي عنها
من قبل روسيا.
ولذلك فان وباء كورونا المستجد )كوفيد (19-ليس وباء طبيعي أو رباني ،بل هو
ومن اﻵخر "حرب بيولوجية" حرب من حروب الجيل السادس » «GW6مهلكة وفتاكة
قاطعا العالم بأسره ،وتعد لمن قام بها في حكم المرتكب لجريمة
رفضا
كان قد رفضها
ً
ً
وخصوصا أوﻻئك الذين اصيبوا بها .وقتلوا
جمعا،
العالم
شعوب
حق
مقصودة في
ً
جرائها.
كما يجب على العالم اﻵن ان يقدم فاعلها الحقيقي والمعروف رئاسة )روسيا( باعتباره
مجرم حرب لمحكمة العدل الدولية بﻼهاي ،عوضا عن شكره ومدحه وجعله لنا منه بطل
أساسا عن
قد نجح علمائه في ايجاد الحل اﻻنجع واﻷنجح واﻷمثل لهذا الوباء المفتعل
ً
قصد.
والدليل الذي في يدهم هو بان جميع العلماء قد فشلوا حقا في تخليص العالم من هذا
الوباء ،بالرغم انه قد كان تنبأ بحدوث هذه )الحرب البيولوجية الجرثومية( منذ عشرات
السنوات أو أكثر من ذلك بكثير ،من قبل دول كانت نظافة وأكثر صفاء لﻸنفس وحسن
نية من رؤوساء كانوا ملتزمين تماما بالبرتوكول ،أي قد يكون اﻷمر قبل أن يتعرف والد
ووالدة المجرم )فﻼديمير بوتين( على بعضهما ،ويأتوا لنا ولهذه الحياة بطفل المعجزة،
كي يسودها علينا اكثر من سوادها ،وقد يكون ترامب مازال طفﻼ يا دوبه يحاول ان
يحبو ،وشعره اﻷشقر مازال يتدلى على جبينه طبيعي ،بدون أية صبغة أو "سبراي"
مثبت للشعر! 
~~~~~~~~~~~~~
*فقرة قد تم أخذها بواسطة "ويكبيديا" فقط لزيادة المعلومات حول هذا الموضوع.

ووجها
فبدل من إعﻼن روسيا حربها كحرب واقعية مع خصمها باﻷسلحة المعتادة
ً
لوجه ،والذي من المؤكد ستكون هي آنذاك في وضع المنهزم والخاسر فيها ،فقد لجأت
لما خالف تعهداتها بجينيف وضربته بعرض الحائط ،وعملت باﻷسوأ من ذلك
واستخرجت فكرتها الوسخة المتسخة وتعهدات مع وباء بات يدعى حديثا بنفس اﻻسم
القديم )سارس( أو )كورونا( مع اضافة المستجد ،وذلك بنية اﻹساءة لعدوها بدون أن
تعرض نفسها أو شعب دولته أو جيشها اللهزيمة والموت واﻻنكسارالمحتوم.
أما حول وباء كورنا اﻷول فقد ظهر وانتشر لمدة عامين فقط تقريبا ،وتحديدًا بين
عامي ) (2003-2002سمي بـ )سارس( وقد تم القضاء عليه نهائيا ،ووصل آنذاك عدد
أيضا ظهر فقط في الصين ﻻ غير ،وبطريقة طبيعية جدا إلى
القتلى جراء هذا الوباء الذي ً
ما يقارب  3000إنسان شخص على اكثر تقدير خﻼل سنتان ،وقد اسرع العلماء ونجح
في نتائج أبحاث عﻼجه فذ ذلك الوقت أو الحد من انتشاره ،وخرج من ورائه العديد من
اﻷشخاص أحياء بدون أي أضرار كبيرة تذكر .ﻻ لسبب يذكر فقط ﻷنه كان حقا وباء
طبيعي وليس بفعل "عدو" فاعل ،اﻷمر الذي ساعد العلماء إلى وصولهم للقاح ناجح كان
قد قضي على ذلك الوباء تماما.
ولكن هذه المرة ولوجود هذه الفئة من البشر الذين وجودوا في هذا العالم فقط ﻻختﻼق
ولصناعة شتى أنواع الحروب ،اذ قاموا بتطوير )كورونا( )سارس( القديم وذلك بما
يتماشى واكتشافات العصر الحديث ،وجدوا الحل اﻷمثل في )كورونا القديم( الذي قد
يضر بالعدو ويفتكه ويهزمه بدون المساس بأمن وسﻼمة دولتهم.
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الصهاينة في فلسطين بمساعدة اﻹنجليز ،ونحن نقرر أننا نريد أن نعيش في صفاء ووئام
مع العرب والمسلمين في شتى اﻷقطار وأن نبادلهم الحب واﻹخﻼص ونضم إخواننا إلى
تلك الصرخة التي تناشد يهود مصر والعالم بأن يكفوا عن مساعدة الصهيونية المدمرة
في فلسطين حتى ُتحل قضية فلسطين ونعود كما كنا إخوة متحابين".
وكان من بين الموقعين كل من :يعقوب يافث -موسى عبد ﷲ -ليتو فرج مسعود -توفيق
إلياهو -إبراهيم الجميل -إبراهيم فرج -ليشع عبده ليشع -باروخ السرجاني -إبراهيم
كوهين -مسعود موسى أصﻼن.

