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

  .في أوروبا، أمريكا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية
 

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

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

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

  .  يشترى ويباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجهزة والسفارات والغرف السوداء
  

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

  .انعتاق، وكل تالحم فكر إنساني هو زمن آت
  

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

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

  توثيق الثقافة والفن االنساني اللبناني والعربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى
حاضرات ثقافية، وترجمة دراسات عن المجتمعات الغير عربية بالوسائل االكاديمية، عبر م

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

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

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

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

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

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

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

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

 .بانتاجهم الفكري
 فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعييعمل . 
 بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي 
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  ..ودون سابق إنذار .. فجأة 

ال .. ، وحتى النضال من أجل مباديء ال والمالتكتشف أن الشهرة والجم
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  وكنت حينها صف ضابط 1991َّحادثة تعود إلى أحد أيام شهر آب اللهاب صيف عام ُ

 أجلس أمام باب خيمة عسكرية مشرعة من -بعد شهور على تحرير الكويت-احتياط 
ُطرفيها من أجل نسمة ريح تخفف من وقع اللهيب المتصاعد من حصى الصوان الذي 

طافت بخاطري كلمات ال أذكر أين قرأتها عن أعرابي . لمحرقةينضج في شمس البادية ا
: كيف تصنع في البادية إذا اشتد القيظ وانتعل كل شيء ظله؟ قال: من بادية الشام قيل له

ًوهل العيش إال ذاك، يمشي أحدنا فينضح عرقا، ثم ينصب عصاه ويلقي عليها كساءه 
 . ىويجلس في فيئه يكتال الريح، فكأنه في إيوان كسر

 
ُحياك هللا أيها البدوي الهمام أينما كنت اآلن، أين نحن من أيام المدائن تلك؟ وأين نحن من  َّ
ُإيوان كسرى؟ ها أنا ذا أيها األعرابي أجلس أمام باب الخيمة بعد ان شلحت كسائي ورميته 
ُعلى سارية الخيمة أكتال الريح واستمع من خالل راديو ترانزستور صغير إلى حوار من 

ذاعة مونتي كارلو الدولية في فرنسا بين المذيعة اللبنانية الفاتنة كابي الطيف وضيفتها إ
سألتها المذيعة عن الحب في حياتها . السورية المتمردة المقيمة في المكسيك إكرام أنطاكي

 . كبري عقلك يا كابي، هذه سخافة: فأجابت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسمعي يا كابي ألكثر من : ُألتها المذيعة عن المعرفة والكتب، فقالتس. صدمتني تلك المرأة
َّعشرين عاما وأنا أبحث عما أريد حتى اهتديت إلى الكتب التي تصنع المعرفة كانت  ً

آالف الكتب أمامك، والحياة قصيرة، عليك أن تتعلمي شراء الكتاب . الطريق صعبة وشاقة
فأنا كل خمس سنوات على األكثر . اعت حياتكالمناسب في الوقت المناسب وإال تهت وض

 . ُأدرك فجأة بأنني حمقاء حقيقة
 

يا لغبائي : فأقول. أحمل الكثير من الكراكيب الفكرية في عقلي وأظن هذه الكراكيب نافعة
خمس سنوات وأنا أحمل هذه الكراكيب في رأسي كم انا حمقاء، كيف ذلك؟ علينا التخلص 

 ما يمكن وإال أصبح دماغنا غرفة مظلمة مهجورة ال تصلح من كراكيبنا الفكرية بأسرع
َّال بد من التخلص من هذه الكراكيب الفكرية وتنظيف عقولنا ومن ثم يعود شغف . للحياة

 . بهجة المعرفة يتلبسنا من جديد
 

ونحن في مدينة إدلب في الشمال . ُفرحت بكلمة كراكيب التي استعملتها إكرام أنطاكي
ونقول . َّأحس بكركبة شديدة في معدته: نقول.  في حديثنا اليوم ما نزالالسوري نستعملها

. مكركبة: وتسأل صديقك كيف أمورك؟ فيقول. حياته مكركبة: ُلشخص ال يحسن العيش
كركب يكركب، كركبة، : والكلمة عربية. وحياتنا في هذا الزمن األغبر مكركبة بكل تأكيد

َأحدث ضجة وج: فهو مكركب، كركب الشخص َأفسد نظامها : كركب الحجرةَ. َلبةّ
والكراكيب أشياء الحياة التي ال لزوم لها نحتفظ بها على أمل أن تلزمنا في يوم . ولخبطها

ومنها الكراكيب الفكرية التي تعيق تقدمنا في الحياة وتجعلنا نبدو في أعمار . من األيام
 .  ما نريد تحقيقه في الحياةًأكبر من أعمارنا الحقيقية، كما أنها تقف عائقا في طريق كل

 
 من كراكيبنا الفكرية التي تعمي البصيرة وتجعل الزيف يطغى على الحقائق أنه مضى 

ما يزيد على قرن ونصف القرن وال يزال أنصاف " أصل األنواع "على صدور كتاب 
العلماء يتجادلون حول آليات ومقتضيات نظرية داروين، وليس حقيقتها، في حين أن معظم 

واليوم ال يستطيع أحد أن ينكر أن . لجمهور ال يزال يتخبط في جهالة ما قبل الداروينيةا
ًكتاب أصل األنواع قد أحدث انقالبا حقيقيا، كثيرا ما يوصف بأنه أهم الثورات العلمية  ً ً

 . ًجميعا
 

 وفي. في هذا الكتاب العديد من الشواهد المؤيدة لفكرة استمرار تطور األحياء عبر الزمان
ًالعقود التالية لنشر كتاب أصل األنواع اكتشف البيولوجيون مزيدا من الشواهد الدالة على 

ًالشيء الثابت يقينا، : فهو حقيقة، والحقيقة في المعجمات. أن هذا التطور قد حدث بالفعل
: الراية لوضوحها، والجمع: الحقيقة. يقين شأنه: حقيقة األمر. خالصه وكنهه: حقيقة الشيء

ولمدة أزيد من قرن ونصف القرن على صدور كتاب أصل األنواع لم تعد هناك . حقائق
حاجة إلى إثبات التطور، فقد انتهى الحديث عنه كنظرية ألنه أصبح حقيقة راسخة رسوخ 

التطور حدث ويحدث بالفعل وال مجال . حقيقة كروية األرض ودورانها حول الشمس
أما .  جاءت في كتب تشارلز داروين وهذا حقكقد تجادل في بعض التفاصيل التي. إلنكاره

ُأن تجادل في مفهوم التطور كحقيقة علمية، اسمح لي ان أقول لك هذه كركبة فكرية عليك 
. ًالتطور حدث فعال. من عقلك، ال فائدة منها" تشيلها"التخلص منها اآلن، ومن األفضل أن 

طور لشخص ال يريد أن يفهم من تفهيم فكرة الت. ُويحتاج إلى الكثير من الشروحات ليفهم
 .أصعب المسائل على هذه األرض

 
 والرأس -البس الطربوش-بين الرأس المطربش. هذا الصراع األزلي بين القديم والجديد

بين الكتاب الورقي الذي تلمسه بيدك ويكون . الحاسر، بين صاحب القنباز وصاحب البدلة
ُالذي يظهره لك هذا الساحر المسمى خير جليس في الزمان وبين الكتاب اإللكتروني 

َأعز مكان في الدُنى "وقد قال الفارس الشجاع ذات يوم . حاسوب، تملك الكتاب وال تملكه ُّ َ َ
ِسرج سابح ُ أما اليوم فأعز مكان على ما أحسب كرسي السيارة الفارهة فيراري أو " َ

انظر . في الجواءُالمبورغيني او مقعد يخت عابر للمحيطات أو مقعد طائرة خاصة تحلق 
ًما موقفك عندما يصبح الجديد قديما؟ ماذا . كيف أتوه بين ضيق األفق ورحابة هذا الكون

 .  ُتفعل؟ الحياة تسير وأنت تراوح مكانك
 

ال تكرهوا أوالدكم على آثاركم، فإنهم :  قال الفيلسوف اإلغريقي سقراط
إلى وهناك من ينسب هذه المقولة . مخلوقون لزمان غير زمانكم

: أفالطون، وتنسب مثل هذه المقولة إلى اإلمام علي بن أبي طالب وهي
 .ال تؤدبوا أوالدكم بأخالقكم، ألنهم خلقوا لزمان غير زمانكم

 
غير أن كثيرين من أولي األمر في التاريخ اإلنساني، في الماضي والحاضر، ومن عامة 

 في األجيال والمراحل، ّالناس أيضا، يتصرفون على الضد من هذا الوعي بالمتغيرات
ويحاولون فرض ما عرفوه وما نشأوا عليه، على اآلخرين وعلى الحياة، ويجدون في 
ّاالعتراض على قناعاتهم، قوال أو فعال، تجاوزا على ما يعدونه من الثوابت والمقدسات،  ً ً ً
 فيمارسون على المعترض القمع واالضطهاد والتخوين، بل التكفير أيضا، بغطاء األعراف

ّواألخالق والقانون والدين، ويوظفون وعاظ السالطين من كل صنف ومن كل نوع، لمنح 
  مقوالتهم وتصرفاتهم صفات القداسة والحق والحقيقة
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  ٍربما يالحظ المتلقي في بيئتنا االجتماعية والثقافية والسياسية، أنه في مناسبة ما أو ِ ُ

ٍبعضنا بقبضة مأثور عالمي، أو يتمسك بناصية جملة قالها فالن ٍوقت ما، قد يعتصم  ٍ
ًالفالني، ولكن ليس دائما بسبب أهمية ما جاء في سياق قول ذلك المشار إليه، إنما قد يكون 
ّالهدف من وراء ذكر جملته تلك هو تمرير فكرة ما، أو توجيه رسالة بوحية معينة عبر  ٍ ٍ ُ

ُنا الجملة من دياره، باعتبار أن الذي نحاوره ال يبهره منطوقات ذلك المشهور الذي استورد
ّإال ما جاء على لسان المشاهير، وذلك حتى وإن كان مضامين أقوالهم دون الفكرة التي  ّ

  . ُأراد إيصالها ذلك الذي اضطر لجلبها ليقنع بها قرينه المنبهر بكل ما له عالقة بالنجوم
 

ُكما نرى بأنه من الحكمة أال يعامل ا ّ الستشهاد وكأنه مجرد اكسسوار خارجي، أو أنه ليس ِ
ًأكثر من تزويق خطابي أو كتابي، باعتباره كثيرا ما يكون في مقام اإلكسير الذي يعطي 
ًالطاقة للمحيط بأكمله، وطالما أن اإلستعارة كثيرا ما تساعد مستخدمها سواء أكان خطيبا  ً

ُمفوها أم كاتبا على إيصال الرسالة من خالل جم ً ٍل سبق لها أن استوطنت في ذاكرة ً
ًالقارئ، بما أن ما كان مركونا في قاع المخزون الثقافي للفرد من السهولة بمكان 
ّاالستئناس بما كان قريبا منه، باعتبار أن الجديد الذي يذكرك كقارئ بما تعرفه يكون  ً

  .ِأسرع في التوغل إلى عالمك من ذلك الجديد الذي ال يذكرك بأي شيء
 

َ أن االستشهاد ليس مجرد زخرف أو إطار نضعه للوحة باهته حتى نرفع من قيمتها، وبما ِ
إلى أن * ففي هذا الخصوص يشير الدكتور علي القاسمي في معجم االستشهادات

ًاالستشهادات ال تمثل حلية يزين بها الكاتب مقاله فحسب، وإنما تعد كذلك مرجعا يستطيع " ّ
ّ، وبديهي أن الشاهد يدعم الفكرة التي يشدد عليها " إليهالقارئ االعتماد عليه واإلشارة

الكاتب، ويقرب الفكرة المطروحة من ذهن المتلقي، أو تدعه يعمل على إشغال المقارنة، 
ٍفيوضحها له من خالل إيراد شذرة أو مثل أو بيت شعر أو اقصوصة َ َ ٍ.  

 
ة للكتاب أو ِومن كل بد أن االستشهاد إذا ما كان عبارة عن أيقونة تزييني

للمادة المكتوبة كحال أيقونات المنازل، فسرعان ما سيكتشف القارئ 
ذلك بعد الولوج إلى بستان صاحب  المنتج، ألنه سيالحظ التباين 
الصارخ بين المكتوب في القرطاس وذلك الجزء المجلوب إليه، وكذلك 

ن سيعرف ذلك من خالل غياب االنسجام بين المادة التي يقرأها ككل وبي
ًالفقرات التي حشرت حشرا بين طياتها، وحيث تبدو الكتلة المحشورة  ُ
غير متوافقة مع المحيط العام للمادة المكتوبة، وبالتالي تكون على 

  .خالف روحي ونفسي مع الجزء المضاف إليه
 

ًوال شك أن بعض من يوردون االستشهادات في كتاباتهم يختارونها بحرفية عالية جدا، 
ستشهاد بتوفير السطور واختزال الكثير مما كانوا يودون قوله، كما يوفر وحيث يقوم اال

وقت القارئ وجهده، باعتبار أن جملة واحدة كفيلة بأن تعمل على تحريض مخيلته وتذكره 
َبقصة كاملة من خالل بضعة كلمات، ولكن بنفس الوقت علينا التوقع بأن هناك من يفعلها 

َة جمالية تزيد من بهاء البيت، كحال بعض من من باب الزركشة، أو إلضفاء مسح
يضعون عبارات دينية في واجهات قصورهم وعماراتهم كنوع من الزينة، أو من باب 

ًتبيان مالكها لهويته الثيوقراطية، كما أن ثمة من يستشهد بعبارات هو عمليا ال يؤمن بها،  ٍ َ
دمها من باب التقليد والمحاكاة؛ وال يتمثل فحواها، وال يعمل بما جاء في سياقها، إنما يستخ

ٍمن يدري لعل االستشهاد لدى بعضهم ليس إال متراس احتياطي للمآخذ المتوقعة على شيء  َّ َ
يخصه، وبالتالي ال تكون غاية تبرئة الذات بعيدة عن مطبات سوء التقدير لدى المتلقي، 

حماية كما تفعل ًخصوصا وأن بعض االستشادات ومن خالل سلطتها المعنوية تقوم بفعل ال
ّطالسم السحرة أو المشايخ، وذلك من خالل تكهنات المستخدم المعول على العبارة أو 
ِالطلسم أو الرمز أو النموذج، حيث أن الجملة تلك تغدو بمقام الترس أمامه، لذا نجد من 
َالمترجمين من يستهل الكتاب بعبارة فرنسية ذائعة الصيت وهي من خالل ثنائية المقصود 

د المترجم بعناصر الحماية الالحقة، وكأنها من أدوات االستشعار التي وضعها في تم
ّالمقدمة حتى يظل المتلقي يتذكرها طوال غرفه للسفر الذي بين يديه، وحيث يقول المثل 

" إن الترجمة كالمرأة إن كانت أمينة لم تكن جميلة، وإن كانت جميلة لم تكن أمينة: "ذاك
ًيدافع سلفا عمن يعرف بأنه خان األصل أوان الترجمة، إضافة إلى وهنا المثل المستخدم 

دفاعه عمن تجنبوا الجمال وركزوا فقط على األمانة، خاصة في موضوع الشعر الذي يفقد 
خاصيته عندما ينتقل من لغة إلى لغة أخرى، باعتبار أن األمانة المبالغ فيها والحرفية في 

ر الجمال في النص، وحيث يقول الشاعر الترجمة قد تقضي على الكثير من عناص
ليست مهمة مترجم الشعر نقل : "والمترجم االنكليزي جون دنهام في هذا الخصوص بأن

ًلغة إلى لغة أخرى، بل نقل شعر إلى شعر، والشعر ليس إال روحا رقيقة أثيرية سرعان ما 
ُا سكب فيها روح تتبخر عند سكبها من وعاء آلخر، فتغدو جثة هامدة ال حياة فيها إال إذ

  "*.جديدة
 

ًعلى كل حال فحتى ال نقترب كثيرا من ديار الترجمة، وبالتالي نبتعد عن مدار 
ًاالستشهادات، ولكي يكون الكالم المستشهد به قابال للحياة أينما كنا، ولئال يبقى القول أو 

شات الثقافية، المثل أو الحكمة التي نرددها هنا هناك مجرد كلمات حائمة في فلك أهل المناق
ٍإنما للتأكيد بأنها جديرة باالستخدام اليومي في كل زمان ومكان، ومن باب الحرص على 
ضرورة عدم التعامل مع تلك الذخيرة المعرفية كمواد جامدة، سأذكر حادثة طريفة جرت 
ٍمعي منذ أيام، أي بعد التزامي بالحجر الصحي المنزلي بسبب كورونا، إذ بعد اسبوع 

ط من فترة الحجر الصحي انتهى عقد االنترنت المنزلي لدي، وبينما أنا على نار ٍواحد فق
ٍالقلق من وراء هذه المشكلة العويصة في وقت غدا االنترنت من األساسيات وليس 
ًالكماليات، وذلك باعتبار أن عملي أوال صار عبر االنترنت، وثانيا فحتى العالقات  ً

تصال بالمعارف واألصدقاء والزمالء محصور بالنت، ًاالجتماعية توقفت تماما، وغدا اال
ُوإليجاد حل إسعافي سريع، قلت لزوجتي سأنزل لشراء باقة من الجيكا بايت إلى حين حل 

يا رجل أنت مكبر : "المشكلة، ومن زاوية التوفير والتقليل من المصاريف قالت زوجتي
" قت لبين ما تنحل المشكلةالقصة كتير، أي فينا ناخود النت من عند الجيران بشكل مؤ

َومن يضمن بأن الجار لن يقطع االنترنت عني في وقت حاجتي الماسة للنت؟ ثم : فقلت لها
ًقلت لها وأنا أتهيأ للخروج من البيت بأن االنترنت حاليا في هذا الظرف والوقت بالذات هو 

النترنت؟ َمن هذا رسول؟ وما عالقة الخنجر با: بمثابة خنجر رسول حمزاتوف، فقالت
ًوهل أنت نازل لتعبئة الباقة أم للمشاجرة مع أحد في الشارع؟ فصمت هنيهة  ثم قلت لها ُّ :

ِعند العودة انشاء هللا سأحكي لك عن عالقة الخنجر بي، فنزلت من البيت، وتوجهت إلى 
أقرب محل تلفونات في الحي، فاشتريت باقة أنترنيتية، ومن ثم عدت للمنزل بنفس سرعة 

منه، ولألمانة لم أخبر زوجتي إلى اآلن عن ثمن تلك الباقة التي كانت بسعر خروجي 
َاشتراك شهر كامل، ألنني قلت في سري لو أخبرتها لبقيت مدة طويلة وهي تجادلني  ُ

  .وتخبر كل رفيقاتها عن المعقولية تصرفات زوجها في هذا الظرف الحرج
 

 السعر برمته، ولئال تسألني عنه، ًعموما فعند دخولي للبيت ولكي أجعلها تنسى موضوع
ِقلت لها تعالي ألحكي لك العالقة بين حاجتي الحالية وخنجر رسول حمزاتوف، الذي  ُ

ُ، وأردفت بأن "*السالح الذي تحتاجه مرة واحدة عليك أن تحمله العمر كله:" يقول
الحدوتة يا سيدتي حسب ما يذكرها الشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف، في روايته 
ًبلدي، وطبعا حسب فهمي لها وما أذكره منها، هو أن المواطن الداغستاني عند نهوضه في 
ًالصباح الباكر وبعد أن يرتدي ثيابه يضع خنجرا على خاصرته وال ينزعه طوال النهار، 
وإذا ما آب الى الفراش يضعه تحت مخدته أو بجانبه، وفي صباح اليوم التالي يحمله من 

فهو قد يحمله عشرات السنين، وربما العمر كله من دون أن يستخدمه، جديد كعادة يومية، 
ولكن في وقت اللزوم، وفي الحاالت الحرجة يجب أن يكون الحنجر معه حتى يستخدمه، 
وإال فسيكون من الخاسرين؛ وأنا يا سيدتي في هذا الوقت الحرج، وفي هذه الظروف 

صل، صحيح أني قد ال أحتاجه كل ّاالستثنائية يجب أن يكون لدي أنترنت بشكل متوا
ًساعات النهار، ولكن في وقت الحاجة إلى النت يجب أن يكون متوفرا لدي، وإال فقد أخسر 
أضعاف ثمن الباقات التي اشتريتها من باب االحتياط لحين عودة االنترنت المنزلي، فهل 

  هنة وخنجر رسول حمزاتوف التراثي؟ِأدركت العالقة بين حاجتي الرا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2001معجم االستشهادات، الدكتور علي القاسمي، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة األولى * 
 .نشيد الحرية وقصائد اخرى، بيرسي بيش شللي، ترجمة الدكتور ماجد الحيدر * 
وحي للنشر، طبعة بلدي، رسول حمزاتوف، تعريب عبدالمعين الملوحي ويوسف حالق، دار المل* 
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 استهالل:  
  1"كل فلسفة جديدة تبني ذاتها على أنقاض ما كانت قد رفضته من الفلسفات السابقة لها "
  

يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى التعليم بصفة عامة وتعليم الفلسفة بشكل مخصوص 
لمشهد التربوي وذلك بعد التراجع الملحوظ في إلى الشروع في عملية تغييرية جذرية في ا

المستوى والفشل في التكوين واالكتفاء بالبرمجة اآللية للعقول وإعادة إنتاج األنظمة 
المعرفية والمراتب االجتماعية القائمة والتغاضي عن االبتكار واتساع الفجوة الرقمية 

  .الجودةالفاصلة عن الدول التي حققت أرقاما وبلغت مستوى عالي في 
  
أن ننشغل مع الناس بالفلسفة هو أن نجعلهم يتعلمون التفكير في حياتهم ويعيشون  

وأن نستثمر كل التجارب التي يعيشونها في وجودهم اليومي من أجل الظفر  تفكيرهم
بالمعنى واستخالص العبر والفوز بالدروس وأن نفكر بطريقة مغايرة للسائد ونتفلسف 

  . المرجعية للتفكير والنماذج المقولبةعلى نحو مختلف من األطر
  

يقوم التعليم بمهام حيوية متنوعة تتجاوز جدران المؤسسات التي يتم فيها وتؤدي الفلسفة 
وظائف نوعية في تغيير الذهنيات وتهذيب األنفس وتدريب األجساد على االعتدال وتثوير 

الفينة واألخرى التفاتة حقيقية األنظمة وتطوير المكاسب المدنية ويحتاج تعليم الفلسفة  بين 
  .من أجل تشريح السائد وضخ دماء منهجية جديدة

  
يتعلق األمر هاهنا بالتعلمية الفلسفية وليس ببيداغوجيا الدرس الفلسفي فقط وال بمجرد 
إتباع منهجية للمقالة الفلسفية وال بتحليل النصوص الفلسفية فحسب ويدور في فلك العالقة 

ين الفلسفة والتربية وفي محيط البرامج والمخططات واألفعال واألدوات القائمة والممكنة ب
  .وحول ميدان التطبيق والتجارب والغايات واألهداف

  
تراهن التعلمية الفلسفية من وجهة نظر معاصرة على عملية شحذ التفكير الفلسفي من 

 دالالت حيث هي موجهة نحو تنمية المهارة األصلية لدى محبي الحكمة وتربطها بفهم
األحداث وتسويغ مختلف المواقف وتشتغل على جعل المربي متفلسفا من جهة الذكاء 
واإلبداع وااللتزام وتضمين الموقف البيداغوجي رؤية فلسفية واضحة المعالم ومفتوحة 

  .على االبتكار واإلضافة تستوعب المتغيرات المعرفية والعناصر المتعددة
  

التربية إلى الفلسفة من خالل إيجاد رواق يتحمل أعباء المطلب الحقيقي الذي تتوجه به 
معالجة مشاكلها والتغلب على مزالقها ومساعدتها على إخراجها من أزمتها يكاد يوازي 
المطلب الفعلي الذي تتوجه به الفلسفة نحو التربية من خالل بناء تعلمية ضمن رؤية 

ا لمشاعر النفور من دروسها معاصرة توقف حالة الفرار من صرامتها وجديتها وتضع حد
  .والعزوف عن كتبها والهروب من مفاهيمها وشخصياتها العجيبة

  
لقد حدث تحول كبير في الفلسفة بسبب التغيرات التي وقعت على صعيد العلوم والمعرفة 
والثقافة وتبعه نفس الشيء على المستوى التربوي ويترتب عن ذلك القيام بتثوير طرائق 

  .لتربية عليهاتعليم الفلسفة وا

فكيف تعمل الفلسفة على تربية اإلنسان على التمسك بالمبدأ وااللتزام بالقيم والمثابرة على 
المنهج القويم؟ وماذا تضيف التربية إلى الفلسفة على مستوى النظر العقلي في العالم 

فلسفة والتطبيق الميداني للقيم في المجتمع؟ وما المقصود بتعلمية فلسفية معاصرة؟ هل هي 
  معاصرة في التربية أم تربية معاصرة على الفلسفة؟ وأين يكمن التجديد على وجه التحديد؟

  
 هل هو في المناهج المتبعة أو في إعادة تحيين المضامين واألسس؟ ومتى يحدث اإلقالع 
الفلسفي بالمشهد التربوي ومن ناحية مقابلة يتبلور التثوير التربوي للحقل الفلسفي؟ وكيف 

 العلمانية شرط إمكان قيام تعلمية فلسفية للديني متالئمة مع التغيرات المجتمعية؟ تمثل
وماهو الدور التربوي للفلسفة والدور الفلسفي للتربية في التوقي من التطرف العنيف 
واالبتعاد عن الحلول القصووية؟ وعن أي تعلمية فلسفية تبحث التربية المعاصرة؟ وإلى 

 تربية دون فلسفة وكذلك فلسفة دون تعلمية وأيضا تعلمية دون أي مدى يمكن تصور وجود
معاصرة؟ هل يكتفي المربي بتدريس ما يعرفه عن الفلسفة أم يبحث من خالل الدرس 
وبمعية محبي الحكمة في ما ال يعرفه؟ وكيف يتفلسف كل مربي على طريقته ووفق 

رض من الفلسفة النقدية أسلوبه؟ أليس تربية اإلنسان بطريقة علمانية حوارية هو الغ
  التواصلية؟

  
  :يتبع التفكير الفلسفي في هذه اإلشكاليات باللحظات المنطقية التالية

  حدوث تحول في الفلسفة
  أولوية علمنة الفضاء التربوي

  التربية على الروح الفلسفية
  المرونة عند التغيير التاريخي

  المصداقية عند االختبار العملي
  

لنظر العقلي وفي الميزان المستقيم للعمل يكمن في تفادي ماهو مطلوب على محك ا
المعارف الثابتة في مجالي التربية والفلسفة والنشاطوية العقيمة من طرف أشباه المربيين 
والسفسطائيين الجدد الذي يتاجرون بالمهنة والحرص على كسب المعارف النافعة 

قبل وجعل ممارسة التفلسف للحاضر وإعداد الخبرات التي تتناسب مع تحديات المست
  .محور العملية التربوية واستثمار اإلنتاج األكاديمي في اتجاه الفضاء العمومي

  
إذا كانت العلوم والتقنيات والفنون تتطور سريعا زمن العولمة فماذا عن التحوالت التي 

  تخضع لها الفلسفة؟
  

  :حدوث تحول في الفلسفة-1
إلى الحد  hمن المتغيرات التي تولي اهتماما لمرورهالفلسفة هي في الواقع هذا السباق "

  2"األقصى 
لقد شهدت الفلسفة خالل تاريخها الطويل حدوث العديد من التحوالت واالنزياح ، فلقد 
انتقلت من االهتمام بالطبيعة إلى االهتمام باإلنسان، ومن اللف والدوران حول الكائن 

ا في محيطه سواء مع العالم أو مع غيره ، ولقد البشري إلى االهتمام بالعالقات التي يقيمه
تبدلت أيضا في مستوى الموضوع فهي لم تعد فلسفة ماهية وجوهر ومفهوم بل صارت 
فلسفة وجود وواقعة وتجربة ولم تعد فلسفة ذات تفتش عن سبل تحصيل الوعي المطلق 

ر معنى وبلوغ شمولية الفكرة الكلية بل صارت فلسفة لغة تصف أفعال الخطاب وتدب
  .الحياة

  
التحول في الفلسفة المعاصرة لم يحدث في مستوى الباراديغمات على رأي بعض 

، وإنما أيضا في مستوى 3باراديغم الوجود ثم بارديغم الذات ثم باراديغم اللغة: المؤرخين
العبارة الفلسفية المستعملة نفسها فهي لم تعد اللغة المتداولة في الحياة اليومية وال اللغة 
المستقرة في المجال الديني وال اللغة المستعملة في العلم وإنما اللغة الرقمية التي يتم 

    .4ضخها في شكل صور ورموز وأرقام ورسوم بيانية في العالم االفتراضي
  

لقد عبر كارل أتو أبل عن هذا االنزياح الهائل بربط الفلسفة المتعالية الكانطية بلغة 
 الكالم الشرط القبلي لكل فهم سديد والكلية المتعالية األولى التي االتصاالت الحديثة واعتبر

  .5تسمح بالبناء المنطقي للمعرفة
  

إذا كانت الفلسفة قد تعودت على التأسيس بالمعنى النقدي من خالل 
تجريد النظريات والمعارف التي تنتمي إلى العلوم الدقيقة واستخالص 

لمعرفة اإلنسانية فإن المطلوب هو ما يتناسب مع المصالح التي تتعلق با
وضع برنامج للمعرفة العلمية ينجز وساطة بين النظرية والتطبيق عبر 

   .األنثربولوجيا الفلسفة االجتماعية
  

لقد تمحور اهتمام الفلسفة المعاصرة حول التفكير في اآلفاق الممكنة للتوسط بين النظرية 
لإلنسان في العالم بغية استخدام التقدم والممارسة من خالل إعداد المبادئ التوجيهية 

  .المنهجي في إعادة البناء التاريخي

  
   زهري اخلويلدي. د

 تونس
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بهذا المعنى يكمن التحول في الفلسفة المعاصرة في االنتقال من فلسفة متعالية للذات 
الخاصة إلى فلسفة تهتم بالبيذاتية والكليات التداولية وتسمح بالتواصل وتسهم في قيام إيتيقا 

على هذا األساس سمح االهتمام باللغة للفلسفة من . راغماتية عامةالنقاش وفق رؤية ب
االنفتاح على العالم والتفكير في الغيرية والتعددية الثقافية والنسبية المعرفية واستثمار الفهم 

  .القبلي الذي يتضمنه الشعر واألدب والكالم اليومي في مواجهة الراهن
  

رت تهتم بداللة اللغة وتصف عالم الحياة وتتدبر لقد تبدل الوضع الحالي للفلسفة بحيث صا
الذات عبر وساطة الرموز والنصوص وتتخلي عن المفهوم الفلسفي للحقيقة كشرط ألي 
علم وتحرص على التقاط المعنى ضمن التجارب التي يجريها اإلنسان في وضعها 

وم استراتيجية التاريخي وتقوم بتأويل الوجود االجتماعي وتجعل من النظرية النقدية للعل
  .للتحرر االجتماعي من االغتراب وتسعى الى االعتراف المتبادل

  
هكذا ترتبط أنثربولوجيا المعرفة بالفلسفة التحليلية وتستخدم علوم الذهن من أجل تطوير 
نظرية في المعرفة تنقد اإليديولوجيا وتبحث في التطبيق المادي للمبادئ والقواعد التي 

فكر في تطور الذكاء االصطناعي والبرمجيات الرقمية دون تخص السلوك البشري وت
  .الوقوع في االختزال والتبسيط واآللية الفجة

  
 في 6يظهر البعد المزدوج للتحول الذي طرأ على الفلسفة المعاصرة حسب كارل أوتو آبل

 المكانة األولية التي تم منحها للغة من بين المفاهيم األخرى من ناحية وفي االنتقال من
االهتمام بالذات العارفة من وجهة نظر الفلسفة المتعالية إلى البحث في االجتماع البشري 

 وفي اتجاه رؤية ديمقراطية مشبعة  من زاوية التواصل وفق محاجة براغماتية واقعية
  .بالنقاش العمومي وتحمل مسؤولية التبعات عند القيام األفعال والوعود

  
في الوقت الراهن تكمن في تعبيرها عن مشاكل الناس ونقد جملة القول أن عاجلية الفلسفة 

الحالة الحاضرة وبناء الشروط المواتية للخروج من التوتر بين الراهن والممكن وقول 
الحقيقة بصراحة ودون مواربة والنظر في المستقبل بحسب ما تقتضيه حجم الموارد 

  .الحيوية واالستراتيجيات المادية التي تضمن البقاء
  

وة على ذلك تطرح الفلسفة جانبا كل األوهام التقنية المعاصرة وتحدث ممرا في النسيج عال
التاريخ للسلطة يسمح للحرية بالنمو والتبلور على الصعيد االجتماعي والسياسي وتجدد 
رؤية البشر للزمان والعالم المحيط بهم وتتخلى عن اللغة الميتافيزيقية البالية وتتكلم بلهجة 

  .سان مبين وتشجع على الخلق واالبداعمتداولة ول
  

كما تقاوم الفلسفة المعاصرة الغباء المبرمج والجهل المركب والحمق الموروث والبالهة 
العلمية والوعي الزائف والمعرفة العمياء وتدافع عن المدينة ضد الهمجية التي تحاصرها 

 من الحروب المدمرة وعن الحياة ضد العدمية التي تهددها وتركب المخاطر بغية التوقي
  .والكوارث المهلكة وتتشبث بالحياة واألمل

  
بطبيعة الحال تظل الفلسفة المعاصرة على استعداد تام للتفاعل مع الطارئ والمداهم 
واآلتي والعرضي وفي أهبة لكي ما ليس موجودا بعد وكل ما سيحمله المستقبل للعالم من 

كب هذه الطوارئ وتنتقل من لحظة الوقاية تغيرات وتحوالت وغرائب وتعد نفسها لكي توا
  .إلى لحظة العالج ومن رد الفعل إلى المبادرة

  
غني عن البيان أن التعلمية الجديدة هي األداة البيداغوجية الممكنة التي تستخدمها الفلسفة 
لكي تحارب في كل اتجاه وتشغل العقل في جميع الجبهات وتخوض التجارب في حقول 

ورة والتكتيك واإلقبال واإلدبار وبغية ممارسة الترحال والسفر والهجرة متنوعة قصد المنا
  .والتسآل والبحث عن البدائل وإيجاد الحلول

  
بهذا المعنى يترتب عن التحول الذي حدث للفلسفة في الحقبة المعاصرة معانقة الثورة 

واآلليات والتغيير الجذري والمراجعة الهيكلية والتثوير الشامل لألبنية والمقوالت 
   .واإلبحار إلى األعماق وتسلق األعالي

  
لكن ماذا لو كان من الحكمة اعتبار الواقع االفتراضي هو واقعنا الجديد؟ وهل من الممكن 
إعادة تأهيل الحكمة، بالمعنى الفلسفي للمصطلح، في عالم رقمي أصبح واقعنا الجديد بدل 

 من هذه الثورة الرقمية الراهنة والتحول نحو هذا العالم القديم التقليدي؟ وكيف يتم االستفادة
التداولية في بناء تعلمية فلسفية مختلفة؟ أليس من المفروض تجذير العلمنة في التربية بغية 

  تخليصها من كل الموانع الالهوتية التي تشل اإلبداع؟
  

  :أولوية علمنة الفضاء التربوي -2
ء المقدس إلى الفضاء العادي، من ال تعني العلمنة فقط فقدان أو سقوط من الفضا "

الجماعة العضوية إلى االجتماع بروابط االتفاق، أو أيضا، من حضور الوجود إلى نسيانه، 
   7"إنها تشير أيضا إلى حركة انعتاق

إذا كانت أصول مفهوم العلمنة ضاربة في القدم وتعود إلى الفترة التي انتقل فيها الناس من 
مجتمع العتيق إلى األشكال األولى من المجتمع المتحضر فإن الوحدة السحرية المقدسة لل

