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

  .في أوروبا، أمريكا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية
 

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

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

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

  .  يشترى ويباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجهزة والسفارات والغرف السوداء
  

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

  .انعتاق، وكل تالحم فكر إنساني هو زمن آت
  

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

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .بانتاجهم الفكري
 فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعييعمل . 
 بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي 
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) 1( 
 

 ٍئ مكروٍه إلى حد السحق المعنوي من قبل كائن آخر، لهُ حرقة بطعم خاص، الموت االعتيادي المر ُ ٍ ِ ِ ٍ
ِوالحرقة المضاعفة لم تكن بسبب الحزن العميق على الراحل، إنما أتت من ضخامة األسف على أن مبغضهُ لم  ُِ ُ

ًيكن فاعال حقيقيا في عملية ترحيله المبرم ً.
 

)2( 
ٍيوم ما بمثابة عثرة وجودية لك قبل سفرته العدمية، غير قادر على ٍإذا كان الغياب األبدي ألمرئ كان في  

ّنسيانك مجريات منغصة لك حين تتذكر مثوله الفيزيقي أمامك، وال يحثك رحيله السرمدي على جذبك نحو 
ِمالعب العفو، فيما يخص ماضيه الخانق لماضيك، فهذا يدل على أن إمكانية تغيير مرتكزات بنيانك المطمور  ِ

 .قنات األزمنة واألحقاب السابقة من تاريخك الشخصي غدا من شبه المستحيالتبمحت
 

)3( 
 

ُليس الغباء في رغبة اإلنسان بأال يكون يوما من سكان الجحيم، إنما الحمق المزدوج في جعل الحياة الواقعية  ُ ً َّ ُ
َّالمعاشة والمؤكدة جحيما لقاء فالح غير منظور، من دون أية ضمانات أو تأكيد ٍ ات علمية بأن الذي أحال عيشه ً

 .ٍإلى زقوم حقيقي سيفوز بالفردوس المفترض الذي يتمنى قضاء عمره المتبقي في أرجائه
 

)4( 
 

ِفي وداع أي غائب أبدي، ال يستدعي األمر إعالن العفو، أو إصدار بيان السماحة على المأل، إنما يكفي أن  ٍ ّ ٍ
ِيكون المعني بالغفران بعد إذن الرب، متحم ِال بكل ممنونية تبعات حضور وغياب المغادر، وهل ثمة سماح ُّ ً

ِأشرق من ثغر المتخلي عن كل ما بدر بحقه سابقا من قبل المغادر، المغادر الذي كان حتى األمس القريب  ِ ِ ُ ِ ِ ً ُ
ًحضوره ووقعه أشبه بنصال على بدن المعني بالسماح، وثقال لم يك خفيفا على ذاكرة الحاضر، وذلك إمعانا ً ً ٍ 

ٍفي الغفران حتى يبلغ المغادر كعادة كل النرجسيين المغادرين كامل نشوته على حساب راحة ماكث ارتضى  ِ ِ
 .ِتطهير ذاته والعالم من اآلثار السلبية للراحل

 
)5( 

 
التأكيدُ وبتباٍه ملحوظ على اعتبار أن الصيرورة الحياتية الماضية للشخص الناجح تتأتى من كليته العصامية، 

ء غير يسير من الحذف واالجتزاء من سياق مراحل معينة من حياته، واإلصرار من قبل الداعي بأنه فيه شي
ِما من بتر أو قطع من حلقات مسيرته، يعني بأن المعني بالتصريح متجاوز حدود المنطقية فيما يبوح، بما أن  ُ ٍ ِ

ن حياته، ولئال نستهدف كليته، الطبيعة البشرية تفرض رعاية خارجية للكائن اإلنساني في مراحل معينة م
ِنقول لديه شيء من الجحود الصلف، ونفحة واضحة من نكران الجميل، وإال فمع إصراره على التبجح  ُّ ّ ٌ

القادم من العالم اآلخر وهو في أتم كماله الجسماني، )* p k(بعصاميته المؤبدة، فال بد أن نكون أمام نسخة من 
ِا إال في رغبات وشوق كاتب قصة الفيلم الذي كان الخيال هو الخميرة على كل حال لم يكن موجود) بى كي(و َّ ً

 .الحقيقية فيه
  

)6( 
 

أخدع أغاني : ِبعد أن قرأ مسار حياة البعض من أقرانه في المنافي، ومن باب نقد اآلخر عبر جلد الذات قال
ار والترصد، وراحوا عن ٍالحنين المؤلفة في ربوع المغتربات، هي من تأليف أناس هجروا عن سبق اإلصر

ُّبعد ينسجون تراتيل الفرقة التي يتقطر منها بدل شهد الحنين الصادق بعض مالمح التكلف َ ْ ُ ُ. 
 

)7( 
 

َأن تصرخ بأعلى صوتك ليل نهار حرقة على نهب ممتلكاتك، قد ال تجد مع كل محاوالتك من يصله عويلك أو  ً
ًاة والوسيلة فستتكفالن بنقل صوتك عاليا مهما كان منخفضايهتم به في زحمة األصوات، بينما إذا امتلكت األد ً. 