ﳏمد مدحت مصطفى
مصر

تواجد في مصر طوائف اليهود الثﻼث ،القراؤون والربانيون ،والسامرا .من

الناحية العقيدية يوجد خﻼف بسيط بين القرائين والربانين ،بينما يوجد خﻼف واسع بينهما
وبين طائفة السامرا لدرجة إخراجهم من الديانة اليهودية .إﻻ أن السلطات المصرية
اعترفت بالطوائف الثﻼث كيهودي الديانة ،ولم تتدخل في خﻼفاتهم.

عند نهاية القرن الثامن الميﻼدي أسس عنان بن داود من بغداد في أواخر القرن
الثامن بعد الميﻼد ،على عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور ) (775-754مدرسة
فكرية لفهم الديانة اليهودية تبعها عدد كبير من اليهود الذين أسسوا لطائفة يهودية جديدة
أطلق عليها طائفة القرائين ،أو أبناء المقرا ،أو أصحاب المقرا ،وأصل التسمية مشتق من
أصل عبري ،وهناك اسم آخر ُيطلق عليهم هو التناخيون لكنه ليس واسع اﻹنتشار،
وأحيانا ً يُطلق على القرائين العنانيون نسبة إلى اسم زعيمها عنان بن داود.
اليهودية القرائية تؤمن فقط با كإله ،وبأنبياء التناخ كرسل وبأقوالهم فقط كأقوال الرب.
وهي تعارض التوراة الشفهية وأي مذهب جاء بعد العهد القديم ،وهم يؤمنون بأسفار
العهد القديم من الكتاب المقدس ،وﻻ يعترفون بالتلمود أو بتعاليم الحاخامات ،ولهم عادات
خاصة بالطعام والملبس .تستند اليهودية القرائية على ثﻼثة أسس مختلفة :المكتوب :جميع
الوصايا ،التي نزلت على سيدنا موسى في جبل سيناء ،ومكتوبة في التوراة .القياس
المنطقي :القياس أو اﻹستنتاج هو الطريقة التي من خﻼلها حسم قاعدة دينية لحاﻻت غير
مكتوبة بشكل مفصل في التوراة.
وتحديد هذه القاعدة يتم بواسطة القياس المنطقي للمتغيرات من مواضع مختلفة من العهد
القديم أو وفقا ً للمنطق .الرجعية :تسمى أيضا التقليد المتسلسل ،أي محاكاة وتكرار كل ما
اعتاد عليه الزعماء في الماضي .الغالبية العظمى من القرائين في دولة إسرائيل تعود
أصولهم إلى قرائي مصر ،وهناك قﻼئل تعود أصولهم إلى قرائي العراق وتركيا وروسيا
باﻹضافة إلى أولئك الذين انضموا إلى القرائية.
ومن العائﻼت المصرية الشهيرة من القرائين في مصر عائﻼت :ليشع -مسعودة -فرج-
عبد الواحد .ومن الشخصيات الشهيرة من القرائين :يوسف درويش -مراد فرج ليشع
المحامي.
ُ
كما أصدر عدد من أقطاب طائفة اليهود القرائين وثيقة جاء فيها" :يستنكر رجال الطائفة
اﻹسرائيلية القراؤون اﻷحداث اﻹرهابية واﻷعمال اﻹجرامية التي يقوم بها بعض
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اليهودية الربانية ،وتسمى ايضا ً »اليهودية الحاخامية« ،أو»اليهودية التلمودية«،
الفريسية
أو»اليهودية الكﻼسيكية« ،أو»اليهودية المعيارية« ،وهى انبثقت من اليهودية
َ
حيث تؤمن بأن أساس اﻻعتقاد أن النبي موسى في جبل سيناء تلقى من ﷲ التوراة
المكتوبة "التوراة الخمسة" باﻹضافة إلى تفسير شفوي يعرف باسم "التوراة الشفوية"
التي نقلها موسى إلى الشعب .وهي شكل العقيدة اليهودية السائد بين معظم الجماعات
ابتداء من حوالي القرن التاسع الميﻼدي وحتى نهاية القرن الثامن
اليهودية في العالم
ً
عشر .وهي عبارة استخدمها اليهود الفريسيون ليؤكدوا أن النسق الديني الذي يؤمن به
الفريق الديني المعادي لهم ﻻ يتمتع بالمطلقية وإنما هو ثمرة جهود الحاخامات الفقهاء او
بما يسموا المفتيين "الذين فسروا التوراة )الشريعة المكتوبة( وابتدعوا الشريعة الشفوية
)التوراة الشفوية أو التلمود( وجعلوها اﻷساس الذي تستند إليه رؤيتهم الدينية والمحور
الذي تدور حوله وذلك تمييزاً لها عن اليهودية التوراتية التي تستند إلى التوراة وحسب
)الشريعة المكتوبة( المرسلة من اﻹله .كان ابراهام اسحق هكوهين كوك الراب
)الحاخام( اﻻشكنازي اﻻول الذي أراد أن تكون الربانية الرئيسية هي القيادة الروحية
العليا لليهود في فلسطين وخارجها ،وتسعى من أجل تجميع شتات اليهود في أرض اﻵباء
واﻷجداد ،ولكن هذه الرغبة واجهها تيار معارضة قوي من قبل المتدينين المتزمتين،
وكذلك من قبل بعض اﻻوساط العلمانية .وبالمقابل فإن الربانية اليهودية الرئيسية ﻻ
تعترف بوجود تيارات يهودية تقدمية ومعتدلة ،بل أن هذه الربانية ﻻ تقبل بيهودية بعض
الجاليات اليهودية ،مثل الجالية اليهودية اﻹثيوبية المعروفة بالفﻼشة ،اﻻ بشروط تهويد
خاصة عليهم اجتيازها لتتم عملية التأكد من يهوديتهمُ .وكلمة رباني تعني اﻹمام أو الفقيه،
وكلمة تلمود تعني تلميذ .وفي مصر كان الربانيون أيضا ً اﻷكثر عدداً لذا كان يتم اختيار
الحاخام اﻷكبر من بينهم.