مسار العلمنة لم يجد تطوره العميق إال في القرن األخير من التاريخ العالمي وفق المنظور 
الغربي حينما ظهر المجال الخاص وأتم انفصاله عن المجال العام وبدأ الجسم السياسي 

  .واطنةيتشكل خارج عالقات القرابة ووفق مبدأ الم
  

لقد عرف مصطلح العلمنة تاريخا متحركا ،وبدرجة أكثر دقة، مضطربا ولقد استعمل في 
سياق الحروب الدينية بين المذاهب بغية تشييد أرضية صلبة تقف عليها جميع الطوائف 
من أجل التفاوض والتفاهم وقصد االتفاق على تحرير الشأن الديني من مراقبة السلطة 

  . على العودة إلى العالم الدنيويومساعدة رجال الدين
  

والحق أن هذا المصطلح يستعمل بكيفية وصفية دون أن يتضمن أي حكم معياري مع 
وظف في أغراض إيديولوجية   sécularisme تزايد الصراع حوله، بينما لفظ العلمانية

  .مع شحنه بأحكام قيمة سلبية أو ايجابية
  

لمنة تعني عرض الخيرات الدنيوية التي تمتلكها أما من الناحية االيتيمولوجية  فإن الع
المؤسسة الدينية على النقاش العام والتقليص من النفوذ الذي تتمتع به المنظومة الدينية 

   .على الناس من جهة الوظائف أو الفوائد
  

  :من الناحية االصطالحية يمكن استخراج مجموعة من التعريفات اآلتية
ه التعامل مع رجال الدين أو المؤسسات الدينية على أنها العلمنة هي الفعل الذي يتم ب

ظواهر دنيوية تخضع للنسبية والتغير وتتعرض للتطور وبالتالي تمثل حركة قانونية تمر 
  .بمقتضاها من الوضع النظامي إلى الوضع الدنيوي

  
لى العلمنة هي العملية التي يتم بمقتضاها تحويل فائدة خاصة على ذمة السلطة الدينية إ

  .فائدة عامة على ذمة السلطة السياسية
  

العلمنة هي النشاط الذي يؤدي إلى إلغاء وظيفة الهيمنة التي تتمتع بها مؤسسة دينية 
  .ووضعها على ذمة الهيئات الدستورية والمؤسسات السياسية

  
العلمنة هي الحركة التي بمقتضاها يتم منح خاصية دنيوية غير دينية وغير مقدسة إلى 

  . أو مؤسسات وهيئات مدنيةأشخاص
  

العلمنة هي مسار من االستبعاد التطوري لكل عنصر ديني يمارس تأثيرا في الحياة 
  .اإلنسانية

  
والذي يدل على مسار تفقد  Laïcisation تفيد العلمنة في معان فلسفية اللفظ الفرنسي 

لما يتم تعويض عبره أشكال الحياة االجتماعية وأنظمة المعرفة منزلتها الدينية سواء 
ُالمتدينين بمواطنين مدنيين أو لما تحذف االعتبارات الدينية من المعايير التقييمية 

  .8لالختيارات اإلدارية واألنساق التوجيهية لألفعال البشرية
  

لقد قدمت الدراسات العلمية للظواهر االعتقادية خدمة كبيرة في اتجاه علمنة الحياة الدينية 
هذه الظواهر باالنطالق من كونها معطيات تجريبية ودون إصدار حينما قامت بتحليل 

  .أحكام معيارية حول قيمتها
  

من هذا المنطلق تفيد العلمنة في األوساط التقدمية المناهضة للسلطات الدينية انعتاق 
اإلنسان الحديث من هيمنة الدين، بينما تدل في الفضاءات المتعلقة بشدة بالتقاليد الدينية 

  .9ف عن الصراط المستقيماالنحرا
  

بعد ذلك امتدت العلمنة إلى حقول شاسعة وصعدت من الدين والمجتمع والثقافة إلى الوعي 
والذوق والفرد وتحولت إلى ظاهرة كونية بالنسبة إلى المجتمعات الحديثة وانتشرت 

  .بطريقة مذهلة في مستويات الحياة
  

ية العلمنة ضمن النشاط االقتصادي وما بيد أن المجتمع الصناعي هو القوة المحركة لعمل
ترب عنها من تغيير للمنظومة التشريعية في الميدان السياسي واإلبقاء على الدين ضمن 

  .الحقل العائلي الخاص باألفراد
  

لقد ساهمت حركة العلمنة التي خضع لها المجال الديني في الخروج من فضاء قروسطي 
ية غير معهودة والتكلم مع الطبيعة والتواصل بين عتيق إلى السير العقلي في حقول تجريب

 sécularisationبيد أن خضوع الثقافة الدينية إلى العلمنة .الذوات عن طريق لغة رياضية
لم يكن ثمرة الصدفة أو استجابة إلى توجهات فردية ومصالح ضيقة وإنما جسد تشكل   

  .وجهة نظر فلسفية وانبثق عن شغل فكري جماعي استمر لقرون
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بهذا المعنى يستمد اختيار موضوع العلمنة من أجل تحليل أزمة الحياة المعاصرة من 
كونها أثارت االنتباه إلى عملية نوعية عبرت مختلف مجاالت الواقع اإلنساني وميزت 

  .الفكر الفلسفي المعاصر من كل أبعاده
  

ية للحالة الواقعية كما تتراوح العلمنة بين معنى عام يرتكز على اختيار نظري وقضية تأويل
للفلسفة ومعنى خاص يتعلق بالممارسة االجتماعية من جهة البحث العمومي والعناية 

بيد أن المقصود من العلمنة الفلسفية هو مواجهة . بالمجال الخاص من طرف الفلسفة
ضرورة إعادة تعريف منزلة الفلسفة بين االختصاصات األخرى وإمكانية استبدال الحاجة 

   .استعجال تدبير الكون والسكن في العالم وأنسنة العمل المضنيللتنظير ب
  

بطبيعة الحال أضحت المسألة األساسية في العلمنة الفلسفية هو إعادة وضع الفلسفة في 
معظم أروقة الثقافة اإلنسانية والسعي إلى فتح أشرعتها على مختلف القطاعات المعرفية 

  .والرمزية من أجل إيجاد حل لألزمة
  

حق أن مسألة العلمنة قد اجتازت في اآلن نفسه حقل الفلسفة وحقل الثقافة وتسببت في وال
أفول المتعالي واندالع أزمة إيديولوجيات وانحالل ميتافيزيقا العلم وانحسار النزعة 
التاريخية وخسوف أسطورة التقدم ومراجعة فكرة التاريخ من حيث هي تتابع مجموعة من 

  .وبشكل عقالني منظماألحداث وفق خط مستقيم 
  

عالوة على ذلك تشير حركة العلمنة إلى نهاية الفلسفة واقتصارها على مجموعة من 
التطبيقات العملية خاصة في المجال التواصلي عند هابرماس وفي عدد من التكنولوجيات 
التي أخضعت لها علوم الطبيعة وتطرح أيضا مسائل أزمة العقل والتفكير السالب والفكر 

  .ف وكل األشكال الناقدة للتقليد الميتافيزيقيالضعي
  

يمكن كذلك الخروج من الفلسفة التي تهتم بالمبدأ من وجهة نظر متعالية وتبحث عن منهج 
عقلي للوجود وتنغمس في تطهير الكالم ضمن تمشي تحليلي للغة وفق نموذج مستوحى 

وحة على الغيرية وعلى من العلم وبخوذ عملية تفكيكية لكل الموروث العلمي بفلسفة مفت
  .الخارج قادرة على تثمين تعدد الرؤى عن العالم

  
لم تعد الفلسفة تدور في فلك نظرية متسامحة للثقافة وال يمكن اختزالها في تفكيك الموروث 
الماضي وال يجوز حصرها في االنتباه بقطاع على حساب إهمال قطاع آخر وال يمكن 

لك بتقديم يد العون المنهجي لها وإسنادها بالحجج تغيير موضوعها من مجال إلى آخر وذ
الالزمة وإنما صار لزاما عليها أن تخرج الكائن من المأزق الذي تردى فيه بإخراج نفسها 

   .ذاتها من المضيق واالنخراط في تجربة مغايرة من التفلسف
  

لسفة التطرق إلى العلمنة ضمن سياق الخوض في العالقات الواقعية والممكنة بين الف
والدين التي يجب أن تؤمنها فلسفة الدين وتسهر على تمتينها الفلسفة الدينية هو تناول 
صيرورة ومصير الفلسفة من أفق المقدس والكف عن البحث عن فلسفة معلمنة بالتمام في 
صورة معرفة مطلقة واإلقرار بوجود قاع تيولوجي لكل فكر يظل في حاجة مستمرة إلى 

  .ة من استهالك ماهو حرام وتحويله إلى أمر عاديمسارات علمنة وأنسن
  

لقد عرفت كل األديان بصورة مختلفة ومتفاوتة تجربة العلمنة وتمثلت في محاولة الربط 
بين ثنائية المقدس والدنيوي وجعل المعتقد الديني يواكب العصر وتمكين المؤمن من تبرير 

  .ممارساته التعبدية بالعقل العلمي
  

منة داللة مزدوجة تجمع بين االعتراضي والتحرري ولقد ظهرت في يحمل مصطلح العل
البداية من حيث هي لحظة داخلية وأساسية في الحقل الديني ولكنها ما لبثت أن انتشرت في 
معظم الثقافة وأصبحت تعد المصير الذي ينتظر اإلنسانية في المستقبل إذا ما تواصل على 

  .اسةنفس المنوال تحديث وعقلنة تجربة القد
  

انغرست العلمنة في ماهية الدين "بهذا المعنى تأثر الفكر الغربي بالفكر الوضعي بحيث 
، من حيث هي تموضع تقني علمي للعالم في التأمل )اليهودية والمسيحية(الغربي ذاته   

  .10"اإلغريقي األكثر عراقة
  

لدينية وتوجه لقد ترتب عن ذلك انقطاع الممارسة التشريعية عن العودة إلى األصول ا
الفلسفة نحو تحرير الكائن البشري من وصاية الالهوت وسيطرة التفكير الماورائي 

لم تعد مهمة فلسفة العلمنة تنحصر في جعل . وإحداث قطيعة بين بعد الحاضر والذاكرة
العالم المقدس عالما عاديا وتمثل األبعاد الدنيوية من الحياة واستبعاد االفتراضات 

بهذا . ا تتمثل في استذكار معنى الوجود خارج إطار ميتافيزيقا الحضوراألخروية وإنم
المعنى تتخطى العلمنة مستوى الموجودات وتبلغ منابت الشعور الديني وأصول التبعية 
ّللالنهائي والوعي بالحاجة إلى المطلق وتجتاز النظام التاريخي والثقافي وتلتقي بالنظام 

  .األنطولوجي لمعنى الوجود

 القول أن اقتحام الفكر لتجربة العلمنة ال يتوقف عند التخلص من الدوغما االعتقاد مقتضى
والتقليد وال ينحصر في عملية تطهير المقوالت الفلسفية من الرواسب الميتافيزيقية بل 
يستوجب أيضا التسلح بقيم التقدم ضد االرتداد نحو الماضوية والتلقيح من االغتراب ومنع 

  .لتحول إلى آفة الشموليةالديمقراطية من ا
  

إذا عدنا إلى الفلسفة النقدية من أجل مواجهة هذه األزمة المستفحلة فإننا نصطدم بارتياب 
الفالسفة وحيرتهم وعزوفهم عن التدخل بصورة فعلية وعجزهم عن التأثير في الواقع 

رة والتحليل واالقتصار على أفعال التأويل والتعليق والمتابعة والتبرير والتجميل والمساي
من جهة ثانية يتم االستنجاد  .والتشخيص واالنشغال بالدقة المفهومية وتشييد األنساق

بالتقنيين االقتصاديين ورجال السياسة والخبراء في القانون والبرمجيات من أجل تقديم 
أيادي العون وبلورة جداول إحصائية وصياغة مشروع تنموي بديل وتنزيل المعرفة 

 ميادين اإلنتاج وحقول العمل قصد رصد األسباب وتشخيص األمراض األكاديمية في
وتحديد األولويات وضبط الخيارات وتطوير آليات التصنيع وترشيد مسالك التوزيع 
واالستهالك والمحافظة على الموازنات المالية وإصالح المنظومة الجبائية ومراجعة 

استبدال خطة العقلنة من الفوق طرق تدخل الدول والرفع من مساهمة المجتمع المدني و
بخطة العقلنة من تحت واستكمال التحديث وتجذير العلمنة ومواصلة السير في اتجاه ثقافة 
الديمقراطية والرفع من مؤشرات التحضر والتمدين وتقوية منسوب األنسنة في العالقات 

المحاسبة بين الذوات وبين المجموعات والتعويل على الفاعلين في المراجعة والنقد و
لكن لماذا أدى التخوف من الوقوع في اإليديولوجيا إلى التفكير في . والضغط والتعديل

التخلي التام عن مصطلح العلمنة من حيث هو غامض ومليء بالمغالطات وكثيرا ما يوقع 
  المشتغل عليه في الخلط بين المفاهيم والخلف المنطقي؟

  
من اإلجراءات الفكرية والحركات المجتمعية ماهو مفترض أن مسار العلمنة مرتبط بجملة 

التي يمكن أن تقع بصورة متعاقبة ومتزامنة وتتمثل في االنخراط في عملية عقلنة للتحديث 
  .ضمن حوكمة للديمقراطية

  
إن القوى الرئيسية التي توجد بشكل فعلي وراء انطالق تجارب العلمنة وانتشارها في عدد 

رات العقلنة التي تم تحريرها بواسطة التحديث أي من المجاالت تكمن في تعبيد مسا
بواسطة تشييد نظام رأسمالي أوال ثم نظام اجتماعي اقتصادي صناعي في المجتمع بصفة 

   .11عامة وفي المؤسسات السياسية بشكل خاص
  

لقد عبرت األزمة االجتماعية عن الوضعية التراجيدية التي يكون عليها الجسم السياسي 
اط االقتصادي وعن صعوبة المواجهة مع الواقع المعقد والوضع النفسي ويمر بها النش

المتشنج وعن ضعف الفكر العلمي والحاجة العاجلة إلى التدخل المباشر من أجل اإلنقاذ 
  .وإيقاف االنهيار واستعادة الوعي بالتدارك السريع

  
اركسية قد الالفت للنظر أن بعض النظريات السوسيولوجية التي أعقبت الدراسات الم

أفرغت العلمنة من شحنتها اإليديولوجية وتعاملت معها بوصفها تحقيق للمقاصد الكبرى 
  .وانجاز للمطالب األساسية للدين ذاته

  
ال يستطيع اإلنسان أن ينتمي في ذات الوقت إلى هللا والى العالم ، وينبغي أن يختار إما "

 يوجود فرق بين العلمنة لكن أال. 12"هللا أو العالم، إما الحياة أو الموت
  والعلمانية والالئكية؟  scientificitéوالعلومية

  
وتفيد حياد المؤسسات العمومية عن االنتماءات   laïcitéأما العلمانية فهي الالئكية 

الطائفية والوالءات العقدية ويساعد اعتماد مبدأ العلمانية على بلورة صلة بين حب النظام 
  .العقلالجمهوري واحترام سيادة 

  
بهذا المعنى تكون الالئكية مفهوما فلسفيا سياسيا يفترض أن يتم تنظيم المدينة دون الرجوع 
إلى األساس الديني وباالعتماد على اإلحاالت التي تضمن الحقوق التامة للمواطنين ووفق 

  .ما تشير إليه مبادئ العقل
  

ال تتوجه النظرة العلمانية التي صوبها بايل وفولتير ودالمبار وكوندرسيه إلى الفصل 
الكامل بين السياسي والديني فحسب بل تقر بمحايثة الموضوع السياسي وارتباطه بالتدبير 
البشري من خالل مدراتهم وأفعالهم ومصالحهم ضمن النظام العام للدولة واندراج الشؤون 

   .لخاص للحياة اإلنسانية بشكل دقيقالدينية للنظام ا
  

فكيف تم علمنة المؤسسة الدينية؟ وهل تم القيام بعملية علمنة المعتقد البشري؟ وما طبيعة 
  المقدس المعلمن؟

  
ليست أزمة المقدس تغييب  من العالم في ذاته، بل تظهر بالفعل نمطا آخر من الصلة  "

  13"باإللهي
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شمل الحقول التي انغرست فيها األديان التاريخية من الجلي أن فعل العلمنة ال ي
واالجتماعية الكبرى سواء كانت التوحيدية المنزلة أو الطبيعية والوضعية فقط بل يغطي 

بالتالي ال يستطيع الكائن البشري أن . أيضا المجاالت التي تتعلق بالمعتقد وحرية الضمير
ن تصوراته للعالم وتجسد غائية الحياة يعتقد ويختار القناعات الدينية التي يراها تعبر ع

البشرية التي يحلم بها إال إذا مارس التفكير وبرهن على ميزات العقل والفهم واالختيار 
. التي تضعه في مرتبة أنطولوجية مرموقة بالمقارنة مع بقية الكائنات الفاقدة لهذه الخصال

لة تجعله قادرا على الرد على كما  يحتفظ مفهوم العلمنة بنجاعة كبيرة وطاقة داللية هائ
جل التحديات ومجابهة الظروف الصعبة واإلجابة على النقائض واالحراجات التي يخلفها 

  .وتخطي كل أشكال المقاومة الدينية له
  

مع ظهور العلمنة بشكل رسمي لم يعد الدين يمثل الشأن العام ولم يبقى النسق المرجعي 
جودات بل صار من المتاح تنسيبه ونقده ومقاربته الذي تصدر عنه الحقائق والقيم والمو

كما تعمل على انجاز عملية إعادة تـأويل للموروث . بصورة علمية وتغييبه وإخراجه
الثقافي من خالل المسارات التي تراكمت على تخومها وترسبت فيها األشكال الرمزية 

  .عالموالتجارب السردية وشكلت شروط إمكان فهم تجربتنا المشتركة عن ال
  

ال تعني العلمنة القول بموت هللا وإفراغ العالم من األرواح والقوى الغيبية واإلبقاء على 
العناصر المادية ونفي التدخل اإللهي في األرض بل اإليمان بالحرية اإلنسانية والفعل 
البشري وجعل الوحي مجال للتأويل واالنطالق من الكالم اإللهي من حيث مرجعية 

  . البشري تشحن التاريخ بالدالالت والمعانيرمزية للكالم
  

فعل العلمنة يتصل بالخلق الجديد لتجربة اإليمان عبر إعادة تشكيل النص الديني من خالل 
ارتياب االجتهاد والحركة التأويلية الجذرية التي تعيد تأصيل األصول وتتظنن على 

تأسيسية وتستأنف رحلة األحكام القطعية وتزرع الشك في اليقين وتكشف زيف الوعود ال
  .البحث عن األقنعة التي تختفي وراءها األخطاء السياسية

  
العالم المعلن ليس مجرد عالم إنساني خال من حضور اإللهي وإنما هو عالم بشري دون 
آلهة ويتحرك داخل نظام كوسمولوجي يتضمن بدوره الكون بأسره ويجعل أفراد المجتمع 

ن ما داللة مسار العلمنة بالنسبة للمضامين الدينية في لك .في نشاط ثقافي وفكري دائم
  التقاليد والمؤسسات التي دأبت على تأطيرها؟

  
ما يلفت النظر في الراهن هو أزمة المصداقية التي تعاني منه األديان وبؤس الوضع 
الميتافيزيقي للكائن وذلك بعد فقدان المشروعيات الدينية قدرتها على اإلقناع والتواصل مع 

  .تنوع متطلبات الحياة المعاصرة
  

لم تعد األديان قادرة على تبرير العذاب الذي يعاني منه اإلنسان وال تخفيف األوجاع 
بالوعود الوهمية وذلك لكثرة االستغاثات وطلب النجدة من اآللهة من أجل اإلنقاذ والتدخل 

  .قصد العناية والعدل األرضي
  

المقدس واختفاء اآللهة وعجز القوى الغيبية عن في ظل الحروب الدينية والنزاعات حول 
تقديم العون يشعر المؤمن بالسأم والغبن ويكتوي بنار الواقع المر في ظل الفقر المادي 
والعاطفي والتعاسة الروحية  وال من بديل غير العبث الوجودي والعدمية القيمية 

  .والالأدرية المعرفية وينهال جلدا على ذاته المرهقة
  

 للنظر أن العلمنة ليست فقط مسارا سياسيا يختتم بتعليق الحكم في المجال الديني الالفت
وعدم االكتراث حيال صمت القانون أمام مسألة الدين الحق بل أيضا مسألة أخالقية وتتبع 
مسارا إيتيقيا ينطلق من نظرية تحديد حقل تطبيق القانون في المدرسة الجمهورياتية 

 وحلحلة الخالفات وفض النزاعات في المجال التشريعي والميدان وتعمل على تدبير التنوع
لذا تراهن العلمنة على . المعياري وتنتهي عند وضع قواعد أخالقية لالحترام والتقدير

المؤسسة التعليمية من أجل تحييد القناعات الدينية في تنظيم العالقات والمراهنة على 
ووضع قواعد تساعد معظم الناس في الحصول التمرين الفلسفي للعقل من أجل تأسيس قيم 

  .على حياة جيدة
  

على هذا األساس تجري العلمنة إصالحات دينية وثورات سياسية والتزامات أخالقية 
وتوجيهات تربوية وتغييرات اجتماعية وفعاليات اقتصادية وعقلنة إدارية وتحديث حقوقي 

سة جذرية وصيرورة تاريخية كما أن العلمنة ممار. وتطور ديمقراطي وأنسنة ثقافية
ومسار تنويري وفلسفة نقدية وانقالب وجودي وفيض معرفي وحقيقة ثورية وسالح فتاك 

  .ضد التقهقر وعملية انعتاقية من الجهل وممارسة عضوية للملتزمين
  

والحق أن وظيفة العلمنة هي الحيلولة دون إكمال اإليمان الديني للجماعة انخراطه في 
ة بين األشكال المدنسة لاليديولوجيا واالنتظارات الخيالية لليوتوبيا المراوحة العقيم

  .وإخراج المقدس من األزمة التي يعانيها

لقد أنتبه اإلنسان المعاصر إلى أنه يعيش في عالم معلمن يدفع التقنيات إلى وضع شروط 
قبل محددة لوجوده ومانعة لكل إرادة بشرية تتوجه نحو فتح أفق من أجل صناعة المست

ويظل يتأرجح بين التكرار األبدي للواحد وإمكانية تحطيم ذاتي لالعتقاد ويغلق الباب أمام 
زد على ذلك انتهى اإلنسان في األزمنة  .إمكانية الذهاب إلى ماهو أبعد من الثنائيات الحدية

الحديثة إلى اإلقرار بأن معرفة الطبيعة وإضفاء المشروعية على السلطة من جهة السياسة 
  .الحق يقتضي تأسيس القوانين بصورة مستقلة عن الدين وباالعتماد على العقلو
  

من جهة أولى يتخذ مسار العلمنة بعدا ذاتيا وبالتحديد عندما تتركز الجهود نحو علمنة 
المجتمع والثقافة وكذلك تصل إلى الوعي وتطرح مسألة تفكير األفراد في وجودهم في 

   .14العالم وتدبير حياتهم الخاصة
  

في هذا اإلطار يتم إخراج مسائل الهوية والتربية والسلطة والثقافة والفنون من دائرة 
التأويالت الدينية ويقع التعامل معها من حيث هي رموز حضارية تتنزل ضمن المجال 

   .العادي وتتخذ جملة من األحكام الدنيوية
  

جل تمدين التراث الديني من جهة ثانية ال تنحصر العلمنة في المجهود الذي تبذله من أ
وعقلنة الوعي التاريخي بل تتسع من أجل إعطاء الكلمة إلى النظرية االجتماعية من أجل 
إجراء حوارات عميقة مع الواقع والتدخل في قراءة المجتمع وحسم الصراع المجتمعي 
حول مضمون التحضر واتخاذ القرار حول المصير المحتوم الذي ينتظر الكوكب وبلورة 

لكن بأي معنى يوجد تناظر بين . وع انسي مركب يراعي التعددية ويتعقل األحداثمشر
  جهتي العلمنة ؟ وأال تحتاج العلمنة في مستوى الوعي الى العلمنة في المجتمع؟

  
لقد مست العلمنة جميع شرائح المجتمع وخاصة النساء والشباب في المدن واألرياف 

رة ولكن الطبقة الصناعية المنتجة من العمال قد مثلت بالنسبة للشرائح الثرية والفئات المفق
بناء عن ذلك يجوز الحديث عن علمنة شاملة وعن عولمة . بنيتها االجتماعية االقتصادية

العلمنة من خالل امتداد القوى الماسكة والفاعلة في مسار العلمنة لكي تغطي العالم بأسره 
  .15المحافظةوتصل للمجتمعات التقليدية والثقافات القومية 

  
لقد قامت القوى الميسرة لعملية العلمنة بإخراجها من مستوى الحضور الداخلي في   

الوعي المدني إلى السياق المؤسساتي لكي تظهر في السلوك اليومي وتقوم بتنظيم 
  .اإلجراءات الترتيبية لإلدارة وتهيكل الدولة

  
 وتحقيق المزيد من التبعية للمركز بهذا المعنى ليست العلمنة هي محاكاة النموذج المتقدم

 بل تعول الوسائل الديناميكية التي توفرها الرأسمالية الصناعية واالنتاجات 16عبر الغربنة
الفكرية والثقافية والفنية للطبقة البرجوازية التي تتمظهر في أساليب الوجود وأشكال الحياة 

  .من حيث هي تقليص كبير من نفوذ اإليمانيين
  

نة الذي يمكن االنخراط فيه والقيام به بالنسبة إلى المجتمع المدني والدولة ال فعل العلم
يجدر تسويغه بتوجه إيديولوجي وال حالة سياسية تعيشها المؤسسات وإنما هو ظاهرة 

  .تاريخية تدفع إليها عدد كبير من العوامل
  

 تشير الينابيع الروحية ال يمثل المخزون المادي من التراث الديني البنية التحتية للعلمنة وال
واالعتبارات الغيبية إلى البنية الفوقية للتجربة وإنما القاعدة العملية للحياة االجتماعية 

بهذا المعنى يحتل الجدل حول العلمنة مكانة رئيسية في  .والوظيفة التربوية واإليديولوجية
فكير الفلسفي وتتنزل ضمن الدراسات الدينية والعلوم االجتماعية والثقافية والقانونية والت

النقاش حول مشروعية تصميم العالم الحديث على االنعتاق التام من الموازين الثقيلة التي 
يمثلها اإلرث الديني والتعويل على المراجعة النقدية العلمية والنظرية السياسية والثقافة 

تاريخي بين القوى األدبية والتعبيرات الفنية والتفكيك الفلسفي من أجل تخطي النزاع ال
التحديثية والمؤسسات الكونية التي تهتم بصيانة الرساالت السماوية وتسهر على  طرق 

  .تفسيرها وشرحها للمؤمنين
  

لقد حازت العلمنة على داللتين تعكس التحوالت التي حدثت في المعرفة والمجتمع وتتمثل 
صادر عن سلطة ماورائية أو في اإلشارة إلى رفض االمتثال ألي مقياس للتقييم سواء كان 

نابع من قرار السلطة الدنيوية، ثم االحتكام إلى الطابع الموضوعي الذي تتميز به اللغة 
  .القانونية بحكم انبثاقها عن القدرة التشريعية للعقل

  
يعود مصطلح العلمنة إلى نزاع " من هذا المنطلق يشتق اللفظ في األصل من لغة قانونية و

عالم روحي وعالم أرضي، وكذلك في مجاالت الحياة المدنية وفي معلن أو خفي بين 
  .19"مجاالت الحياة الفردية 

  
لقد ترتب عن تفعيل هذه عملية العلمنة تحويل الخيرات الدنيوية من وصاية المؤسسة 
الدينية إلى حماية المؤسسات الخاصة وحيازة األفراد وملكية األجهزة المدنية واإلقرار 
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ّقية للمعابد في ميدان الحماية االجتماعية والتربية الدينية وحقوق الالمتدينين باألدوار الحقو
  .في تبديل قناعاتهم وتبني تصورات فكرية مختلفة

  
فما المقصود بعلمنة الفلسفة ؟ وكيف يجب المضي نحو اتمام علمنة العلمية الفلسفية في 

  الفترة المعاصرة؟
  

راجه ضمن سياق اجتماعي متقلب يعرف هو ما يميز المشهد التربوي الراهن هو اند
بدوره حراك شبابي وصناعة ثقافية وطفرة فنية تركز على ثقافة الترفيه وتنمية القيم 
النسوية ونقد الموروث الذكوري واألبوي وتوجه رسالة تعليمية تتسم بالتقطع والعمومية 

تباء وتحاول إشباع والسطحية واالختزالية وتشجع على التسلية واالستمتاع واللعب واالخ
   .االيروس اليومي ضمن األروقة االتصالية ووفق األساليب االفتراضية

  
التركيز على التصوير وعلى الصياغة الرقمية والتكميم والمقاربة التوجيهية كان نتيجة 
محاولة لمواكبة السمات األساسية التي يتصف بها الواقع المعولم وبحثا عن اللحاق بالعالم 

المشاركة في التحضر ولكن المحاكاة تظل منقوصة وفاقدة للروح اإلبداعية التي المتطور و
تتضمنها وتحولت إلى استنساخ آلي وعدة مسوخ مشوهة للتجارب وتطبيق آلي للنماذج 

  .دون إحاطة بالعواقب ودون مراعاة الخصوصيات وبال فرز علمي
  

معات تراثية يؤدي الى مخاطر والحق أن الذهاب في خيار الئكية التعليم الفلسفي في مجت
جمة ويثير ردود أفعال رافضة ويمكن بدل عن ذلك االنخراط في عملية علمنة مدروسة 

مفهوما يعبر عن فصل  laïcité أكثر انفتاحا وتسامحا وعلى مراحل وإذا كانت الالئكية
 الدين عن شؤون الدولة والحكم وكذلك عدم تدخل رجال الدين في القضايا العامة وفصل

دائرة اإليمان عن دائرة الحياة وجعل مسألة المقدس من األمور الخاصة واذا كانت 
تميز إجرائيا بين المجال العام والمجال الخاص وتتساهل مع   Sécularisme العلمانية

معتقدات األقليات وتحرص على حيادية الدولة وتعاليها على كل األديان وضمانها للحرية 
تعني مسارا بطيئا يتحول المجتمع ذو الهوية التراثية  Sécularisation الدينية فإن العلمنة

والصلة الوثيقة مع القيم والمؤسسات الدينية نحو القيم المدنية والمؤسسات القانونية وعدم 
  .تدخل الدولة في القناعات الدينية للناس

  
ياة العمومية تحتاج العلمنة إلى مجموعة من اإلجراءات التي تتعلق بالقيم المدنية والح

وباألرضنة والبعد الزمني واإلطار التاريخي والمحيط الجغرافي والمناخ الثقافي وتشرح 
التعدد والتنوع واالختالف والفوارق وتستفيد من عقلنة الفضاء السياسي ورقمنة الحقل 

فكيف تساعد هذه العلمنة على حسن . اإلداري وتحييد المؤسسات السيادية وترميز المقدس
  القيم الفلسفية الكونية من طرف المتلقي والمربي على السواء؟تقبل 

  
  :التربية على الروح الفلسفية-3
دوره هو . ليس على الفيلسوف أن يقدم اليقينيات المريحة ، أو أن يحدد معنى الحياة "

الفلسفة تقوض أساس كل فكر، وتعيده إلى القلب ... ًاستكشاف العالم من حولنا لجعله غريبا
  18"ًغ حيث يبدو نعم االحتجاج ، وهناك أيضا لفتة تعبر الحدود وتمس الغياب ذاته الفار

  
الروح الفلسفية تنهل من الروح النقدية والعقالنية المفتوحة والتفكير التجاوزي ولكنها ترنو 
إلى أن تتحول إلى روح تأسيسية وعقالنية تطبيقية وتفكير ميداني وتركز على الجهد 

  .قطاب المتعارضةالتأليفي بين األ
  

هنا يتم االنتقال من االشتغال التخصصي على فلسفة التربية إلى االعتناء بفنون الحكمة 
وتجويد األساليب في البحث الفلسفي واالستعماالت المختلفة والمتنوعة للعقل في المجال 

ي األكاديمي أو في المجال العمومي ويقع توجيه المجهودات نحو التربية على التفلسف ف
  .كل اختصاص وميدان بغية امتالك  الروح الفلسفية

  
الالفت للنظر أن شرط إمكان التدرب على الروح الفلسفية هو االشتغال على السيرة الذاتية 
للشخصيات الفلسفية والتركيز على التجارب الوجودية والمواقف اإلنسانية والفضائل 

ف وتوطيد السلم والسعي نحو االندماج األخالقية والمبادئ السياسية وخاصة مسألة نبذ العن
ورفض اإلقصاء وتفضيل مبدأ المشاركة  الجماعية على العمل الفردي والسعي نحو 

  .البنائية والتأسيس على المراوحة بين االنتظارية والتواكلية
  

من هذا المنطلق بدل أن تكون التعلمية الفلسفية متمحورة حول المفاهيم الكالسيكية مثل 
الوجود والماهية والجوهر والزمان والحرية والواجب واإلرادة والسعادة الحقيقة و

والفضيلة والمدينة والنظام والعدالة والعقل والحكم والقيادة والذات والواقع والذوق 
والجمال والخير والسلم يجدر بها إدخال مفاهيم معاصرة ومعان راهنة مثل المعنى 

رامة والمسؤولية والتحرر والصفح والرغبة والسلطة والشخص والتواصل والك
واإلنصاف واالعتراف واالستطاعة والمواطنة والسيادة والحق والحذر والتدبير والعناية 

  .والتقدير والجليل

في هذا الصدد يتم التركيز على منهجية التحليل التوضيحي وعلى التأليف الديناميكي بين 
والتقليل من االستنجاد بالمناهج المذهبية معرفة العناصر التكوينية وعقلنة القوى الخارجية 

العقدية وتجنب المناهج الحدسية المباشرة وتوظيف المناهج اإلبداعية والطرق التفاعلية 
التي تراهن على فاعلية المرسل في بعد الجاهزية الصناعية وتوظيف المهارات وايجابية 

رات والمشاركة الحضورية المرسل إليه في مستوى اكتساب الملكات وتنمية مختلف االقتدا
  .في العملية البيداغوجية من جهة المواكبة الميدانية والمطالعة والنقاش واالستنتاج

  
المهارات المستهدفة عبر هذه المنهجية التفاعلية المتداولة هي اإللمام بالقدرات الذهنية 

عميقة للطفل واإلحاطة بخصوصية التفكير الفلسفي وتأثيرها على إيقاظ المحفزات ال
والمجهود المبذول في االنتباه والحفظ والتخزين والذكاء واإلدراك والمقارنة والتمييز 

  .واالستنتاج والدحض والبرهنة واإلقناع والنقد والتشكيل
  

إذا كانت المفاتيح الضرورية حسب إدغار موران من أجل تربية مستقبلية تقوم على 
وإحاطة مرضية بمختلف أبعاد الوضع البشري معرفة وافية بالمعرفة المنجزة الى حد اآلن 

وانخراط في بناء الهوية الكوكبية المركبة ومواجهة معظم التحديات التي تنجر عن تزايد 
ّالاليقينيات وبذل الجهد مع الفاعلين من أجل فهم الراهن واالتفاق على إيتيقا إنسية فإنه من 

ن النماذج القديمة واالستنجاد الضروري تغيير النماذج اإلرشادية والتخلي الفوري ع
بالتفكير الحواري في مواجهة التناقض بين المصدر والنسق والتنازع بين األطراف 
المشاركة والبحث عن الخيط الهادي بين المعارف ومحاولة الربط بين العناصر التي 
تتكون منها العلوم وتطبيق مبدأ عدم قابلية االختزال على المنجز المعرفي وتجاوز 