 
)8( 

 
ُاالمتداد في األرجاء جشعا ال تأكيد على أنه سيفضي إلى مآل مضمون، وتوسيع الدائرة ال يعني بالضرورة  ً
القدرة على ملئ كل فراغاتها بما يلزم من األبنية  والفعاليات المرجوة ألصحاب المباني، أو حتى ملئ 

ًمساحات باألغطية الخضراء حرصا على سالمة مشغلي األديم بتنقالتهم ذهابا وإيابا، فتوسيع الدائرة إن كان ال ً
ًجشعا جلب أسباب المتاعب أكثر من التمتع بالنعمة المرجوة من جلب المنعشات من أطرافها المترامية، وياما 

ذلك البطن المشدود من فيض َأدى التطرف في شره االستحواذ على المضارب إلى تمزيق أوصال 

 الطمع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    "فيلم هندي يتناول التساؤالت الجوهرية لألديان، وهو من إخراج وإنتاج راجكومار هيراني، وبطولة الممثل عامر خان*
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 إلى روح رفيقي الغالي دمحم دكروب 
 

ًكنت شيوعيا وتبت َ  ما - فهل أنت بالضرورة على باطل؟ وهل أنا الشيوعي-َ سامحك هللا-ُ
ّ على حق؟ هل أحدنا محق ألن صور ماركس وأنجلز ولينين ما زالت على جدار -أزال

ّعن جدار غرفته؟ أو هل كالنا محق وكالنا مخطئ؟ غرفته، واآلخر مخطئ ألنه أزالها 
من ينبغي أن نسأل ليعطي القرار الصحيح؟ قد تسأل . ال أنا وال أنت نعرف ذلك وال سوانا

ًأحدا يتفق معك، ولكن مادام يتفق معك كيف يمكنه صوغ القرار؟ وقد تسأل أحدا يتفق  ً
 معي ولكن مادام يتفق معي كيف يمكنه صوغ القرار؟

 
ابن القرن الرابع قبل ميالد السيد " تسوانغ تسي"لتساؤالت للفيلسوف الصيني هذه ا

المسيح، خطرت في بالي وأنا أستلم أربعة صناديق كرتون كبيرة، ثقيلة، محكمة 
اإلغالق، بذلت جهدي في نقلها من سيارة رفيقي الشيوعي المتوقفة على زاوية كنيسة 

 إلى مكتبتي في رابع الدكاكين على يسار الروم األرثوذكس في مدخل زقاق المسيحيين
-هذه الصناديق هدية من رفيقي صاحب السيارة بعد أن هجر الشيوعية . ذلك الزقاق
 . ًشكرا له على كل حال. 2014ّ فتذكرني في أحد أيام ربيع عام -أصلحه هللا

 
ّوحقيقة أن يكون المرء شيوعيا ال يتعارض مع كونه مسيحيا مؤمنا يصلي في ال ُ ً ً كنيسة، ً

ًوذلك ال يتعارض مع كونه ينشط في حزب شيوعي، وال يمنعه من أن يكون صديقا لعدد 
ولعلها نادرة تستحق الذكر أن مصطفى . كبير من المسلمين، يدخل بيوتهم ويأكل خبزهم

جقمور من أهل مدينة إدلب في الشمال السوري، هو أحد رفاقنا في الحزب الشيوعي 
ّن عاما شيوعيا مؤذنا، يؤذن في الناس، ويصلي في المسجدَّالسوري ظل ألكثر من ستي ُ ّ ًّ ً ً.  

  
 حالة نادرة ال شك في ذلك، ولكن أي شخص هو عضو في جماعات مختلفة متعددة، 
ٌّومن دون أن يكون ذلك تناقضا بأي شكل من األشكال، وكل من هذه الهويات الجمعية  ً

ًجعله شخصا مهما بالفعلالتي ينتمي إليها هذا الفرد تعطيه هوية اجتماعية ت ً. 
 

ُفتحت ختم الصناديق فبلغ عدد كتبها أزيد من مئتين . ُرحت أتصفح الكتب على مهل. ُ
الوقت أوفر ما عندنا، عكس باقي األشياء في المدينة، حيث ال غذاء وال ماء وال كهرباء 

لسيف إن لم والوقت كا. وال هواء وال دواء، أعان هللا الفقراء، ال حول وال قوة إال با

ًوتذكرت كم كان المتنبي حكيما في . ّوجدت المن والسلوى في القراءة. تقطعه قطعك ُ
ٍأعز مكان في الدنى سرج سابح: قوله ُ ُّ ٍ ُوخير جليس في الزمان كتاب/ُّ ٍ ُ.  

 
السرج السابح بعيد المنال، يا أبا الطيب، في هذا الزمن األغبر قليل األفراس والفرسان 

ُأنت هنا في حضرة كتب أئمة الماركسيةولكنك . والفروسية ُ  اللينينية وشيوخها -َ
 . ومجاهديها

 
أؤكد لكم أنني ال أعرف هذا الطريق . ُّبعض الناس يظن أنه يعرف طريقه إلى البيت

ُدائما، فكثيرا ما كنت أرتقي السياج بدل الدخول من الباب، ألنك قد تجد الحكمة في طبعة  ً ً
ِّكتاب رث مغبر مغمور مم ُ ِ زق مدفوع باألبواب أكثر مما تجدها في كتاب أنيق الطباعة ّ

ِمذهب الحواشي يرتاح على رف مكتبة فخمة في شارع أنيق ّ وقد كتب صحافي من . َّ
ال يجري حديث :  وأجرى معه لقاء1878زار ماركس عام " شيكاغو تريبيون"جريدة 