السامرية هى أصغر طائفة دينية في العالم ،تتخذ من قمة جبل جرزيم في مدينة نابلس
الفلسطينية مقرا لها .كلمة سامري تعني المحافظ ،ويرفض السامريون نعتهم باليهود،
ويصرون على أنهم سﻼلة النبي موسى الحقيقيون .وترتبط الطائفة السامرية بعﻼقة وثيقة
مع أهالي نابلس ولهجتهم نابلسية بامتياز ،يعتبر السامريون أنفسهم جزءا أصيﻼ من
الشعب الفلسطيني ،ويرفضون تسميتهم يهودا .يعتبر السامريون جبل جرزيم بمدينة
نابلس قبلة أفئدتهم ،وقبل أن يسكنوه نهاية ثمانينيات القرن العشرين كانوا يسكنون في
البلدة القديمة وسط نابلس ،وبني أول بيت للسامريين على جبل جرزيم عام  .1961تقوم
عقيدة السامريين على أركان خمسة هي (1) :وحدانية ﷲ ،أي أنه ﻻ يوجد له شريك وﻻ
مشير ولم يلد ولم يولد أبدي سرمدي قادر كامل (2) .اﻹيمان بأن سيدنا موسى رسوله
وحبيبه وكليمه وﻻ إيمان بغيره ّ
البتة (3) .اﻹيمان بأن اﻷسفار الخمسة اﻷولى من التوراه
هي شريعة ﷲ (4) .اﻹيمان بأن جبل جرزيم هو قبلة أنظار السامريين ومحجة قولبهم
وهو الواقع مقابل جبل عيبال جنوبي مدينة نابلس(5) -اﻹيمان بيوم الدينونة ،يوم الحساب
والعقاب المعروف لدى عامة الناس بيوم القيامة.
السامرية العشر هي (1) :ﻻ يكن لك آلهة أخرى أمامي (2) .ﻻ تنطق باسم
الوصايا
ّ
ﷲ باطﻼً (3) .احفظ يوم السبت ّ
لتقدسه (4) .احترم أباك وأمك لتطول أيام حياتك (5) .ﻻ
تشته بيت قريبك وما
تزن (7) .ﻻ تسرق (8) .ﻻ تشهد الزور (9) .ﻻ
تقتل (6) .ﻻ
ِ
ِ
يحويه (10) .احفظ قدسية جبل جرزيم اﻷبدية المطلقة .اللغة السامرية هي اللغة العبرية
القديمة ،لغة اﻹشارة والتصوير ،كل حرف منها يشبه أحد اعضاء جسم اﻹنسان ،وتتألف
ً
حرفا ،تقرأ من اليمين إلى اليسار .تولي رحبعام بن سليمان ملكا ً بعد أبيه سليمان،
من 22
انقسمت المملكة إلي مملكتين غير متعادلتين هما :مملكة إسرائيل ،والتي تضم عشرة
أسباط من اﻷثني عشر سبطا ً من أسباط بني إسرائيل وأسسوا ﻷنفسهم مملكة قائمة بذاتها
–هي مملكة السامرة – وأسموها مملكة إسرائيل ،وجعلوا عاصمتها شكيم وهي اﻵن
نابلس ،لم يبق بعد انفصال اﻷسباط العشرة سوي سبطين هما سبط يهوذا ،وسبط ﻻوي
المسماه مملكة يهوذا.وهي طائفة صغيرة العدد
وهؤﻻء احتفظوا بالقدس عاصمة لمملكتهم ُ
من اليهود ﻻ يعترف بها الربانيون أو القرائون ،واعترفت السلطات المصرية بهم كطائفة
يهودية 
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بسلعهم النادرة والمفيدة  .وكانت الفﻼحة متطورة فالفﻼحون يزرعون الرز والقمح
ومختلف انواع الخضروات المحلية وكانوا قد جلبوا مزروعات من المناطق المختلفة
ويزرعونها فكانت المدينة غنية جدا من هذه الناحية  .بأﻵضافة الى هذه النشاطات
اﻻقتصادية كانت هناك مهنتي الرعي التي يمتهنها الصبيان والرجال في مقتبل اعماره
ومهنة جمع الثمار التي برع فيها النساء.