تعارض بين الفاعل والبينية عبر النحو الشامل والتفتيش عن المولدات التي تعود إليها كل ال
ّسببية والتحلي بالشجاعة في مواجهة الفوضى واالضطراب والاليقين وممارسة التفكير 
االستراتيجي ووضع التصميمات والمخططات والتعامل مع كل فعل على أنه مبادرة تسعى 

يريد "وبالتالي  . ار النقد الذاتي نوع من الصحة الذهنية اليوميةإلى تحقيق رهان واعتب
لهذا السبب ال يترك تطور تفكيره . مقصد الفكر لدى الفيلسوف الوصول إلى عمق األشياء

للصدفة، إنه منهجي ومنظم ويستخدم لغة دقيقة، تتكيف مع نوع من التفكير الذي يتنزل في 
  . 19"مستوى األفكار

ى التعلمية الفلسفية الراهنة عن الدقة األكاديمية والموضوعية المنهجية فهل يجب أن تتخل
والمفهومية لكي تتمكن من الوصول بأفكارها إلى العقول وتقريب مضامينها إلى وجدان 

   الجماهير والحس المشترك؟
  

  :التحلي بالمرونة عند التغيير التاريخي-4
ستتغلب على المعرفة العلمية ، بل هي غير لم تعد معرفة الفيلسوف متعالية ، بمعنى أنها  "

متعالية  أكثر من ذلك بما أن تحليل الفعل التربوي لم يقتصد فكرة المشروع البشري الذي 
  .20"يعطيها الشكل الممكن

  
وهي نوعية شيء مرن  flexibilitas هي مشتقة من الجذر الالتيني flexibilité المرونة

أن يتكيف مع ظروف معينة على الرغم من ورخو ومطواع وسهل االنقياد ويمكن 
  .صعوبتها والتحوالت التي طرأت عليه

  
المرونة هي فضيلة مضادة للتصلب والتعصب وتعني االنفتاح واالنسيابية دون الوقوع في 
السيالن والهدر ودون بلوغ حدود االنمحاء والتالشي والذوبان في اآلخر واالبتالع من 

  .طرف ضبابية الواقع االجتماعي
  

التربية هي تمشي تحرري يتوزع إلى أروقة متعددة تضم مسار تغيير الذات ومجال 
العالقة اإلنسانية ومحور المشروع المستقبلي ودرب انجاز الذات باكتساب قدرات والوعي 

  .بها ودفعها نحو بناء المستقبل
  

 الديني التربية العلمانية هي فكرة بصدد التبلور من خالل إعادة تأصيل العالقة بين
والفلسفي وتتحرك حول أنطولوجيا الذات الفاعلة والمبادئ اإليتيقية التي تلتزم بتحقيقها في 
وجودها والوسائل التقنية التي تسمح بذلك وتشتغل على امتالك المناهج العقالنية واللغوية 

  .التي تتيح قراءة مرنة ومعاصرة للسردية الدينية
  

ثر علمية وتقنية دون التخلي عن المواد الحيوية التي كما تطمح هذا التربية أن تصير أك
تدرب على الحرية وتهتم بكلية الوجود وتعتني باألبعاد الجسمانية والنفسية والذهنية 
والمهنية والروحية والمدنية للشخصية وتعيد بناء وتشكيل القيم الثقافية والرمزية التي تم 

  . للهويةتوارثها عبر مجرى التاريخ وتمثل نواة أساسية
  

تبلور التربية تواصال كونيا بين الناس وتمس هذه العملية التواصلية كلية الموجودات وكل 
واحد بعينه بأن تدفعه إلى المشاركة وتنمية مهاراته وتفجير مواهبه وتجعل من التفاعل بين 
المتصلين طريقة مناسبة للخلق واالبتكار واالستفادة المتبادلة ومناسبة لتقاسم مهمة 

   .اإلشراف الحكيم على تدبير المعمورة وتنمية العالم
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كما تجري التربية جملة من الحوارات الكونية والتناظر التفاعلي بين الشعوب والدول 
والثقافات واألفراد والمجموعات من أجل مواجهة المشاكل التي تمنع التواصل والتعاون 

هج التي تساعد على المثاقفة وحسن وإيجاد أرضية للتفاوض والتفاهم وخلق األدوات والمنا
   .الضيافة وإرادة الحياة المشتركة في الكوكب

  
عالوة على ذلك تمنح التربية اإلنسان القدرة على تجاوز المشاكل والصعوبات وتقديم 
الحلول البيداغوجية للتواصل بين العناصر المكونة للعملية التعليمية وتجعل من التدريس 

 إتمام العمل وتلبية حاجيات المجتمع المعرفية والتقنية وبلورة تجربة فاعلة قادرة على
  .المشاريع اإلستراتيجية التي تحتاجها اإلنسانية جمعاء

  
تظل التربية نداء إلى القيم السامية ويقظة روحية واستفاقة معرفية ونهوض للمجتمعات 

تكامل بدل وارتقاء للشعوب وتوسط بين الذات والعالم وتكوين للوعي وتفكير في ال
اإلقصاء وفي التعادلية بدل التنازعية وتمثل فرصة للحوار الجاد والنقاش العمومي 

   .والمناظرة األكاديمية باألساليب اللغوية والحجاجية السلمية
  

إذا كان كل تواصل هو تواصل مع شخص آخر فإن مهمة التربية األولى هي تمتين جسور 
ييد أدوات التفاوض وفق منطق متعدد القيم التواصل وذلك ببناء عالم األشخاص وتش

ورؤية للكون المفتوح وتهيئة المناخ الفكري للتحاور وتبادل وجهات النظر وقبول اآلراء 
   .المخالفة وتنسيب القناعات الذاتية وقبول القيم الوافدة

  
 تجمع التربية بين المعرفة والفن والثقافة والعلم والطب واألخالق والسياسة واالقتصاد

وتهتم بجملة األبعاد الجمالية والديناميكية العاطفية والمخيال اإلبداعي للشخصية بغية 
تيسير عملية التواصل في الحياة الراهنة التي تتميز بالكسل والعبث واإلفراط في اللعب 

  .واالستمتاع بالمسرات واإلسراف في التبذير وتلبية اللذات
  

م العالم الراهن وعلى الثقافة كعامل منح تعول التربية على الجماليات من أجل فه
الشخصية وثبت الهوية ووسيلة للتعبير عن طبيعة المجتمعات الحالية وإحداث تغييرات 
هيكلية في ذهنية األفراد الذين ينتمون إليه والتخلص من النمط االستهالكي في الحياة ومن 

  .اعتماد المعلومة المعممة واستخدام العقل في النقد والحكم
  

من هذا المنطلق تبدو المرونة ضرورية للتغلب على الصعوبات واختيار الممكن من أجل 
بلوغ المستحيل وإتباع السياسة المرحلية والتدرج المنطقي وتقديم العاجل على اآلجل 
وحلحلة المشاكل القريبة والتوقي من المشاكل البعيدة وجعل الواقعية والعقالنية والنفعية 

  .لتوقي من التصلب والميتاتاريخيةمرجعيات مفتوحة ل
  

تعول التعلمية الفلسفية المعاصرة بالخصوص على تجربة الخطأ وعلى التربية السلبية عن 
طريق إبراز الرذائل واألشياء والسلوكيات والعادات السيئة التي ينبغي تفاديها والتخلي 

والتبشير بها قبل عنها واالبتعاد من الخوض فيها والتعلق بها والوقوع في ممارستها 
إعطاء ما يجب التقيد به من مهارات ايجابية وعادات محمودة وقبل اإلشارة إلى ما ينبغي 

  .العمل على تطبيقه من فضائل ومكاسب تقود الكائن البشري إلى القمة
  

هكذا تتمثل المرونة في مراعاة السياق العام والعفو في كل غلطة والرفق بالمتعلمين 
ء الدروس وعند االمتحان والتقييم وإعطاء التراخيص في عالقة بتربية والتيسير في إعطا

األطفال والمراهقين والمنقطعين والمرضى والنساء والتسامح مع المعتقدات التقليدية 
لعل تحقيق مطلب التواصل هو أهم .    واالعتدال في حب الذات وحسن الظن باآلخرين

خرجها من حالة الحصار المضروب عليها مكسب للفلسفة المعاصرة لكي يفك عزلتها وي
  .في زمن العولمة من طرف تجار األلم ومقاولي المعرفة وخبراء التسويق والدعاية

  
بيد أن التواصل الفلسفي المنشود ليس التواصل الشفوي المباشر بين المشاركين في 

 ومطالعة التجربة الفلسفية فقط وال التواصل المكتوب بين المرسل والمرسل إليه تأليفا
وترجمة وقراءة ولكنه تواصل مؤسساتي بين الشخصيات المفهومية ينبني على التفاعل 
والمثاقفة والمشاركة الفعلية في إعادة اإلنتاج وإعادة التشكيل ويرنو االنتقال بالفلسفة من 

  .االحتكار والشمولية إلى الديمقراطية والتشاركية ويشرعن تعدد األطروحات
  

 الحية إلى إحراز التواصل الجماهيري كما تطالب بها السياسة وال تناضل ال تسعى الفلسفة
من أجل تحقيق المنفعة المادية للفالسفة الحرفيين وإنما تبحث فقط عن التواصل اإليتيقي 
مع القيم الكونية ومع الراغبين في المعرفة من الضمائر الحية والمقبلين على التفكير 

اذا كان التواصل بين البشر من .   وغالبية محبي الحكمةوالمتدربين على الفعل النقدي
األمور اليومية والمتداولة والحيوية فإن التواصل بالمعنى التام للكلمة هو األمور المفقودة 
ويتطلب توفر الكثير من الوسائط الرمزية والقنوات المحايدة والروابط الموضوعية التي 

صورة وتبادل المعلومات بواسطة تقنيات معينة تنتمي إلى عالم الحياة وخاصة اللغة وال
قد ال يكفي االنخراط في النقاش العمومي للقول بالتواصل بين أطراف . وتجارب مشتركة

النقاش وإنما يمكن أن يكون مجال للتخاصم وتبادل العنف الرمزي والمادي ولذلك فإن 
لطرق السلمية وعن شرط إمكان التواصل هو التفاهم بعد التفاوض وتسوية النزاعات با
لكن كيف تساعد .20طريق الترضية والوصول إلى اتفاقات تمثل حلوال وسطى للكل

  المرونة النظرية على تسريع إعادة الهيكلة على الصعيد القيمي والسلوك الممارساتي؟
  

  :التزام المصداقية عند االختبار العملي -5
ًإذا عرض على تالميذه تصورا . امليس من دون جدوى أن يثير أستاذ الفلسفة هذا االهتم"

ًمتوازنا للتطور االنفعالي ومراحله وانحرافاته ، فإنه يساعدهم على تمييز هدف بحثهم 
  22"ويضع موقعهم الحالي أفضال

  
تعتبر الفلسفة شرط قيام اإلنسان بالفعل الحصيف الذي يجمع بين القيام بالواجب وتحمل 

 الجميع ويشبع الرغبة الفطرية في المعرفة المسؤولية ويكون محل احترام وتقدير من
ويحقق سعادة التفكير ومتعة التأمل في الكون ويتم عبر التكوين في الجانب المنهجي 

  .وإعادة صياغة لألسئلة الوجودية الطبيعية على أسس علمية
  

تقوم الفلسفة على المصداقية في النظر وفي العمل من خالل الوفاء نحو الذات العاملة 
لها واكتشافاتها ومغامراتها والتوقي من االنفعاالت السلبية التي تجلب الحزن وأعما

والكراهية والحقد والخوف والجزع والتشاؤم واالشتغال على تنمية االنفعاالت التي تنتج 
  .الفرح والشجاعة واإلقدام والتفاؤل وتزيد من األمل في الحياة

  
الذي يعني  credibilitas ذر الالتينيفهي مشتقة من الج crédibilité أما المصداقية

طابع شيء مقبول ونافع يمكن استخدامه وخاصية شخص يمكن تصديقه واالعتماد عليه 
ويحظى بالثقة ومحل احترام وتقدير من طرف الناس وذلك ألسباب ذاتية وموضوعية 

  .ويتمتع بالخبرة والكفاءة والخصال األخالقية المعروفة
  

تنخرط فيه الذات تجربة أصلية للتنبيه على طرائق تحصيل يعد النشاط الفكري الذي 
السعادة ووسائل إنتاج المعنى وإيقاظ الوعي من سباته وشحذ العزائم نحو تشغيل ملكة 
التخيل الخالق والذاكرة السردية واستعمال العقل بمنهجية حرة ونقدية واالحتكام للتجربة 

  .فع المضارالميدانية وتسديد األعمال نحو جلب المنافع ود
  

على هذا األساس يتم التعامل مع الفلسفة من حيث هي تساؤل عن الوجود وحيرة من تعقد 
الكون ودهشة أمام لغز العالم وإصغاء إلى نداء األقاصي وبحث مستمر عن المسكن اآلمن 
وتبتعد أن تكون نظرة مغلقة ومعرفة مطلقة ومذهبا مكتمال وعقيدة شاملة ونسقا منظوميا 

  .طرة تامة على األشياء واألشخاصيدعي سي
  

لقد تزايد الطلب االجتماعي والسياسي على الفلسفة بشكل غير مباشر وبصورة غير معلنة 
نتيجة انسداد اآلفاق وغياب البدائل ووصول القوى الفاعلة في الحياة العمومية إلى مأزق 

حارب بين المتنافسين ّوتعميم االضطراب والاليقين وبعد استمرار النزاع اإليديولوجي والت
  .23على قيادة المرحلة وتنظيم الدولة 

  
لقد جاء الطلب على الفلسفة بغية تشخيص األمراض ورصد العلل وتوصيف اآلفات 
وتحديد المسؤوليات وتوجيه معظم اإلرادات نحو القيام بالتشريح الطبي والتثوير التربوي 

كالي والثورة الثقافية واألنسنة الدينية والتغيير الجذري واإلصالح الفكري والتنوير الرادي
  .والعقلنة الشاملة لمختلف مستويات الحياة البشرية

  
تمنح الفلسفة قوة عجيبة للمثقفين العضويين داخل الفضاء العمومي وتمثل سالحا ثوريا ال 
يمكن االستغناء عنه في مهام النضال االجتماعي والصراع من أجل التحرر السياسي 

الحية العدة المفاهيمية والرؤية الثاقبة التي تمكنها من رسم الدروب المفضية وتعطي للقوى 
   .للحرية وترتب لها األولويات وفق منطق األصلح

  
تتجدد الفلسفة عن طريق اإلقرار بمحدودية العقل اإلنساني من جهة والرغبة في المعرفة 

جهة التراجيدية مع التي تنبثق من حاجة األساس األنطولوجي إلى المعقولية والموا
ّالالمعنى وعسر حسم معركة البناء والتوجه نحو استنطاق التجارب الصامتة للذوات 

  .واستشكال األزمات التعبيرية عن الواقع االفتراضي
  

لقد أرادت الفلسفة المعاصرة أن تنجو بنفسها من خالل الذهاب في اتجاه الطريق 
لتحليلية ذات الحاضر األنغلوساكسوني ولكن البراغماتي في نسخته الجديدة ضمن الفلسفة ا

محاولتها باءت بالفشل مرة أخرى واحتاجت إلى نقد النقد لكي تعاود طرح األسئلة حول 
  .منطلقاتها ومناهجها واألغراض التي تستهدفها

  
والحق أن الفلسفة المعاصرة في مواجهة الكثير من القضايا الساخنة التي تعكر الوضع ولم 

ة لها الحلول المقبولة وتعالجها بشكل مرضي وتتمثل في الحروب اإلرهابية تجد اإلنساني
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والحنين إلى الماضي والنزعة المحافظة والفكر الواحدي والالتسامح الديني والنزعة 
بهذا المعنى على الفلسفة أن تخرج من  .العنصرية والمذهبية الوضعية والعولمة المتوحشة

نادي والقاعة والمسرح والبيت وأن تتحاور مع كل الجامعة إلى الشارع والمقهى وال
الموجودين والموجودات في هذه الفضاءات ومن المطلوب أن يضطلع كل المشتغلين 
بالفلسفة مع غيرهم أمور تدبير مدائنهم وأن يقدموا النصح والخطة والتصور ما استطاعوا 

  .إلى ذلك سبيال
  

جدي نحو السجناء واألطفال والمرضى غير أن الممارسات الجديدة للفلسفة وتوجهها ال
والعمال والعاطلين والمتقدمين في السن والعلماء ورجال الدين والقضاة والمحامين ورجال 
القانون والفيزيائيين والرياضيين ال ينبغي أن يكون على حساب المهام التقليدية التي 

ؤسسة يمكن أن والحق أن أهم م .ارتبطت بها وتراوحت بين الحقيقة والوجود والذات
تسهر على استمرارية الفلسفة في المنظومة التربوية وفي الحياة األكاديمية والسياق الثقافي 
واالجتماعي على السواء هو قسم الفلسفة الذي ينتمي إلى المؤسسة الجامعية وتتمثل مهمته 

ار في إعطاء معنى للحقيقة الفلسفية للطالب والهوية الفلسفية للمدرسين ويعتبر اإلط
األكاديمي الذي يضع الفلسفة في مواجهة مصيرها ويدفع المشتغلين بها إلى القيام بمهامهم 

لكن كيف تستطيع الفلسفة المعاصرة المواءمة بين  .على أحسن وجه وتطوير المضامين
  مطالب عتيقة ووظائف راهنة متجددة في كل حين؟

  
  :خاتمة

  
  24"م الحالي هو أنثروبولوجيايبدو أن التعليم الفلسفي الذي يتطلبه العال "
  

صفوة القول أن التفكير في موضوع التربية هو بعد فلسفي أصيل يقود إلى التساؤل عن 
الماهية اإلنسانية بأسرها ويدفع الفلسفة الى معاودة طرح االشكاليات التقليدية حول الهدف 

جديد يتسع للناس السامي من الحياة وجهة المصير الكوني والتفلسف في اعادة تأسيس مقام 
  .بالرغم من اختالفاتهم وفوارقهم في اللغة والدين

  
إذا كانت الفلسفة هي ميدان الذي تتشكل فيه االلتباسات المبهمة وسوء التفاهمات التاريخية 
فإنها أيضا الحقل الذي يعبر فيه العقل عن عبقريته وطاقته التجديدية والمجال الذي ينتصر 

ار الذي يمر من خالله التنظير المعرفي إلى االلتزام المبدئي فيه الفكر على ظله والمد
  .ويتخذ حوله الفهم البشري مسافة نقدية للفهم

  
بهذا المعنى يجدر على الفلسفة أن تغادر مركزها وأن تكف عن تقولبها على ذاتها وأن 
تنفتح على تخومها وتترك الحرية للغتها المفهومية وغير المفهومية لكي تعبر عن 

فزاتها ومغامراتها في حلها وترحالها على حوافي الكينونة وعند تخوم الكوكب وأن تح
  .تزرع في عمق األرض البذور األساسية للوجود في العالم

  
المعرفة الفلسفية في الحقبة المعاصرة مطالبة بمنح المشروعية للفعالية الفلسفية بأن 

قاومة تصحر الكينونة وترميز تتخصص في الشأن الكوكبي وتنهمك في تدبير الحياة وم
الثقافة السياسية بما يؤلها للتصدي لكل النزعات العدمية والمقاربات التقنية التبسيطية 

  .والتصنيع المفبرك للذكاء والبرمجة الرقمية للمعلومات
  

من المفروض أن تجمع تعلمية الفلسفة المعاصرة في تربيتها للناشئة بين علمنة المقدس 
  :وتجذير التواصل

تتم العلمنة من خالل تكوين ملكة الحكم لدى اإلنسان وتهذيب الذائقة الفنية وشحذ العزيمة 
وتقوية البصيرة واالعتناء بالتربية العقلية والرياضة الذهنية والترفيع في درجة الذكاء لدى 
 المتعلم والمعلم على السواء وتمتين الوساطة البيداغوجية والتركيز على بنائية االستدالل

  .ومنح التجربة وظيفية في تصحيح األخطاء
  

التربية الفلسفية المعاصرة هي التي تعيد االعتبار للتكوين العقلي والتطبيق العملي وتنمي 
الشعور األخالقي بالعالم واإلحساس الجمالي بالطبيعة وتؤكد ضرورة احترام الشخص 

منحه األدوات لكي ينتبه اإلنساني من جهة كرامته واختالفه وتربط المتعلم بالحاضر وت
  .للواقع ويعمل على تغيير الظروف المادية المحيطة به

  
من المطلوب أن تجمع التعلمية الفلسفية المعاصرة بين الخطابة الجديدة والتأويل الذاتي 
وبين سوسيولوجيا الثورة وفلسفة القانون وأن تحرص على تدريس الفضاء العاطفي والنقد 

 وأن تخوض غمار الممارسات 25نثربولوجية وعلم النفس االجتماعيالثقافي والمقاربة األ
الجديدة للتفلسف الحواري المفتوح التي انفتحت على الفضاء العام وأدمجت بعض الشرائح 

  .المهمشة واستخدمت مختلف وسائل االتصال الحديثة
فتح كما يجد ران يواكب تدريس الفلسفة المتغيرات الحاصلة في الوضع البشري وأن تن

الفلسفة على الراهن وتقلل من االهتمامات الميتافيزيقية وأن تغير بشكل جذري أساليب 
التدريس وتستفيد من الثورة الرقمية وأن تقتحم عالم التواصل والقضايا المجتمعية وتطرح 

بجدية على طاولة النقاش األسئلة الكبرى حول آداب المهنة والحياة والصحة والبيئة وتعيد 
 للبعد العملي والقيم المعنوية في الحياة اإلنسانية وتتدخل في التخطيط العلمي االعتبار

لكن متى تتخلص  .26للتصورات الكبرى وتضبط المحاور األساسية في السياسة التربوية
الفلسفة من الخلط بين التربية والحكم وتكف عن إعداد المربيين بوصفهم حكام 

  المستقبل؟
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  عندما نقول أن العالم بعد كورونا سيختلف ليس معناه أنه في خالل سنة أو اثنين

في ) أضعف الثقة(سيتغير كل شئ بالفانوس السحري ، ولكن ألن كورونا عنصر مساعد 
 النظام العالمي الحالي

 
 خرجت فرنسا  بفرنسا، والنتيجة أن1968ضعف الثقة بالنظام الدولي حدث منذ انتفاضة 

رسميا من عالم الرأسمالية الحر وقمع اليسار إلى عالم متوازن بين اليمين واليسار هو 
 بفرنسا فهي أشهر محاولة 68الذي يحكم فرنسا اآلن، ولمن ال يعلم ما هي انتفاضة 

أوروبية لتغيير العالم الرأسمالي والثورة ضد الليبرالية القديمة، بعدها توالت األحداث 
 وانسحاب 73من حرب ) ماديا وأخالقيا(م تكن في صالح العالم الرأسمالي التي ل

إسرائيل ثم هزيمة أمريكا في فيتنام ثم نجاح ثورة إيران ضد الشاه وصعود قوى شيعية 
بلمحة اليسار في لبنان واليمن، في المقابل منذ سقوط شاوشيسكو في رومانيا بدأت الكفة 

ى انهار االتحاد السوفيتي ومعظم األنظمة تنسحب من المنتصرين الشيوعيين حت
 .الشيوعية بالعالم مطلع التسعينات

 
هنا تم التسليم بنظام دولي جديد يتشكل غير قائم على رأسمالية محضة كما تم تعريفها 
بالكتب، بل جمعت بين مبادئ اليمين واليسار وأخذت من الفكر الشيوعي والليبرالي 

 20وهي التي سادت العالم أوائل القرن " الجتماعيةالليبرالية ا"لتظهر ما تسمى ب 
وصنعت ثورات شعبية ضد حكم رجال الدين واألغنياء والبرجوازيين، أي أن العالم اآلن 

حتى أمريكا ) العدالة االجتماعية( عام في موقفه من 100يحمل بصمات العالم منذ 
وهو منتج ) مين الصحيالتأ(وأشهر قوانينها الذي يتنافس مرشحيها في تطبيقها قانون 

 ..يساري اشتراكي من بقايا الفكر الشيوعي وعصر التأميم
 

العالم اآلن ليس رأسماليا وال شيوعيا وال ليبراليا أو يساريا، بل هو خليط : يعني باختصار
" النيوليبرالية"والذي يحاول إثبات نفسه بقوة السالح والمال هم دعاة ..متنوع من كل ذلك
لرأسمالية أمثال ترامب وملوك البنك الدولي وعائالت اإلقطاع المتبقية فقط أي متطرفي ا
 منذ عصر الممالك

 
كورونا يقضي اآلن بل يطلق رصاصة الرحمة على النيوليبرالية وكل مظاهرها من 

) المال والسلطة( القتصاد الدوالر والدين ويفك تحالفات – كالخليج –االقتصاد الريعي 
 مشاعر الوحدة والعدالة االجتماعية من قاعدة الهرم الشعبي كما في أكثر من دولة، ويعيد

كان عليه اإلنسان في بداية القرن العشرين، والذي أدى النتفاضات يسارية وعلمانية ضد 
م والثورة األسبانية 1917كل ما هو راديكالي ديني وإقطاعي كالثورة البلشفية الروسية 

 1918 م والثورة األلمانية 1911كية عام  م والثورتين الصينية والمكسي1936عام 
وغيرها، جميعها ثورات شيوعية أطاحت إما بملكية رأسمالية ..إضافة لحركة أتاتورك..م

أو أنظمة دينية كانت حليفة لها، وهذا يفسر كيف أن النظام الديني السلطوي هو رأسمالي 
 .. جاءت بثورة شعبيةبطبيعته بينما األنظمة العسكرية تميل لليسار الشمولي خصوصا لو

 
 م في مصر كانت بها لمحات النتفاضة على رأس 1919بل أن ثورة 

المال اإلنجليزي ودوره في استغالل الفالح المصري، رغم إن ثورة 
 ليها أسباب تانية كإجبار بريطانيا الشعب المصري على الحرب 19

  أو بتحريض من الدولة العثمانية توازيا معww1في جيشهم خالل 
كلها عوامل ..وباء األنفلونزا األسبانية الذي قتل آالف المصريين 

تضافرت مع بعضها وأدت لثورة الجماهير المصرية بشكل وزخم 
 ..ربما كان أول مرة يحدث في التاريخ المصري بهذا الشكل

 سنوات بالكتير ستصبح مفاهيم 10النظام الحالي بينتهي فعال وخالل : يعني باختصار
النيوليبرالية من الماضي وسيبحث اإلنسان عن مفاهيم وتطبيقات جديدة، لكن العولمة و

 :المؤكد أنه وفي حال تغير العالم سينتقل إلى أحد بديلين
 

ليس بشكل مطلق ولكن بمعدل ..نظام عالمي أفضل ويساوي بين البشر اجتماعيا: األول
بشرية حقبة رومانسية أكثر من الموجود، وفي حال وصل اإلنسان لهذا النظام ستعيش ال

وفلسفة نقدية لألديان كالتي عاشها العالم في منتصف القرن العشرين وأوائل القرن 
وأهم معالمها سيكون عودة الدين للمعابد وشخصية أخرى لرجل الدين أقرب للشكل 19

الطقسي مع نشاط شبابي ثوري واجتماعي هائل يضغط على رأس المال ليجبره على 
 ..النظام الجديدالخضوع والقبول ب

 
وسيكون نظام عالمي أسوء ستزيد الفجوة فيه بين الفقراء واألغنياء وتكثر : البديل الثاني

المجاعات والحروب، وقتها سيعود رجال الدين للواجهة مرة أخرى بتقديم تفسيرات 
عقائدية لما يحدث موافقة للكتب المقدسة، نسخة كوبي باست من قصة صعود الوهابية 

 .ية الذين صعدا في نفس الظروف مع الفارقوالخومين
 

ولكن ألن مقدمات ظهوره ...شخصيا أميل لنجاح البديل األول، ليس ألنني أتمنى فقط ذلك
ُاآلن في صعود نظم عالمية تخاصم النفوذ الديني االجتماعي والسياسي للنظام الحالي  ُ

وبي خصوصا كروسيا والصين واليسار األمريكي، مع نشاط ملحوظ لليسار األور
 الفرنسية كانت شعلة البدء في التغيير وإحداث 1968فرنسا، وكما قلت أن انتفاضة 

توازن فكري أقنع الغرب الحقا بحقوق العمال الذي هو أحد مبادئ ماركس وكل من 
حتى طال ذلك عالمات إنسانية كإينشتاين وشارلي شابلن ..ينادي به يتهم بأنه شيوعي

مريكي في تحقير وازدراء كل من ينادي بحقوق الفقراء أعقاب العصر المكارثي األ
 .والعمال على أنه جاسوس شيوعي

 
 سنوات 10يعني متى سيظهر النظام العالمي الجديد فليس أقل من ..أما عن فترة التغيير

 سنة خالل هذه الفترة لن يهدأ العالم بل سيمر بثورات اجتماعية 30 – 20وربما من 
وهي ضريبة حتمية سيدفعها البشر لالنتقال اآلمن ) ودينيمالي (وحروب على أساس 

ّيصفي فيها حسابه مع الماضي وتقبح فيه كل فكرة تخلط بين الدين والدولة أو تربط بين  ُ
ّالمال والسلطة وتجرم أي توظيف سياسي للدين في القوانين ُ.. 

 
فقط بعد سيؤمن العالم بضرورة التعايش والسالم وكف شرور األغبياء والطامعين، 

انحسار موجة المرض سيعود العالم لنقطة الصفر في بناء عالقاته السياسية، فاإلنسان 
يفعل الخير غالبا ألنه ضعيف أو ال يشعر بالقوة، وقيل قديما أن أول خطوة في طريق 

لمنع الشرور، ووصل ) توازن القوة(الشر هي القوة، بعدها اصطلح الناس على مفهوم 
 ...لة ما أو مجموعة أو فرد دون منافس متكافئ يعني فعل الشر حتماألن تحكم وسيادة دو

 
 مليون إنسان في القرن 100كيف أن األنفلونزا األسبانية التي قتلت ..والتاريخ يشهد

فانتهت الحرب ..إلقناع العالم بعبثية الحرب العالمية األولى) نفسي(العشرين كانت سبب 
وباء وجرائم الحرب العالمية األولى ما عاش حتى قبل انحسار المرض، فلوال هذا ال

 عام سوى بعض الحروب الصغيرة، ولوال سقوط ---١---٢العالم فترة سالم دامت 
ماليين القتلى البريطانيين في الوباء والحرب ما تنازلوا عن مستعمراتهم وأشهرها لدينا 

ال الحرب  م، وكذلك لو١٩٢٢ أعوام سنة ٤مصر فقد نالت استقاللها بعد الحرب ب 
 الستولت أمريكا على كل أراضي المكسيك ليس فقط ١٩األهلية األمريكية في القرن 

تكساس وكاليفورنيا قبل الحرب بسنوات، ولوال الحرب والوباء ما وصل العالم لفكرة 
كما أنه لوال .. بهدف حل مشاكله وتنظيم حياته السياسية19تأسيس عصبة األمم سنة 

 .. ما وصل العالم لفكرة األمم المتحدة والعرب للجامعة العربيةالحرب العالمية الثانية
 

النظام العثماني ..لوال الحرب والوباء ما سقط أعتى نظامين دينيين في القرون الوسطى 
ولما وصل العالم ومفكريه وفالسفته للشك في ثقافتهم ..التركي والقيصري الروسي

 شعور العثمانيين بالضعف أمام ملوك واالقتناع بضرورة تغييرها أو تطويرها، ولوال
إيران وروسيا في القرون الوسطى لغزوا آسيا وأوروبا، لكن سلسلة الحروب العثمانية 
ضد الصفويين والقاجاريين والقياصرة لمئات األعوام أعادت للعالم توازنه وحفظت 

 ...سنةأوروبا وآسيا من سلطة دينية واحدة كانت تعمل على عولمة العالم حسب مذهب ال
 

مبررات الحروب سهلة جدا وقصة إيجاد سبب لفعل الشر بسيطة، ومن يظن أن الحرب 
العالمية األولى توقفت لشعور الزعماء بالخطأ دون قوة عليا ال يمكنهم السيطرة عليها 
وشعور جماعي بالضعف فهو واهم، ومن يظن أن إسرائيل ستنسحب من أراضي 

وع، اآلن بعد وباء كورونا الذي سينحسر حتما فلسطين دون شعورها بالضعف فهو مخد
عن خسائر أقل من األنفلونزا األسبانية ستقف معظم الحروب الصعبة وتحل مشاكل 

 مما يعني أن الشعب..تها المفقودةكانت في الماضي مستحيلة الحل، وتعود للدول سياد
  ا واليمنـار الدولي على كل من سوريـصُينال سيادته على أرضه ويرفع الحالسوري س

 
  سامح عسكر. د
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 .. وفنزويال وغزة، ويعاد النظر بجدية في حل مشكلة فلسطين رانـ وإي
 

لحظات الرعب التي يعيشها العالم اآلن وقياداته ستدفعهم للخيار الصعب الذي لم يفكروا 
فيه وهم أقوياء، وكما بطشوا وقتلوا وظلموا لطمعهم وجشعهم سيعودوا عن ذلك 

ح الفيروس الضعيف الذي يقف العلم حتى اآلن لشعورهم بالضعف والخوف من اكتسا
عاجزا عن التصدي له، وسيتأسس نظام دولي جديد رسمت معالمه منذ سنوات وأصبح 
العالم مجهزا الستقبال ذلك النظام والتعايش معه دون تمرد، وألنه النظام العادل الذي 

ليشعلوا حروبا ّيجب أن يكون، ثم تعود الكرة بعد فترة بظهور زعماء أغبياء وجشعين 
وحين تصل في تعقيدها وشدتها لحظة .. أخرى وأزمات أخرى مركبة ومعقدة

يأتي الحل البسيط غير المتوقع لتدوم الحياه كما دامت ماليين السنين بنفس ..اليأس
   الطريقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 حقائقفي زمن ال 
  أصبح الوطن 

 ستالم راتباهو 
  لسنا حشرات أألرض 

 تحيا على التراب
 والوالي وزمرته يخزنون الذهب

 ويحوزون المناصب
 انا المواطن خدعوني

 بالوطن
 بكوردستان

 وبالمقدس من الواجب
 ّعلموا أبنائي انهم وقود الشهادة

  وهم يحطون آبار النفط 
 في الحقائب

 ًدسايريدون أن يصوروا جوعنا مق
 وهم ينهبون على جميع اللحم

 ويشربون الخمر
 ويركبون الشعب المواظب

 هم يقولون إن العدو امسك رزقنا
 يكذبون وفي كذبهم يفوقون كل العب

 ألماني تلو أألمانياالى متى نبقى نجتر 
 ال أمل في رفاهيتنا
  وقادتنا اللصوص 
 على مدى التاريخ
  وعلى جميع المذاهب

 

 
 

 

 شريزاد مهزاين
 العراق
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  من الواضح أن اإلشكاليات التي تنبثق عن هيمنة األنظمة التسلطية تطول مختلف

البنى والفاعليات البشرية في مجتمعاتها، وهو ما يتجلى على المستوى النظري بالجدل 
الفكري، والسجال الثقافي الذي يتناول األزمات والمشاكل الناتجة عن تلك اإلشكاليات، 

ّ عند تلك المجتمعات، وتضييق الخناق عليها، وتحول فضاءاتها إلى كمآزق المعاصرة
  . حاالت سديمية من الصعب تحديدها واختراقها

               
وال تطفو تلك اإلشكاليات على السطح إال عند وصول تلك األنظمة إلى حالة قصوى من 

يان المدني الشامل، التأزم واالختناق ، كما في حالة الثورات االجتماعية، وحاالت العص
ّأو نتيجة ألزمة مركبة من عوامل عدة داخلية األساس، تزامن معها عوامل خارجية، كما 