ً ويمكن عموما أن .َّماركس على غرار واحد، بل يتنوع تنوع الكتب على رفوف مكتبته
نحكم على رجل من خالل الكتب التي يقرأها، وهذا ما يمكنكم أن تفعلوه باستنتاجاتكم 
َّالخاصة حيث أقول لكم إن نظرة عابرة قد كشفت عن شكسبير وديكنز وموليير وراسين 
وبيكون وغوته وفولتير، وعن كتب زرقاء إنجليزية وأميركية وفرنسية، وعن أعمال 

 .ية بالروسية واأللمانية واإلسبانية واإليطاليةسياسية وفلسف
 

ِّوجدت في الصناديق كنزا من الكتب، وأول الكنز كتيب  ُ ً َّألفه فريدريك " مبادئ الشيوعية"ُ

وهي .  كصيغة أولى لتعريف ما هي الشيوعية1847نوفمبر عام/أنجلز في تشرين الثاني
ُ السؤال ثم يجيبيطرح أنجلز. صيغة جميلة على كل حال في أسئلة وأجوبة وهي صيغة . َّ

عرض هذه الصيغة على رفيق .  سهلة وبسيطة ومحببة في التعليم عن طريق الحوار
دربه كارل ماركس، وكانت أول وثيقة واضحة المعالم عن المفهوم الجديد للعالم الذي 

  . ّتبلور في عقل الشابين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ْتمت صياغة شكل البيان ُ أخيرا ونشر تحت عنوانَّ في طبعة خاصة " البيان الشيوعي: "ً
حينها كان ماركس في . 1848فبراير عام /باللغة األلمانية في لندن في شهر شباط

ويقول الرفيق خالد بكداش في كتاب . الثالثين، وأنجلز في الثامنة والعشرين من العمر
در في طبعته األولى في الصا" خالد بكداش يتحدث"َّالصحفي السوري عماد نداف 

ُ والذي وجدته بين كتب الصناديق وما كنت أعلم بوجوده قبل ذلك، 1993دمشق عام 
ُقمت : يقول بكداش. ًألنني كنت مسافرا لكسب العيش خارج سورية حين صدر الكتاب

.  على ما أذكر1933من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية عام " البيان الشيوعي"بترجمة 
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إن الشيوعيين قد آن لهم أن يعرضوا أمام : في إحدى فقراته" البيان الشيوعي"ويقول 
العالم بأسره مفهوماتهم وأهدافهم وميولهم، ويدحضوا خرافة شبح الشيوعية ببيان من 

  .الحزب نفسه 
  

ًوجدت كتابا ضخم الحجم في أزيد من  مراسالت كارل ماركس " صفحة هو 600ُ
عربية من نسخة إنكليزية الدكتور فؤاد أيوب، صادر في ترجمه إلى ال" وفريدريك أنجلز

ما أهمية هذه المراسالت اليوم؟ قيمة . 1981 نسخة عام 3000طبعته األولى في 
ُالمراسالت عظيمة كما قال لينين، فال يقف ماركس وأنجلز هنا أمام القارئ بصورة 

ًنظري الغني جدا جريئة فحسب، بقامتيهما المليئتين، بل ينكشف محتوى الماركسية ال
َّتجدُ في هذه المراسالت جدال حيا في الفكر الذي يحاول شق دربه . بأعظم الوضوح ُ ً ًَّ

َّالخاص، والذي سيصبح بعد قليل علما أحمر يخفق في الريح عبر أرجاء الكرة األرضية ً ُ. 
 

ًوكان لطيفا جدا أن أجد كتاب  طبعة دار التقدم في " مذكرات عن ماركس وأنجلز"ً
وفيها تجد ما قاله الصحفي . َّ، وهذه طبعة نادرة مصورة، فيما أحسب1976 عام موسكو

حيث كتب . وعالم االجتماع الشيوعي الفرنسي بول الفارغ زوج لورا ابنة كارل ماركس
 : في ذكرياته عن حماه

 
ً كان ماركس مدخنا كبيرا لم يكتب أحد هذا الكم من الكتابة عن المال، : َّقال لي ذات مرة. ً

ًوهو ال يملك إال قليال جدا من المال وحاصل مال كتاب رأس المال لن يكفي لتسديد ثمن . ً
ًوكان ماركس متالفا أكثر ألعواد الكبريت، فكثيرا ما كان . التبغ الذي دخنته وأنا أكتبه ً

يغفل عن غليونه أو سيكاره في أثناء عمله، فكان يقتضي ذلك إعادة اشعالهما مرة بعد 
َّفرغ علب الكبريت بسرعة ال تصدقُمرة، فكان ي لم يقصر ماركس نشاطه على البالد . ُ

  .أنا مواطن عالمي، وإنني أعمل حيث أكون: التي رأى فيها نور الحياة، فقد كان يقول
  

ولكن لم تكن لديه امكانيات لتجهيز عدة مكاتب . ُّ كان ماركس ال يكل وال يتعب من العمل
إن أثر مشيته . ًغرفة جيئة وذهابا من الباب إلى النافذةفلكي يستريح كان يقطع ال. للعمل

َّظاهر على السجادة حتى بدا عليها خطا واضحا وضوح الدرب في البرية ً ً . 
 