المدخل  .مدينة جنان

كانت مدينة جنان تقع عند ملتقى نهري دجلة والفرات .غير بعيدة عن ما تعرف بجنة
عال وتشقها شوارع طويلة تتراصف على جوابها البييوت
عدن يحيط بها سور
ٍ
والمحﻼت التجارية وممتلئة بالمساحات الخضراء.وبساتين النخيل وساحات ممتلئة
بتماثيل اﻵلهة أﻷنثى.البيوت كانت مبنية من .الطوب اللبني ومسقوفة بجذوع النخل
المغطات بالطين والتبن الذي يبس لتحميهم من امطار الشتاء القصيرة أﻵمد .في وسط
المدينة حيث تلتقي الشوارع كانت الساحة العامة التي في منتصفها يقع بناية مجلس
المدينة الذي يضم قاعة المجلس النيابي وجناح حكماء المدينة ومنزل حاكمة المدينة
العليا المسماة اﻻم الحكيمة.
كان سكان مدينة جنان حوالي  90الف نسمة .كانوا حرفيين ومزارعين محترفيين
يغيشون في سﻼم وطمأنينة لوﻻ بعض الغزوات  .من مدينة دكة الرجولية الديانة
المجاورة .بأﻷضافة الى المدينة ومركزها كانت تتبع المدينة  127قرية متنوعة الحجم
والسكان وتقع هذه القرى حول المدينة او ما يعرف بريف مدينة جنان .كانت جنان
جمهورية صغيرة.
كانت ديانة المدينة ترتكز على عبادة أﻵلهة اﻻنثى أﻷربعة )الﻼت,عشتار,أناهيتا
أفروديت ( كانت إلهة متساوية في القوة ومعبد واحد كان يضمها ولها كاهنات يقمن
بادارة المعبد وأقامة اﻻحتفاﻻت الدينية التي تمجد ألوهيتها .الى جانب أﻵلهة أﻷنثى
أﻷربع ,كانت هناك ألهة ذكرية أقل قوة ً وأهمية منها )ﷲ ,يهوه ,أﻷب وزيوس( وﻷن
التنظيم السياسي في المدينة كان نسويا وﻷن اﻵلهة اﻷنثى كانت لها الغلبة فقد كان اﻵلهة
الذكور في المرتبة الدنيا من حيث التسلسل الديني والعبادة.

كانت الحياة أﻷدبية ومهرجانات الشعر والخطابة رائجة في المدينة وكانت المدارس
اﻻدبية المختلفة منتشرة ولكل مدرسة روادها .والكثير من الشعر كان محور موضوعه
الحياة الدنيوية ومتع الدنيا واللذة  ,وذلك ﻷن ديانة مدينة دنان وشعبها لم يكونوا يؤمنون
بحياة ما بعد الموت أو حياة أخرى فكان الفكرة العامة هي التناسخ – اي عودة اﻻرواح
الى الحياة الدنيا بعد الموت وتحل بشخص يولد من جديد – وذلك كان يشجع على العمل
الصالح  .كانت النساء بارعات في الشعر العاطفي والرجال كانوا بارعين في التفاخر
ببطوﻻت صد غزو مدينة دكة عليهم ووصف الجهد الذي يبذلوه في العمل .كان وصف
الشريك ومتعة العيش لها الغلبة لفي أﻷشعار ,وبرزت شاعرات نساء كالخنساء وعميرة
بنت ليلى وبرز شعراء ذكور كامروء القيس بن فاطمة .كانت هناك صالونات ادبية
لﻼديبات واﻻدباء ويختلط فيها الجنسين ويتناولون القصيد والقصة ويتبادلون الشراب.
هذه المهرجانات والصالونات اعطت لمدينة جنان الريادة في اﻻجب في المنطقة باسرها
على مد عصور وأجيال
كانت الملكية الجماعية هي الصيغة الغالبة للملكية في مدينة جنان .فأﻷراضي
الزراعية وقطعان الخراف والبقر والضآن والخيول وبقية الحيوانات كانت جماعية
وحكومة المدينة كانت ذكية جدا في أﻷدارة أﻷقتصادية نتيجة الكفاءات وتراكم عصور
من الخبرة وتنظيم وتفهم المجتمع ,بأﻷضافة للملكية الجماعية كانت هناك ملكية فردية
وحق أﻷمتﻼك الشخي كان يقتصر على سبعون من الخراف والنعاج وخمس بقرات
وثور وثﻼث عدول وحماران وحصان وثﻼثة كﻼب بأﻷضافة الى النقود وكمية اقل من
المعادن النفيسة .أﻷسلحة كانت شبه حصرية بيد حكومة المدينة لكن يسمح لكل شخص
بالغ بحيازة خنجر وسيف ورمح لكن يتعهد بأن ﻻ يستخدمها في المشاجرات والنزاعات
اﻻجتماعية وفي حال تم استخدامها فكان يعتبر ظرفا مشددا بالغ التشدد حتى وان كان
مستخدم السﻼح صاحب الحق ,هذه اﻻسلحة كان يستخدمها اﻻشخاص غالبا للصيد او
التزين ﻻ غبير.
كان الميراث في المدينة يقوم على وراثة الزوج او الزوجة في العﻼقة الدائمة
لﻼمﻼك الثابتة وتقسيم اﻻمﻼك المنقولة بنسبة النصف للزوج الباقي على قيد الحياة وتقسم
باقي الممتلكات بالتساوي بين اﻻبناء والبنات وفي العﻼقات المؤقتة كانت اﻻموال تنقل
لﻼبناء والبنات بالتساوي مع احتفاظ الشريك على باقي الحياة بحق النفقة والسكن من
اموال المورث مدى الحياة .