  .   في الحال السورية
   

هنا تخرج المشاكل عن الطوق، وتتشظى كل منها إلى مشكالت أصغر فأصغر، وكل 
ية، ويصبح منها تطرح قضايا جديدة متأزمة تجب معالجتها، بحيث تضيع القضية األصل

ومن جهة أخرى، سنجد أبعاد كل . هذا من جهة. ِّمن الصعب إعادة األوليات وترتيبها
مشكلة تتداخل فيما بين حقولها الفلسفية والمعرفية والتاريخية والسياسية 

 .إلخ..واالجتماعية
 
ِ، وفيها تحاول األنظمة التسلطية أن تسم المجتمع بكل تنوعه بسمة "أول الغيث قطرة" َ

بهوية تطغى على كل خصائصه المكونة له، عبر ) جمهور(دة، حيث تحوله إلى واح
التاريخ، وهو ما يتسبب بأزمة عميقة أفقية وعمودية في مفهوم الهوية، وعلى مستويات 
ّعدة للمجتمع المعني، إن كان على مستوى بنائي أو وظيفي، أو فكري بكل تشعباته  ّ ّ

  .    ًادا عدة متداخلة ومتصلةَّالحضارية، إذ إن لمفهوم الهوية أبع
        

، خاصة التي )العالم الثالث(وبالمقابل نجد في البلدان التي توسم بـ
ًعانت عهودا طويلة من االستعمار، وما زالت ترسف في قيود ماض 
يعود لمئات السنين، كحالة للخالص من حاضر ال أفق له، نجد 

 عن نسخ كربونية مجتمعاتها تعاني النخب الحاكمة، وهي عبارة
مشوهة، وبإيديولوجيات ممسوخة، إلى هذه الدرجة أو تلك حسب 
المركز، أو القوة الدولية التي رعتها عند تحررها الشكلي، والمادي 

  .المباشر من االستعمار
 

ٍوفي تلك األنظمة نجد مشكالت المواطنة التي ال تقل أهمية عن الهوية، ولكن من بعد  ُ
ومؤسساتها، إذ تطغى ) الدولة(عد القانوني، أي بعالقة الفرد بـًآخر يرتبط أوال بالب

ُاإليديولوجيات الشمولية المتناحرة التي تشكل أوتار العزف لتلك األنظمة تكيفها بما 
يتالءم مع مصالحها، وفيها يتحول المجتمع والفرد إلى حال عجينية تشكلها أهواء تلك 

ين ذلك المجتمع والعالم الواقعي، بوهم النخبة ومصالحها، من خالل قطع الصلة ما ب

ّإيديولوجي مضخم ومشوه، وعلى أرضية من االستقرار المزيف لذلك المجتمع،  ّ
ّوتضخيمه عبر وسائل إعالمه، لترسيخ أسس مجتمع أبوي، يعتمد إلهاب العاطفة 

  .والوجدان الشعبي
  
 
 
  

ًإن المفاهيم المتنوعة التي نجدها عموما في العلوم اإلنسان ّية كافة، سواء الجوانب النظرية َّ
منها أم العملية، التي تتناول شتى مجاالت الفاعلية الحضارية واإلنسانية، تضعنا أمام 

.. مشكالت في التعريف والداللة، فمنها ما يتعلق بالناحية اللغوية أو الفلسفية أو المنطقية
  .     ومن ضمن ذلك مفهوم الهوية

     
 واللغوي هناك معنى عام يتعلق بماهية التعريف على فعلى المستوى االصطالحي

النفسي واالجتماعي في الدرجة األولى، : ، وما يهمنا هنا الجانبان])1([المستوى النظري
  :حيث أننا إزاء وجهين للهوية

 
   :الوجه الثابت-أ

، وال خيار فيه لإلنسان كالهوية )الفطري(وهو ما يطلق عليه في العلوم االجتماعية 
قية، وما يرتبط بالمورثات الجينية، التي ال خيار له في اختيارها، وإن أمكن تعديل العر

بعضها، ضمن شروط محددة سواء الطبيعية أم االجتماعية، لكن، وعلى الرغم مما يمكن 
أن يعدل فيها، إال أنه ال يمكن إال أن تبقى حاملة في طياتها جوهرها الكامن، ككينونة 

الحقيقة : "بأنها" التعريفات"ّالمنطلق يعرفها الجرجاني في كتابه ومن هذا . ثابتة وكلية
  ".   المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق

             
  : الوجه المتغير-ب

ًويتعلق بذلك التفاعل السلبي واإليجابي، بالفضاء الحضاري عموما، والذي من خالله 
ًهنا تكتسب الهوية وجوها عديدة، فالهوية .   ة صفات وخصائص جديدةتكتسب الهوي

 -الجوهر البسيط (ليست مفردة، هي فريدة، وإنما هي مركبة، تبدأ من الحالة البسيطة 
، نتيجة لتراكم الخبرات ) إلى الحالة المعقدة والمركبة-الجزء الذي ال يمكن أن يتجزأ

 .عية البسيطة والمعقدة، المحلية والعالميةوالمعارف والتجارب، والفضاءات االجتما
تلك الفضاءات االجتماعية .. فضاءاتها األولى، االجتماعية وانعكاساتها النفسية، ولكن

أكثر ما يهيمن عليها ويعيد تشكيلها في العصر الحديث هو الفضاء السياسي، واالجتماعي 
ا تلعب دوائر ، وهن])2([العام، أو ما يسمى بروح العصر حسب إدغار موران 

ًومكوناتها المعرفية والفكرية والوجدانية أدوارا أساسية في تعاطيها مع ]) 3([الهوية
  . روح العصر، وباألخص الجانب السياسي واإليديولوجي

       
  :ومن أهم الدوائر التي تدور الهوية في فلكها وتتفاعل معها سواء بوعي مباشر أو عفوي

 
  : الدائرة االجتماعية-أ

         
هي تعبير عن ذلك النظام المتشكل لضبط وتوجيه السلوك بما يتوافق مع نمط الحياة 

من أعراف وعادات وتقاليد وثقافات .. الجمعية، والنسق المتشكل من أنساق فرعية
 .   لمجموعات وجماعات اجتماعية مختلفة، تنصهر في هذا الكل االجتماعي

 
من عالقات اجتماعية ناظمة لجماعة، أو وكل نسق من هذه األنساق يعبر عن نمط 

لمجموعة من البشر تحمل سمات محددة عن مشترك بينها يميزها عن جماعة أخرى 
 ]). 4([ضمن الدائرة االجتماعية العامة

             
ولكن التصور العام للمجتمع، كما هو مستخدم في الحياة اليومية، يقودنا إلى حيز أكثر 

ًلى الحيز االختصاصي، إذ يعطي أبعادا أكثر تنوعا وتعقيدا، بينما ًتعقيدا عندما ننتقل إ ً ً
 .المتعارف عليه يبسطه إلى حد تسطيحه

 
وهنا نجد عالم االجتماع دوركهايم يتعامل معه كحقيقة قائمة بذاتها، ولكنه ال يتوقف عند 

ية ًذلك، بل إن هذا المجتمع أيضا يضم ضمن دائرته دوائر أخرى تمثل جماعات اجتماع
المجتمع الريفي التقليدي الذي يطلق عليه اسم المجتمع األخالقي مقابل ما (محددة، كـ 

بينما يلجأ لوي ألتوسير إلى استخدام اصطالح ). يسمى المجتمع المديني أو الحضري
، ])5"([التكوين االجتماعي"يعبر عن عدة مستويات من العالقات االجتماعية، وهو 

ية في العالقات أو دوائر، وهي الدائرة االقتصادية، والدائرة وتمثل ثالثة مستويات أساس
 .السياسية، والدائرة اإليديولوجية

 
ًوعموما، نحن هنا أمام مستويات عدة أو دوائر متعددة للمجتمع، وهي ليست مقتصرة 
على الجوانب اإليديولوجية والسياسية واالقتصادية، وإنما تشمل مختلف مجاالت الفاعلية 
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 وتشعباتها، وعالقاتها، وكل دائرة تتسم بأنماط من األفعال والعالقات البشرية،
االجتماعية المتنوعة فيما بينها، ومع الدوائر األخرى، وهذا ما يضفي التعقيد عليها، 
وترافق تلك األنماط سلوكيات خاصة بها، سواء ضمن الدائرة الواحدة، أم مع الدوائر 

 ]).  6([على اآلخر، كعالقة تبادلية ومعنى محدداألخرى، وتتحدد التصرفات هنا بناء 
               

 :  الدائرة الثقافية-ب
           

وهي تتضمن العديد من المنظومات الثقافية، التي تتبلور عبر الخبرة والتجربة 
ُّالمجتمعية، زمانيا ومكانيا، وهذا التنوع والتعدد في مفهوم الثقافة مرده لالختالف في  ً ً

 إلى مفهوم الثقافة، ومحتواه، وماهيته بين العديد من المفكرين والعلماء النظرة
االختصاصيين، إن كان في مجال األنثروبولوجيا أم الفلسفة أم علم االجتماع أم علم 

وفي المحصلة، فالثقافة تتضمن كل ما يضاف إلى الحالة الطبيعية البشرية . إلخ.. النفس
 ]).   7([ببشكل عام من معارف وخبرات وتجار

           
ًوفي اإلمكان التعامل هنا مع مفهوم الثقافة ضمن دوائر ثالث، كل منها تشكل فضاء بحد 

 :    ًذاته، ولكنه ليس منعزال عن الفضاءات األخرى، وهي
 
  العام       -*

ويعبر عن ذلك الجانب من التفاعل بين اإلنسان وبيئته المحلية، التي يتحكم بها إلى حد 
العامل الديني، والثاني اإليديولوجي، ويلعب الثاني منهما، : د بعدان أساسيان، األولبعي

َّفي المجتمعات المهمشة، الدور الرئيس، إن لم نقل األوحد ألن العامل الديني هنا يكون 
ًجزءا من األداة اإليديولوجية للسلطة، لما يمتلكه وما يحتكره من أدوات ووسائل اتصال 

 . وأجهزة تمكنه من الهيمنة على الفضاء العام لتلك المجتمعاتوتواصل وتنظيم
 
  الخاص    -*

ويتعلق بجملة القيم والتقاليد واألعراف والمعتقدات التي يتشربها الفرد ضمن محيطه 
، حيث تلعب )أي المحيط األسروي الخاص والعائلي العام(اإلنساني الصغير واألصغر 

ًهذه العوامل دورا أساسيا في تش كيل هويته االجتماعية والمعرفية، سواء على المستوى ً
 .. اإليديولوجي أم الديني

 
 العالمي     -*

ال شك بأن للثورة اإلعالمية والتكنولوجية األثر األكبر في قيام مجتمعات افتراضية 
متعددة ومتنوعة، أدت تلك الثورة إلى إحداث قفزة نوعية في أنماط وسلوكيات األفراد ، 

إلى تحطيم األصنام الذهنية، واأليقونات والقامات الفكرية، سواء المعاصرة منها كما أدت 
أم غيرها، التي كانت تهيمن على فضاءاتهم، وطرق تفكيرهم وإدراكهم للعالم الخارجي، 
وللعالقة المتبادلة بينهم، وبين هذا العالم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ظهرت 

خرى طالت الجانب االقتصادي والثقافي والقانوني إشكاليات جديدة تتعلق بجوانب أ
َّواألمني والهوياتي، نتج عنها هوة كبيرة بين الواقع الذي تحول لكابوس يهيمن عليهم، 
ويشل قدراتهم، بكل رموزه ودالالته ومفارقاته، وبين ذلك األفق الالمحدود الذي يقدمه 

 .   ذلك العالم االفتراضي
 
  :     الدائرة السياسية-ج

     
 ما يسمى بعلم النفس -حيث يتم ضمن هذه الدائرة . وهنا مربط الفرس، وكعب أخيل

 تطبيع وتطويع للذاكرة المجتمعية، وخلق وعي جديد يتماهى مع إيديولوجية -واالجتماع 
النخبة الحاكمة، واستراتيجيتها على المدى البعيد، عبر خلق عالم وهمي ساحر، من 

قة، والمتناغمة مع عقيدتها، وهو ما يخلق هوة كبيرة تتسع الرموز والشعارات المتس
باطراد لما بين العالم الواقعي، وبين األهداف التي تطرحها النخبة الحاكمة أمام المجتمع، 
بحيث تؤدي في النهاية لشكل من االستالب االجتماعي وتغريبه عن واقعه، وما يساعدها 

ى نحو مطلق، والمؤسسات اإليديولوجية، على ذلك هو الهيمنة على وسائل اإلعالم عل
وعوامل القوة في الردع والضبط السياسي واألمني واالقتصادي، وتعبيرات المجتمع 

 قواقع، تستحدثها بما يتناسب والدور -المدني، واألحزاب التي تدخل في فلكها في إطارات
غريزة (ع المنوط بها، بحيث توصل المجتمع إلى حالة من الفعل يسمى بعلم االجتما

، مع الغياب الكامل للوعي والفكر النقديين، منساقين بدالالت الشعارات والرموز )القطيع
والصور التي تهيمن على فضاءاتهم، التي حولها النظام عبر آلته الدعائية والخطابية إلى 

 ]).  8([حالة من األجندة التي تختزل الذاكرة الجماعية بشكل كامل
               

  
       

ّيعد مفهوم المواطنة إلى جانب المجتمع المدني والديمقراطية، من المفاهيم األساسية التي 
ًأصبح تداولها في مطلع القرن الواحد والعشرين، من أكثر المفاهيم شيوعا وانتشارا في  ً

 ". الربيع العربي"الشارع العربي، وعلى األخص بعد ما سمي بـ

ًوالديمقراطية جذورا تمتد إلى الفكر السياسي القديم، وفي الوقت نفسه نجد أن للمواطنة 
المدينة (وتعود جذورهما إلى الحضارة اإلغريقية حيث برز ظهورهما األولي مع نشوء 

، وفيه ترسخ مبدأ المشاركة السياسية، ولكن هذه المشاركة اقتصرت بالحدود )اليونانية
ينما وسعت اإلمبراطورية ًالدنيا، على المواطن األثيني الحر والمديني حصرا، ب

الرومانية الدائرة لتشمل حتى األقاليم الخاضعة لسلطتها، في عهد اإلمبراطور 
بينما يعود غياب مفهوم المواطنة . ، ألسباب اقتصادية أكثر مما هي سياسية])9([كراكال

في العصور الوسطى األوروبية للسيطرة المطلقة للكنيسة بشكل أساسي، إضافة إلى قيام 
نظمة الملكية التي استمدت شرعيتها منها بشكل عام، وما المجتمع إال رعايا للكنيسة األ

 .  وللملك وللطبقة األرستقراطية
    

وكان لظهور مفهوم المواطنة، إرهاصات عدة، وتراكمات على أكثر من صعيد في 
يبية إلى تاريخ الحضارة األوربية الحديثة، فمن الفتوحات في مجال العلوم الطبيعية التجر

حركة اإلصالح الديني، وما رافقها من استقالل عن الكنيسة األم، وحركات النهضة 
الفكرية، والتنوير في الحياة السياسية والثقافية، ومن انتشار األفكار السياسية للعديد من 

" األمير"في كتابه ]) 10"([ميكيافيلي"المفكرين، وخاصة في مجال الفكر السياسي، كـ
ّأن ]) 11)([توماس هوبز(َّوعد .  حجر أساس في الفقه والفكر السياسي الحديثُّالذي يعد

المواطنة يكتسبها الفرد من خالل انتمائه لمجموعة من البشر، ذوي اإلرادات المختلفة، 
وبأنه ليس من الضروري وجود سلطة مركزية الكتساب هذه الصفة على خالف مفهوم 

]) 12)([جون لوك(كما يرى . د على أفراد دولة ماالرعية، الذي يرى بأنه يطلق بالتحدي
جان (أما . بأن صفة المواطنة تكتسب من خالل ما نجريه من تغيير في طبيعتنا البشرية

 .   ٌ، فيرى بأن المواطنة حق يعلو على كل قانون وضعي])13)([جاك روسو
   

، وأهم البنود ])14"([إعالن حقوق المواطنة "1689كما أصدر البرلمان اإلنكليزي عام 
التي تضمنها هذا اإلعالن تتعلق بحرية الرأي والتعبير في البرلمان اإلنكليزي وتقييد 

 .الملكية، وبأنها مستمدة من الشعب وليس هللا، وحق الشعب في المشاركة في االنتخابات
   

التي أعلنتها والية فرجينيا بعيد إعالن االستقالل ])" 15([وثيقة الحقوق"كما جاء في 
وبأن الخالق منحهم حق .. ، بأن جميع الناس متساوون1776يونيو / األمريكي في تموز

كما قدمت وثيقة حقوق الواليات المتحدة .. الحرية والحياة والسعي لنشدان السعادة
تورية، وتضمنت تلك التعديالت تأكيد الحريات الشخصية المتضمنة عشرة تعديالت دس

 ]).  16([والحد من نفوذ الحكومة في مجاالت عدة
              

، بعد أن 1789عام " إعالن حقوق اإلنسان والمواطن"وعلى إثر الثورة الفرنسية صدر 
الناس "ن أقرته الجمعية الوطنية الممثلة للشعب الفرنسي، وقد نصت مادته األولى على أ

أما المنطقة العربية، فجلها نالت  ]).17"([ًيولدون أحرارا ومتساوين في الحقوق
استقاللها بعيد الحرب العالمية الثانية، بعد قرون من الخضوع لالستعمار، ووالدة دول بـ 

ُّ، كان أحد أهم نتائجها، استالم أفراد للسلطات جل اهتمامهم )عمليات قيصرية(
بغض النظر عن الظروف، .. (فاظ على السلطة ال تأسيس دولواستراتيجيتهم الح

 ). والعاملين الخارجي والداخلي ألن مجاله ال يتسع هنا
 

ًأن يكون العربي مواطنا، هو تجسيد قانوني لحقوقه كافة، وفق دستور يعبر عن إرادة 
ُشعبية جامعة، ال عبر دستور يفرض عليه، ويصاغ عبر آليات ذات توجه إيديولوجي  ُ

، إن غياب مفهوم الدولة، وغلبة الدور ])18)([سرير بروكرست(محدد، وبقياس محدد، 
ًالسلطوي، والهوة بين الحاكم والمحكوم، رسخ نمطا من السلطوية التي تضع ذاتها فوق  َّ

 .  الشعب، وتنعزل عنه بحاجز كتيم
 

 لسوف إن أي تعمق في تاريخ المنطقة العربية، في النصف األول من القرن الماضي،
يجد في طياته مدى الدور الذي لعبته القوى الخارجية في استالم نخب محددة لمقاليد 
األمور، وفي رسم مساراتها وسياساتها، وبالتالي نشوء دول تابعة وهشة، إضافة إلى 

وبالمقابل نجد بأن فشل . ])19.([التركة الثقيلة التي خلفها االستعمار المديد للمنطقة
ثقافي العربي أدى لنتائج ما زال الشارع العربي يعانيها حتى اليوم، مشروع التنوير ال

إضافة إلى عزلته عن هذا الشارع، ومحاصرة النخب الحاكمة له، وما زالت تحكمه 
هواجس العودة إلى الماضي ما يعني إلى الوراء، وما نظرته إلى المستقبل إال من خالل 

جاوز تلك المرحلة، وقدم، ويحاول أن ًوطبعا لن نبخس حق من ت.  الماضي ال الحاضر
يقدم إسهامات مضيئة في مجال الثقافة والفكر العربيين، ولكنها تبقى محاوالت قاصرة، 
ليس لقصور فيها، وإنما لعقم النخب العربية الحاكمة، ولتغريب الشارع العربي عن 

 . واقعه المأسوي
      

  
 

، إلى صهر جميع أفراد )العالم الثالث(ًزا تسعى األنظمة التسلطية في بلدان ما يسمى تجاو
المجتمع وطبقاته، وشرائحه االجتماعية، وأحزابه، وجماعاته السياسية في بوتقة واحدة، 

 يف الدولة التسلطية
 يف املواطنة
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وسورية . وإعادة تشكيلها على أساس الوالء المطلق للوطن المختزل برمز الزعيم الحاكم
 :     معاصر لوجدناًليست استثناء، إذ لو ألقينا نظرة سريعة على تاريخ سورية ال

  
أن تاريخها المعاصر عبارة عن سلسلة من االنقالبات العسكرية، كان آخرها انقالب  -أ

 .1970حافظ األسد عام 
ترسيخها ومأسستها على أساس نظام الحزب الواحد، واإليديولوجية الشعبوية  -ب

 .          الواحدة، القائمة على دغدغة عواطف السوريين ووجدانهم
ينساق خلف ) قطيع(تحويل المجتمع في تجلياته كافة من فئات اجتماعية وطبقات إلى  -ج

]): 20"([العبودية الطوعية"رمز، يعبر عن آماله وطموحاته ومستقبله، نقرأ في كتاب 
حتى ليثير األلم أكثر مما يبعث على الدهشة، لدى رؤية ماليين ماليين الناس الرازحين "

على (ناقهم تحت النير، وليسوا مرغمين بفعل قوة قاهرة، لكنهم في العبودية والشقاء وأع
 ..".                           مفتونون ومسحورون بفعل اسم فرد واحد) ما يبدو

الهيمنة على جميع السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية في سلة واحدة ومرجعية  -د
 .واحدة

الم والمؤسسات اإليديولوجية والسياسية السيطرة المطلقة على جميع وسائل اإلع -هـ
ولتحقيق ذلك عمل . واالقتصادية، والتحكم بها وتوجيهها بما يعيد إنتاج السلطة لذاتها

وضع المجتمع في حالة الكفاف، بحجة أن موارد وطاقات البلد كافة يجب أن توجه : على
اإلمبريالية كانت نحو العدو الخارجي المتمثل بإسرائيل واإلمبريالية العالمية، هذه 

األساس في والدته القيصرية، بحيث يبقى هذا النظام مجرد لعبة للقوى المحلية واإلقليمية 
والدولية عبر تحالفات متبدلة ومتغيرة، وهذا يستدعي خلط القضايا السياسية المحلية 

 في قلب) إسرائيل(والقومية واإلقليمية والدولية كافة، وهنا األساس الذي قامت عليه 
ُالمنطقة العربية، فغدت شماعة يعلق عليها النظام، كل الحقوق التي حرم منها الشعب 

 .السوري، ومن أهمها ما يتعلق بالجانب االقتصادي
خلق هوة واسعة ما بين الواقع االجتماعي للشعب بكل جوانبه االقتصادية واالجتماعية  -و

ما . لوجية بعثية إقصائية جامدةوالسياسية واألمنية، وأوهام تشعبت في وعيه عبر إيديو
َأدى لقتل الملكة اإلدراكية والتفكير الناقد بفعل العطالة وعدم  َللملكات العقلية ) االستخدام(َ

 ).      اجترارها(لديه، من خالل تقديم وصفات وقوالب جاهزة ومنجزة، وليس عليه سوى 
ي للبنية االجتماعية، تسخير الشعور الوطني المتزمت أمام أي حالة اضطراب أو تشظ-ز

 .نتيجة للقهر االجتماعي الممنهج
التركيز على الدعاية العقائدية والتلقين العقائدي منذ الصغر، وخلق عالم وهمي  -ح

وقولبتهم ) األتباع(ّمهيمن وبراق ومنسجم مع إيديولوجية البعث، بهدف جذب المزيد من 
 بما يحيط بهم، ما يجعلهم في حالة واستخدامهم كأداة قمع وإكراه، وتغذية عقولهم بالشك

 .من فقدان القدرة على التفكير العقالني للتمييز ما بين الصواب والخطأ
، بأن الدولة التسلطية تقوم على أساس من الخداع ])21([وكما ترى حنة أرندت -ط

ّالعديم الشكل والمموه، إذ تنقسم السلطة إلى سلطة واجهة شكلية محضة، وأخرى في 
وما الجهاز الحكومي في ظل النظام الحالي في سورية إال ) الدولة العميقة(عية،الظل واق

ًالواجهة التي تعمل من خلفها السلطة الحقيقية، إضافة إلى إيالئهم جانبا من اهتمامهم 
ّإلنشاء أجهزة موازية وبديلة، وتكون قيمة على األجهزة الحكومية، وهو ما يؤدي إلى 

قراطية، الذي يعالج بحمالت التطهير المتوالية، أي كما يقول التضخم في األجهزة البيرو
ً، وهما التخلص ممن أصبح عبئا عليها، )تصيب عصفورين بحجر واحد(المثل الشعبي 

وتقديم كبش فداء للجمهور المتصاص بعض النقمة، وتفريغ بعض الشحنات لدى 
 ).        الجماهير الشعبية(
ة في المرونة والتكيف مع المتغيرات المحلية واإلقليمية، ًأيضا اتسم النظام بقدرة عميق -ك

  .سواء على المستوى االستراتيجي أو التكتيكي
  
   
  
 
  

أمام الحالة المستعصية من التأزم في الوضع السوري، وخالل سنوات ثمان من النزيف 
ا السوري والتفتيت الذي طال الحجر والشجر ناهيك بالبشر ما بين التشتت في الجغرافي

الكونية والمحلية، لمن لم يطاولهم الموت بكل أشكاله التي عرفتها البشرية عبر تاريخها 
ْالمديد، والمستمر في السنة التاسعة، أي فضاء للهوية والمواطنة للذين لم يطاولهم الموت 

 ..على نحو ما، سواء من الجوع والقهر، أم تحت القصف، أم بالذبح المباشر
اء داخل سورية أو خارجها، وأطراف الصراع اإلقليميون النظام، والمعارضة سو

  .والدوليون
 
النظام، وعبر تاريخه الذي امتد لعقود، كانت مفردة المواطنة خارج قاموسه، هذا من  -أ

 .           الوالء) ختم(جانب، ومن جانب آخر وسم الهوية بدمغة 
 الهوية السورية الجامعة المعارضة، بأطيافها كافة عجزت عن تأصيل وبلورة مفهوم -ب

، وإن )وهنا المأساة(ألسباب تتعلق باإليديولوجيا المأزومة التي تقاطعت فيها مع النظام 
كانت بفضاء آخر، كما أن إيديولوجياتها، من إسالمية وقومية وماركسية، ما هي إال 

طى ّوجوه أخرى لإليديولوجيات الشمولية، التي تنمط اإلنسان حسب مقاسها، وال تتعا
معه كقيمة أخالقية وإنسانية فضاؤها الحرية المبدعة والذات الواعية الناقدة، وهذا ما 

على . انعكس على األرض من خالل االلتحاق بأحد أطراف الصراع اإلقليمي أو الدولي
  ). متل الجايب الديب لكرمه(الرغم من أن ذلك االلتحاق سلبي، ألنه وكما يقول المثل 

      
رفع العلم التركي ورحب بالجيش التركي، إنما يعبر عن الواقع المأسوي، السوري الذي 

وحالة اليأس المطلق التي وصل إليها، كما أن السوري الذي رحب بالروسي، والتدخل 
ًالروسي العسكري، كان أيضا نتيجة لحالة الرعب التي وصل إليها، ونتيجة لحاالت 

ً اإليراني، كان أيضا نتيجة لذلك والسوري الذي رحب بالتدخل. محددة على األرض
والسوري الذي رحب باألمريكي، من موقع بأن أوراق . الجحيم على األرض السورية

وبالتأكيد، ال تخلو تلك الحاالت من . الحل بيده، ألنه ال أمل له بالحل السوري السوري
ًعوامل أخرى تداخلت معها ولعبت دورا رئيسا فيها كالمذهبية واإليديولوجية  وحتى ً

ولكنهم . القومية وعنف النظام واالنتقام المتوحش، وعوامل شخصية، وحتى اقتصادية
السوري هو الخاسر الوحيد، ألن جميع الالعبين على الساحة السورية . ًجميعا خاسرون

، إنما ينطلقون من رؤية جيوستراتيجية للمنطقة، وهنا يلعب التنافس )بالبيادق السورية(و
ر في رسم سياساتها تجاه سورية، بغض النظر عن كلفة التدخالت عليها الدور األكب

  .  المباشرة
          

وعلى ضوء معطيات الصراع على األرض السورية بين األطراف اإلقليمية والدولية، ال 
يمكن ألي طرف من األطراف أن ينفرد بالحل للمسألة السورية أو أن يفرض تصوراته 

د سوف تكون هناك مساومات على قضايا ال تتعلق بالتأكي. أو رؤيته أو إرادته
  .بالجيوسياسي وال باالقتصاد السوري، وتكون متداخلة مع قضايا خالفية على سورية

 
ِوإن أي مبادرة للحل في سورية من أي طرف في اللعبة الدولية على األرض السورية  ّ

، البد أن ) األربعةالالعبون(سواء من االتحاد األوروبي أم من بعض دوله أم من سواهم 
ًيقبلها الالعبون األربعة، وإن على حساب أي منهم نسبيا ٍ ّ .  

           
ًوهنا أيضا سيكون هناك صراع على الشخصيات السياسية المتمثلة في أطراف النزاع 
السوري المفاوضة، وهو ما نلمسه من خالل اللجان التي تتشكل عند كل مبادرة للتفاوض 

وبالمحصلة ستكون سورية وعلى  ]).22([وري والمعارضة السوريةما بين النظام الس
  . تتقاسمها الدول األربع بحصص معينة ونسب محددة) مزرعة محمية(المدى المنظور 

  
  
 
  

الشعب السوري، أو ما سيتبقى منه سيدفع فاتورة الحرب على األرض السورية، هذه 
ة، وسيدفع فاتورة إعمار سورية، التي ًالفاتورة التي ستجعله رهينا لعشرات السنين القادم

ستتجاوز تكلفتها ألف مليار دوالر، هذا من جهة، ومن جهة ثانية سيعيش تحت وصاية 
دولية ولو على نحو غير مباشر عبر وكالء سوريين يمثلون مصالح الدول األربع، وأي 

السورية، حكومة انتقالية، وما بعد المرحلة االنتقالية، ستكون مهمتها جدولة الديون 
ًوستكون هي األخرى سالال توزع حسب .. وجبايتها من الشعب، وثرواته الطبيعية

  .    التوافق الدولي عليها، من خالل عقود استثمار طويلة األمد
 

وليس من دور للمعارضة السورية التي ستخوض ميدان التفاوض والتوقيع على الحل 
يفرض على المعارضة السورية، وهذا . النهائي لألزمة السورية سوى هذا الدور

وباألخص التي لن تشارك في الحكم، أن تتصدى من اآلن لمهام أكثر من ملحة أمامها 
وكرؤية مستقبلية واستراتيجية لسورية، وهي العمل على بناء منظومات معارضة مدنية 
تشمل جميع جوانب مقومات المجتمع السوري، وعلى األصعدة، السياسية واالجتماعية 

إذ تكون نواة هذه المعارضة جاهزة لالنطالق بمجرد الدخول في المرحلة .. قافية كافةوالث
ًاالنتقالية، من أجل ترسيخ أسس عمل سياسي مستقبلي، يعتمد الديمقراطية منهجا وسلوكا  ً
على أساس برامج ورؤية تتضمن الحقوق الطبيعية لإلنسان، والمشاركة السياسية 

سوري كافة بغض النظر عن العرق واللون والجنس والدين والفعالة ألفراد المجتمع ال
وعلى أساس أن اإلنسان هو القيمة العليا التي يجب أن تكون بوصلة أي عمل . والقومية

 .أو برنامج لسورية المستقبل
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 جنون رسمي كثر الجدل بخصوص برنامج المقالب او الكاميرا الخفية الشهير رامز م

لكني سأتناوله من منظور نفسي على اعتبار ان مثل هذا البرنامج يظهر للجمهور الوجه 
االخر او الجانب الداخلي لنجوم السينما واالعالم والتلفزيون والرياضة بعد ان يعرضهم 
لصدمات وضغوط وتسجيل ردود افعالهم ليحتفظ المشاهد بمتعة المقارنة والتمييز بين 

  :م وآخر لذلك يخضع الضيف لمراحل ضغط نفسي مختلفة وكما يأتيردود فعل نج
 

 الصدمة: اوال
عندما يدخل الضيف في حوار مع مقدمة البرنامج ويتطلع بتركيز الى صورة رامز ثم 
يخرج رامز من داخل الصورة تحدث صدمة كبيرة للضيف وتركز الكاميرا على 

  مالمحه وكيفية تعامله معها
 

 االستفزاز/ثانيا
وم رامز باستفزاز ضيوفه من خالل رش سبريه شعر ملون على شعر رؤوسهم يق

  وتسجيل اختالف ردود افعالهم وهم عادة ما يرفضون
 

 الرعب/ثالثا
) تعود البعض ان يعاني فوبيا(يقوم رامز بتعريض ضيوفه الى مؤثرات خوف مختلفة 

  .و الحيوانات المائيةمنها مثل فوبيا االماكن المرتفعة فوبيا المياه فوبيا الزواحف ا
 

وبعد تعريض الضيف الى ضغط نفسي هائل باالستعانة بالكرسي الطائر وحوض المياه 
يستسلم الضيف على األغلب ويخضع لمقدم البرنامج الذي يلعب دور المتسلط السادي 

  المستمتع بتعذيب ضيوفه
 

 المفاجئة او تفريغ الشحنات/رابعا
ئر يتعرض الضيف الى كم هائل من الضغوط التي خالل فترة الجلوس على الكرسي الطا

ذكرناها وحالما ينتهي وقت اللعبة ويتحرر الضيف من قيوده يخرج مشحونا برد فعل 
هائل يجعله يقفز بقوة نحو مصدر هذه المشاعر السلبية ليفرغ به غضبه ورد فعله لكن 

راجه اليها المفاجئة انه سرعان ما يسقط في بركة مياه صناعية برع رامز في استد
ومفاجئة سقوطه في بركة المياه ستعمل على امتصاص وتفريغ شحنات غضبه لتختلف 
إيعازات دماغه من رد الفعل الى التفكير بالخروج من البركة ومحاولة ايجاد تفسير 

  .للمفاجأة التي تعرض لها
 

 االستقرار/خامسا
يكون قد احتفظ بنسبة عندما يتمكن الضيف من التخلص من بحيرة المياه بمساعدة رامز 

  اقل من شحنات الغضب ويسهل السيطرة عليه من قبل رامز المجنون رسمي
 

 الدروس/ سادسا
نالحظ محاولة الضيوف المقاومة في الدقيقة االولى لكن اغلبهم يستسلم بعد ان يدرك /1

ُان المقاومة التنفع فيغير اسلوب التعامل وقليل جدا من الضيوف من اختار المقاومة 
 .وقت اطولل

حاول اكثر الضيوف التأقلم مع الوضع والخضوع الرادة رامز المجنون رغم علمهم /2
انها لم تثني رامز عن ساديته والتفسير ان االنسان وقت الضيق يتشبث باي خيط مهما 

 كان واهن
في حياتنا اليومية تستخدم السلطات القمعية أساليب مشابهة للتعامل مع ضحاياهم ولكم /3

 .خيلوا كم مجنون رسمي يستخدم فنون التعذيب مع المعتقلين لديهان تت
تضطر اغلب الشعوب للتعامل مع جالديها بطريقة تعامل الضيوف مع رامز فيغنون /4

ويرقصون وينشدون لجالد ومجرم وسادي من اجل دفع الضرر عن أنفسهم او تقليل 
 .خطورته واذاه عنهم

يعلمون بوجود رامز وال بنوعية المقلب علمت من اكثر من مصدر ان الضيوف ال/5
وان االمر ليس تمثيال مثلما اشيع لكنهم يعرفون انهم على موعد مع برنامج كاميرا 

 خفية

 
 

 

 

 عباس عبود سامل
 العراق
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 سارع معدالت التطبيع بين األنظمةبعد ت 
ّوبصفة خاصة الخليجية، الحظت أن كثيرين ..العربية ُ

 .والتطبيع الثقافى..يخلطون بين التطبيع السياسى
 

أسوأ ) مقاطعة الثقافة اإلسرائيلية(ّوأعتقد أن نتيجة 
ّوقد ترتب على معاهدة السالم ..بكثيرمن المقاطعة السياسية