 :يتابع بول الفارغ القول
ًكان ماركس قارئا كبيرا للروايات ًفكان يقرأ أحيانا روايتين أو ثالثا معا. ً ً فيتنقل من . ً

َّي حبا خاصا لقصص المغامرات والحكايات المسليةوكان يبد. واحدة إلى أخرى ً بالنسبة . ً
َّأو أي كتاب من " رأس المال"لي ولجميع الذين يعرفون ماركس عن كثب، فإن كتاب 

لقد كان أسمى من مؤلفاته . ًمؤلفاته ال يستطيع أن يكشف كليا عن عبقريته ومعرفته
  . بكثير

 أن المنية أخذت ثالثة منهم وهم في أعوام ًلقد وضعت السيدة ماركس أطفاال عديدين، إال
 حين 1848َّحياتهم األولى، وذلك خالل فترة الحرمان التي مرت بها األسرة بعد ثورة 

  .لجأت األسرة إلى لندن
 

ما كتبته جيني فون فستالين زوجة كارل " ذكريات عن ماركس وأنجلز"ينقل كتاب 
ًوليس العمل سهال في . ال وال عملماركس عن تلك األيام الصعبة في لندن، حيث ال م

حالة البؤس، وقد أصبحت أسرة ماركس المؤلفة من ستة أفراد أكثر بروليتارية في 
لم يكن ماركس يستطيع الخروج في بعض األحيان . طابعها إبان تلك السنوات في لندن

ًحتى الورق الذي يكتب عليه لم يكن موجودا، . ألن مالبسه موجودة في محل الرهونات
ولدت له " دين ستريت"وخالل الفترة التي عاشها في . كذلك ضرورات الحياة ألسرته

وقد وصفت زوجة ماركس هذه المأساة . طفلة هي فرانشيسكا، ماتت بعد سنة من الفاقة
أطفالنا الثالثة يرقدون على األرض ونحن : في رسالة إلى صديقة في أمريكا تقول فيها

. ي كان جسده بال حياة والموجود في الغرفة المجاورةًجميعا نبكي المالك الصغير الذ
ولقد حدثت وفاة طفلتنا ونحن في حالة عوز شديد، وأصدقاؤنا األلمان عجزوا عندئذ عن 

ًوهرولت واألسى في قلبي إلى مهاجر فرنسي يسكن ليس بعيدا عنا، واعتاد أن . مساعدتنا ُ
َّيحضر لزيارتنا، ورجوته أن يساعدنا للضرورة الملح ُفأعطاني في الحال جنيهين . ةُُ

وقد استخدمت هذا المال في شراء كفن ترقد فيه طفلتي اآلن في . بتعاطف أخوي عميق
 .سالم

 
ُعادت بي هذه الكتب التي كنت أخرجها من صناديق الكرتون وأتصفحها على مهل إلى  ً

ِّتلك األيام التي كانت تفوح فيها رائحة القرنفل األحمر وتعطر فقراء الع ِّالم، وإلى ظل ُ
بال شك كانت تلك . كتاب رفيقنا الغالي اللبناني دمحم دكروب" جذور السنديانة الحمراء"

ُاأليام ال تنسى لعبت فيها دور النشر في االتحاد السوفياتي دار التقدم ودار رادوغا خاصة 
ًدورا بارزا ومهما في نشر الفكر الماركسي ً ا حيث صدرت آالف الكتب بهذ. اللينيني-ً

الشأن مترجمة إلى اللغة العربية، ولعل من أشهرها مؤلفات لينين في عشرة أجزاء 
أنجلز في -ومختارات من مؤلفات ماركس" رأس المال"بغالفها األزرق الغامق، وكتاب 

َّأربعة أجزاء بلونها البني المحروق كالقهوة العربية، وقد ضمت هذه المختارات بين 
لودفيغ "و " أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة "دفتيها مؤلفات فريدريك أنجلز

الثامن "وفيها كتاب كارل ماركس البديع " فورباخ ونهاية الفلسفة الكالسيكية األلمانية
ومن الكتب المميزة التي وجدتها في الصناديق " عشر من برومير لويس بونابرت

ًوسررت بها كثيرا كتاب الصحفي األمريكي الشيوعي جون ريد  عشرة أيام هزت "ُ
ّيا لتلك األيام العظيمة التي هزت العالم، عندما حاول بالشفة روسيا بقيادة حكيمهم " العالم

ورحم هللا الشاعر . لينين قلب الدنيا لصالح الفقراء وبناء أول دولة اشتراكية في التاريخ
ُفكان ما كان مما لست أذكره: العباسي ابن المعتز القائل ُ َ ًفظن خيرا وال/َ ْ تسأل عن ّ

 ِالخبر
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 البداية من النكبة:  
 

ات في /ذكرى ما جرى للفلسطينيين. 2020وما أدراك من ذكراها الثانية والسبعين لسنة 
ّجميعهم في مخيماتهم باألردن وسوريا ولبنان والضفة ، يحييها 1986أيار سنة /  ماي15 ّ

ّالغربية وقطاع غزة وفي دول الشتات التي احتوتهم منذ تهجيرهم ّوذكرى هذه السنة لم . ّ
ّتتم في ظل فعاليات وتجمعات كما العادة بل ظلت حبيسة اإلنترنيت ووسائل االتصال  ّ ّّ ّ ّ

ات على /صر فيها الفلسطينيونواقت". كورونا"ّااللكترونية بسبب جائحة فيروس 
التشارك في هذا الفضاء السيبراني رجاال ونساء، جيال بعد جيل، للتذكير بما وقع وجرى 

ّلهم آنذاك، بما قامت به العصابات الصهيونية المسلحة سنة  ّ، إذ هجرت ما يزيد 1986ّ
ّية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية الم/ ألف فلسطيني800عن  جاورة، ّ

 قرية ومدينة فلسطينية تابعة آنذاك لقضاء 774ّونكلت بهم، واستولت على ما يقارب الـ 
عكا، وبيسان وبئر السبع وغزة وحيفا والخليل ويافا والرملة والقدس وجنين والناصرة 