أم ا إذا توفي الشخص ولم يكن له أبناء ﻹان والديه وأخوته كانو يرثونه بحساب النصف
للوالدين والباقي يقسم مناصفة بين أخوته وأخواته  .بصورة عامة كان الموروثون
مقسمين الى ثﻼث درجات في الدرجة اﻻولى كانت الزوجة واﻻبناء والبنات ثم في
الدرجة الثانية لبوالدين واﻻخوة واﻻخوات وفي الدرجة الثالثة كان الجد والجدة واﻻعمام
والعمات والخاﻻت واﻻخوال .ﻹاذا عدمت هذه الدرجات الثﻼث كان الميراث يذهب الى
صندوق اﻻرث العام .
.
كان النظام التعليمي في مدينة جنان هو اﻻفضل في المنطقة ,حيث تبداء الدراسة في
سن السابعة ويتعلم التلميذ اللغة ويمارس الرياضة في السنتين أﻷوليتين ثم تضاف
الرياضيات والفنون في السنة التاسعة ثم تضاف العلوم الطبيعية في السنة العاشرة
ويدرس هذه المواد بمختلف فروعها ويمارس الرياضة الى ان يبلغ التلميذ والتلميذة
الثانية عشرة ثم بؤخذون من عوائلهم ويعيشون في بيوت هيئة التعليم الخاصة الى ان
يبلغوا الثامنة عشرة .في السنوات الثالثة عشر الى الثامنة عشر يدرسون باﻻضافة الى
المواد الدراسية فن الحياة المنزلية من طبخ وغسل وتنظيف وعناية شخصية اضافة الى
تعلم فنون القتال في السنوات السابعة عشرة والثامنة عشرة من اعمارهم ثم تنتهي فترة
التعليم اﻻجباري.

بشكل قد يبدو غريبا لعصرنا  ,فكانت أﻷم
كانت الحياة في مدينة جنان هادئة ومرتبة
ٍ
عماد أﻷسرة وأﻷطفال ُينسبون ﻷمهم ولم يكن هناك زواج بالشكل المتعارف عندنا .
والنشاطات الثقافية كانتى سائدة ومسيطر عليها من قبل أﻷناث ودور الرجال كان في
الغالب في الحقول للعمل بالزراعة والجيش لصد غزوات مدينة دكة وإن كانت قيادة
الجيش بيد نساء محاربات قويات الشكيمة  .والرجال او بأﻷحرى الذكور يؤخذون في
سن الثانية عشر ويربون تربية خاصة في بيوت ومساكن خاصة  .ولم يكن هناك زواج
دائم كما لدينا أﻵن  .فبجانب العﻼقات الدائمة كانت العﻼقات المؤقتة هي الغالبة وكانت
عقوبة اﻻغتصاب لكﻼ الجنسين هي الموت.لكن التحقيق في الجرائم الجنسية كان محترفا ً
ولم يكن مجرد أﻷتهام عمﻼً سهﻼً وكان من يتهم غيره بجريمة جنسية باطلة يقع تحت
عقوبات مختلفة مالية وبدنية متشددة  .كانت العﻼقات الدائمة التي هي استثناء موجزدة
ٍ
وقت واحد بأﻷضافة الى
ولم يكن يسمح لكﻼ الجنسين ان يكون له اكثر من شريك في
ٍ
وأناث
ذلك كانت هناك عﻼقات بين كل جنس وشبيهه فترى رجﻼ يضاجع رجﻼ
سحاقيات وأن كانت كهذه العﻼقات نادرة ولكن مجتمع مدينة جنان لم يخلو منها.

بعد ذلك هناك دورات لتعليم المهن او ان الطالب ينخرط في
الحياة كمواطن متعلم .وهناك العديد ممن يكملون حياتهم
ويستمرون في الدراسة في مختلف المجاﻻت وفي مختلف
الهيئات العلمية بصورة عامة كان النظام التعليمي في مدينة جنان
يساعد ويساهم بشكل كبير في جعل المجتمع عقﻼنيا بعيدا عن
التعصب.

كانت النقود موجودة وإن كان الغالب في التعامل التجاري هو المقايضة وكان السوق
نشطا ً كأنه خلية نحل  .فالحرفيون في مدينة جنان ماهرون ومعرفون في هذه أﻷرجاء

بدرجة اقل بعد بلوغ التلميد السن الخامسة
كان الدين والمعتقدات مادة اضافية تدرس
ٍ
عشرة وكانت تدرس جميع المعتقدات الموجودة في مدينة جنان ومحيطها من القرى دون
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شﲑزاد ﳘزاﱐ
العراق

ابداء الرأي في اي دين أو أي معتقد هو الصحيح ,فأﻷهم هو بناء انسان صالح اجتماعيا
وغير متعصب ويﻼئم مجتمع مدينة جنان ومحيطها.