إقامة عالقات طبيعية بين البلدْين بين مصروإسرائيل 
ولم تنص ..ْشملت التبادل الدبلوماسى والتعاون االقتصادى

ْوسمحت السلطة ..تلك المعاهدة على استثناء التطبيع الثقافى
ُالمصرية لكل األصوات الرافضة للتطبيع أن تعبرعن  ْ

وهذه ..رأيها سواء من األحزاب أومن بعض الكتاب
ْع ساوت بين التطبيع الدبلوماسى األصوات الرافضة للتطبي

وإذا كان من الممكن فهم ..واالقتصادى والتطبيع الثقافى
مبررات رفض تبادل السفراء وإقامة مشروعات اقتصادية 
ّألحقت ضررا باالقتصاد المصرى، فإن رفضهم للتطبيع  ًْ

 .الثقافى يدعوإلى المناقشة
 
  
 

لفنية التى لوأخذنا مقاطعة المؤتمرات العالمية والمعارض ا
هل األيديولوجيا : ْتشارك فيها إسرائيل فعلينا أن نسأل

ّالسياسية والعواطف الدينية تلغى العقل؟ أم أن المصلحة 
ُالوطنية تعلى من شأنه؟ وإذا احتكمنا إلى لغة 

خصمان : والمنطق العقلى سنجد الصورة التالية..التجريد
 ليدافع عن عـــدوان، أحدهما يتواجد فى كل المحافل الدولية

األول والثانى لم . ُواآلخريـقاطع هذه المحافل..وجهة نظره
ُيتنازل أحدهما عن اعتقاده الراسخ بأن خصمه عدو ويهدد  ّ

ّومع ذلك فإن أحدهما يقتحم كل المجاالت ..حياته
والمناسبات واآلخريعطى ظهره لهذه المناسبات بحجة عدم 

جد فى مكان ّوكأن التوا..التواجد مع عدوه فى مكان واحد
ًواحد مع العدويعنى ضمنيا االعتراف به، فى حين أنه من 

ُوأن يعبركل ..ْالممكن أن يتواجد الخصمان فى مكان واحد ْ
ْمنهما عن وجهة نظره وينصرفا دون أن يعترف أحدهما 

ْوتكون نتيجة المقاطعة أن يفوزالطرف المشارك ..باآلخر
ًيدًا عالميا، والفعال بفرص الدعاية لوجهة نظره ويكسب تأي

ُوال أغالى إذا قلت ..بينما اآلخريحصد توهماته ويسعد بها
ّأن الرافضين للتطبيع الثقافى تنطبق عليهم صورة المقاطع 
ُفى المثال التجريدى، إذ بينما تــحقق الدعاية اإلسرائيلية  ْ
والتواجد اإلسرائيلى فى المحافل الدولية المزيد من 

جع الدعاية العربية عن وتترا..المؤيدين لوجهة نظرها
حقوق الشعب الفلسطينى، يؤكد ذلك ما نشره عالمان 
ّأمريكيان فى دراسة مشتركة لهما أكدا فيها أن إسرائيل 
ْتمكـــنت من إمالء إرادتها على السياسة الخارجية ألمريكا  ّ
تحت ضغط اللوبى الصهيونى الذى بلغ نفوذه حد السيطرة 

ْبحت مصالح إسرائيل الفاعلة على الكونجرس، بحيث أص
 -مكرم دمحم أحمد.نقال عن أ(مقدمة على مصالح أمريكا 

ًويؤكد ذلك أيضا أنه رغم كل جرائم ) 22/3/2006أهرام 
ّإسرائيل ضد الشعب الفسطينى، فإن الرأى العام العالمى 
يتعاطف مع وجهات نظرإسرائيل التى يتمحورإعالمها 

ّى أن إسرائيل وتتركزدعايتها فى المؤتمرات العالمية، عل
تعيش فى وسط أعداء ينطلقون من ضرورة إنهاء الوجود 

وعدم االعتراف بوجود ..وتدميردولة إسرائيل..اإلسرائيلى
 فى أحسن -وعلى اإلسرائيليين..دولة باسم إسرائيل

 بشكل -ً العودة إلى أوروبا عموما وإلى ألمانيا-األحوال
 المقولة  وهى-ْ التى طردت اليهود إبان حكم النازى-خاص

 رئيس إيران الخومينية -ّالتى صرح بها أحمدى نجاد
ّ أكثرمن مرة ورددها العروبيون -األسبق

ولتقط إسرائيل هذه المقوالت وتنشرها على ..واإلسالميون
المجتمع الدولى فى كل مؤتمراتها، فى غياب الطرف 

وتكون النتيجة تعاطف ..العربى السعيد بالمقاطعة الثقافية
ّ العالمى مع وجهات النظر إلسرائيلية، رغم أن الرأى العام

  قطاعات كثيرة داخل أوروبا وأمريكا تدين االعتداءات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اإلسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطينى، بفضل ثورة 
وليس بفضل العرب الرافضين ..االتصاالت

رات العالمية التى تشارك فيها حضورالمؤتم
ّولعل ما فعله وزيرالخارجية اإلسرائيلى ..إسرائيل

ْ أن 22/7/2009أفيجدورليبرمان يوم األربعاء الموافق 
يكون خيرمثال على عقلية حكام إسرائيل، العقلية التى 
تسعى إلى نشركل مايؤيد وجهة نظرها، حيث أخرج من 

ين الحسينى أرشيف مراكزالمعلومات صورة الحاج أم
ُوهو يصافح الزعيم النازى الشهيرأدولف ..مفتى القدس

ْهتلر، وذلك بعد أن هرب الحاج أمين الحسينى إلى برلين، 
ْوللقارىء أن يتخيل تأثيرهذه الصورة على ..مؤيدًا للنازية

ّالشعوب األوروبية الذين تعرضوا لإلحتالل النازى وتم 
 بخالف ماليين تدميرمدنهم بكل ما فيها من بنية أساسية

فكيف يتعاطفون مع الشعب الفلسطينى . القتلى والجرحى
وهذا هومفتى القدس يصافح الزعيم اإلرهابى هتلرالذى 

َانطلقت سياساته من توجهات عنصرية، فإذا كنت  أيها (ْ
تدين الصهيونية القائمة على التعصب الدينى ) العربى

ا ًوالعنصرى، فكيف تتعاطف مع مذهب سياسى تأسس أيض
 على العنصرية العرقية؟

 
 

 
ُوالحظت ..ْومنذ سنوات ثارت مسألة الترجمة عن العبرى

ُأن حتى المدافعين عن حق المصرى فى قراءة ما تــخرجه  ّ
ْالمطابع اإلسرائيلية، فإنهم يرون أن تكون الترجمة 

وإذا كانت ..عبروسيط لغوى غيرالعبرية مثل اإلنجليزية
ً أخرى كثيرا ما تبتعد عن الترجمة المباشرة من لغة إلى

 -ً معرفيا-ُهدف المؤلف خاصة إذا كان المترجم غيرمـلم
باألبعاد السياسية والجغرافية والتاريخية إلخ لواقع المجتمع 
ًالذى يترجم عنه، فإن األمريزداد سوءا فى حالة تعدد  ّ

فإذا كنا سنترجم النص العبرى عن اللغة . الوسيط اللغوى
هل كان المترجم اإلنجليزى : سؤال هوّاإلنجليزية، فإن ال

ُأمينا فى ترجمته؟ وهل هومــتخصص فى المجال الذى  ً
اختاره للترجمة؟ وهل هو مترجم صاحب مشروع فكرى 
أم مجرد مترجم أشبه بالمترجمين فى مكاتب الترجمة 

 التجارية؟
 

حجة المؤيدين للترجمة عبروسيط آخرغيراللغة العبرية، 
فهذا . فقة الناشراإلسرائيلىهوتجنب الحصول على موا

ّوكأن هذا ..اإلجراء يعنى الموافقة على التطبيع الثقافى
اإلجراء أكثر خطورة من تبادل السفراء والتعاون 
االقتصادى، أوأكثرخطورة من القواعد األمريكية المنتشرة 

وأعتقد ..والتى تخدم المصالح اإلسرائيلية..فى البالد العربية
 الثقافى يرون استحالة تحقيق ّأن الرافضين للتطبيع

ووأد ..وقتل البشر..ومع استمرارالحرب والدمار..السالم
وبالتالى نكون إزاء عقلية ..أية تنمية اقتصادية ومجتمعية

التمتلك الخيال اإلنسانى المبدع إلنهاء مأساة الشعب 
وتتمحورالمقاومة فى األصوات العروبية ..الفلسطينى

المزعومة التى ((ف بإسرائيل واإلسالمية الرافضة االعترا
ويصل الشطط )) يجب إبادتها كما يقولون ويكتبون

ْبالبعض لدرجة اعتبارأن من يقولون أن الترجمة التى تمت  ّ ّ
إعرف (تحت شعار) فى الستينات من القرن العشرين(

ّوأن ترجمة األدب اإلسرائيلى يترتب ..مخادعون) عدوك
وهى التقبل الثقافى عليه نتيجة أخرى غيرمعرفة العدو، أال 

فالمصريون سيقرأون روايات عن أماكن . والنفسى لــه
ًوتدريجيا ..وأحداث وعالقات وشخوص فى إسرائيل
ورويدًا .. سيتماهون مع هذا العالم حتى ولوفى الالوعى
ويقول )) ّرويدًا سيتقبـــلون كل شىء أوحتى بعضه

أنا مريض ((آخرتصفه الثقافة السائدة باألديب الكبير
صحيفة العربى )) (بمرض جميل هورفض التطبيع

 102ّوفى المقابل فإن فى إسرائيل ) 5/7/2009الناصرية 
ُمركزأبحاث مهمتها ترجمة كل حرف يـكتب فى مصروفى 
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وأكثرمن ذلك تخصيص مراكزلكل دولة ..البالد العربية
ًعربية، أى أن فريقــا من العمل مهمته متابعة كل ما  ّ

واحدة، باالضافة إلى الباحثين ُينشرفى دولة عربية 
ُاإلسرائيليين الذين يــقيمون فى البالد العربية لدراسة 
اللغات المحلية والعادات والتقاليد وجمع األمثال الشعبية 

ّأى أن . إلخ) ًجمع نكتة وهى صحيحة لغويا(والنكت 
العقول التى تحكم إسرائيل تتأسس على منهج علمى مهمته 

 الكبيرة عن الشعوب صغيرة قبل) كل(معرفة 
ّأن ((من  محجوب عمر .ويؤكد ذلك ما ذكره د..العربية

الفلسطينيين مقصرون جدًا فيما يتعلق بالتوثيق حول مسألة 
اإلبعاد : أنظركتابه الترانسفير)) (الترانسفيروتحليلها

 ترجمات مختارة من -الجماعى فى العقيدة الصهيونية
 )287 ص1990ام  دارالبيادر للنشروالتوزيع ع-العبرية

 
  
 

هوالخوف ..ّأعتقد أن السبب الحقيقى لرفض التطبيع الثقافى
الخوف من : من التعرف على حقيقة المجتمع اإلسرائيلى

التعرف على حقيقة الصراع داخل هذا المجتمع، الصراع 
واألصوليين ..بين العلمانيين المناصرين للحق الفلسطينى

ّوأعتقد أن ..طينىاليهود الرافضين ألى حق للشعب الفلس
ّتعبيرالباحث المصرى الذى قال إن قراءة األدب 
اإلسرائيلى سيجعل المواطن المصرى يتماهى مع هذا 

كما ورد فى التحقيق الصحفى المنشورفى ..المجتمع
صحيفة العربى الناصرية المنوه عنه عاليه، مفتاح كل 
ّشىء، إذ أن هدف كهنة العروبة استمرارسياسة التعمية  ْ

ّفال يعرف المواطن المصرى أن إسرائيل . ضليلوالت
المنتخب (ُتحكمها مؤسسات فاعلة تجبر رئيس الوزراء 

ًانتخابا ديموقراطيا حقيقيا ً على احترام كل أشكال المراقبة ) ً
والمحاسبة من اإلعالم ومن الجهات الحكومية لدرجة 
ُمثوله أمام مسئولى الشرطة للتحقيق معه فى كل ما ينسب 

شبهة فساد أواستغالل نفوذ، حتى ولوكان قبول إليه من 
وما ..تبرع مالى فى االنتخابات من أحد رجال األعمال

ينطبق على رئيس الوزراء ينطبق على رئيس الدولة 
والتعمية على تداول ..صاحب المنصب الشرفى

والفصل التام والحقيقى بين السلطات التنفيذية ..السلطة
سلطة التنفيذية التملك ّوأن ال..والتشريعية والقضائية

والتستطيع فرض رغباتها على السلطتْين التشريعية 
ّوأن ..كما يحدث فى مصروالدول العربية..والقضائية

)) بالروح بالدم نفديك يا فالن((إسرائيل التعرف عاهة 
وبالتالى فهى التعرف جرثومة قداسة األشخاص رغم كل 

ّما قدموه لصالح إسرائيل، لدرجة أن  ًذا من جامعة  أستا37ّ
وقعوا على مذكرة احتجاج لمنع منح رئيس ..بن جوريون

وجاء ..الوزراء شارون شهادة دكتوراه فخرية من الجامعة
إننا نحتج ((فى المذكرة التى نشرتها الصحف اإلسرائيلية 

ّعلى هذا القرارألننا نعتقد أن مثل هذا التكريم يجب أالينال  ّ
ُشخصا تعتبرخياراته األساسية موض وكتب )) ع جدالً

ّصحفى إسرائيلى فى صحيفة يدعوت أحرونوت أن 
شارون بلغ الذروة فى الجنون، فتصريحاته مزعجة ((

ًومغلوطة تاريخيا ومسيئة سياسيا والنعرف تفاصيل )) ً
ْ وأجبرت 73تحقيق لجنة أجرانات التى أعقبت حرب 

والنعرف تفاصيل احتجاج ..جولدا مائيرعلى االستقالة
ات اإلسرائيلية على تعيين العقيد شربيط أساتذة الجامع

ّباروخ للتدريس بكلية الحقوق فى جامعة تل أبيب، ألن 
السيدة شربيط متهمة بقتل مئات األطفال والنساء 

والنعرف ) 29/1/2009افتتاحية ها آرتس (الفلسطينيين 
ّأن منظومة الحكم فى إسرائيل تسمح بعدم التجنيد داخل 

ّوأن االعتراف .. تتعلق بالضميرالجيش اإلسرائيلى ألسباب
للمواطن اإلسرائيلى بهذا الحق هومن الحريات الحديثة 
ّالتى أقرتها لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة عام 

ْوالتى نصت على ..93 ْحق كل فرد فى أن تكون له ((ّ
اعتراضات ضميرية على الخدمة العسكرية كممارسة 

وبالتطبيق )) والدينمشروعة لحق حرية الفكروالضمير
ْلذلك شهدت إسرائيل الكثيرمن حاالت رفض الخدمة 

التى ) يسخا فيدرمان(العسكرية كان آخرها ما فعلته الفتاة 
الجيش ((وقالت فى تصريح صحفى ..ْرفضت التجنيد

 )24/12/2008معاريف )) (اإلسرائيلى ليس جيشى
 

ّوإذا كانت الدول العربية ومصرتعتبرأن االقتراب من 
اتب الوزراء هومن المحرمات التى اليجوزتخفيضها رو

ُبل زيادتها باستمرار رغم كل ما يعانيه االقتصاد من 
وبخالف ) هذا بخالف مخصصات مكاتب الوزراء(تدهور

تقاريرالجهازالمركزى للمحاسبات المصرى الذى ينص 
فى كل عام على ظاهرة االنفاق الحكومى الترفى الذى 

ادة العجزفى الموازنة العامة ويتسبب فى زي..المبررله
للدولة، إذا كان هذا هوالوضع فى مصروفى الدول 

) الكنيست(ّالعربية، فإن اللجنة المالية بالبرلمان اإلسرائيلى 
خطة لخفض رواتب رئيس الوزراء ) باالجماع(ّأقرت 

ْوذلك بعد أن أقرت  % 5نيتانياهو ووزراء حكومته بنسبة  ّ ْ
 فى الضرائب لتعويض زيادة  زيادة2010 / 9فى ميزانية 

وتنشرالصحف اإلسرائيلية هذا ..االنفاق فى الميزانية
الخبرمؤيدة له ومهنئة أعضاء البرلمان الذين اتخذوا هذا 

وإذا كان هناك اتفاق ..القرارالجرىء من أجل الصالح العام
ّبين الباحثين على أن حكومة نيتانياهولن تحقق السالم الذى 

وأنها حكومة تسعى لفرض المزيد من ..ينشده الفلسطينيون
ّورفض حق عودة الالجئين إلخ، فإن زعيمة ..المستوطنات

ّالمعارضة تسيبى ليفنى ترى أن سياسة نيتانياهوسوف 
فما مغزى هذا الكالم؟ أاليستحق المتابعة . ُتـدمرإسرائيل

ّوالتعليق؟ وكيف يكون ذلك تحت أيديولوجية ترى أن 
؟ وهل يعلم المصابون بمرض المقاطعة الثقافية هى الحل

ّأن بعض اإلسرائيليين أقاموا دعوى )) رفض التطبيع((
 350قضائية ضد مصر طالبوا فيها بتعويضات قدرها 

مليون جنيه بسبب ما فى حوزتهم من معلومات موثقة عن 
وتسهيل أعمال التهريب ..تواطؤ مصرمع حركة حماس

الخاصة بالسالح والمال مما ألحق 
وأسقط قتلى ومصابين بين مقيمى ..الضرربإسرائيل

هل انتبه أحد السعداء برفض التطبيع الثقافى إلى ..الدعوى
ْهذا الخبر؟ هل فكرأن يعقد مقارنة بين المواطن اإلسرائيلى 

والمواطن ..ُالذى يطالب مصربهذا التعويض المالى
 فى إقامة دعوى - مجرد تفكير-المصرى الذى لم يفكر

ْسرقت الكثيرمن قضائية ضد إسرائيل التى 
والبترول المصرى أيام احتالل ..اآلثارالمصرية

ّــرأحد من المصريين الرافضين للتطبيع وهل فك..سيناء
وخاصة من بين الجمعيات الحقوقية، فى إقامة ..الثقافى

دعوى قضائية ضد إسرائيل التى تضع األهرام على إحدى 
وضد الباحثين اليهود الذين يدعون أنهم أصل ..فضائياتها

وأنهم بناة األهرام، كما قال مناحم ..الحضارة المصرية
ّيد وكررها فى مصر، ولم يفتح أحد من بيجين فى كامب ديف

وإذا كنا ..الرافضين للتطبيع فمه بكلمة واحدة) المصريين(
سنظل سعداء بجهلنا لكل ما يحدث فى المجتمع 
ّاإلسرائيلى، فكيف سنعرف أن األصوليين اليهود يتشابهون 
ًتماما مع األصوليين المسلمين فى تشددهم 

إلى الخلف، ومحاولة عودة عقارب الزمن ..وتعصبهم
تبيح ) دوف ليثور(لدرجة صدورفتوى من الحاخام األكبر

لسكان مستعمرة كريات أربع التجول يوم السبت وهم 
ّيحملون الموبايالت، بعد أن زعم المستعمرون أن  ْ

وحاوال ..فلسطينيْين هاجما فتاتْين إسرائيليتْين فى الخليل
 موقع -يهوشع برنر(اغتصابهما وكان ذلك يوم سبت 

http://www.walla.co.il 12/21/ 2008 نقال عن 
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فعليه ) ًكى يكون متدينا بحق(ّومفاد الخبرأن اليهودى 
ًاالمتناع عن حمل الموبايل يوم السبت تنفيذا لتعليمات من 

. ْكتبوا العهد القديم قبل ظهورالموبايل بأكثرمن ألفى عام
ًن المجتمع اإلسرائيلى لم يستسلم تماما لهذه وكيف نعرف أ ّ

ُاألصولية الدينية، بل يقاومها بالفكر والتعقيب على كل 
ومن ذلك ما حدث خالل العدوان اإلسرائيلى على ..أفعالها

ْغزة، حيث وزعت الحاخامية العسكرية رسالة إلى الجنود 
جاء فيها ) الرصاص المنصهر(اإلسرائيليين فى حملة 

ْحيانا أن نكون وحشيين مع العدوينبغى أ(( وكذلك )) ً
التى يوزعها الحاخام العسكرى ) الوعى اليهودى(نشرات 

وعن هذا الحادث جاء فى افتتاحية ) روتنسكى(األكبر
كان تعيين  ((27/1/2009صحيفة ها آرتس بتاريخ 

بعدوانية ضد ) يتكلم(وهوشخص متعصب، ..روتنسكى
وككل تائب ..ًين خاطئـــاكان هذا التعي.العلمانيين بوجه عام

ًيجب عليه أن يثبت أنه أكثرتدينا من البابا، فإنه يتملق  ْ
ًمعلميه من الحاخامات األكثرتطرفـــا بين 

والنتيجة هى تصعيد مستمر ..جمهورالمستعمرين
ّوحتى اآلن وجه روتنسكى عظات فارغة ..ومنفلت

ًومبتذلة، مشبعة بالمقت واالحتقارتجاه كل من ليس متدينا 
ًواليؤمن بأرض إسرائيل الكاملة انطالقـــا من البواعث 

واآلن تجاوز روتنسكى حدود . األصولية األكثرعنصرية
ّإن روتنسكى يوزع عظات . ُمنصبه وبدأ يعربد بالفعل

تدعو باسم قيم دينية إلى قتل ) شلوموأفنير(كتبها الحاخام 
المدنيين وعظات كتبها تالميذه الذين يقدمون لحملة 

ًتفسيرا طائشا يتعارض مع كل قيم ) اص المنصهرالرص( ً
ْفإن من األفضل أن يكتفى الجيش ) لذلك(الحرب  ّ

) الطعام الحالل(اإلسرائيلى بمشرفين على الكاشير
وكانت الصحيفة )) ّوأاليحتاج مرة أخرى إلى حاخام

حاخامية (ْاإلسرائيلية موفقة إذ اختارت لمقالها عنوان 
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ماذا ) الثقافى(وهل يعلم المرضى بمرض رفض التطبيع 
ّقال شارون لشعبه وهويـبرر االنسحاب من غزة إننى : ُ

أضع أمام غيرالمرضى هذه الفقرة المهمة من مقال اللواء 
ْراهنت إسرائيل فى عملياتها ضد ((حسام سويلم الذى كتب 

ريس االنقسام والتناحرالفلسطينى، لذلك لم حماس على تك
ْتخش االنسحاب من غزة بعد أن حققت أهدافها  ْ
ًاالستراتيجية فى إضعاف حماس سياسيا 

واضعة فى االعتبارمقولة شارون عندما ..ًوعسكريا
ْوقامت ..2005ّقرراالنسحاب منفردًا من قطاع غزة عام 

انتبهوا  ((مظاهرات المتشددين اإلسرائيليين ضده، فقال لهم
فبعد انسحابنا ولوبقرارمن طرف واحد، . جيدًا لما سأقوله

سيحدث العديد من المواجهات بين مختلف الفصائل 
والتى يعصف بين أجنحتها العديد من ..الفلسطينية

التناقضات واالختالف فى نظرة كل فصيل حيال أسلوب 
.. ْوتحديدًا بين حركتى فتح وحماس..التعاطى مع إسرائيل

أستبعد تحول السجاالت القائمة فيما بينهم إلى اشتباكات وال 
والعديد من عمليات التصفية الجسدية فى صراع ..دموية

وعندها سيتأكد للعالم وبصورة خاصة ..مريرعلى السلطة
ّالواليات المتحدة أن الفلسطينيين اليستحقون التمتع 

وبالتالى الدولة الفلسطينية، من حيث ..باالستقالل الذاتى
واختتم شارون كلمته قائال )) دم قدرتهم على حكم أنفسهمع

ُوستـــدركون ..التحزنوا على انسحابنا من غزة((لشعبه 
وكان تعليق اللواء )) فيما بعد جدوى وصوابية قرارى

وكأنه ..ْولقد صدقت لألسف نبوءة شارون((حسام سويلم 
/ فلقد شاهدنا ذروة االقتتال الفلسطينى. يقرأ فى كتاب

ْطينى بين حماس وفتح، عندما قامت حماس بإنقالبها الفلس
وقتلت كوادرفتح ..العسكرى ضد السلطة الفلسطينية

ْوألقت بهم أحياء من أعلى األبراج ..وذبحتهم بدم بارد
ْوزجت باآلالف منهم فى السجون..والمبانى واليزال ..ّ

ًالتناحرالفلسطينى قائما سواء أثناء غزوإسرائيل لغزة أوبعد 
وحيث يجرى تبادل االتهامات .. قواتها من هناكانسحاب 

بينهما التى تتراوح بين المتاجرة بدماء الشعب الفلسطينى 

 اخلوف من معرفة اتمع اإلسرائيلى

 نبوءة شارون



 

    
ات -22         د:: ال ار 15::  40 رق   الع                                  2020  ماي- أ

   

ًفى غزة، وانتهاء بالفساد والرغبة فى سرقة أموال إعادة 
 2009مجلة مختارات إسرائيلية عدد يونيو)) (إعماغزة

ّفهل يعلم المرضى برفض التطبيع الثقافى أن ) 102ص 
يل لديهم القدرة على التنبؤ بالمستقبل من خالل حكام إسرائ

 قراءة الواقع؟
 
  
 

ّوكما أن العلم الوطن له فإن المعرفة الوطن لها فمن يقرأ . ّ
ّوأرى أن قراءة مذكرات ..ليعرف غيرالسعيد بجهله

ًكثيرا ما تضع العقل الحرأمام بعض الحقائق ) األعداء(
 المقارنة – مثال–ومن ذلك..التى قد تغيب عن هذا العقل

ُالتى صاغتها جولدا مائير ين دولة إسرائيل التى يقاس 
ًعمرها بعمراألطفال الرضع قياسا على عمردولة مثل 

ًأن مصيرهم كان مختلفا، ((ْمصر، حيث كتبت عن اليهود  ّ
ْفاألمم األخرى بقيت فى أراضيها إال أنها تخلـــت عن  ّ ّ

ْتلميح صريح عن مصر التى تبنت العرو(هويتها  بة بعد ّ
 -بينما اليهود) ْ وأضمرت العداء للقومية المصرية52يوليو

 الذين تبعثروا بين األمم فى أرجاء -كما قالت جولدا مائير
بقوا يهودًا ولم يتخلوا عن أملهم بالعودة إلى بيت .. العالم

 دارالجليل - تأليف جولدا مائير–كتاب حياتى)) (المقدس
 1989ية عام للنشروالدراسات واألبحاث الفلسطين

لقد ((ْولذلك لم تكن مصادفة أن تبدأ كتابها قائلة ) 141ص
ّ بأنه من الصواب االعتقاد بأن هللا - ومازال يبدولى–بدا لى

)) ّلم يختراليهود، بل إن اليهود كانوا أول ناس اختاروا هللا
ّإن ما ذكرته جولدا مائيرعن االحساس بالقومية، ) 21ص (

 منهم بنيامين نيتانياهوالذى أكد ّردده كثيرون من اليهود،
ولكن بصياغته الخاصة حيث كتب ..على ما قالته مائير

وفشلوا عدة ..لقد نجح اليهود فى كفاحهم عدة مرات((
لكن الكفاح فى حد ذاته ساعدهم فى المحافظة على . مرات

ولم يختفوا مثل أمم ..وبفضله لم ينصهروا..هويتهم وقيمهم
)) أة امبراطوريات عظمىْأخرى كثيرة تالشت تحت وط

 دارالجليل للنشروالدراسات واألبحاث -مكان تحت الشمس(
أليس ) 406 ترجمة عودة الدويرى ص -الفلسطينية

االنفتاح على كل ثقافات الشعوب هوالبداية الحقيقية 
) عدوه(إلمتالك سالح المعرفة؟ وكيف يحكم اإلنسان على 

يفكر؟ واليعرف كيف وفيما ) العدو(وهواليعرف هذا 
أالينطبق على المرضى برفض التطبيع الثقافى ويعتقدون 

طاها (حكمة عميد الثقافة المصرية )) مرض جميل((أنه 
وقال )) الثقافة السمعية((الذى خاطب أصحاب ) حسين

 ؟))يكتبون واليقرأون((عنهم إنهم الذين 
 

.. ّأعتقد أن تحدى المشروع الصهيونى القائم على التوسع
عب الفلسطينى، والذى رفض أى حق للش

ُيصرالتياراألصولى اليهودى على تطبيقه هوباإلجابة على 
هل نحن المصريين مع سالح المعرفة : هذا السؤال

 وتراكماتها أم مع التعمية والتضليل؟
 

 - كما أعتقد-ّاإلسرائيلى فإن هدفه/ أما عن التطبيع الخليجى
كى ..هوالتماهى مع اللوبى الصهيونى، ومساعدة إسرائيل

 مساحة من سيناء لتوطين الغزاويينتتنازل مصرعن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ّمن حقك أن تطلب وتتمنى وترجو اآلخرين أن يحذو

ولكن ليس من حقك أن تفرض .. حذوك بالرغبات واآلمال

َفأنت خضعت لتربية وبيئة وثقافة . عليهم ما تؤمن به
ناؤك مختلفة عن تلك التي خضع إليها أب.. وعادات وتقاليد
َومع ذلك ترغي وتزبد لم ال يوافقونك . في بالد الغربة

  !قناعاتك في الحياة؟
 

ّفلنتعلم من باقي الكائنات ونتعظ منها؛ الحشرات،  ْ ّ ْ

ُّترعى أبناءها وتهتم بهم .. الحيوانات بمختلف أنواعها
ّوتدافع عنهم وتحميهم وتؤمن لهم الطعام والشراب، إلى أن 

.. لى االعتماد على ذواتهميكبروا ويصبحوا قادرين ع
ْفتتفرق عائالتهم ويختط كل كائن منهم وجهته في الحياة ٍ ُّ ُّ ّ. 

 
هذا ما أراد قوله الكاتب الفرنسي من أصول مغربية 

والتي يتناول فيها . »البلد«ّالطاهر بن جلون في روايته 
. موضوع المهاجرين وصعوبة اندماجهم في بالد المهجر

لكنهم . إلى موطنهم األصليوالحنين الدائم بالعودة 
ِيصطدمون بمواقف أوالدهم الذين ولدوا وترعرعوا في  ُ

ّوتشربوا الثقافة الغربية وتمسكوا بنمط عيش . بيئة مختلفة ّ
ًمغاير كليا عن بيئة آبائهم ُ.  

 
بطل الرواية يهاجر إلى فرنسا ويعمل فيها وينجب ) دمحم(

ابع طفولته ُّفيحن إلى مر. ُخمسة أطفال ويحال إلى التقاعد
يعود إلى . ّوإلى قبيلته وإلى جغرافية المكان التي تربى فيها

َويبني دارا ضخمة ليستقبل أوالده ) المغرب(بلده  ً
ّوأزواجهم وأحفاده، ليعيشوا معا كما يشتهي ويتمنى لكنه . ً

يصاب بخيبة أمل مريرة نتيجة رفض أوالده االنصياع 
 الجنون ليفارق ّفيكتئب وتصل به الحالة إلى حد. لرغباته

  ً.الحياة وحيدا
 

ٍرواية مهمة مؤثرة ترجمها إلى العربية باقتدار الفت عبد  ّ ّ
   الكريم الجويطي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ًاستشعارا لحجم الكارثة اإلنسانية في فلك خبر انتشار

فيروس كورونا ، ينتشر في البشر كانتشار النار في الهشيم 
 بسرعة ويصيب اآلالف مع كل ال يقتل بكثرة لكنه ينتشر

كورونا درامي تالعبي واقعي معد بدقة ,لفة لعقرب الساعة 
زعماء دول و تيارات و أحزاب "، يلعب بطولته "التنتهي

سياسية و مؤسسات إعالمية ، وفي ظل الخسائر الفادحة 
الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد والسرعة 

األذهان التساؤالت حول الهائلة التي إنتشر فيها تعود إلى 
لضرب دولة بدولة اخرى ,مدى إرتباطه بنظرية المؤامرة

ًلقد أثبتت السياسة أنها ال تعرف أما وال أبا وأنها لن تتوانى  ً
عن القيام بأي فعل من أجل مصالح من يقوم بممارستها، 
ًكما أن الحروب اليوم لم تعد تقليدية وقد باتت أكثر تطورا 

دول اليوم أصبح بإمكانها إخضاع من أي وقت مضى، فال
خصومها بلمسة زر واحدة من اجهزة التحكم بأسلحتها 
الفتاكة، أو بعملية قرصنة إلكترونية ال تكلفها تحريك 

ومما ,أساطيلها أو جر جيوشها ومعداتها العسكرية الضخمة
ال يختلف فيه إثنان أن الفيروسات والتي تأتي ضمن نطاق 

 الوسائل الفتاكة المستخدمة الحرب البيولوجية هي إحدى

في نيل الخصوم من بعضهم البعض فهي سالح فعال 
ومدمر ويمكنه إحداث ضرر أكبر من ذاك الذي يمكن 
لقنبلة نووية أن تحدثه، فيعتبر اإلستخدام المتعمد للعوامل 
ًالبيولوجية في الحرب قديما جدا، فقد تكرر لجوء  ً

 مياه الشرب  المحاربين القدماء مرات ومرات إلى تسميم
والمأكوالت، وإلقاء جثث المصابين باألوبئة في معسكرات 
أعدائهم وقد إستمر اللجوء إلى هذه العوامل حتى القرن 
العشرين حيث إستخدمها البريطانيون واألمريكيون في 
جنوب شرقي آسيا لتدمير المحاصيل والغابات التي كانت 

 وتؤدي الحرب,توفر ملجأ للعناصر المحاربة لهم
البيولوجية إلى صعوبات بالغة ليس على صعيد الدفاع 
ًوحسب بل على صعيد الهجوم ايضا إذ إن من الصعب 
ضبطها وتحديد مناطق تأثيرها عند اللجوء إليها وهي 
تعتبر أشد وأعظم خطورة من األسلحة الكيمياوية وضمن 

ًلذلك فليس مستبعدا أن يكون فيروس ,أسلحة الدمار الشامل
ًجد مفتعال لكون الصين تمتلك ثاني أكبر كورونا المست

إقتصاد في العالم وهي مرشحة بقوة للتربع على عرش 
اإلقتصاد العالمي بفعل النمو الكبير الذي كان عليه 
اإلقتصاد الصيني قبل تفشي الفيروس القاتل الذي تسبب 
بضربات موجعة لهذا اإلقتصاد قدرت بمئات المليارات من 

ئيس اللجنة الوطنية للتنمية الدوالرات رغم تأكيد ر
بأن أضرار كورونا " ليان وي ليانغ"واإلصالح الصيني 

, ًمؤقتة وأن تأثيره على اإلقتصاد الصيني لن يدم طويال
وبالعودة إلى نظرية المؤامرة فقد أصيب الكثير من الناس 
حول العالم بصدمة ورعب كبيرين من أوجه التشابه 

وم من تفش لفيروس كورونا الغريب بين ما يعيشه العالم الي
" Contagionكونتيجين "وبين أحداث الفيلم األمريكي 

 م حيث تدور أحداثه حول 2011والذي هو من إنتاج العام 
 26إنتشار فيروس قاتل يبدأ من الصين ويتسبب بمقتل 

التي قامت " بيث"ويبدأ الفيلم بمشهد مرض ,مليون إنسان
لترو عقب عودتها من بدورها الممثلة األمريكية غوينيث با

رحلة عمل في هونج كونج فتظن أنه نزلة برد عادية لكن 
يتضح بعد ذلك أنها مصابة بفيروس مميت يقتلها بعد 

فهل ترى ما هذا التشابه الغريب ولماذا دأبت ,يومين فقط
السينما األمريكية على التنبأ بأحداث كثيرة وكبيرة شهدها 

ات كتلك التي تنبأت بها ًالعالم سابقا قبل وقوعها بعدة سنو
مثل " عائلة سيمبسون"أحداث المسلسل األمريكي الشهير 