 1920بين (ّوالطبرية، وطولكرم حسب التقسيم اإلداري لفلسطين قبل االنتداب البريطاني
 ).1948وحتى 

 
ّوما كان للنساء أن يغبن عن سرديات هذه النكبة التي بدأت معها الحرب العربية  ّ
ّاإلسرائيلية األولى وتحولت جراءها الخارطة الجغراسياسية في الشرق األوسط بوالدة  ّّ ّ
ّقيصرية لكيان صهيوني حل على أرض فلسطين وشرع ينخر باستمرار الوجود  ّ ّ

ّكما الرجال فصوال من رواية النكبة وكن من بل عانين . الفلسطيني أرضا وشعبا ّ
ّشخوصها أبطاال وضحايا، وما يزلن في نهاياتها المفتوحة يطالبن من مخيماتهن والدول  ّ

ّالتي احتوتهن بحق العودة إلى ديارهن التي هجرن منها قسرا ُ ّ ّّ. 
 

ّواعتمدنا في تقصينا لهذه السرديات على تعددها مجموعة من المصادر تتمثل  ّ ّ في كتاب ّ
ّشاهد على النكبة شاهد احتالل للصحفيين كمال زكرانة وجمانة أبي حليمة، الصادر 

ّوثالثة ملفات صحفية. 2016ّبعمان، دار أمجد للنشر، طبعة أولى سنة  ذكريات عن : "ّ
الذكرى .. نكبة فلسطين " ّلميرفت صادق في الملف الصحفي الذي رصد لـ" ّنكبة اللد

لرفعة أبي " 1948ّ نساء فلسطين معهن أثناء التهجير في العام ما أخرجته" ، و"67الـ
لرنين جريس، وكالهما يردان بجريدة " ّنساء الريف الفلسطيني حتى النكبة"الريش، و

 :ّويتخذ حضور النساء في هذه المصادر أربعة مستويات. 18ّحق العودة في عددها 
 
 :مستوى شهادة العيان على ما جرى وما كان-1
 

ّالنساء في سردياتهن عن النكبة ما عاينه بحواسهن وأجسادهن من هجوم على ّقدمت  ّ ّّ ّ
ّمدنهن وقراهن وبداية تقتيلهن وإخراجهن عنوة من منازلهن ّ ّ ّ ّوتورد الصحفية ميرفت . ّ

غصون سالم عداسي عن ذكرياتهما في "و" عائشة أبي الروس"ّصادق شهادتين لكل من 
المجزرة " فاألولى تروي بالتفصيل . ابعة لقضاء الرملةوهي ت" ّاللد" طفولتهما عن نكبة 

ّالذي جمع به اإلسرائيليون العشرات " دهمش"الشهيرة التي قتل فيها العشرات في مسجد 
ّأما الثانية فتعرض تشرد أهالي اللد إلى الجبال بما في ". من أهالي اللد، وقتلوهم جميعا ّ ّ

ّذلك هروب عائلتها إلى غزة ثم رام هللا و ّعمان، وتذكر القصف ومكبرات الصوت التي ّ ّ
وفي سياق الحديث عن . ّينادي بها اليهود ويطلبون من جميع المسلحين تسليم أنفسهم

" سمور" ّالعائالت المهجرات ينقل كمال زكرانة وجمانة أبو حليمة شهادات لنساء عائلة 
ّبدير ياسين التابعة لقضاء القدس، يصرحن فيها أنهن ّ كيف اعتقلن بعد لم ينسين " ّ

ّالمجزرة وتعرضن لإلهانات وسرقت منهن مقتنياتهن الشخصية كلها  ّ ّ ّ ّإلى أن سلمن (...) ّ

 ".إلى الصليب األحمر
  

ّوتؤكد هذه الشهادات أن النساء يعتبرن من المراجع األساسية لألحداث التي جرت في  ّ ّ
ّتلك الفترة وال يمكن للمؤرخين أن يتغاضوا عنهن في التأريخ ل لنكبة ولعمليات التهجير ّ

ّالتي تتم بشكل ممنهج فتقتلع أسرا وعائالت برمتها من عروقها وأصولها من أجل توطين 
 .أسر أخرى وتشريع استيطانها

  
 : مستوى الدور االجتماعي، وتأمين المأكل والملبس-2
 

ّوهو يندرج في صلب الدور الذي تضطلع به النساء الفلسطينيات، وما كان ليغيب عنهن ّ 
ّزمن النكبة ولحظة التهجير، فهن في ذروة القصف وسياسة التهجير والترهيب كن  ّ
ّيجمعن ويجمعن ما يمكن حمله وإنقاذ ما يؤود رمق أسرهن في األيام القادمة التي ال  ّ

من " زهرة يوسف أبي طه" وينقل في هذا الصدد رفعة أبو الريش عن . يعرفون نهايتها
قالت لنا إلي ولسالفاتي خذولكم :"  حماتها أثناء الحرب إذّالرملة حديثها عما قامت به

ّطنجرة بتسلقوا فيها شوية شغله لألوالد وحملت أنا من لهفتي طنجرتين وتشت العجين 
وذهباتنا أنا (...) في وجه مخده ] وضعاهم[وأواعينا كانت حماتي حطاهم ] لجن[

ّوسالفاتي كانت حماتي لفاهم على أجريها حطاهم بمحارم، ولوال عملتها هذه لمتنا (...) ّ
 ".من الجوع بعد الهجرة طول الوقت نبيع منه ونصرف على حالنا