النظام السياسي في مدينة جنان كان يتألف من مجلس ترأسه سيدة الحكمة أو الكاهنة
أﻷم  .ويتألف من  21عضوة وعضو 12 ,أمرأءة و  9رجال .كانت الشروط للترشح
للمجلس هو أن يكون الشخص قد بلغ اﻻربعين من عمره وان يكون قد انهى التعليم
اﻻساسي وان يكون نزيها ً ,أما رئيسة الهيئة فكانت تنتخب من المجلس من بين
المرشحات وكانت شروط المرشحة ان تكون في ال  55من العمر على اﻻقل وان ﻻ
تتجاوز ال  65سنة وﻻ يجوز ان تبقى كرئيسة للمجلس اكثر من دورة واحدة .كانت فترة
العمل هي  5سنوات قبل ان يحل نفسه  .والديمقراطية كانت مباشرة فكان المواطنون
يدلون باصواتهم في حديقة الشعب المحيطة ببناية مجلس المدينة  .كانت من مهام
المجلس اصدار القوانين وادارة المدينة وتعيين الموظفين العامين ومراقبة ادائهم للعمل
ومسائل الميزانية وادارة مؤسسات المدينة المدنية والنظر في اﻻحكام القضائية بصفتها
اعلى المراجع وغيرها .أما القرى فكانت لكل قرية مجلسها ورئيس او رئيسة القرية
الذين كان يتم انتخابهم  ,وأن كان الواقع ان منصب رئيس او رئيسة القرية كان شبه
وراثي باﻻضافة الى ان اغلب القرى كان الرجال يتبؤون ذلك المنصب وكان هناك
اختﻼف في الشروط واعداد كل مجلس ونسبة الرجال والنساء ولم تكن الريادة للنساء في
الكثير من اﻻحيان وذلك بسبب حياة القرية واﻻعمال اليومية فيها.
هكذا كانت مدينة جنان بصورة عامة الحياة فيها هادئة وﻻ ينغص عيش سكانها شيء
ٌ
رجال
لفترة طويلة من الزمن ,ﻷجيال وأجيال ولكن دوام الحال من المحال  .حيث ظهر
يدعون أﻷتصال بالغيب وادعاء الوحي وسن شرائع وعادات هي غريبة عن المدينة ,
ٌ
رجال كثيرون لكن بعضهم كان أخظر من غيرهم ةمنهم من كان كالنار التي اتت على
المدينة فجعلتها هشيما ً وأسدل الستار على عبادة اﻻلهة اﻻنثلى وقضي على اقدم حضارة
لﻼنسانية 

وائل اﳌبيض
سورية

 ليس ثمة فرق بين حكومة صهيونية يترأسها نتنياهو او غانتس ،فاﻹثنان وجهان لعملة
واحدة ،عنوانها سياسة عنصرية ،هدفها اﻷوحد استمرار الوضع القائم بكافة أشكاله
النازية والمضي قدما في التوسع اﻹستيطاني والضم وبالتالي القضاء على إمكانية قيام
دولة فلسطينية.
ان ما ذكر أعﻼه ،من ألفبائيات المعلوم بالسياسة ،فلم يعد ذلك بخفي على كل عاقل،
ورغم أن الصورة الماثلة أمامنا ،سوداء قاتمة نازية إحﻼلية ،قائمة على النقيض الجدلي
للشعب الفلسطيني ،فﻼ صهيونية بوجود الفلسطينية والعكس صحيح ،الثالث المرفوع هنا
مستحيل سياسيا ﻻ يتحقق ،نجد سلطة النومنكﻼتورا-الكومبرادورية " اوسلو " ﻻ تزال
تسعى إلى محايثة الوجود الثالث المرفوع ،متجاهلة عن عمد ،آلة الغطرسة الصهيونية
التي تمارس فلسفة الضد على ذلك.
حقيقة اﻷمر ،ان اوسلو خلقت ﻹضفاء شرعية على الكيان الغاصب ﻷرضنا العربية،
وما ان انتهت هذه المهمة ،انتهى دور اوسلو لدى الطرف اﻻخر .انه بالتحديد يتعالق مع
قول علي شريعتي ،في كتابه النباهة واﻹستحمار " :ان المستعمرين قد ﻻ يدعونك دائما
إلى ما تشاء منهم ،حتى ﻻ يثيروا انتباهك ،فتفر منهم إلى المكان الذي ينبغي ان تصير
اليه ،بل هم يختارون دعوتك حسب حاجتهم ،فيدعونك أحيانا إلى ما تعتقده أمرا طيبا،
من أجل القضاء على حق كبير ،حق انسان او مجتمع ،وقد تدعى لتنشغل في حق اخر،
فيقضون هم على حق اخر".
ما يعني ان الطرف الفلسطيني متمسك بأوسلو من باب مصلحي على حساب الوطني،
فيتبقى على اﻹتفاقية ويحافظ عليها من أجل مصالحه و غاياته الخاصة ،ما يتجلى في حل
سلطة اوسلو ﻷزماتها السياسية واﻹقتصادية على حساب الحقوق الوطنية لﻸكثرية.
فأصبحت الدولة مطية تركبها طبقة وتديرها لحسابها وليس لحساب اﻷمة ،على حد تعبير
عبد الوهاب المسيري.