  إنتشار الصراعات في الشرق األوسط 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ومصر) املزعومة(القومية بني إسرائيل 
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 قصة من الحياة* 
 
  ُفي صباح يوم الجمعة الذي دخلت فيه إلى غرفته لترتيبها، ككل يوم جمعة، ولمحت ُ

ًمفكرته السميكة قرب مخدته، على غير العادة، كنت، حقيقة، في عجلة من أمري كي  ُ ّ ّ ّ
أنهي أعمال التنظيف في البيت بسرعة قصوى وأذهب للقاء تمارة، صديقتي من 

كان .  في المقهى الذي في مركز المدينة، في موعدنا في العاشرة والنصفالجامعة،
  .ّيحبني... ُمدهشا حقا أن أكتشف بأن زوجي

 
ُلكنني ذهبت إلى موعدي مع تمارة كأن شيئا لم . انتابتني الحيرة ولم أعرف ماذا أفعل

 اكتشفته في ّأظن أنني، في تلك األثناء، وحتى بعد ساعات وأيام، لم أصدق بنفسي ما. يكن
ُلكنني أحسست بشعور فظيع أمام ذلك االكتشاف. تلك اللحظة ّوبقيت ال أكلمه بأكثر من . ّ ُ

  .صباح الخير خالل أسبوع كامل
 

ّال بد أنه أحس بحدوث شيء ما، لكنه لم يتدخل كعادته. لم يقل شيئا إزاء ذلك بل انتظر . ّ
  .حتى أكون جاهزة ألخبره بنفسي

 
بدي «: التالي، عندما جلسنا نشرب القهوة على شرفة غرفته، قلتوبعد ظهر يوم الجمعة 

 ».إسألك شي
ّقال دون أن ينظر إلي، وكأنه ال يبالي بالسؤال الذي سيكسر الصمت السائد » .تفضلي« ّ ّ

 .بيننا طوال أسبوع
 »ّليش تجوزتني؟«: ّسألته بجدية بالغة

 »شو ها السؤال؟«: قال. ّالحت عالمات التعجب على وجهه
 »ليش ما بدك تجاوب؟و«
 ».إلنك بتعرفي الجواب«
 ».ال، ما بعرف الجواب«
 »ِإسا ما عدت تعرفي؟«
 ».اللي ساويته معي إنت ما حدا بساويه«
 ».أنا بساويه وما خصني بحدا«
 ».ّطيب، قل لي ليش؟ ريحني«

 »ِارتحت إسا؟. أوكي؟؟ أنا هيك مرتاح مع حالي! إلني أهبل«: ّرد حانقا
  .ِلم أجب بشيء

 
ّثم غاص في حيرته وتدثر . أشاح عني بوجهه، أخذ رشفة من فنجانه وحملق في الالشيء

ّوبعد دقيقتين، قال متمتما، كأنه يحدث نفسه. ّبالصمت ِيا ريتك ضليت ساكتة«: ّ ّ.«  
 

ّارتشفت من فنجاني ببطء وقلت بصوت يشي بالسر ُ مشان هيك . أنا بعرف إنك بتحبني«: ُ
 ».ّتجوزتني

 .ُلم يرد بشيء وبقي جامدا في مكانه دقائق طويلة. اجئا وجفلت عيناهّإلتفت إلي متف
 ».مصدوم... أنا«: ثم قال بنبرة هادئة

 »مصدوم إني بعرف؟«
  ».ِإنك قريت مفكرتي. ال«
 

... بعرف إني ما كان الزم إقرا«. ُتمتمت» .آسفة... أنا«. ّابتلعت ريقي، يبللني الخجل
  .».ما قدرت... بس

 
 ».طيب«: ير وقد كست وجهه تكشيرة طيبة وامتقع لونه، ثم قالانغمس في التفك

 »طيب شو؟«
 ».إنسي«

* * * 
هل أبدأها من ذلك . ال أدري من أين أبدأ سردها .ّقصة زواجنا أنا وماجد غريبة وعجيبة

اللقاء األول بيننا مصادفة على عتبة باب بيت صديقتي سارة؟ أم من ليلة هروبنا لنتزوج 
  خطيفة؟

 
ُفضل أن أبدأ من ذلك اليوم األسود الذي لم أعد من بعده كما كنت، ولم تعد حياتي ربما األ ُ ُ

  .يوم وفاة أبي. كما كانت من قبل إلى األبد

ّوردة في عز تفتحها وإشراقها، وكنت مدللة . ُكنت حينها في السادسة عشرة من عمري ُ ّ ّ
راسة، وكانت أختي األكبر ّأبي التي يغار منها الجميع، فقد كان يفخر بي لتفوقي في الد

مني بسنتين ال تخفي غيرتها مني بسبب ذلك، حتى إخوتي الثالثة المتزوجين وزوجاتهم 
  . لم يخفوا غيرتهم وحقدهم تجاهي

  
. ّحيث كان أبي رجال جبارا وأبا متسلطا وقاسيا تجاههم. كنت أرى ذلك دائما في نظراتهم

. لكنني لم أكن أبالي بهم. أ ما في نفوسهمفقط معي كان حنونا ورقيقا وكان ذلك يثير أسو
فقد . ُثم صدمت بخبر وفاته، كما فعل الجميع .كنت سعيدة باهتمام أبي واعتزازه بي

ّوتغير كل . ّتعرض لجلطة دماغية ذات صباح وتوفي بعدها بساعات قليلة في المستشفى
  .ًشيء رأسا على عقب

 
 بال معيل، ولم يكن مسموحا لنا نحن ّبين ليلة وضحاها أمسينا أنا وأختي وأمي وحدنا

لم يكن لدينا . البنات بالعمل، خاصة أننا من قرية صغيرة ونائية وفرص العمل فيها قليلة
ّأحد سوى إخوتي الثالثة المتزوجين، الذين يملؤهم الحقد وتطغى عليهم القسوة التي كان  ٌ

ّمتهم ويقدموا لنا بعض ما يعاملهم بها أبي، فلم نملك إال أن ندعو هللا بأن يشملونا برح
  .تجود به علينا أنفسهم

 
ّتزوجت أختي بعد عام من وفاة أبي من رجل من قرية أخرى يكبرها بخمسة عشر عاما، 

ُوبعدها، تحولت األنظار نحوي، بعد أن أكملت دراستي . ّمطلق وله خمسة من األبناء ّ
ن أبي أراد أن أدرس الطب لم يقبل إخوتي أن أكمل تعليمي في الجامعة، رغم أ. الثانوية

ٌلكن إخوتي لم يقتنعوا بضرورة تعليمي ولم يقنعهم شيء غير ذلك مهما . أو التمريض
ُحاولت، فعرفت أن مصيري سيكون كمصير أختي ُ.  

 
ّثم ظهر ماجد أمامي كهدية هبطت إلي من السماء الرحوم، لينقذني من حياة البؤس التي  ّ ّ ّ

ّنت تنتظرني وتتأهب لتنقض علي وتفترسني، بعد أن ُكنت أعيش فيها والتعاسة التي كا ّ ّ
ُكنت قد فقدت األمل في تحقيق طموحاتي، أوشكت على الغرق في بحر أحزاني ولم 

  .أعرف مخرجا منه
 

ُكان ماجد صديقا لرامز، أخ سارة، صديقتي المقربة التي كنت أزورها في بيتها من حين  ّ
ّإلى آخر، أشكو لها همي علها تخفف عني ق ّ   .ليال أو تساعدني بشيءّ

 
ٍوذات يوم حين كنت في زيارة عندها في البيت سمعت طرقات على الباب، وكانت سارة  ُ ُ

ٌففتحت الباب وإذ به واقف أمام الباب ويسأل عن . قد ذهبت إلحضار شيء للضيافة
  .رامز

 
كانت لديه قدرة هائلة . ّوقف هناك جامدا، وعلى وجهه مالمح باهتة ال تعبر عن شيء

ّثم صادفته بعد ذلك عدة مرات في بيت سارة، لكننا لم نتبادل أكثر من التحية  .على الفتور
ّالعابرة، ولم تلح على وجهه حتى ابتسامة صغيرة تشي بإعجاب مبطن فوجئت به ذات  و.ُ

ّيوم، يتصل بي على الهاتف، يعرفني عن نفسه، يعتذر بكل أدب إن كان هناك ثمة  ّ
  !ّ مقدمات يعرض علي الزواجّإزعاج، وبكل جدية وبال

 
ثم أخبرني أنه علم بقصتي من خالل رامز ويريد . ولم أعرف بماذا أجيب. ُصدمت

ّمساعدتي، وعرض علي بأن يتزوجني ويدعني أكمل تعليمي حتى أتخرج وأجد عمال  ّ ّ
وأعتمد على نفسي وال أحتاج أحدا من إخوتي، على أن يكون زواجنا صوريا، أي أمام 

 ونعيش في البيت مثل األصحاب، وتكون لكل واحد غرفته الخاصة، وبعدها، الناس فقط،
  .ٌّننفصل ويذهب كل منا إلى حال سبيله

 
ٍأعرف كم غريبا كان هذا األمر، كل شيء في ماجد كان غريبا، كما 
ُاكتشفت الحقا، لكن، ماذا كان بوسعي أن أفعل؟ لم أملك خيارا آخر 

 أهلي وأهله لم يوافقوا على كي أنفذ من مصيري المحتوم، ولكن
 !ّسنهرب ونتزوج خطيفة. ّزواجنا، فعرض علي ما هو أغرب من ذلك

* * * 
كان ماجد يكبرني بسبع سنوات، أو يزيد قليال، درس الحقوق في خارج البالد، ثم عاد 

ًوفتح مكتبه الخاص في المدينة، مملوءا بالحماس ومفعما باألمل ً.  
 

ّالقصير، وجهه ناعم، وقور، ذو مالمح جامدة، ال يغيرها كان شابا ليس بالطويل وال ب
ّله عينان عسليتان، فاترتان، ذات نظرة حادة تنم عن الذكاء، . ّحركاته محسوبة بدقة. أبدا ّ ٍ ّ

ٌيعلوهما جبين عال، ويحيط به شعر أسود خفيف، وله شفتان دقيقتان، مضمومتان، ال  ٍ ٌ
  .تبتسمان إال نادرا، وال تتكلمان إال قليال

 
ّكان االبن الوحيد لعائلته الثرية التي سكنت في قرية ليست بعيدة عن قريتي، تعرف على 

  رامز منذ أيام المدرسة وحافظ على صداقته معه حتى بعد عودته من خارج البالد،

 

  
  حوا يطواش

 فلسطني
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  . وحتى بعد زواجنا وانقطاعنا عن أهالينا
  

كاكه بالثقافة الغربية، كان قد اكتسب بعض القيم الغربية خالل دراسته خارج البالد واحت
ّخاصة بما يتعلق بمفهوم الحرية، ولكن، الحرية ليس كما يفهمها الكثيرون من الرجال،  ّ

ّبحيث يحللونها ألنفسهم ويحرمونها على غيرهم، خاصة على نسائهم؛ زوجاتهم  ّ

  .حتى أهله… وأخواتهم، بل الحرية في االختيار وفق إرادته هو وليس إرادة اآلخرين
 

ماجد على أهله عندما رفضوا زواجنا، فرفض الخضوع إلرادتهم واإلذعان ّتمرد 
ّإنهم أهلي، وأنا أحبهم وأحترمهم، لكن، ليس من حقهم فرض إرادتهم «: قال. ألوامرهم

ّعلي وال التحكم بقراراتي ّوهكذا، تنازل عن كل ، ».هذه حياتي ولي حرية االختيار. ّ
ّضل أن يمتلك حرية اإلرادة، رغم أن والده شيء، وألقى بنفسه في غياهب العزلة، وف

ّهدده بحرمانه من الميراث، لكن ذلك لم يهز فيه شيئا ولم يغير من عزيمته، بل تصرف  ّ ً ّ ّ
  .وفق معتقداته وقيمه التي يؤمن بها

 
هربنا إلى المدينة، بعيدًا عن أهلي وأهله، لنبدأ صفحة جديدة من حياتنا معا كزوج، 

. كان ينام في غرفة أخرى ولم يحاول االقتراب مني وال مرة .اجليس ككل األزو... ولكن
ُأكملت دراستي الجامعية وهو اشتغل في المحاماة وأنفق . عشنا في بيت واحد كاألصحاب

على دراستي وعلى البيت، وكنا نأكل ونشرب معا، نخرج الى السينما والمسرح، 
لم نخبر . يغلق الباب على نفسهونقضي وقتا طيبا، ثم نعود ويدخل كل واحد إلى غرفته و

ّحتى تمارة لم أخبرها بشيء، إال بعد تخرجي واقتراب . أحدا بطبيعة زواجنا الغريب
  .النهاية

 
ّبعد فترة من زواجنا، وبعد أن اطمأن قلبي لوضعي الجديد وارتاحت نفسي لماجد، بدأت 

ٍمن أجل زواج ّلماذا فعل كل ذلك؟ لماذا ضحى بعائلته وبكل شيء : تراودني األسئلة
ّصوري كهذا؟ من أجل بنت ال تستحقه؟ ُوبدأت أحس أنني ظلمته حين قبلت هذا الزواج  ّ ّ

ّبت أرى نفسي أنانية ألني لم أفكر بغير نفسي. وكل ما فعله من أجلي ُأردت فقط أن . ُّ
  .ّينقذني من بؤسي وانكساري ويخلصني من قسوة إخوتي وتعاسة حياتي

 
ّصرت أكره نفسي وأحس أن ّني ال أستحق كل ما فعله من أجلي، وأفكر أنه إذا كان قد ُ

ّتزوج مثل الجميع كانت له اآلن زوجة يحبها وتحبه وأوالد وبنات يحبهم ويحبونه ّ ّ ّ إنه . ّ
ُكنت أراه أحيانا يجلس جنب مكتبه الذي في غرفته،  .يستحق أكثر من ذلك. يستحق ذلك

» .ال شيء مهم«: تب؟ أجاب بال اكتراثيكتب في مفكرته، وحين سألته ذات يوم ماذا يك
  .وأغلق المفكرة

 
ِتعجبت لم أغلقها بهذه الطريقة، وكأنه خائف من شيء ما ُ ِلكني لم أعر ذلك اهتماما أكثر . ّ

ّوكدت أنسى األمر، إلى ذلك اليوم الذي رأيتها فيه على سريره، جنب مخدته  .وقرأتها… ُ
* * * 

لى شرفة غرفته، مندهشة لطلبه بأن أنسى ما سألته بعد ظهر ذلك اليوم، ع» ليش؟؟«
 .قرأته في المفكرة

 ». عشان تعيشي حياتك متل ما بدك«: ّرد بعد تفكير
 »طيب وانت؟«
 »أنا شو؟«
 »إنت عايش حياتك متل ما بدك؟«
 »ليش إنت شو شايفة؟«
 ».ّأنا شايفة إنك عم بتضحي بكل شي مشان وحدة ما بتستحقك«
أنا كل شي عملته كان مشاني أنا . ّحيت بشي مشانكأنا ما ض. ال، إنت غلطانة«

 ».وبإرادتي
 »مش ندمان؟«
 »ليش ألندم؟«
  »يعني إنت رضيان هيك عن حياتك؟«
 

أكيد كنت بتمنى لنفسي أكتر من . إذا بقلك إيه ما بكون صادق«: أطلق زفرة طويلة، وقال
فرض عليك شي، أنا ما بقدر أ. بس مش كل شي نتمناه في الحياة منقدر نوصل له. هيك

. ّأنا ساعدتك، إلني حبيتك وتعاطفت معك. خاصة المشاعر، ما منقدر نفرضها على حدا
ّبس إنت مش مجبورة في . ّحبيت ساعدك. ما قدرت شوف كرامتك عم تنهان بها الطريقة

متل ما أنا . ِتقدري تعيشي حياتك متل ما إنت بدك. ّبشي ومش مجبورة ترجعي لي شي
  ».تي متل ما أنا بدياخترت إنو عيش حيا

 
ُأنهيت دراستي بتفوق، بدأت العمل وأكملت دراساتي العليا . ّسنوات مرت منذ ذلك الوقت ُ ُّ

ّتعلمت الكثير خالل دراستي حتى أصبحت محاضرة جامعية أعلم األجيال . في الجامعة ِّ ُ ُ
ّوأربي العقول، لكن ماجد علمني أهم درس في الحياة، أن حياتنا ال تساوي شيئ ّ ا بال ّ

   ّحريتنا في االختيار، ألن الحرية هي الكرامة وهي الوحيدة الكفيلة بإرضاء الذات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 أقدمت حكومة االحتالل اإلسرائيلي على اتخاذ خطوات وتشريعات وقرارات احتاللية

الء جديدة من اجل إقامة اكبر مشروع استيطاني في البلدة القديمة بمدينة الخليل واالستي
على أراضي المدينة وسرقتها ضمن مخططها التوسعي على حساب االراضي 
الفلسطينية وتزويرها للتاريخ ويأتي هذا القرار في إطار استمرار تصعيد سياسات 
االحتالل العنصرية المتواصلة ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية وضد المقدسات 

ال تهويد مدينة القدس واستهداف الحرم القدسي اإلسالمية والمسيحية وفي إطار استكم
الشريف والهوية العربية اإلسالمية الفلسطينية في القدس والخليل والمقدسات فيهما 

  .وسرقة االرث والتراث االسالمي وتهويده
  

ان تلك المخططات التي تنفذها سلطات الحكم العسكري االسرائيلي وبشكل متسارع 
الستيطان وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في ظل تهدف الي تكثيف التهويد وا

انشغال العالم في مواجهة وباء الكورونا حيث تستمر وتتصاعد هذه الممارسات القمعية 
  .واإلرهابية بوتيرة عالية من اجل اكمال مشاريع الضم من قبل االحتالل

  
بينت بشكل ان حكومة االحتالل صادقت من خالل قرار اصدره وزير جيشها نفتالي 

نهائي على هذا المشروع الذي يتضمن االستيالء على أراض فلسطينية في الخليل إلقامة 
طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الحرم اإلبراهيمي وتزوير 
التاريخ القائم فيه وسرقة المعالم واإلرث الحضاري االسالمي واستمرارهم في السرقة 

تشكل تبعات هذا القرار الخطورة البالغة على تغير الوضع القائم في وإقامة مصعد لهم و
الخليل وخاصة بشأن الحرم اإلبراهيمي واالستيالء على األراضي واألمالك الفلسطينية 
في تحدي واضح وانتهاك لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر 

  .ن قبل االمم المتحدةاالستيطان جريمة تستدعي التحقيق فيها م
  

وفي ضوء ذلك ال بد من القيادة والحكومة الفلسطينية العمل وبذل كافة الجهود لفضح 
جرائم االحتالل وصد هجمته التي تستهدف تغيير الطابع اإلسالمي في مدينة الخليل 
وحان الوقت الن يقف المجتمع الدولي واألمم المتحدة لممارسة الضغوط على سلطات 

 للوقف الفوري ألي أنشطة أو مخططات تؤدي إلى المزيد من تدهور األوضاع االحتالل
الصعبة في األراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك إلى تحمل مسؤولياتها في وقف هذه 
القرارات والممارسات اإلسرائيلية لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السالم 

العربية األهلية والحكومية وعلى وضرورة ان تعمل الجمعيات والمؤسسات اإلسالمية و
رأسها منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية إلى أخذ دورها أمام العالم 
والضغط على االحتالل لوقف اعتداءاتها على الممتلكات والمقدسات الدينية في فلسطين 

  .رائع السماويةولجم ممارساتها اإلحتاللية المخالفة لكافة القوانين واألعراف الدولية والش
  

أن اإلرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة ومدينة الخليل هو ترجمة حقيقية 
لسياسة دولة االحتالل ونهجها العنصري الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي 
والتهجير القسري وصوال إلى حرمان شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته 

من االدارة األميركية وأن هذه الممارسات القمعية الخطيرة والهدامة تأتي بدعم وشراكة 
من اجل رسم مخططات االحتالل العنصرية واستكمال سياسة االحتالل للسيطرة على 
االراضي الفلسطينية ومصادره الحقوق الفلسطينية وإكمال مشاريع الضم االستيطانية 

  .يةعلى حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخ
  

أن االحتالل اإلسرائيلي العنصري والمتطرف وممارساته غير القانونية وغير أإلنسانية 
تشكل الخطر الحقيقي الذي يهدد حياة المواطنين في القدس ومدينة الخليل وكل المدن 
الفلسطينية والتي تعرض حياتهم وممتلكاتهم وتاريخهم للسرقة في ظل استمرار المجتمع 

ذه الجرائم القمعية وإفالت دولة االحتالل من المسائلة والمالحقة الدولي صمته على ه
القانونية امام المحاكم الدولية على جرائمهم التي ترتكب بحق األرض واإلنسان 

  الفلسطيني



 

 

 

  سري القدوة
  فلسطني
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  تكن يوما قراءتي العلمية الماركسية للتاريخ بوقائعه المشهودة تقول لي أن أميركا لم

  .إمبريالية 
 

عامة السياسيين ومنهم سواد الشيوعيين الذين لم يتعلموا الماركسية على حقيقتها ال 
ًيحسنون قراءة الناريخ قراءة علمية وهم لذلك يفشلون فشال ذريعا في صياغة برنامج  ً

  .سياسي يتواءم مع واقع التاريخ في مسار تطوره 
 

هم ورؤى الوطنيين والقوميين السياسية وتحددها التي تستولي على رؤا" الوطن"فكرة 
ًواإلدعاء تبعا لذلك أن القوى االجتماعية الوطنية قادرة على تحديد مسار التطور 
ًاالجتماعي بعيدا عن مختلف القوى الدولية المحيطة، لم يعد مثل هذا الوطن موجودا في  ً

  .العالم 
 

 عليها كل نظريته العلمية في التطور الحقيقة الكبرى األولى التي استوقفت ماركس وبنى
اإلجتماعي هي أن العالم ومنذ أن أشرقت في سمائه شمس النظام الرأسمالي غدا وحدة 
واحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة أو التشطير وغدت فكرة الوطن المستقل عن كل 

 بديل األطراف المحيطة والدولية فكرة قديمة تجاوزها التاريخ، وأن أي نظام مستقبلي
ًللنظام الرأسمالي ال بد وأن يكون نظاما عالميا أيضا  ً ً. 

 
بناء عليه يترتب على مختلف السياسيين مهما كانت توجهاتهم وتنوعت ايديولوجياتهم أن 

السياسي . ًيترسموا مسبقا النظام الدولي القائم في العالم قبل أن يعلنوا برنامجهم السياسي 
عالمي لن ينجح في تحديد البرنامج الوطني الصحيح الذي يفشل في تشخيص النظام ال

 .فالطبيب الذي يفشل في تشخيص المرض سيقشل في معالجتة 
 

ما اقتضى التوقف عند هذه المقدمة هو أن بعض الرفاق استهجن مني القول بأن ما من 
 هذه. حقيقة على األرض تشي بأن الواليات المتحدة األميركية كانت يوما دولة إمبريالية 

حقيقة أساسية كبرى يتوجب اعتمادها على الدوام كيال تمأل الفضاءات برامج سياسية 
 .جوفاء فارغة ال قيمة لها على اإلطالق 

ثمة أحزاب شيوعية وغير شيوعية مفلسة تتأسس برامجها السياسية على تكريس نضالها 
ر باألفيون بعد أن مثل هذه البرامج ال تختلف عن اإلتجا. لمقاومة اإلمبريالية األميركية 

انهارت االمبريالية بكل أجناسها في سبعينيات القرن الماضي وأن لم يكن هناك قط أية 
 .إمبريالية أميركية 

 
أعود ألؤكد أن قراءتي العلمية الماركسية للتاريخ بوقائعه المشهودة تقول لي أن أميركا 

  ..لم تكن يوما إمبريالية 
 
ميركي وودرو ويلسون يخطب في الكونجرس مؤيدا  وقف الرئيس األ1918 في يناير -

ًلحكومة لينين تفاوض األلمان في برست لوتوفسك لعقد معاهدة سالم مطالبا بانسحاب 
  . جيوش ألمانيا من روسيا ومساعدة روسيا ألن تأخذ دورها الدولي في سالم عالمي 

  
ل االمبريالية لكنه لم  قد أدرج الواليات المتحدة في جدول الدو1916وكان لينين في العام 

 .ينسب إليها أية مستعمرات، أدرجها كدولة رأسمالية ال بد أن تتطور نحو االمبريالية 
 
 التي حطمت 29 لو كانت أميركا إمبريالية في العشرينيات لما كانت أزمة كساد -

الرأسمالية األميركية حتى التراب، ثم جاء الرئيس روزفلت ينقذ النظام الرأسمالي وظل 
 وخالل تلك السنوات 37الشعب األميركي يصطف في طوابير الشوربة حتى العام 

 .الثمانية حتى نسبة الرأسمالية لم تكن سمتها المناسبة 
 
 ما يجدر ذكره في هذا السياق هو أنه عندما عارض تشيرنشل إنزال النورماندي قدم -

لست على استعداد ".. الجنرال ايزنهاور كتاب استقالته للرئيس روزفلت يقول فيه 
 " .لمشاركة تشيرتشل في خيانة حلفائنا السوفييت 

 
 مليار 10 وعد روزفلت صديقه ستالين بقرض يساوي 45 في مؤتمر يالطا فيراير -

 كتب في مفكرته 45 ابريل 12دوالر لدى انتهاء الحرب وقبل أن يتوفى روزفلت في 
 " .لديموقراطية والسالمسيبني ستالين وليس تشيرتشل عالما يسوده ا.. "يقول 

 لم يقبل أن يستضاف في طهران إال في 43ويذكر للرئيس روزفلت أنه في ديسمبر 
 .السفارة السوفياتية خارقا بذلك كل حدود البروتوكول 

 
 مجرم الحرب ترومان وهو من كان رأسماليو الحرب قد 45 خلف روزفلت في ابريل -

ابه للمرة الرابعة ؛ فكان أن أسس ترومان فرضوه على روزفلت نائبا له في دورة انتخ
  .لسياسة جديدة تقضي بتكريس كل مقدرات أميركا لمقاومة الشيوعية 

 
 مليار دوالر في اوروبا الغربية لمقاومة 12.5 أقر مشروع مارشال وأنفق 47في العام 

 . مليار 300الشيوعية وهي تساوي اليوم 
 .السي آي ايه لمقاومة الشيوعية ً أيضا أقام دائرة المخابرات 47وفي العام 
 . أقام حلف شمال األطلسي المعادي لإلتحاد السوفياتي 49في العام 
 . دخل الحرب في كوريا لمقاومة الشيوعية 51في العام 

 
ما كانت أميركا لتدخل الحرب العالمية الثانية لوال العدوان الياباني على بيرل هاربر  -

  .ا على مواجهة اليابان في شرق آسيا َولم تقو أميركا ومعها بريطاني
 

 أغسطس، لم 9 و 6ّلم تستسلم اليابان جراء القنبلتين في هيروشيما وناغازاكي في 
 بعد أن أباد الجيش األحمر كامل جيوشها البرية في 45 سبتمبر 2تستسلم إال في 

 .منشوريا، حوالي مليون جنديا 
 
  .كا حربها على فيتنام  ما إن انتهت الحرب في كوريا حتى بدأت أمير-
 
 15 ال أعتقد أنها كلفت أميركا أقل من 1975 - 1951 حرب أميركا على الشيوعية -

  .ترليون دوالر 
 
.  ما إن انتهت الحرب في كوريا حتى بدأت أميركا حربها على فيتنام -

 ال أعتقد أنها كلفت 1975 - 1951حرب أميركا على الشيوعية 
ال األحكام اإلمبريالية وال . ن دوالر  ترليو15أميركا أقل من 

الرأسمالية يمكن أن تتحمل مثل هذه الخسائر، وتنتهي حروب أميركا 
  .ًعلى الشيوعية أخيرا بهزيمة فاضحة في فيتنام الجنوبية 

 
ً ما يقطع بأن حروب أميركا على الشيوعية لم تكن حروبا استعمارية بحال من األحوال -

 أن حروبها على الشيوعية قد انتهت إلى الفشل الذريع هو أن أميركا بعد أن وجدت
فكانت حيلتها األخيرة هي زرع النظام الرأسمالي في دول شرق آسيا، في النمور الستة 

فكيف ، ًوفي الصين وباتت أميركا نفسها سوقا مفتوحة للبضائع الصينية والشرق أسيوية



 
   

 
 

 

  
 فؤاد النمري

 االردن
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م أكبر مستورد في العالم للبضائع يمكن والحالة هذه نسبة االمبريالية ألميركا وهي اليو
 ترليون دوالر، وأن 23ورؤوس األموال كما أنها أكبر مدين في العالم تتجاوز ديونها 

 .من موازنة الدولة االتحادية هي سندات أجنبية % 70
 

َوإلجمال الصورة على حقيقتها نستقرئ التاريخ وهو الذي ال يستحكم غيره  يقول لنا . ً
 ريتشارد نكسون للرئاسة في نهاية الستينيات كانت خزائن المال في التاريخ أنه بوصول

ًأميركا فارغة تماما وقد أحرقت حرب فيتنام كل ما غصت به من أموال، ولم يعد نظام 
 71اإلنتاج يعود بأموال تغطي نفقات الحرب في فيتنام مما اضطر إدارة نكسون في العام 

 (Brettonwoods(اهدة بريتون وودز ألن تعلن انكشاف الدوالر والخروج من مع
  . التي تستوجب غطاء النقد بالذهب 1944

 
ً اضطرت إدارة نكسون أن تعلن رسميا ثالث مرات خفضا لقيمة 73 و 72في عامي  ً

من قيمته في أسواق الصرف % 40وقد خسر الدوالر حوالي ) Devaluation(الدوالر 
نظام الرأسمالي قد انهار في أميركا وأن ذلك يعني رغم كل التأويالت المنختلفة أن ال. 

لم تعد تتحقق وتعود بفضل القيمة في قيمة )  نقد– بضاعة –نقد (دورة االنتاج الرأسمالي 
  .تلك هي حقيقة حسابية ال تحتمل التأويل . البضاعة أكثر من قيمة النقد في أصولها 

  
تحاد السوفياتي رغم انكفائه  انهيار النظام الرأسمالي في أميركا جعلها أسوأ حاال من اال

   .53على النظام االشتراكي منذ العام 
 

على مستوى القمة في رامبوييه في ) G 5(أن تجتمع الدول الرأسمالية الخمس الكبرى 
تتأصل في نقودها ) Value( وتعلن كسرها للقانون الدولي وأن القيمة 1975نوفمبر 

ِوليس في البضاعة المجسدة لقوى العمل لم يجد  سوى أن يبعث قوى كاذبة في الدوالر ُ
  .األميركي 

 
ومن المفيد في هذا المقام . اليوم تحكم أميركا العالم بقوى كاذبة هي الدوالر األميركي 

  .الوقوف أمام واقعة تاريخية بالغة األهمية ومع ذلك يغفلها الكثيرون وحتى المؤرخين 
 

في اقتراح مقدم إليه يقضي بوقف  مارس آذار اجتمع مجلس األمن الدولي للنظر 4في 
اطال ق النار في حرب تحرير الكويت بعد أن كانت الطريق مفتوحة أمام القوات 
البريطانية واألميركية إلى بغداد بعد هزيمة قوات الحرس الجمهوري العراقية غرب 

كان القرار المفاجئ لمجلس األمن هو رفض القرار باإلجماع بما في ذلك . العراق 
بعد نصف ساعة من إعالن ذلك القرار اتصل غورباتشوف . مندوب السوفياتي صوت ال

ًعلى الخط الساخن بجورج بوش مهددا بتوجيه انذار نهائي للواليات المتحدة إن لم يتم 
كان الغريب في ذلك التهديد هو إعالنه . وقف اطالق النار قبل مرور نصف ساعة 

ديد موجه من قادة الجيش السوفياتي المجتمعين مباشرة على التلفاز واإلشارة إلى أن الته
فكان أن أمر جورج (!!) في الكرملين في اجتماع مستمر وليس اإلنذار من غورباتشوف 

بوش بوقف اطالق النار وكان اجتماع خيمة سفوان بحضور المندوب السوفياتي يفجيني 
 كان ذلك قبل شهور قليلة من تفكك االتحاد السوفياتي. بريماكوف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  كانت الشمس ساطعة توزع أشعتها البنفسجية على األماكن كأم حنون تدفئ أبناءها

ًبعد ليلة شديدة البرودة، وكان الناس يسيرون في الشوارع كال في شأنه يغنيه على مقربة 
من أبواب قاعة المحكمة كان يجلس شاب عشريني يحمل معه أدواته ويبيع القهوة الولئك 

ّالذين ينتظرون فنجان قهوته المميز، ربما اليعلم أغلبهم أن يوسف شاب متفوق الناس 
ًخريج جامعة، ولكن ألحت عليه الحاجة ليبيع القهوة قاصدا مبلغا زهيدا يقيته هو وعائلته  ً ً ّ
ّالتي تركها له والده، فلم يترك له األب ميراثا إال ثالث أخوات بنات هن أمانة برقبته  ً

قي من صعوبات فهوال يضجر واليشتكي، إذ تسبق االبتسامة المختلطة وعلى رغم ما يال
ًبالشجن تقاطيع وجهه األسمر، ولما كان يعدو ويروح ينادي لعل زبونا يشتري منه، 

 استوقفه ذلك الرجل األربعيني ذو المظهر المرتب والهيأة االرستقراطية
 صباح الخير يوسف حينها شعر بصداع رهيب: قال

 قهوة كي أعدل دماغيأعطني فنجان 
 .هل فكرت بعرضي الذي عرضته عليك

ًنعم فكرت وال يمكن أن أوافق عليه انا ال أصلح ألكون حارسا شخصيا ً 
ًحرا طليقا حتى لو أبيع القهوةألنني خلقت  ً ّ   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 لنص، إن اختيار صورة ل“: ِّذات نقاش، قال لي أحد المحررين في أحد المنابر الثقافية

ُلهو أصعب بكثير من تحرير النص نفسه الصورة التي قد تخضع إلى حد كبير، لمزاج . ”َ
ّالمحرر أو قراءته الخاصة للنص وتأويله الذاتي هكذا، يمكن أن يدور النص في قوقعة . ِّ

ًصورة هي أصال ال شأن لها بموضوع النص، وأحيانا قد تفوق شهرة الصورة وقدرتها  ً ٍ
َّ النص نفسه، فتصبح كمثل عمالق يمسك النص بقبضته، أو يحيله إلى على التأثير العام

 .ٍّمحض ظل
 

ًتعمل الصورة أحيانا، على إحالة النص إلى واقعية فوتوغرافية تأسر النص في حواس 
ُواقعية الصورة الفجة هذه، ربما تفقد النص روحه، أي معناه ومغزاه وقيمته، أو . سطحية ّ

ِّالصورة المرفقة هنا، تجير النص إلى ما يظهر في . ربما تبدو روحه معها مثقلة
ًوفي حين أن النص ربما يكون إنتاجيا وخصبا، تكون الصورة المرفقة واقعية. الصورة ً .