 
وكان دور تأمين المأكل والملبس هو نفسه الذي تقوم به النساء اللواتي يستقبلن آنذاك 

" نديمة طنوس" وتنقل رنين جريس شهادة إلحدى المعيالت لالجئين وهي . ات/الالجئين
ّ التابعة لقضاء عكا أنها ومجموعة من نساء قريتهامن قرية المكر كل يوم كنت أحلب " ّ

نسوان البلد . البقرات وأعمل ألبان وأجبان ونروح ع الكنيسة عشان نطعمي الالجئين
ّوهكذا نتبين أن تأمين المأكل ". كانت تعجن وتخبز كل يوم وتبعث للكنيسة والجامع ّ

ّمن الطرفين سواء النساء المهجرات أو اللواتي ّللعائالت المهجرة دور قامت به النساء 
ّات، وفي ذلك دليل على حسن تدبير النساء وتحليهن بقيمتي العطاء /استقبلن الالجئين ّ

 .والترابط على أرض الواقع زمن النكبة
 
ّ مستوى الدور النضالي والحفاظ على الوحدة األسرية-3 ّ: 
 

ّمين عودة الرجال واألبناء الذين هجروا أو ّويظهر ذلك حينما تأخذ النساء على عاتقهن تأ
ّرحلوا إلى الدول المجاورة، وهن بذلك يجابهن المخاطر التي قد تواجههن في الطريق ّ ّ .

ّونتبين هذا الدور مما تنقله رنين جريس عن  ّ   :من قرية ترشيحا قولها" غوسطة دكور"ّ

  
 

  



 

    
ار -8         ات ال د:: ال ان ::  41 رق   الع ن–األول م ح                                  2020  ي

   

 اريــاليس
Leftist 

جال كانوا يخافوا يطلعو ّوقتها كانت النسوان تطلع تجيب الرجال من لبنان، ألنه الر "
ّكذلك كن يتسللن إلى القرية لجلب بعض الممتلكات التي لم تتمكن ". ّأحسن ما يطخوهم ّ

كنا " ّأنه" غوسطة دكور" األسرة من إخراجها وحملها معها أثناء التهجير وتذكر أيضا 
ّكتير مرات نيجي بالليل ع عمقا عشان نوخذ أغراض من بيوتنا، زيت، سميدة، قمح، 

 ."..ز، سكر، طحينر
 

ّوبذلك ساهم النساء بقسط كبير في الحفاظ على الوحدة األسرية في ظل العدوان والتهجير 
وسياق الحرب لم يجعل النساء . ّوجازفن بحياتهن في سبيل بقاء األسر واستمرارها

ّيكتفين بدورهن في الفضاء الداخلي وإنما دفعهن إلى أن يخرجن إلى الفضاء الخارجي  ّّ
 .مات ومناضالتمقاو

 
 : مستوى الدور الفني، والتعبير عن لوعة التهجير والشوق إلى العودة-4
 

ّصاغت النساء المهجرات نصوصا غنائية عبرن من خاللها عن لوعة التهجير والتشرد،  ّ ّ ّ
ّوشكلت مادة فنية هامة للتراث الفلسطيني الذي يتنفس في جزء منه من قلوب النساء  ّّ ّ ّ

ّلوبهن نغما شجيا وكلمات مكلومة ترثي نكبتهن، وفي هذا الصدد يعلو فينبعث من شغاف ق ّّ
والصبر يا مبتلي والصبر يا "فيما نقلته رنين جريس عنها " خزنة سمعان" صوت 

والصبر جبتو معي من يوم ... والصبر جبتو معي حتى ينمحى المكتوب...أيوب
ي بالوطن على دروب واقبرون"... امانه يا يما ان متت حطوني بنواعش...هجرتنا
وهذه اللوعة وما يرافقها من شوق إلى العودة لم تغب عن الشاعرات ". الحباب

ّالفلسطينيات أمثال فدوى طوقان، أسماء طوبى، ثريا ملحس، سلمى الخضراء الجيوسي، 
ّفرغبتهن في العودة ملحة وقد عبرت عنها فدوى طوقان في ... ّدعد الكيالي وغيرهن ّ ّ

وقد ...ّالبد من عودتي: يتمتم ...ّوظل المشرد عن أرضه" ض، بقولهاقصيدة نداء األر
 .ًوأغلق صدرا على نقمته...وأقفل روحا على ظلمته..أطرق الرأس في خيمته

 
ّوال نشك حينئذ في أن النساء ساهمن بشكل فني جلي في حفظ الذاكرة الفنية الجماعية  ّ ّ ّ ّ ّ

ّلشعب أرضه محتلة وإرثه يتعرض لحملة سطو غير  مسبوقة في تاريخ الشعوب ّ
 .والثقافات

 
 :ّالنهاية في حق العودة

 
ّكشفت السرديات النسائية عن النكبة شهادات مهمة للنساء بوعيهن الطفولي المبكر  ّ ّ ّ ّ
ّبتفاصيل التهجير والتشريد والتقتيل والتجويع، وبينت أدوارا قامت بها النساء بوعي 

ّن بالمساعدة والمخاطرة بحياتهن من أجل الشابات والكهالت والعجائز اللواتي شارك
ّذويهن، ورسخن ذاكرة التهجير وتجربة المعيش اليومي في المخيمات والشتات من  ّ ّ
ّخالل شجن فني شعري يستعيد لحظة النكبة وأوجاعها والشوق إلى العودة، فكن بالفعل  ّ

عودة وال ّحق النعم ... ّشريكات في التأريخ للنكبة وهن اآلن مسؤوالت عن تاريخ العودة
  ّسواه حقا ولو إلى حين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
 
  
  

 ُتقدح اللغة؛ ّ ُ 
َإن حك كتف مخيلتي بكتف مخيلتك ّ ّ َِ ُ َّ 

َفكيف إن حطت يدي كحمامة جائعة في يدك ِ ٍ ٍ ْ ّ ْ َ, 
ِّو سلم الخد على الخد؟ ُّ َ ّ! 