وبالتالي ،ﻻ يهمهم كثيرا ان الوجودية الفلسطينية أمام خطر حقيقي يتهددها ،فالسياسة
الفلسطينية الﻼعقﻼنية ﻻ تبالي بإدراك وحدة الزمان،بتعبير "ياسين الحافظ" ب سلسلة
اﻹعتداءات اﻹسرائيلية الممنهجة ثم إعﻼن صفقة القرن ،يتبعها مجيء حكومة يمينية
متطرفة لتنفيذها/ما تبقى منها ،وليس لديها رغبة في إستيعاب عقﻼنية التاريخ ،التي تشير
أننا على موعد مع هزات قادمة ليس أقلها نكبة جديدة ،تضاف إلى سجل الحركة
الصهيونية ،التي تنمو وتتمدد على حساب عدمية الفعل الفلسطيني.
ختاما/
على المواطن الفلسطيني ان يعي ان حقوقه المطلبية والوطنية مستلبة من قبل سلطة
اوسلو واﻹسﻼمويين اصحاب القبعات الخضر ،تحت عنواين التحرر والوطنية والدين؛
اﻷمر الذي يستوجب فك عرى ارتباطه بالساسة وأهل المنابر الحزبية ،ليتم بلورة
وصياغة إستراتيجية فلسطينية جديدة يتم التوافق عليها والعمل وفقها ،وإﻻ فالجحيم
بإنتظارنا جميعا 
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إﳝان سبخاوي
العراق

علي رسمها تتألم ..تصرخ
قصتها ومعها لتر بنزين وعود ثقاب ،يعصب
 حاولت مرار ابتﻼع ّ
ّ
وتتقيأ .مذ عانقتني وسقطت في فراغ ثديها اﻷيمن بعدما دفعها ابنها نحوي بقوة متشبثا بعباءتها
يمر منه حزن "بحرية" كنسمة باردة ،أنا التي كنت
خوفا من قطتنا وقلبي مفتوح على الهبوبّ ،
أسدّ منافذي بإحكام .عيني اﻷكثر اتساعا و فمي المفتوح على سؤال هل تألمت؟ ــــ ﻻ .كم تبدو ﻻ
المفتوحة كمقص ،مجحفة على الوجع الذي عانته لحظتها من اصطدامي بسرها ،مفتوحة جدا كفم
سمكة وأصغر من أن تبتلع اللحظة ...ﻻ ،إجابة أقصر من أن تواري سوأة المرض الذي مضغ
بنهم ،ثديها اﻷيمن وضفيرتها الشقراء وأحال اﻷنوثة التي كانت تثير الغرائز إلى ذئب يفترس
عواء السرير...
كان بأقدامه الكثيرة القذرة معي في الغرفة ،مستلقيا على سرير مقابل ،يتثاءب ..يتمطىّ ..
يتقلب..
يغار من اﻷطفال وأثداء النساء وشعورهن ،يحب اﻷطراف اﻷكثر براءة ...يغار من أصابع
تتحول إلى مشط .استكثر على مشطي لفافة شعر ،أفسد السفقة التي أبرمتها مع
زوجي التي
ّ
البومة :لفافة كل يوم ﻻستكمال بناء العش ،لقاء درس في التحليق عاليا كلما حلت العتمة واشتد
الوجع ..البومة تنعق بعدما أخذت الظفـيرة كلها ،دفعة واحدة..
التصوير اﻻشعاعي يظهره بحجم حبة بندق في قلب العاطفة ...الطبيبة النفسية تقول أنها مجرد كتلة
مجردة من اﻷثداء كي ترضع صغارها الذين يكبرون كل يوم ..وينتشرون في
ليفية ...أرد :بل كتلة ليفية
ّ
جسدي ..وﻻ رحم لها تخرج منه عصافير ملونة تحتمي بشجرة النبق ،ﻻ وطن لها لتفهم معنى أن
تغتصب أعشاشهم .من صيدلية مجاورة تفوح رائحة الموت التي تعاقر الحنوط ..مركز الماموغراف
عند مدخل القرية ...المستشفى في طريق الجحيم .المقص ذاته بفم مفتوح يقضم آخر حبة كرز ،كنت
أقارع المرآة إﻻهة الجمال والصبر يحترق كعود بخور ليفوح السؤال ..هل رموا بثديي للكﻼب؟ أو
دفنوه في تراب غير ترابنا ،غريبا كنتوء زائد عن حاجة العالم ،يعطف على شجرة الصنوبر التي أكلتها
دودة الصندل..
حمالة صدري كرقعة عين القرصان في قصة عﻼء الدين و المصباح السحري ،تسقط من يدي كلما
تعريت مشفقة علي من شماتة المرآة ،ﻻ يمكنني أن أقترب أكثر ،أن أسمح لها بتشييع جنازتي أنا
تغير مجرى الحب .خطوة
تدر عطفا وحليبا إذا ّ
والرجل الذي أحب وسريرنا وحبة الكرز التي لم تعد ّ
أخرى إلى اﻷمام ..يمر شريط العمر بطول المسافة للمرآة ،يمتدّ من أخمص القدمين إلى آخر زغبة
ناجية من جرعة الكيماوي ..كنت دائما أقول إذا لم يقتلني هذا اللعين سأموت بالذكريات.