ّتحيل الصورة، في هذا المعنى، النص إلى مجرد حس، في حين أن قيمة النص ربما  ّ
، من شأنه البحث في تبدو الصورة بمثابة سطح، بينما النص عمق. تكمن في التجريد

 .كنهه وسبر أغواره
 

ًوكون الصورة في هذا المعنى، لها ما لها من سلطة على النص، فقد تجعله يبدو طويال 
ًأو قصيرا مختصرا، ممال أو شيقا جاذبا ً ً ً ًوقد يكون النص مما يحتمل دائما غير قراءة، . ًَ

ما تتكلم الصورة، بل ًلكن الصورة تجعله مقروءا على جهة واحدة، فيصمت النص، بين
ًتثرثر أحيانا، خصوصا أن العقل القارئ هنا قد يكتفي بمجرد تلقي الصورة كشكل ولون  ً

ًتمتلك الصورة حينئذ القارئ فتهيمن عليه، وتمارس فعال استبداديا؛ عندئذ تخرج . وضوء ً
ٍّالفكرة المتشكلة عن النص، بوصفه روحا نضرة، فتغدو الصورة كأنها في حل من  ِ ًِ ّ

 .ّممارسة السحر في طوية النص
 

ْكم يكون النص أكثر صفاء حين نستطيع التحرر من أسر الصورة وطرد أشباحها  ْ
، حيث إن النموذج الديكارتي للرؤية ”إن األعمى يرى بيديه“: يقول ديكارت! بالتعزيم

. هو اللمس، أما هنا فإن القارئ يقرأ النص بعينيه المجردتين، أي بالصورة المرفقة معه
النص يكون بمثابة جريان ال يتوقف، كزمان، بيد أن الصورة تغدو هنا مجرد لحظة ثابتة 

َالصورة، في هذا المعنى، تحطم التخطي، المجاوزة، التأمل، الحلم، . جامدة تخنق النص ّ ّ

 .ّالخيال، وتقضي على عين العقل بعين الحس
 

على النص الذي سوف إن الصورة، قبل إرفاقها بالنص، تكون خالصة من كل سيطرة 
ِّإذ أحيانا تكون الصورة المنتقاة من قبل المحرر هي نتيجة فهمه . ربما” ضحيتها“يكون  ً

الشخصي الخاص للنص، ويريد من خالل الصورة أن يكرس فهمه هو للقارئ، وقد 
ّيمكن هنا أن أقدم مثال حيا، فقد نشر لي مرة في . َّينجح في قنص فرادة النص المجنحة ِ ُ ً ً ّ

َ المنابر نص، فحواه الحرية والمرأة والذكاء السياسي، فأرفق بصورة واقعية تظهر أحد ُ ّ ٌ
فيها نساء يتظاهرن حامالت الالفتات وأعالم الثورة السورية التي اندلعت في العام 

َّ، لكن المفارقة أن كلهن كن في الصورة محجبات2011 َّ ّ صورة “وهكذا جرى تكريس ! َ
َّإن جل النساء اللواتي ثرن في سورية كن ” القول“ن شأنها صورة م. عن الثورة” نمطية َّ

. محجبات، على الرغم من مشاركة واسعة كبيرة ومهمة لغير المحجبات في هذه الثورة
ًهذا فضال عن أن موضوع النص أو فكرته كانت مغايرة تماما لما جاء في الصورة  ً

 .المرفقة معه
 

لنمطية تحمل ما تحمل من مغالطات تاريخية على سيرة الصورة النمطية؛ ألن الصورة ا
أو ” إيقاف“ومنطقية، وألنها تنطوي على قدر كبير من اللالمعقولية من حيث هي 

” الحالة“للزمن، وتكريس لحالة، وتثبيت لها عبر اإلرغام والقسر، مع أن ” تجميد“
  . ُحطيمهات” الربيع العربي“متغيرة متقلبة، ألنها كذلك، كان من أهم ما فعلته ثورات 

 

 

  هدى أمحد
 العراق

  
 

 

  عال شيب الدين
 سورية
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التي اعتادت شعوب هذه المنطقة من العالم أن تفكر من خاللها، ” الصور النمطية“فـ 
وألجلها، هي صور كرستها السلطة على األغلب، والسلطة المقصودة ها هنا، كل سلطة، 

 .إلخ، وكل ما من شأنه اإلخضاع واالستعباد…فكرية، ثقافية، دينية، سياسية، عسكرية
 

**** 
 

رى، إذا ما اعتبرنا أن الرسم فن المكان؛ فإنه في كثير من األحيان قد ينقلب من جهة أخ
ًالنص المرفق مع لوحة فنية ما، عدوا حقيقيا لها، خصوصا إذا ما كان بمثابة شروح  ً

ِللوحة، إذ يحدث أحيانا أن يكون الرفيق سيئا للغاية ويشوه ّ ً ِّإن الشروح قد تبدد الروح . ً
 .يةالحقيقية للوحة الفن

 
ُتتمرغ اللوحة ذات الطراز الفني الرفيع في حمأة الجهالة، إذ ترفق بكتابة تجلي تواريها ٍُ َ ْ َّ.  

  
ً كذلك فن الكاريكاتير الذي هو فن ساخر ومميز من فنون الرسم، قد يصبح ركيكا إذا ما 

ّأرفق بشروح نصية من شأنها المحاولة في نزع  ٍ عن الكاريكاتير، أو المحاولة ” اللغز“ِ
ّوحل المشكلة، في حين أن المشكلة هنا قد ” الفهم“الساذجة في مساعدة المتلقي على 

ُتكون بمثابة ارتجاج يخرج األمور عن مساراتها الهادئة والمرسومة، وربما هنا تكمن 
ًإن لفن الكاريكاتير قدرة نقدية قد تفوق مقاال نقديا مطوال، لذا فإن قوته الحقيقية . أهميتها ًَّ ً

ّإيصال ما يراد إيصاله للمتلقي، من دون شروح نصية مرفقة، وبالتالي في تكمن في  ُ
ٍ كمثل وجه يحتفظ بجماله حتى في -أي فن الكاريكاتير-كسر جمود النظرة، فيغدو بهذا  ِ

إن . ّعز أيام القحط، ويروح تيار األفكار الجديدة ينساب من خالله، بسهولة أكبر
ًمع من يريد أن يعرف ويظل دائما يريد أن ” صداقة“الكاريكاتير الحر هو ذاك الذي يعقد  ّ َ

ّالكاريكاتير الحر يفعل ذلك انسجاما وماهيته من دون . يعرف الكالم أو النص ” مساندة“ً
 .هو بذلك كله ال يكون إال نفسه. المكتوب أو الشرح

 
حين يكون الفن موسيقى نابعة من قلوب الناس، أو حياة تفيض بالمغامرة والمخاطرة، 

حين يكون كمثل امرئ ال ينسى أبدًا أن يعطي مما معه؛ يغدو في معنى ما، ليس على و
ال تشمل هذه المناقشة ! ًيقين من شيء، غير أن النص الشارح يأتي غالبا ليسجنه في يقين

ًالسريعة نصا مستقال في حد ذاته، ذا طابع نقدي، يضيء سلبا أو إيجابا على لوحة فنية ما  ً ً ً
ً تفكيرا نقديا فلسفيا يتناول الفن بشكل عام والجمال والذوق -ًأيضا– ال تشمل. ًمثال ً ً

ًوالطبيعة، تحليال، نقدًا، تأمال إمعانا واستشرافا ً ً ٍوال تشمل كل تعبير نصي، جدي عميق . ً ّ ّ
ًوآسر يترك في النفس أثرا يانعا عن الفن ً   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بالقضية االهم لدى شعبنا، قضية االسرى مرة أخرى تنشغل الساحة الوطنية

والجرحى وعائالت الشهداء ،قضية الدفاع عن مشروعية النضال الوطني والرواية 
التاريخية والنضالية للشعب الفلسطيني، وقضية محاولة وصم نضال شعبنا وقواه الوطنية 

لقة ، ومرة اخرى يتجلى ذلك في الح"اإلرهاب"وشهدائه وجرحاه واسراه البواسل بـ
الجديدة من هذه السلسلة فيما يتعلق بحسابات االسرى وعائالت الشهداء والجرحى في 

 .البنوك الفلسطينية 

البد من تصويب قاطع للمسألة حتى يمكن معالجتها ،وهذا التصويب يقوم على عدم : أوال
ينخرط الجميع السماح بتحويل التناقض في هذه القضية من كونه مع االحتالل ،وبالتالي 

في توحيد الموقف منه، الى تناقض بين البنوك وبين االسرى وعائالتهم وعائالت 
الشهداء، وهذا يعني وقف اجراءات البنوك بهذا الخصوص، ووقف اية اتهامات لها، الى 
حين توحيد موقف وطني شامل في التعامل مع هذا الخطر وذلك بمشاركة كل االطراف، 

أجيل وقد يكون مداه مع االسف يومين او ثالثة حتى ال نجد انفسنا وهو امر ال يحتمل الت
جميعا في خضم وضع سيء بتحول هذا التناقض الى داخلنا بدال من توحيد الجهد فيه 

 .ضد االحتالل 
 

ان هذه القضية ليست قضية االسرى والشهداء والجرحى ومؤسساتهم فحسب ،كما : ثانيا
جهاز المصرفي، بل قضية الشعب بأسره ولذلك فإنها انها ليست قضية سلطة النقد او ال

قضية قرار سياسي اضافة الى طابعها الفني ،ومرجعية هذا القرار السياسي هي منظمة 
التحرير الفلسطينية بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية، وهي قضية بعيدة األثر 

فيكاد كل بيت فلسطيني مرتبطة بتوصيف النضال الوطني ومرتبطة بكل أسرة فلسطينية، 
 .يتشارك بفخر وجود شهيد أو أسير أو جريح من بين ابنائه 

 
ضرورة التفريق الكبير عند أية معالجة بين الجانب المباشر للمشكلة في استمرار : ثالثا

تلبية حقوق األسرى وأسر الشهداء والجرحى في الحصول على مستحقاتهم المالية وهي 
مة التحرير بها ،وقد تجلت في اكثر من موقف وتصريح قضية صارمة في التزام منظ

من الرئيس ابو مازن ومن اللجنة التنفيذية ومن الحكومة وبين الحق في فتح الحسابات 
 .واستمرارها في البنوك ألبناء واسر الشهداء واألسرى والجرحى 

 
اء ان استسهال الخلط بين األمرين بإغالق حسابات كل من له صلة باألسرى والشهد

والجرحى هو كارثة وطنية وأخالقية وسياسية ،وهو عقاب جماعي غير مسبوق ،وهو 
ممارسة تنذر بتطبيق اسوأ ما في اجراءات العقوبات المستخدمة من الواليات المتحدة 

،على القطاع الواسع من أبناء شعبنا، وهي " اإلرهاب"وغيرها تجاه المشمولين بقوائم 
وك من مطالبات يومية جديدة للقيام بأدوار ليست هي على كل األحوال لن تنقذ البن

أدوارها ،كما انها قد تمتد لتشمل جوانب أخرى ال يوجد حصانة ألحد فيها سواء على 
 .مستوى األفراد او المؤسسات 

 
وبسبب وجود فرق كبير بين ان يقوم البنك مثال برفض استالم حوالة لحساب أحد عمالئه 

وبين إغالق حساب هذا العميل استنادا الى تصنيفه تحسبا من إجراء معين ضده، 
فإن هذه القضية ترتدي اهميتها الكبرى وطنيا وقانونيا ،هذا باالضافة الى " اإلرهاب"بـ

انها تنفتح ايضا على واقع الخضوع ألوامر وتعريفات الجهة التي تقوم بهذا التصنيف، 
 القانونية على عمل البنوك وهي هنا االحتالل وعلى النقيض التام مع صاحبة الوالية

ومصدر التعليمات لها وهي هنا سلطة النقد الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، وإذا كان 
مفهوما خوف البنوك على مصالحها أمام هذا التحدي الذي وجدت نفسها فيه، إال أن ذلك 

ذاتها يؤكد أن مواجهة هذا التحدي ال يمكن أن يتم بمعزل عن جوهره المرتبط بالقضية 
، وكذلك بمعزل عن حقيقة أن الطرف األساسي في مواجهة هذا "اإلرهاب"في تصنيف 

التحدي هو السلطة الفلسطينية ذاتها بما في ذلك في المسؤولية عن تأمين الحماية للبنوك 
 .أمام هذا التعسف اإلسرائيلي 

 
ولهذا بالضبط يجب أن نرى الغابة خلف األشجار ،وإذا كان الرئيس 

مازن قد جدد اإلعالن عن قرار منظمة التحرير بشأن االتفاقات ابو 
والعالقات مع إسرائيل مع تصاعد الحديث اإلسرائيلي عن الضم، فإن 
القضية التي نحن بصددها اليوم ال تقل الحاحية لإلقدام على ذلك، ألنها 
ببساطة تتناول جوهر الحق المشروع لشعبنا في النضال ضد االحتالل 

، ورفض خضوع مؤسساتنا للتعامل "اإلرهاب"لك بـورفض وصم ذ
  مع هذا التصنيف ولألوامر العسكرية اإلسرائيلية بوصفه مصدر

 الوالية القانونية على األرض الفلسطينية ، خاصة وأن تبعات هذا التصنيف لن تتوقف 
عند حدود ذلك فماذا لو امتد األمر الحقا ايضا لمنع حصول ذات الفئة على التأمين 

حي أو خدمة االتصاالت أو تأمين السيارة أو التملك ،أو كل االجراءات األخرى التي الص
 .في العالم " اإلرهاب"تمارس ضد المصنفين على قوائم 

 
إن القضية هنا اوسع بكثير من قضية مستحقات األسرى وأسر الشهداء على األهمية 

 المشروع ضد الكبرى لذلك، فهي قضية جوهر الرواية وجوهر الحق في النضال
االحتالل، وينبغي علينا جميعا خوضها على هذا األساس وهي تملي علينا اإلسراع في 
اإلقدام على ما يجب اإلقدام عليه من تطبيق قرارات المركزي والوطني، وما قضية 

بحق االسرى والشهداء إال تعبير إضافي عن ضرورة ذلك، وهي بالمناسبة " اإلرهاب"
التفاوضية، إجحافا في إحدى قضايا الحل " التقليدية"ات تمثل حتى وفق المصطلح

النهائي ،فضال عن كونها ايضاح جديد على ضرورة رؤية غابة االحتالل واألبارتهايد 
   خلف أشجار مظاهرها اليومية المتزايدة

 



 
 

  
  بسام الصاحلي. د

 فلسطني
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  النهر إلى البحرمن " تحرير إيرتس يسرائيل"إسرائيل تحث الخطى نحو  
 
الخ، مثلما ...ًانطالقا من لوحة الواقع السوداء يجدر بنا إسالميين ويساريين وفتحاويين"

أن نرتقي إلى مستوى اجتراح " أم هارون"يجدر بما تبقى من عرب ليسوا من نسل 
المعجزات فيما يتصل بالشجاعة والتخطيط واإلبداع الثوري والقدرة على تقديم 

  "التضحيات
 
لذلك لم أستطع خالل الربع القرن األخير . ًأتوقع المصائب دائما" سوداوي" شخص أنا

أن أشاهد أي بصيص للنور يخرج من قبرنا الجماعي على الرغم من باقات الحب 
  .واألمل التي كانت تنهال على فلسطين والوطن العربي من كل حدب وصوب

 
. لمرتفعة المجلجلة مهما حصلبالطبع هناك من يتمكن من المحافظة على نبرة صوته ا

هناك بين ظهرانينا فرسان شجعان ال يغيرون خطابهم المنتصر المستند إلى قوة أخالق 
هكذا نسف . مهما تغير قلب ذلك المجتمع العتيد) األمريكي واألوروبي(=المجتمع الدولي 

حق الذئب ًترامب وعود سلفه أوباما الزائفة بأن يرعى الحمل بجانب الذئب، معلنا أن من 
على الرغم من ذلك فإن . ًاإلسرائيلي أن يأكل الخروف الفلسطيني وال يبقي منه شيئا

ستظل إلى آخر مضغة من لحم . لم تفقد ألقها وال صالحيتها" الحياة مفاوضات"طريقة 
أو على –الخروف الفلسطيني هي األساس والمنطلق والمنهج والعقيدة التي تسمح لنا 

  .ق بعض األرباح المتحققة من تمويل المجتمع الدولي ذاته بتحقي-األقل لبعضنا
 

هناك بالطبع نظريات التفاؤل المطلقة التي ال يردعها أي شيء يحدث باعتبار أن الحياة 
وهذا النوع من التفاؤل كما ال يخفى على . ممكنة من حيث المبدأ مهما جرى وحصل

.  عالقة له بالتاريخ أو السياسةالبصيرين باألمور يستند إلى حدس أنطولوجي عميق، وال
هم أنطولوجي بشري ال يرتكز على : إنه يشبه الحزن في مواجهة النهايات الفاجعة

هكذا يبدو أن ما فعله ترامب وما يفعله . معطيات الواقع المعاش في خضم المجتمع
ة نتانياهو وباقي الجوقة في النخبة الحالية في إسرائيل ال يؤثر في النهاية على إراد

واقعية تسحب السياسة في النهاية على الرغم من -أو أية قوة فوق" القدر"أو " التاريخ"
  ".الشريف"أي شيء باتجاه إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

 
نخشى أن هذا بالضبط هو منبع حكاية التفاؤل الفلسطينية الصامدة منذ غرة أوسلو حتى 

د يفت في عضدهم أية انهيارات تأخذ مكانها في حياتنا بعض الناس لم يع. الساعة
الخ ذلك كله ال يهم، ...المستلبة بنزع األراضي واالعتقال والقتل واإلذالل على الحواجز

ًإذ ال بد أن نهاية النفق تحتوي وعدا غامضا وجميال من قوى ميتافيزيقية مرهونة بإرادة  ً ً
رية سترفعنا فجأة إلى مصاف المشاركين حكام البيت األبيض، أو قوى بيولوجية أو سح

  .في النهائيات لنربح السباق على الرغم من ضعفنا البادي للعيان
 

ًفاألمريكيون عمليون ونفعيون وبراغماتيون نظريا . ال نرغب في مراجعة التاريخ
ًوواقعيا وقلبا وقالبا، وال وقت عندهم للذكريات وجلسات  ً إنهم . النار الشتوية" كوانين"ً

تعلون بالسرعة القصوى التي ال تبقي فرصة لممارسة ترف التأمل أو التدقيق أو يش
يريدون استغالل الوقت ونهبه حتى آخر ثانية وثالثة، بل . التحرير أو القيام بالمراجعات

لذلك ال نرغب في إضاعة الوقت، فالتاريخ مضى . حتى كل جزء من المليار من الثانية
مكان "لكننا فقط نفكر في . هللا واألمريكيون عما سلفوانقضى، وما فات مات، وعفا 

إن كان يحق لنا ذلك، أما إن كان هذا الحق كله ينتمي للماضي فال داعي " تحت الشمس
هل يوجد بقية باقية من األرض يقال لنا خذوها ونحن نضمن : ومن هذا الباب نتساءل. له

ًلكم نهائيا أن أحدا منا أو من أوالدنا أو أحفادنا  ؟ "قد مساحة الجلد قد"لن يمارس لعبة ً
هذا أبونا إبراهيم المقدس، أو هكذا هو إبراهيم . كلها" حبرون"فأخذ يقد الجلد حتى ابتلع 

كما يقدمه إرث التوراة ليتغذى عليه الغزاة الطامعون بالخيرات واالنتصارات في سورية 
ًا وعدة في السنوات األخيرة والعراق واليمن وأفغانستان وليبيا، والسودان الذي ازداد عدد

وأصبح له صوالت وجوالت في حروب خارجية على الرغم من أنه ال يقوى على تأمين 
حدود العاصمة أم درمان بالذات، إال أنه عزز قوتها الداخلية والخارجية بالتحالف مع 

  .ًإسرائيل بعد سقوط حكم البشير الذي كان مكتفيا بالتحالف مع السعودية واإلمارات
 

ال بد أنني خلطت الحابل بالنابل، وال بد أن أنصار السالم ال يحبون ذكر العراق وال 
سورية، ألن نظرية السالم الفلسطينية تقوم فيما نحسب على أساس النوايا األمريكية في 

وقد وعد بذلك كلينتون وبوش وأوباما . إعطاء الفلسطينيين دولة ما في نهاية المطاف
، ولو أراد أن يمأل لنا البحر "إيده طايله" وهو رجل . رامب بالذاتومسك الختام دونالد ت

لكن الرجل لألسف يغير . مقاثي ولوز وسكر وطحينة لفعل، ما أعجزه عن ذلك معجز
وكذا . مرة يعشق بوتين ومرة يغلق سفاراته في شمال أمريكا وجنوبها. نوياه طوال الوقت

هو ما يجعل الفلسطينيين التعساء يقول الشيء وضده فيما يخص فلسطين وأهلها، و
يلهثون وراء الوعود المتتالية على الرغم من أن بعض األقارب في السعودية قد كشفوا 

  .ًأن ما بقي لنا من أيام أصبح معدودا بالفعل
 

كان المطلب اإلسرائيلي المعلن أن ينتقل العرب من مستوى الموافقة الرسمية على وجود 
ًلجماهير العربية سرا وعلنا، قلبا وقالبا بالدولة العبرية، إسرائيل إلى مستوى قبول ا ً ً ً

بمعنى االنتقال من حالة االتفاقيات مع الدول إلى حالة الود والرحمة والصداقات العميقة 
هكذا أطل علينا شهر رمضان الحالي ونحن نشاهد األنظمة . بين رعايا مع تلك الدول

 ونرى تردي النفط حتى أصبح البرميل الشجاعة ذاتها وهي تقاتل الجبان كورونا،
في هذا السياق وصلت دول النفط بالذات إلى مرحلة . أرخص من علبة مالبورو الشهيرة

التطبيع الذي ال يكتفي بالسياسة ويدخل البيوت كلها من أبوابها أو فضائياتها عن طريق 
  ".7مخرج "و" أم هارون"من قبيل " متعوب عليها"مسلسالت 

 
 ذلك كله، سيظل أنصار التسوية مؤمنين أن لكل أمر نهاية، وبالتالي فإن على الرغم من

والمطلوب فقط هو أن يقدم . الوعود األمريكية ال بد أن تنتهي في النهاية إلى شيء
  .الفلسطيني ما يثبت أنه أهل للتعايش مع دولة إسرائيل المحبة للسالم

 
تي كان يطلب من الفلسطينيين فيها أن نتذكر في هذا السياق مسلسالت األيام واألسابيع ال

ًكثيرا . يمارسوا الهدوء مهما كانت أفعال إسرائيل الدفاعية مؤلمة لهم في بعض األحيان
ما يحدث في بعض األحيان أن الفلسطينيين ينفد صبرهم ويرمون حجرا يثبت أن 

من اإلرهاب متأصل في طبيعتهم، ولذلك فال بد من مزيد من االختبارات حتى نتيقن 
وهنا علينا أن نسجل . شفائهم النهائي من علل الهمجية والبداوة والغدر والميل إلى العنف

ًمآثر البيض جميعا في تمويل آالف المشاريع الهادفة إلى معالجة الفلسطينيين من أدران 
  .الشرور اإلرهابية ذات األلوان والطعوم المختلفة

 
الحبكة إلى تغير / وهكذا يؤدي تطور الحدثًالمحزن في ملحمة التاريخ أنه درامي تماما،

وغني عن البيان أن المرء مهما أخلص في أيمانه . النيات األصلية مهما كانت مخلصة
المغلظة بخصوص المستقبل فإن مسيرة الواقع هي وحدها التي تحدد في النهاية ما 

 يركن العقالء لذلك ال. سيفعله تبعا للقوة التي يكتسبها أثناء تسارعه في صيرورة الحدث
ًكثيرا إلى النوايا والوعود ويعملون على بناء الوقائع باتجاه يخدم تحقيق ما يريدون إن 



 

 



 
 

 

  ناجح شاهني
 فلسطني
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ًخيرا فخيرا، أو شرا فشرا ً ً ًومن ال يفعل ذلك لن ينال شيئا على اإلطالق حتى لو قدم . ً
ًيا طيبا ًيبدو أنه ال فائدة أبدا من أن تكون مسيح. خديه للصفع في اليوم عشر مرات متتالية

لكن الغريب هو أن أحدا من الناس ال يجهل هذه البدهيات في حياته . في هذا الزمن
فمن هو المستعد يا ترى للتنازل عن شيكل . العملية، وخصوصا في الحالة الفلسطينية

واحد من أرباحه لقاء مصلحة الجماعة أو البالد أو ما أشبه؟ ومن هو الجاهز للتنازل عن 
من أجل اإلصالح أو التنمية أو ما شئتم من أسماء سميناها نحن وآباؤنا؟ نفوذه أو منصبه 

" الطبيعة"إسرائيل وقادتها أن يشذوا عن " من واجب"لماذا يا ترى يتوهم كثير منا أن 
ًاإلنسانية األنانية والجشعة التي تدفع األخ ليقتل أخاه طمعا بأن يكون الميراث من نصيبه 

  ًمنفردا؟
 

وبغض . الفلسطيني من فعل الكثير دفاعا عن حياته ووجوده على أرضهلألسف لم يتمكن 
بل لقد كان . ًالنظر عن األرقام المطلقة، فإن االرتفاع إلى مستوى الحدث لم يتحقق أبدا

ًالفلسطيني أحيانا بعيداعن الوعي في الحد األدنى المعقول بشروط ما يجري ذلك ما . ً
 :اته عن ماجد أبو شراروصفه محمود درويش بقسوة شديدة في أبي

 صباح الخير يا ماجد"
 قم اقرأ سورة العائد

 وحث السير
  "على وطن فقدناه بحادث سير

 
الشيء األساس الذي فعلناه هو أن نموت وأن نسجن وأن . ال داعي في الواقع إلى المبالغة

وذلك كله معروف . ال تقل عن مثيلتها اليهودية" دياسبورا"نشرد، وأن نتحول إلى 
فنحن خرجنا من الحرب الكونية األولى من عباءة تركيا : سباب من ناحية مبدئيةاأل

ًالقرون الوسطى ال نعرف من أمر الناس وال من أمرنا شيئا، فكنا لقمة سائغة للضواري 
ًولمفترسات، أكلتها هنيئا مريئا، والذي كان ال بد من كينونته، كان ً.  

 
على األقل بالمقارنة مع العقود . ًن قد ازددنا ضعفاًاآلن، نحن ما زلنا ضعافا، أو ربما نكو

وهذا الضعف بالذات هو ما يجب أن يدفعنا لإلقالع عن . 1990-1950التي تمتد من 
أن نتنازل عن أجزاء " استراتيجة"لمشكلتنا عبر " تسوية سياسية"محاوالت التوصل إلى 

ذلك استهانة بالجزء الذي ال نقول . ًكبيرة من أرضنا بغرض أن نستبقي جزءا يسيرا منها
يأمل بعضنا في االحتفاظ به، إنما بالعكس ألن ذلك الجزء األخير بالذات سوف يطير في 

  .السنوات إن لم يكن األشهر القليلة المقبلة
 

إن اتفاقية أوسلو ذاتها إنما جاءت لتدارك ما يمكن : علينا أن نستعيد اللحظة الراهنة
ًرض شيئا فشيئا حتى ال يبقي لنا عند التسوية ما نأخذ تداركه ومنع االحتالل من قضم األ ً

الخ ترى هل نجحت أوسلو في إنجاز ما ...نتيجة تغييره األوضاع على أرض الواقع
ألن ما جرى هو أن إسرائيل قد استغلت . وعدت به؟ اإلجابة دون لبس هي بالنفي

" الدولي"كثير من التعاطف الظروف المواتية الجديدة البتالع ما تبقى لدينا، مع فقداننا ال
بعد أن أصبح لدينا دولة وجيش وعلم ورئيس ينبغي أن يتحمل المسؤولية عندما يخطئ 

من غير حماية " عراة"ًترى هل يمكن أن نتخيل وضعا أسوأ لو أننا بقينا . أبناء شعبه
 الدولة العتيدة؟ أعني لو تحزمنا بضعفنا كوننا مجموعات مدنية تحت االحتالل وتغطينا

بلحاف السماء، ألم يكن الحال أفضل؟ اليوم ما هي الحلول على وجه االحتمال األرجح؟ 
أن نواصل لعبة الدولة التي ال وجود لها على أمل أن نصحو يوما لنجد أن إسرائيل قد 

لكن إسرائيل . ًأعطتنا أرضا ما، وسيادة ما، تكفي إلقامة دولة ما؟ قد يكون ذلك معقوال
، وأعلنت منذ بعض الوقت أنها ستأخذ األرض والموارد والسيادة كلها" بطت الدمامل"

عن بكرة أبيها، بينما تبقي لنا المراكز والوظائف والوزارات وشارات الدولة على 
لكن سيداتي، سادتي من صاحبات المعالي، وأصحاب الرتب . مستوى القول ال الفعل

مهما كان خفيف الظل، إسرائيل لوجودكم، " تحمل"ًوالشارات، هل تظنون حقا أن 
  سيستمر أزيد من عقد آخر؟

 
من ناحية أخرى نرغب أن نقول إلخوتنا الذين يحبون المفاوضات واالتفاقيات أن التاريخ 
ًالذي ال يحبه األمريكان أبدا يثبت أن المواثيق التي أبرمت مع السكان األصليين لم تكن 

المناسبات المختلفة بنقضها تساوي ثمن الحبر الذي تكتب به، لذلك قام البيض في 
الذين وقعوها معهم، وقتلهم دون رحمة حتى تم تطهير " الهنود"واالنقضاض على 

وفعل ذلك " الخالدة"وال بد أن إسرائيل ال تتوانى عن استلهام تلك التجربة . ًأمريكا نهائيا
  .كلما تتاح لها الفرصة

 
لواقع ذاته، ربما يجدر بنا في ًانطالقا من اللوحة السوداء أعاله المشتقة من سواد ا

الخ مثلما يجدر بمن تبقى من عرب ليسوا من ...فلسطين، إسالميين ويساريين وفتحاويين
أن نرتقي إلى مستوى اجتراح المعجزات فيما يتصل بالشجاعة " أم هارون"نسل 

  .والتخطيط واإلبداع الثوري والقدرة على التضحية التي تقترب من مستوى األساطير
 

   فيما نظن ما تبقى لنا من أملهذا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 بأنهم " المعتزلة"على اعتبار " الحداثيين اإلسالميين"يكاد يتفق تيار العلمانيين و

يمثلون المدرسة العقالنية المنفتحة في الفكر اإلسالمي، وينظرون إليهم بوصفهم الصفحة 
فيما تصنف الجماعات السلفية .. الحضارة اإلسالميةفي تاريخ " الوحيدة"المشرقة 

أهل السنة "المعتزلة بأنها من الفرق الضالة، أو في أحسن األحوال بوصفهم خارج 
 فمن هم المعتزلة؟ وما هي أطروحاتهم؟".. والجماعة

 
 ..قبل اإلجابة لنتعرف بما يمكن اختصاره على هذه الفرقة

 
لة هم الذين اعتزلوا الفتنة، واتخذوا موقفا حياديا في يسود اعتقاد لدى كثيرين بأن المعتز

األحداث التي جرت في صدر اإلسالم، فلم ينخرطوا مع الجموع التي قتلت عثمان بن 
، حيث وقفوا )الجمل، وصفين، والنهروان(عفان، ولم يشاركوا في معارك اإلمام علي 

ة في القرن الثاني الهجري، بينما الحقيقة أن المعتزلة ظهروا ألول مر.. خارج االقتتال
، حين اختلف معه في "الحسن البصري"مجلس أستاذه " واصل بن عطاء"مع اعتزال 

 .الحكم على مرتكب الكبيرة
 

يلثغ في حرف الراء، لكنه كان من الفصاحة ) القادم من المدينة المنورة" (واصل"كان 
بيد أن ذكاءه لم يقتصر .. والذكاء بحيث أنه كان يقول كل شيء تقريبا دون هذا الحرف
، تعمق في مسائل )الجديد(ُعلى هذا األمر؛ إذ أنه أسس ما يعرف بعلم الكالم، وبهذا العلم 

 .العقيدة، وانبرى للدفاع عنها، حتى صارت المعتزلة مقترنة بالفلسفة
 

في هذه األثناء شهدت البصرة أجواء من حرية التفكير والتعبير بحيث سمحت بنشوء 
ًكرية والفقهية المتعددة، فاتخذ واصل لنفسه مجلسا مستقال تفرد برأيه حول المدارس الف ً

ًمسألة الخروج على الحاكم الظالم، وأخذ يدرس منهجه القائم أساسا على تقديم العقل على  ّ
 :النقل في المسائل الدينية، إلى أن تبلور تياره الفكري القائم على خمس قواعد، هي

 
ِهللا ونفي المثل عنه، وتنزيهه عن الجسمية، أي التنزيه المطلق، إثبات وحدانية : التوحيد

 .والتوحيد بين الذات والصفات
أي الربط بين صفة العدل في الذات اإللهية واألفعال اإلنسانية، باعتبار أن : العدل

  اإلنسان حر في أفعاله، وهو الذي يخلقها، فهو مكلف شرعيا ومسئول عن أفعاله، حتى

 

 

 
 

 

 

  عبد الغين سالمة
  فلسطني
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خالفا للجبرية الذين يعتقدون أن .. يف، ويكون الثواب عدال والعقاب عدال يستقيم التكل
  .األفعال من خلق هللا واإلنسان مجبور عليها

 
ًأي أن الفاسق في الدنيا ال يسمى كافرا وال مؤمنا، بل هو في : المنزلة بين المنزلتين ً ّ ُ ِ

َمنزلة بين هاتين المنزلتين، فإن تاب رجع إلى إيمانه، وإن مات ً مصرا على فسقه فهو في ٍ ّ ُ
 .النار

أي إنفاذ هللا لوعده في اآلخرة على أصحاب الكبائر، وأن هللا ال يقبل لهم : الوعد والوعيد
 .شفاعة

 
وموقفهم من أصحاب الكبائر واحد، سواء كانوا : ُاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ًحكاما أو محكومين ّ سان، فلم يلجؤوا إلى اليد لكن بالنصح والقول، أي التغيير بالل. ُ
  .والثورة، إال عند التأكد من القدرة على ذلك

 
َإضافة لقواعدهم الخمسة، قال المعتزلة أن القرآن كالم هللا وهو مخلوق، أي أنه محدث  ُ ُِ
ِّوليس جزءا من ذاته، قديما بقدمه، كما تقول المشبهة واألشاعرة وغيرهم بأن القرآن قديم  ُ ِ ً ً

 .هللا وصفة ذاتهوأزلي، وهو كالم 
 

ِهذه المسألة عرفت في التاريخ اإلسالمي بمحنة خلق القرآن، حيث جعل منها الخليفة 
َالمأمون عقيدة رسمية للدولة، أراد توظيفها سياسيا لتوحيد الدولة، والقضاء على  ً
االنشقاقات، وتصفية جيوب الفساد والتخريب التي خلفتها حربه مع أخيه األمين، فأخذ 

ّكل معارض لها بالقتل والحبس والجلد، وكان أبرز من تعرض لالضطهاد لرفضه ّيتتبع  َ ْ ِ ُ
 .هذه المقولة اإلمام أحمد بن حنبل

 
منذ ذلك الوقت، اقترنت المعتزلة بالسلطة، فمن ناحية أرادت السلطة فرض أيديولوجية 

أن انتشار في أرجاء دولة الخالفة، ومن ناحيتهم، رأى المعتزلة ) فكرية وسياسية(موحدة 
تؤدي إلى تحجيم دور العقل وتغييبه، فدعوا إلى حرية العقل واستقاللية " الجبرية"أفكار 

، األمر الذي "العدل االجتماعي"و" التوحيد"اإلنسان في سلوكه، والتأكيد على مبدأي 
أكسبهم تعاطف الناس، في عصر كثرت فيه المظالم االجتماعية، وكثر فيه القول بتشبيه 

 .لذات االلهيةوتجسيم ا
 

أهم ما ميز المعتزلة اعتمادهم على العقل مصدرا للتشريع، بعد القرآن، وبذلك فتحوا باب 
ّاالجتهاد على مصراعيه، بقولهم بأن العقل والفطرة السليمة قادران على تمييز الحالل 

أي أن المسلم العاقل قادر على الفهم .. من الحرام والحسن من القبيح بشكل تلقائي
تأويل والتمييز بمفرده، دون الحاجة للفقهاء، وبهذا قوضوا أسس الكهنوت اإلسالمي، وال

 ..وسحبوا البساط من تحت أقدام الفقهاء
 

ّالقاضي عبد الجبار، الكندي، أبو علي الجبائي، الزمخشري، العالف، : وأشهر أعالمهم ُ
ِالنظام، الجاحظ، ابن الراوندي   ).الذي انشق عنهم(ّ