ٍكغزال ساطع؛ ٍ 
ِتتمشى في أرض هواي ّ 

 ,يِّوأنا في عز ندا
 !ُو تقرأ خطاي بروق, ٌتجوبني حقول

ِإن لم أصفر في نعاسك كقطار الجنون ِ َ ِ ْ ْ ْ, 
َإن لم أؤلب عليك أسير شفتيك َ ْ ّ ْ, 
َال رحم المطر ريحان روحي ُ َ! 

 
ِيشغفني حد التلبس ّ َّ ُ.. 

َأن تستضيف زرازير دمي في خانة أقماحك ِ ِ َ َ 
ِدمي في حانات الورد ِ 

ّدمي نائم على جسر الشفق ِ ٌ 
 ِي هذا الورقدمي ف

ّويداك الشرر َ! 
 

ُانخطافي بك يخمر جوارحي ُ َ, 
َفإن تداركتك شفاهي؛ تكاد تتلفظك عيوني َّ ُ! 

َأغص بوسامتك ِ ُّ, 
ِويعييني نوال منابعها ُ ُ: 

ِفروسية الكروم في كنف  ِ  )..ّتموز(ُ
ِعمادة أطفال المالئكة بزيت سورة الفلق ِ ِ ِ ُ 

ِإزميل ماء ينحت خرزةَ خلوٍد على كتف ا ُ ٍ  !ِلفطرة الشريفةُ
ُامرأة جارحة المراس مثلي ٌ.. 

َإن لم تقتحم أنت عتمة ظنونها وتسس خوفها ْ ُ ِ ََ ْ.. 
ِستبقى شمعة في أدراج الحكايا ً.. 

ّينام على حظها الغبار ُ! 
 

ّأيها المحفوف بالمعاني الناهدة ُ ّ: 
ِمن لم تستحم بصوتك َّ ْ.. 

ٍفوتت على حواسها قشعريرةَ مغطس من الخشوع ِّ ْ َ ّ! 
َن لم تغرف أنوارها من عينيكوم ْ.. 

ِلن تدرك مبلَغ األنوثة بمرتبة شغف ِ َ ْ! 
َأؤمرك على غرقي ّ.. 
ّابذل قصارى نوك ْ, 

ًال أبلغني هللا فيك شاطئا َ 
ٌوال صادني من لجتك زند رحيم َ ّ! 

 
 ..ِوفي قيلولة المعنى

ّحين يجزر إلي دمي ُ َ.. 
َأتفيأ صخب رجولتك َ ّ 

ِأتكئ على كتفك جذع الخلق ِ َ 
َأحوش عن أصابعك فواكه أنوثتيو َ ِ ْ ُ ّ 

ِفلتهنأ حواء في تراب األساطير ِ ُ ّ.. 
  !َّحفيدتها ضوأت مجدها
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 االختيار "يتفاجأ رواد وسائل التواصل أن احد المشاركين في العمل التليفزيون "

والذى ) يين االرهابيينمسلسل يحكى عن بطوالت الجيش المصرى في محاربة التكفير(
ًيقوم فيه بدور تكفيرى ارهابي أنه في حياته الحقيقية بعيدا التمثيل تكفيرى وذلك عبر 

إلحاد (احدى تغريداته على الفيس بوك التى انتقد فيها اسالم البحيرى وأطلق عليه 
وذهب بعد ذلك ليكفر احد رموز التنوير في عصرنا الحديث الدكتور فرج ) البحيرى

وهو تعبير يستخدمه المتطرفين والتكفيرين للشماتة من ) النفوق( و وصف موته بالـ فودة
 ..موت اعدائهم 

 
ًالننا ببساطة كلنا تكفيريين ومتطرفين دينيا ) احمدالرافعى(لم أتفاجأ ابدا برأى الممثل 

ى ال يوجد مايسم, لميين المعتدلين وهذه كذبة كبيرةولكن الننا بدون سالح يصفوننا بالمس
المسلم المعتدل واذا قابلت احدا منهم فقط اسأله عن حكم المرتد عن الدين االسالمى او 

ليه منذ نعومة حكم الزانية سيجيب بدون تفكير ان جزائهم القتل الن هذا ما تربى ع
 40الجامع حتى في الميديا التى كانت تفرض علينا ولمدة , البيت, أظافره في المدرسة

للشيخ الشعراوى التكفيرى وقبل ان تنفعل عزيزى القارئ راجع عاما برنامج اسبوعى 
فتاوى الشيخ الشعراوى في قتل تارك الصالة وغيرها من الفتاوى المفزغة والتى كان 

 ...يتم تلقينها الجيال واجيال عبر الشاشة الصغيرة 
 

الجندى وبعد الشعراوى طل علينا ما يدعون أنفسهم الدعاة الجدد أمثال عمرو خالد وخالد 
ليكملوا ما بدأه األسبقين وتثبيت الفكر األصولى المتخلف لضمان إبقاء عقولنا تحت 