ّ
يلف أكمام القميص ويحدث صديقه
سلطت علي الذاكرة سوط كلماته يوم كنا خطيبين وهو
ّ
تمردت روحي
"الهاشمي" تحت شجرة التوت في شارعنا و أنا أسترق النظر و السمع خلف النافذةّ " :
يالهاشمي منذ رأيت حلمتيها النافرتين كحبتي كرز من تحت ثوبها المخملي" ما أوقح المرآة عندما
سألتها من أجمل الجميﻼت ،تردّ وأكاد أصدقها أنت .لوﻻ الكذبة التي فاضت كنوبة ألم ...ﻻ مرآة في
العالم تحسن عزاء أنثى أجهضت ثديها للتو ..لم أعد أملك غير ثدي أيسر يتدلى وحيدا كي يربت على
القلب ،يستدير مذعورا بالغياب نحو حفرة واسعة ،تركها شقيقه ثقبا أسودا في سماء هذا الجسد ..تركنا
لوحدنا نرتعد بردا وخوفا.
محوت الرسالة التي كتبتها على بطني والسهم الذي أشرت به إلى أعلى :هنا كانت ترقد آخر حمامة
على اﻷرض ،كانت ستقنع اﻷعشاش أن تترك لي خصلة شعر واحدة على رأس كان يوما ما شجرة .في
هذه الهوة كنت سأبني حياة...
اﻵن فوضى كبيرة من الﻼشيء في كل مرة أحتدم فيها مع الموت ...أقسى الذكريات آخر لفافة شعر بين أسنان مشط لم يعد صالحا لﻺستعمال ،على طاولة زينة ﻻمرأة.
عندما وجدتها تحاول كتم النزيف بحمالة مفعمة بالقطن ،أصابها مس من حزن ،تختلج ..ترتجف دمعتها فيختلج قلبي و ترتجف المرآة ،كسرتها ومعها السرطان الذي ﻻ
ّ
وتحلق عاليا مستعينة بقمصان بيضاء بأزرار مفتوحة ...طفلها الذي
يخطيء الطريق ...تحولت عيني طفلها إلى حبوب منومة ،هي سعيدة اﻵن أكثر من أي وقت مضى
يمص ابهامه مختبئا في ثوبها كمن يرضع في السر ،مكتفيا ..مستقرا ..ينعم بالهدوء والسﻼم...
خرج من المدرسة ،أعادها من التحليق ،مستلقيا في حجرها
ّ
يكمل ...تتمتم :آه يا طفلي يا يتيم الصدر .بصوت عال تقول :بالصحة و العافية 
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ٌ
حداثوي يغير من شكله ومن تكويناته الجينيوثقافية ،يتكيف مع أمزجة السﻼطين
جهل مابعد
ّ
ومروجي الدعارة الديمقراطية
نطف القياصرة ُ َ ّ ِ ّ
وميول حوزات السياسة والكائنات الساقطة من ُ َ ِ
المترعرعة بدماء ابناء سياتل وآباتشي .مشاهدٌ اثبتت إنتصار الوحش النرجسي على سماحة
ُ َ
العقل وحضرة الوعي البروميثيوسي.

ﳏمد طه حسﲔ
العراق

هنا يسكن الجهل ويعشعش دون هوادة في شرفات الجامعات وجحور الثقافة ودهاليز كهوف
الحصريين المحتفلون دائما ً بطقوس الدم والنار ،لرفع الذنب اﻷبدي على أرواحهم.
الكهنة ومعابد َ َ ِ ّ
ٌ
ٌ
وضحكات ﻻعبي أندية القمار الذين ّ
إدعو الثورية المنطلقة من
جهل
ِ
منفلت من ِ َ
حيل الديمقراطية َ
مقاهي المتشردين.
الشبقيين والكائنات الشهوانية ،حينها لم يتفقوا اﻹخوان
جهل منتصر في منازﻻته على آبائهم
ّ
عل ى غنائم الوالدّ ،
ّ
وقوى النزوة النيرونية
الشريرة،
روحهم
غذى
فالعداء
أعداء لبعضهم،
ظلوا
ّ
ً
لديهم وأنبت في موطنهم الداكن َ َ
شتﻼت الهدم لروح الحياة وبناء الحب اﻹنساني المنادى له منذ
صيحات عمر الخيام ورقصات جﻼل الدين الرومي ورحﻼت إبن العربي وأنغام السهروردي.
ومريديه ُ
همه هو ترويضهم وتدجينهم ﻻ
يكفر بتأريخهم ويلعن روحهمّ ،
جهل يتشفي بأنصاره ُ
تحويلهم الى مصاف البشر ،إنه ّ
الناكر لجميل دراويشهم والناصب الدائم على عقولهم .جهل
يتمرن على الدوام بآليات الحداثة وفلسفة وحوش السوق ،إنهم إغتصبو أرواحنا وقلوبنا وعقولنا
وإﻻهنا وبيتنا ،يرددون أﻷنغام مع كل أقطاب النفوذ ،ليحكموا أنفسهم ويحمون بني قبائلهم
كنا ساذجين يا ناس كم ّ
وعوائلهم .كم ّ
كنا معتوهين.
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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 برسم تشجيعي.
 ترتيب اﻷﲰاء واﳌواد ﰲ الة ﳜضع
ﻻعتبارات فنية تتعلق باﻻخراج ،وليس ﻷﳘية
ومكانة الكاتب.
 تتم اﳌراسﻼت باسم رئيس التحرير ،مع ذكر
اﻻسم الكامل بوضوح والعنوان ورقم اﳍاتف.
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