 
، )الفترة التي اقترنت فيها السلطة بالمعتزلة(ون والمعتصم والواثق في عصر المأم

ازدهرت الحريات أكثر، وهي الفترة الذهبية في العصر العباسي، بل في مجمل تاريخ 
 ..الحضارة اإلسالمية

 
ًلكن الخليفة المتوكل، أنهى هذه الحقبة، ووضع حدا لنفوذ المعتزلة، مع أن المتوكل لم  َ ّ

و متعمقا في الفلسفة، بحيث نقول إنه انقلب عليهم ألسباب فكرية أو عقائدية، يكن متدينا، أ
والسبب الحقيقي كان رغبة منه في االنتقام من أخيه الواثق، الذي كان يهينه في مجلس 
الخالفة، أمام وزرائه الذين كانوا من المعتزلة، فلما دانت إليه الخالفة، نكل بهم، وأحرق 

 ..ى المنابرّكتبهم، وفرض سبهم عل
 

وكان هذا أحد أهم األسباب في تالشي فكر المعتزلة، وضياع نتاجهم الفكري، وبالطبع 
كسائر الفرق (هناك أسباب أخرى؛ فالمعتزلة لم يتحولوا إلى طائفة، أو جماعة 

، بل ظل فكرهم نخبويا، مقتصرا على فئة المثقفين، وبالكاد وصل الشيء )والمذاهب
  ..، نظرا لصعوبتهالنزير منه إلى العامة

 
ثم كثرت الخالفات الفكرية داخل أوساط المعتزلة، فخرج منهم، وانشق عليهم كثيرون، 
أشهرهم األشاعرة، والزيدية، واإلباضية، وغيرهم، من الذين ورثوا أجزاء متفرقة 

ومنذ ذلك الحين أخذ تيارهم الفكري ينحسر حتى كاد  ..ومتباينة من تراثهم الفكري
 ..أنه ظل شعاع نور، يستنير به كل من احترم عقله وآمن بهيتالشى، بيد 

 
ال يمكن الحكم على فكر المعتزلة بمعايير العصر، بل يجب وضعه ضمن سياقه 
َّالتاريخي، فقد مثل نقلة نوعية في الخطاب والفكر اإلسالمي، دعا للتفكير، وأعلى من 

 ..اليومشأن العقل، في ظل مناخ من الحرية والتسامح، نفتقر إليه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  إن راديكالية الفكر المتطرف تتم ضمن عملية اعتناق محددة وبطريقة تبدو عقالنية

لمجموعة من األفكار تدفع المرء إلى ارتكاب جرائم إرهابية وهو مقتنع تماما أنه على 
 ـ في الجهة الناجية، واآلخر صواب، وأنه يقترب من طريق الجنة، فهو ـ بحسب اعتقاده

المختلف الذي يمكن أن يغتاله بناء على هذا الفكر في الجهة التي يجب أن تهلك وأن تزال 
 .من طريقه حتى تستقيم له الدنيا

 
 أعلن عن مناظرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بين المفكر المصري 1992في عام 

 الدينية على رأسهم الشيخ دمحم الغزالي فرج فودة وعدد من قيادات ورموز التنظيمات
مصر بين " ودمحم مأمون الهضيبي والمستشار دمحم عمارة، وكانت المناظرة تحت عنوان

، ساعتها قامت التنظيمات التي تنضوي تحت ما يسمى " الدولة الدينية والدولة المدنية
 والطرح المدني، باإلسالم السياسي بتجييش الرأي العام في حملة غير مسبوقة ضد الفكر

بل تم تهيئة الرأي العام أن فرج فودة ملحد ومرتد عن الدين بما يعني أمرا واضحا 
 !بتصفيته، أليس هناك فتاوى من شيوخ دينيين بأن المرتد يجب أن يقتل؟

 
 30وألن هذه التيارات تجيد الحشد الشعبي، فقد اجتمع في أستاد القاهرة ما ال يقل عن 

با إلى هذه التنظيمات المتطرفة ما بين اإلخوان والسلفيين، وبدأت ألف شخص ينتمون غال
كل هذه الحشود تهتف في وجه مجموعة من ! الهتافات المدوية ضد فرج فودة وأفكاره

 !األفكار قد نتفق معها أو نختلف، لكنها حتما ال تحتمل تصفية صاحبها الجسدية بأية حال
 

المتطرفة من اإلخوان المسلمين والسلفيين، بل لم يقتصر الغضب على أصحاب التيارات 
بل دخلت جبهة علماء األزهر على الخط، فقد أصدرت قبل المناظرة بعدة أيام بيانا أقل 
ما يوصف به أنه شديد اللهجة اتهمته فيه بالكفر؛ مما يوجب قتله بالضرورة، فتلقف 

ين في المناظرة أنصار الجماعة اإلسالمية البيان وأعدوا منشورات توزع على الحاضر
بعد ! ضد فرج فودة، لكن بماذا رد عليهم المفكر المصري العلماني بعد كل هذا التجييش؟

ال "رده على كلمات الغزالي والهضيبي وعمارة وذكرهم بمواقفهم وأقوالهم قال لهم أنه 
أحد يختلف على اإلسالم الدين، ولكن المناظرة اليوم حول الدولة الدينية، وبين اإلسالم 

  ة ــــا الدولـا، اإلسالم الدين في أعلى عليين، أمـالدين واإلسالم الدولة رؤية واجتهادا وفقه







 

 
 

 

  هويدا صاحل
 مصر
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فهي كيان سياسي وكيان اقتصادي واجتماعي يلزمه برنامج تفصيلي يحدد أسلوب 
، أما أن .. الحكم أنا أقبل أن تهان الشيوعية ولكني ال أقبل أن يهان اإلسالم، حاش 

 أقصى الشرق وأقصى الغرب، ويحاولوا توثيق خالفاتهم بالقرآن يختلف الفرقاء في
ّوالسنة ومجموعة الفقهاء، حرام، حرام، نزهوا اإلسالم وعليكم بتوحيد كلمتكم قبل أن 
تلقوا بخالفاتكم علينا، قولوا لنا برنامجكم السياسي، هؤالء الصبيان الذين يسيئون إلى 

 !"لصبيان منكم، أم ليسوا منكم؟اإلسالم بالعنف وهو دين الرحمة، هؤالء ا
 

وعندما سأل قاتل فرج فودة بناء على أي نص قتلت الرجل قال إنه قتله بناء على فتوى 
عمر عبد الرحمن مفتي الجماعة اإلسالمية بقتل المرتد، فسأله المحقق ولكنك قلت في 

لم أقرأ التحقيقات إنك أمي ال تقرأ وتعمل ببيع السمك فكيف قرأت الفتوى فرد قائال 
اعترافات المتهم كشفت أن الجناة تلقوا تكليفا من قادة الجماعة اإلسالمية .ولكنهم قالوا لي 

 !.بناء على فتوى عمر عبد الرحمن بتصفية فودة
 

إن المتطرف الصهيوني الذي اغتال إسحاق رابين بعد ذلك التاريخ بسنوات قليلة وفي 
برر به قتل رابين، حيث قال في ّ قدم استدالال صارما في منطقيته ي1995عام 

ًيخضع اليهودي التقي إلرادة هللا؛ إرادة هللا تنطق بها التوراة؛ ووفقا للتوراة، :"التحقيقات ّ
ّفقد أعطى هللا األرض المقدسة لليهود؛ وكل من يعارض االستيطان إنما يعارض مشيئة  ّ ّ

 ".ّ تبرره التوراةهللا ويجب محاربته بجميع الوسائل، بما فيها استخدام العنف كما
 

 !.إن تبرير العنف والقتل والتطرف يخضع لنصوص، ما زالت النصوص تحكمنا
 

وذات النصوص أيضا هي ما تجعل فنانا شابا متخرجا من معهد الفنون المسرحية 
بأكاديمية الفنون يرى أن مفكرا مثل فرج فودة ملحدا ويرى اغتياله نفوقا، ويرى أن خالد 

 .ري ملحدينمنتصر أو إسالم بحي
 

كيف لم يؤثر الفن في وعي أحمد الرافعي ورؤيته للعالم، أم أنه يرى الفن مجرد مهنة 
يأكل منها عيشه مثل السباكة والنجارة والطب والتدريس؟ مهنة لكسب الرزق ليس أكثر، 

 !لكن تظل قناعاته ورؤيته للعالم كما هي مغرقة في التطرف والراديكالية
 

 كيف كشف وصول اإلخوان للحكم عن مجموعة كبيرة من الكتاب هل نفتح القوس قليال؟
والشعراء وقد انضموا لإلخوان ودافعوا عن وجودهم ووصلوهم للحكم، بل ووصل األمر 

بل وكثيرون " رابعة"وشارك في ميدان" النهضة"بهم أن بعضهم خطب على منصة 
وا مجرد انتهازيين أم أن هؤالء كان! منهم ظلوا يكتبون ضد ما رأوه انقالبا عسكريا

وجدوا اإلخوان المسلمين حال وصولهم للحكم ليس لديهم أي كوادر ثقافية فاقترحوا 
 !أنفسهم على اإلخوان رغبة وطمعا؟

 
 هاجر مجموعة من 2011 يناير 25لنعود بالقوس قليال مفتوحا على المواجع بعد ثورة 

ابن أستاذ وأستاذة في الشباب إلى سورية، بل والغريب أن شابا دارسا أيضا للفن و
أكاديمية الفنون سافر أيضا إلى سورية، بل وقتل مع الدواعش هناك، أظن أن االنتهازية 
هذه المرة ليست هي المعيار، بل اليقين في مجموعة من األفكار المتطرفة لم تستطع قوة 

 !تومالفن التي درسها االبن أو التي يدرسها الوالد والوالدة أن تثنيه عن مصيره المح
 

هل هذا يبرر أيضا البن دارس للسينما في المعهد العالي للسينما ووالده أستاذ في ذات 
المعهد يترك تدريس الفن ويعمل في محل بقالة مثال ألن في رأيه أن الفن حرام والسينما 

 !حرام
 

إن أحمد الرافعي ليس حالة فريدة من نوعها، ومكالمته مع اإلعالمي نشأت الديهي التي 
ل أن يبرر بها موقفه ما زادته إال قبحا في مرآة الفن الذي يقبل بالتعدد والتنوع حاو

والتجاور ويكره اإلبعاد والتنصيف والعنصرية والطائفية، فهو لم يدافع عن منشوراته 
السابقة التي رأى فيها فرج فودة نافقا يستحق النفوق وال خالد منتصر وإسالم البحيري 

 بل أصر على موقفه، لكنه أكد أنها حرية رأي وأنه ضد اإلرهاب ملحدين يستحقان القتل،
حرية الرأي هذه يقتل بناء عليها المتطرفون كل من يختلف معهم، فالرجل الذي حاول ! 

اغتيال نجيب محفوظ أثناء محاكمته قال إنه سمع رأيا يقول أن نجيب محفوظ ملحد يروج 
 المحقق هل قرأت هذه الروايات قال إنه أمي للكفر في رواياته، لذا حاول قتله، ولما سأله

ال يعرف القراءة والكتابة، لكن بناء على رأي سمعه أخذ قرار القتل الذي فشل و للحمد 
إذن هذه اآلراء . ليمد هللا في عمر األديب العالمي نجيب محفوظ بعدها سنوات سنوات

وأحمد الرافعي . وإرهابالتي قد يعتقنها البعض يحولها البعض اآلخر لفعل قتل وعنف 
ممثال، سيكون في يوم من أيام نجما، نجم يعتنق آراء متطرفة ويكتبها منشورات على 

 .الفيس بوك، قد يقرأها شاب يرى فيه قدوة وفي آرائه قبوال فيحولها لفعل قتل وإرهاب
 

إن محاربة الفكر المتطرف تحمي المجتمع من مئات إن لم نقل آالف المتطرفين 
  يين الذين يستمدون وجودهم من هذا الفكرواإلرهاب
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  ِأنظر إلى السياب كيف يملي على شعره الرمزية
واألشارات )* الميثيولوجية ( التصويرية باألستعانة ب

التي ) أنشودة المطر ( التأريخية ، وهذا مقطع من قصيدته 
، ي األرث الثقافي العراقي والعربيترقى أليقونة بارزة ف

وعليك أن تكتشف تلك المقاربات الفكرية في سير السرد 
 :ي في شعر السياب وأليوت وأبي تمام النص

 -----أنشودة المطر 
 ٍعيناك غابتا نخيل ساعة السحر

 أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر
 عيناك حين تبسمان تورق الكروم

 ْوترقص األضواء كاألقمار في نهر
ُأتعلمين أي مزن يبعث المطر ٍ 

ِوكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع ُ 
  ، كالجياعبال أنتهاء كالدم المراق

  كالحب ، كاألطفال ، كالموتى هو المطر
 

-1926" ّشاكر السياب بدر"هو الشاعر العراقي الكبير 
ِ، ولد بدر شاكر السياب في قرية جيكور تابعة 1964 ُ

لقضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة ، يعتبر السياب 
أحد مؤسسي الشعر الحرفي األدب العرب ، وكان لجمال 

ِته جيكور الخضراء الوارفة الظالل الطبيعة في قري
والمفعمة باألزاهير واألثمار وغابات النخيل الباسقات 

، ُالتي تمر منها لتصب في شط العربورقرقة الجداول 
كان هذا الجو الشاعري الخالب أحد حوافز طاقات السياب 
ّالشعرية ، وخالل مزاجاته المتغيرة في تغير المكان من  ِّ ِ

لى الكويت ثم ألى البصرة، والصدمة جيكور إلى بغداد وإ
 ، ولم يصلِ وفاة أمه وهو في عمر ستة سنواتالنفسية في

، أضافة ألى قراراته ٍلنهاية تجربة حب ناجعة مع حواء
 أثرت في ، كل ذلكسياسية في تغيير األعتقاد الفكريال

، وأباح عنها بأعظم القصائد تشكيل الذات عند الشاعر
 أربعينيات ية أبهرت العالم فيرصانة ودقة وحقيقة وواقع

أنشودة مطر " ، في أمضاء كتابه المشهور القرن الماضي
 أبيات في قصيدة غريب على الخليج، ُالتي تضم مجموعة"

، 1952قبور ، أساطير وحفار ال1947أزهار ذابلة عام 
، أزهار 1963، منزل األقنان 1954المومس العمياء 

 وللعلم كان صدور ،1964أساطير وشناشيل أبنة الجلبي و
ديوان أنشودة المطر عن دار مجلة شعر بيروت في العام 

،  في الكويت1954لقصيدة كتبها عام  بيد أن ا1960
وقصائد أخرى تعتبر من ألمع الدرر في الشعر العربي 
الحديث منها نهر الموت وجيكور والمدينة وبور سعيد، 

ًوكان قدره أن يموت مبكرا بعمر  ين ٍ سنة بمرض لع38ُ
ُتصلب عصبي في العمود الفقري، وسدل عليه ستار 
النسيان واألهمال في مرضه ومماته من الحكومات 
العراقية المتتابعة ومن بعض جمهوروأدباء حساد لثورته 

تبت األدبية الحداثوية وأنجازمدوناته الرائعة والمتألقة، وك
أن السياب ال ينازع في بعض وسائل األعالم المنصفين 

ًالصميمة والخالصة مع أنهُ لم يأخذ شيئا من من عراقيته 
  .تكريم وتقييم 

 
أليوت وأبي ( أسلوب السياب الشعري ومدى تأثره ب

ْ، وقبل هذا أقول أن للسياب األثراألهم للتحول النوعي )تمام ّ
في خارطة الشعر العربي الحديث المعاصر وفي تيار 

  :ية الشعرية في تضاريسها وأدوارهاالحركة الحداثو
 
هو رائد الشعر الحر ، بدأ بكتابة الشعر الكالسيكي منتقال -

إلى الشعر الحر لشعوره أن القديم ال يحقق مساعيه في 
أرهاصاته الداخلية في أعالن الحرب على الحرمان والفقر 
ّوالموت، وآلنهُ رأى في فلسفة الحياة مختصر الكالم 

، وأني أرى أنهُ ليس )الصراع بين الفناء والوجود(
ًسوداويا كما يزعم بعض النقاد ألنهُ بدأ بقصائد غلبت عليها 
ًالرومانسية متأثرا بطبيعة جيكور الخالبة ومفاهيم الحب 

 :وهو يقول في هذا المجال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ٍ على قطرة بين ----ضياء أشاهدت يا غاب رقص ال
  ؟أهدابها

 
  أساها وأحزان أترابها----رى أهي تبكي بدمع السماء ت

-  وكل الفراشات في غابها---وأفراح كل العصافير فيها 
السياب أكثر رغبة في توظيف األسطورة والرمز في 

أنشودة " النسيج الشعري للواقعية الجديدة ، وبانت جلية في 
 :ّالتي وظف فيها أسطورة عشتار ، يقول " المطر 

 تا نخيل ساعة السحرعيناك غاب
 أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر
 عيناك حين تبسمان تورق الكروم

  وترقص األضواء كاألقمار في نهر
 

هو توماس )أليوت ( وعندما نقرأ للشاعر األنكليزي 
 هو شاعر وناقد ومسرحي 1965- 1888ستيرنز 

ِوفيلسوف أنكليزي أظهر في نصيته الشعرية الرمزية 
، ويعكس ٍعض من الغموض والصعوبةسطورية ببواأل

، األوربيالتهاتف النفسي والحضاري لدى األنسان 
( وتوضحت فلسفتهُ الشعرية في قصيدته المشهورة 

 فالشعر الجيد في The Wasta Land) األرض اليباب 
، فهو من رواد هو قد يبلغ القلب قبل تمام الفهمنظر أليوت 
د كبير من األدباء ، وقد تأثر به عد األنكليزيالشعر الحر

والشعراء والنقاد العرب ، منهم على سبيل المثال ال 
 السياب ونازك المالئكة ولميعه عباس بدر شاكر: الحصر

عماره ولويس عوض وصالح عبد الصبور وجبرا خليل 
، فأصبحت أدةنيس ويوسف الخال ومحمود درويشجبرا و

القصيدة المعاصرة أكثر وأغزرها في تناول األنسان 
ِمعاصر في تراثه وحضارته وأال ِحداثه التأريخية وقضاياه ِ

هنا مفترق الحديث حيث يأخذ الشاعر األوربي : اآلنية
بأتجاه حضارته األوربية كاليونانية والرومانية واآلخر في 

ه التأريخية في فضاءات األدب العربي يتحه نحو جذور
، فشاعرنا السياب في األربعينات كان بابل ووادي النيل

ٍاضحا بمقاربات نصية شعرية بما لدىو من ) أليوت( ً
تركيز على التراث وأستخدام األسطورة والرمز واأليحاء 

  .واألشارة التظمينية 
 
وصراعات تغيرات المكان وأزماته الفكرية وشظف -

العيش وأفتقاده لحب أمرأة ضاعفت أشكاالته وتحولت إلى 
كس ّأزمة مزمنة نفس عنها بقصيدة حنين لجيكور تع

ٍأستالبات المنفى والغربة والضبابية واليأس وبعض من 
الشجون واألسى، ولكنه على العموم يطفح بالحنان والرقة 

تلك النزعة األدبية السائدة *  )الرومانطيقية(ويتجه بها ألى 
 :في األدب الغربي األوربي وهذه بعض أبياتها

أه جيكور جيكور ماللضحى كاألصيل يسحب النور مثل 
 ح الكليلالجنا

 جيكور ديوان شعري ، موعد بين ألواح نعشي وقبري
 :وفي قصيدة أخرى يقول 
 ال تزيديه لوعة فهو بلقاك
 لينسى لديك بعض أكتئابه

 قربي مقلتيكي من قلبي الذاوي
ِتري في الشحوب سر أنتحابه   :وأخرى . ّ

 ---ليت السفائن ال تقاضي راكبها عن سفار 
 بال بحارأو ليت األرض كاألفق العريض 

 متى أعود ؟ متى أعود؟
  ! . لن أعود إلى العراق ---وا حسرتاه 

 
السياب رائد الحداثة الشعرية حيث ال يختلف أثنان في -

الشعري بتعدد مدى شاعريته وجدارته في األبداع 
، وكما تقول عنهُ الدكتوره ناديه المستويات والمحاور

 وكأنهُ ---: (هناوي في المنجز النقدي حول شعر السياب
ًمتحف لكل ما عرفهُ النقد من مذاهب وأتجاهات أبتداءا من 

أنتهى، حتى أصبح المنجز  )بالبنيويةًالتأريخية وأنتهاءا 









 

 
 عبد اجلبار نوري

 العراق
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النقدي عن شعر السياب حالة نموذجية عصية األستنساخ 
ْأطرت شخصنة السياب بالذات ويمكن أن يصطلح عليه 

قد العربي أو ما بعد النقد، وان رأي النا) نقد النقد(أسم 
األسطورة في الشعر (أسعد رزوقي في كتابه الموسوم 

: الصادر عن دار مجلة الشعر اللبنانية )العربي المعاصر
هو أنهُ يمكن الجمع بين خمسة من الشعراء العرب هم 
جبرا أبراهيم جبرا وأدونيس، وخليل حاوي، ويوسف 

شاكر السياب، وأني أثني على رأي الخال وشاعرنا بدر 
الناقد، ألن األسطورة والرمزية تشكالن محور البناء 
النصي السردي لكينونة وصيرورة القصيدة السيابية والتي 
جاءت واضحة ومتماثلة مع الشاعر أليوت في توظيفه 

  .لألسطورة 
 

ألليوت ) األرض اليباب(وهذه بعض أبيات من قصيدة 
تلك األدوات األدبية في الرمز ًنرى واضحا أستعماله 

ُواألسطورة وفوبيا المجهول الذي يسيره الموت فتبدو 
 :متطابقة مع النصية الشعرية عند السياب

 دفن الموتى
 نيسان أقسى الشهور،

ّتناسل الليلك في البرية الميتةي ّ، 
 وتمتزج الرغبة في الذكرى،

 تهتاج الجذور الشاحبة عطر الربيع،
 ذه ؟ أية أغصان؟ٍأية جذور متشبثة ه

 ْتنبت من هذه النفاية الحجرية،
 ُأخاف من الموت بالماء،

  .ًأرى حشودا من البشر يسيرون في دائرة
 
في " أبي تمام"وأن بدر شاكر السياب متأثر بالشاعر -

، عرية بأستعمال الرمزية واألسطورةّنصية المفردات الش
ثر ، الذي ربما تأ بعض من بائية أبي تمام المشهورةوهذه

بها السياب وهي قصيدة عموريا بالحقيقة هي ملحمة 
 :قصيدةشعرية أكبر من أن تكون 

ِالسيف أصدق أنباءا من الكتب  ً ُ ِفي حده الحد بين الجد ---ُ
 ِواللعب

 متونهن جالء الشك ---ُبيض الصفائح ال سود الصفائح 
 والريب

 وأشعر أبو تمام في الحنين للوطن وقال
ْنقل فؤادك حيث شئت من   الهوىّ
ِما الحب أال للحبيب األول ُ 

 ٍكم منزل في األرض يألفهُ الفتى
ِوحنينهُ أبدا ألول منزل  ً.  

 
ربما قد تقارب الشاعر بدر شاكر السياب مع أليوت ، أخيرا

، بيد أن ي الرمز واالسطورة والحنين للوطنوأبي تمام ف
السياب تمكن من رسم شخصنته الشعرية المميزة وخاصة 

منجز األدبي العربي بنقلة نوعية من الرومانسية بأقتحامه لل
 الذي يلبي طموحات )الحر(القديمة إلى عالم الشعر 

األنسان في آماله وتأمالته الحياتية فالمجد لشاعر جيكور 
  " .بدر شاكر السياب " المجدد الحداثوي 

 
 الهوامش والمصادر

الدكتورة ناديا هناوي ،كتابها المنجز النقدي حول شعر -
 سيابال
األسطورة في الشعر العربي :  أسعد رزوقي كتابه -

 المعاصر
 1980اليوت أرض اليباب – عبد الواحد لؤلؤة -
بدر شاكر السياب رائد الشعر – عبدالجبارداود البصري -

 الحر
  الكامل– ديوان أبو تمام -
 العاطفة قبل العقل: الرومانطيقية *
ا الخيالية في تعتمد األسطورة والفنتازي: الميثيولوجية*

   التأريخ القديم

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 يم قلنديا، انه ال اثناء تخييم الموت على سطح واحد يتعاقب فيه الصيف والشتاء، يؤكد الموت مجددا، في مخ

زال يحتل خلفية المشهد في الحكاية، ويحظر التجوال على ركض الدورة الدموية في الشرايين متى يشاء، ويصر 
لقد جاءت القوة االحتاللية المفرطة لتستقوي على المخيم الطل على القدس، . على حضوره الدائم في النص الحياتي

  .ّماء معلنين عن إضافة بعض األسماء الجديدة إلى سبورة الشهداءولدى قيامها بمهامها األبدية، أججت الد
 

ّوسط كون من الموت والغياب فكر الشهداء جر الطرف القاتل إلى المفاوضات ّ وبدوره وافق القاتل على التجربة . ْ
بل دفنهم مع بداية، تساءل القاتل عن مطالب القتلى ق. ًالجديدة كسرا للجمود وإلبداء حسن نواياه اتجاه المستقبل

اعالن واضح أنه ال يفاوض، بل جاء للتالعب في المكان ورفع سعر الوقت، ومن بين أهدافه إجراء فحص تحليلي 
ّلجدية القتيل وقدرته على التقاط عبر ودروس سياسة كي الوعي َ..  

 
غامرتهم الغريبة والدخول للحقيقة، تفاجأ الشهداء قبول االتفاوض أكثر من مفاجأتهم بالقتل، وكان عليهم االستعداد لم

وللتاريخ، وضعوا بمهنية نقاط القوة والضعف لديهم ولدى خصمهم، ورسموا خطوط . ّفي اللعبة من بابها الدوار
  .مطالبهم بكل األلوان والمدارات دون توقعات عالية من القوة المدججة

 
راد الرجل أن يكمل ما بدأه قبل الدخول بوجهه نحو الساعات األخيرة من حياته، لقد أ" روبين زيد"استدار الشهيد 

بكفنه، فما كان أمامه سوى المطالبة بالعودة إلى العائلة الممتدة، والقيام بجميع الخطوات االجرائية للمتوفى قبل 
فاألوالد صغار، والزوجة واألم في حالة الصدمة، والوالد مهما أبدى من تماسك وصالبة، لن يكون . االندثار

كما كان عليه وضع وصيته، والقاء . مل المصاب بعد ان قضى عمره يركض خلفه من سجن آلخربمقدوره أن يحت
  .نظرة الوداع على نفسه والمشاركة بالدفن وتقبل العزاء

 
. ، الذي وضع أمنية الشهادة من بين أهم سبع أمنيات اشتهاها لنفسه في ليلة القدر"يونس جحجوح"اما الشهيد 

، وموقنا بأن الهرب من الحياة هو البطولة الوحيدة الممكنة، فقد طالب أيضا العودة الى ًمدركا حقيقة عمره الهارب
احتساء قهوة الصباح األخير مع الوالدة، واضعا في اعتباراته أن يكتب اثناءها بيان نعيه " يونس"لقد أراد . بيته

هامة جاءت له عبر زخات من لقد اعتقد الطالب المجتهد في معهد االعالم، أن كتابة النعي فرصة . لنفسه
  .الرصاص، لتطبيق ما تدرب عليه في دروسه، يظهر فيه براعته ومقدرته في الصياغة السياسية واألدبية

 
فعلى الرغم . حيث تفاجأ بانفراط عقد عمره دون إرادة أو تخطيط مسبق.. مطالب مختلفة" جهاد أصالن"للشهيد 

ان عدد السنوات العشرين التي قضاها في قطع الحواجز الحديدية من صغر عمره، لكنه امتلك رهافة ووعيا يسبق
طالب الشهيد تمكينه من . والنظر في الكاميرات الكاشفة والبطاقات الممغنطة في طريق ذهابه وإيابه للعمل األسود

 الوصول إلى عمله، لوداع الزمالء وتبرير غيابه الطويل القادم وقبض راتبه األخير وتعويض نهاية خدمته
  ..القصيرة، ووضع في اعتباره إحضار بعض األوراق لتسجيل وقائع المفاوضات، فقد تفيد أحدهم من بعده

 
حيث اعتبر أن المطالب مبالغ فيها . درس الطرف القاتل المطالب وقرر استدعاء وحدات إضافية لتعزيز حضوره

ات وخدع مما يقتضي رفضها وتنطوي على لغة تحريضية، وعلى تجاوزات فظة لألحالم المسموحة، ومناور
  .جملة وتفصيال

 
َّوقرروا موحدين ارتداء . انتهت التجربة التفاوضية، رفض الشهداء مراسيم الدفن الهادئ والعيش في الفراغ

ومن مكانهم أرسلوا لنسائهم أن ال يلحقوا . مالبسهم العادية، ومغادرة قاعة التفاوض مع القوى الظاهرة والخفية
  . يقوموا بتدلية رؤوسهن وأشواقهن وانفطارهن من الشرفات والنوافذ اثناء مرور الجنازةبجنازاتهم، وان ال

 
انسحبت الجنازة بضوضاء من غرفة التفاوض، خرجت من الباب الضيق إلى فضاء جديد واضعة حد للدوران في 

قين للتباحث في ذهب الشهداء إلى العوالم األخرى لعقد اجتماعات مفصلية مع الشهداء الساب. حلقة مفرغة
استراتيجية جديدة للتفاوض، وقبل كل ذلك كتبوا بيانهم بأياديهم النازفة، أودعوه تجربة التفاوض بين القاتل 

  والضحية، ولم يرد في بيانهم التاريخي أي عبارة استنكار أو تنديد بالمجزرة التي قتلتهم
 

 

 

  رميا كتانة نزال
 فلسطني
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 خاتمة:  

ُتبرى االقالم وتحبر األوراق .. في كل عام لنا مع ذكرى النكبة وقفة  َّ ُ والالجئون والمهجرون .. ُوخيمة في إثر الخيمة تنصب .. ُ
  .يدخلون في رعب الساعات المغبونة .. المكسورون والمنفيون 

 
  : 1مشهد 

وتفيض .. والخيمة تمتد وتمتد .. والناس تجيء تجيء تجيء .. والخيمة تكبر .. الناس تجيء وتدخل .. باب الخيمة مفتوح كاألفق الشاسع 
والقتلى .. المذبوحين األسرى .. المسحورين الجرحى .. وتحتضن جيوش المذعورين الجوعى . بأهوال الحشر القسري وعذابات المنفى 

 .الشهداء 
  :2مشهد 

تهرس أحالمهم عجالت الدبابات .. تالحقهم كل كالب الطرقات ..وتضيق االرض بهم .. والناس تجيء .. الخيمة تكبر تحضن كل لجوء 
وتالحقهم .. ان الدفء الموعود تدخل في تيه الخيمة والناس تطير من أحض.. والحلم الوردي تالشى .. جرافات حمقى تغدو وتروح .. 

 .تطاردهم سنن الحكام المسلولة وتحاصرهم أسياف الجوع ونار القمع .. كل سكاكين القادة والقوادين 
  :3مشهد 

َّومرور األيام ينحت فوق جبين المهجر خارطة المخيم .. والخيمة راية .. بات المنفى حمضا مسكوبا فوق الجلد  دى على باب وج.. ُ
ظل قلبه مفتوحا .. وما كان له يوما القدرة على أن يوقفها .. تكبر تكبر حتى تبتلعه .. ٌكرة من ثلج تنزلق على تجاعيد وجهه .. المنفى  

 .حتى هشم ذاكرته .. لصرير النبض المزعج ينقر راسه .. للريح 
  :4مشهد 

يستجدى الريح .. وما عاد يعرف منا أحدا  .. لزهايمر تالفيف ذاكرته على باب المخيم جدي يجلس في سويعات المساء وقد احتل ا
يجمع ما تبقى من ثيابه العتيقة، ومفتاح بيته القديم هناك في .. القادمة من صوب شمال الغرب أن تحمل له ريح االرض وعبق الليمون 

، يتفقد مسبحته الطويلة ) مسجد سيدى عامر ( ريد العودة إلى يحمل بقايا ما تبقى من حنين لم يثقب ، ي.. يثقب الزهايمر ذاكرته .. أسدود 
  ) .مقام سيدي المتبولى ( فقد حان وقت حلقة الذكر بالقرب من 

 
 :ديالوج 

 ! جدى أين تذهب ؟
ِنهر سكرير (ما عاد   ْ  ).. أبي األقبال (وال عاد السامر معقودا في ساحة شيخ الغرباء ) .. مقام نبى هللا يونس ( يمر اآلن ليقبل أعتاب ) ُ

  .أو ترشح بالشهد لسبعة أبطن ..  ما عادت شجرات الجميز تحتضن األرض 
 

 :نهاية 
سقط جدى برصاص القناصة ، ليزرع فيه ثقبا آخر في .. والهروب الرابع نحو حدود االرض المحتلة .. في العودة السادسة لكرم التين 

ينظر إلى أسراب الطيور .. ثقب الذاكرة أحياه فجلس على باب الوطن محدودب الظهر ، كأغنية حزينة تنبعث من حقل فارغ . لقلب ا
لكن ثقب القلب وأد ..  ناشفا وعاريا كالحصى .. ظل منفردا كالعصا .. ثم عصا .. كان يحلم .. المتعبة عائدة في المساء إلى أعشاشها 

  .فمن يعيد لهم ما ضيعوه من رمل وأحالم السنين .. ية الحلم الممزق والوص
 

 :توطئة 
تبدا ذاكرتنا بالتسرب وتصبح أدمغتنا مثل غربال مثقوب .. ويعتلى الهم ظهورنا فتنحني تحت وطأة السنين ..   عندما يطير غراب العمر 

وشومة وقد تكون رمادية أو بيضاء أشبه بالشاشات في زمن فتصبح ذاكرتنا م.. فال نعود نتذكر األسماء المطروقة وال األوجه المألوفة .. 
التلفاز األبيض واالسود ، وقد تكون رملية تتسرب منها االحداث كالماء لكن اهم ما يمكن ان توصف به هو الذاكرة المثقوبة وهى التي ال 

  .تؤتمن على ما يرد اليها مثل القربة المثقوبة 
 

ًفهو عضوي وال حول لإلنسان فيه وال قوة، لكنها عندما تثقب سياسيا وتاريخيا فذلك أمر من صميم والذاكرة المثقوبة بخالف الزهايمر  ً
  !ًثقافة ال تقبل التراكم والتجارب فيها مهما تعاقبت ال تقبل الجمع، لهذا فالعودة دائما إلى أول السطر

 
ين هجروا من بيوتهم وتركوا أرضهم وعاشوا الهجرة والشتات لم ربما من المفارقات العجيبة أن الغالبية العظمى من أجدادنا وآبائنا الذ

وحين بدأ الزهايمر يغزوا أحالمهم مسح كل ما فيها من .. تفارقهم يوما ذكريات الوطن السليب وال حلم العودة لمراتع الطفولة والشباب 
ما عاد أحد .. رائهم مغلقا وال زالوا يحتفظون بمفتاحه ذكريات ولم يتبقى اال نفس الحلم القديم هو االرض والبيارة والبيت الذي تركوه و

ويتركون كل شيء ويسيرون صوب االرض المحتلة غير عابئين .. فيحملون أغراضهم .. منهم يذكر شيئا إال ذكريات البلد وحياة القرية 
  .ون العودةبشيء ، واصال لم يعودوا يذكرون شيئا بعد تاريخ الرحيل وكأن الزمن داخلهم توقف هناك ويريد

 
  ونعيد مشهد النهاية .. واليوم يريدون لنا ان نثقب ذاكرتنا كي ننسى؛ قبل ان يعيدنا الزهايمر إلى هناك قبل مشهد الخيمة والمخيم 

  
 

   
   

 

  
  عز الدين املصري

  فلسطني
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  نوال شق

  سورية
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