 ...سيطرتهم وفي غياب تام 
 

إن العقل المصرى فى مرحلة أفول اآلن، بسبب الفكر المنتشر والذى ينتمى إلى القرن 
تخصص فى  هو المفكر الم13أن فكر أبن تيمية الذى ينتمى للقرن الـ,  الميالدى13الـ

و شيوخ االزهر بداية من الشيخ الغزالى , 1928ر االخوان المسلمين منذ عام ظهور فك
الذى اهدر دم الدكتور فرج فودة وتسبب في قتله الى الشيخ أحمد الطيب شيخ االزهر 

   ...21 وليس الـ13،لالسف نحن نعيش فى القرن الـ
 

 مثال في قتل المرتد سوف تجد عن رأيه" االختيار"اذا سألت اى ممثل اخر في مسلسل 
االجابة صادمة النك سوف تكتشف ان من يحارب االرهاب يؤمن تماما بما يؤمن به 

 سنة وأكتر ولتغيير هذا الفكر المتأصل يجب 40االرهابي الن هذا ما تم تلقينه لهم عبر 
ولكن كيف ولالسف معظم " مشيخة االزهر" المنبع ان يكون من مصدر قوى او من

الزهر تكفيريين واخوان مسلمين او جامدين في رأيهم وحافظين مش فاهمين مثل شيوخ ا
الشيخ أحمد الطيب الذى ال يعترف أصال بضرورة التغيير وتجديد الخطاب في كل 

 ..وسائل الميديا 
 

ً يونيو مندهشا لماذا عزل المصريين االخوان 30سألنى أحد االصدقاء االجانب بعد ثورة 
وتابع أكثر البنات والسيدات محجبات , مصريين اخوان مسلمينمين ومعظم الالمسل

نه ومنقبات والرجال بدقون وزبيبة الصالة وال يشربون الخمر ويستبدلونه بالحشيش ال
 !!!؟حالل اذا لماذا عزلوا االخوان

 
كان سؤال وجيه وربما كل العالم تسائل نفس السؤال حتى ان عزل االخوان كان صدمة 

الناس ولكن في رأى المصريين لم يكونوا مختلفين مع االخوان عقائديا مدوية لكثير من 
وخاصة ان االخوان كانوا يقدمون أنفسهم انهم االسالم المعتدل ولكن االختالف كان 

جشع االخوان وانغالقهم الشديد على جماعتهم فقط أثار حفيظة , مجتمعيا اقتصاديا
  ...ا ما ساعد على عزلهم المصريين وايضا غباؤهم السياسي كان خطير وهذ

 
المسلم المعتدل هو مسلم متطرف ولكن ليس لديه سالح او نفوذ وهو بذلك يتبع مبدأ ما ال 

اذا فهو مغلوب على .  فغيره بالقلب وهذا اضعف االيمانتستطيع تغييره باليد او السالح
سيكون اكثر أمره ال يملك لتغيير ما يراه منكرا بيده الن ليس لديه القدرة وحين تتوفر 

  ..ًالناس ارهابا في االرض 
 

مؤسسة األزهر الشريف فى حاجة إلى أن تطور نفسها، ألن الحياة سلسلة من التطورات، 
فال ينبغى ألى دولة تسعى للتقدم أن تتمسك بفترة معينة أو تأخذ حقبة معينة من التاريخ 

ن الحياة فى حالة تطور فإن كل وتقوم بعزلها عن باقى الفترات األخرى، ففى إطار أ
المؤسسات فى حالة تطور، وبالتالى فال بد للمؤسسة الدينية أن تواكب الزمن، وتسعى 
جيدا ألن تواكب العصر، وتتحدث بلغته، وفكره، وال يعد هذا خروجا عن اإليمان، 

وهذا التطور المسؤال عنه شيخ االزهر وباقى الشيوخ ولكن . فاإليمان حى وليس ميتا
  إلخ.......السف أصبحت هذه المؤسسة رهينة عند ابن تيمية والبخارى ل

 
، فكل من يطلق على نفسه اسم مثقف يتحمل مسئولية تجديد و المثقفون أيضا بوجه عام

الخطاب الدينى، وليس فقط المؤسسة الدينية؛ ألن المؤسسة الدينية جزء من المجتمع، وأنا 
ى مؤسسة دينية على أنها قائمة بذاتها وتفعل ما ال أرغب على اإلطالق فى النظر إلى أ

تريد، ال أتقبل هذه الفكرة، والدين ليس حكرا على المؤسسة الدينية، ففى األصل من حق 
أى إنسان أن يكون متدينا، وبعد التدين تنشأ المؤسسة الدينية، فأنت أوال تؤمن بدين ما، ثم 

ة دينية، وفى هذه الحالة ندخل فى يتسع ويصبح معتقدا، وبعد ذلك يكون فى إطار مؤسس
حوار مع المؤسسة الدينية، فأنا لست من أنصار التركيز على المؤسسة الدينية كما لو 

  .كانت قائمة بذاتها
 

و لنكن واضحين، ليست مناهج األزهر فقط هى المسؤولة عن األزمة التى نعانى منها، 
خرجون منها المدرسين الذين يكون بل تمتد لكليات التربية التى يسيطر عليها االخوان وي

والمدارس االخوانية االنترناشونال ال تندهش , عملهم في المستقبل تسميم عقول أبنائنا 
فمعظم المدارس الخاصة في مصر تابعة لجماعة االخوان المسلمين وهذه المدارس 

  ..أخطر من االزهر ويتخرج منها ارهابيين متعلمين كارثة عظيمة لالسف 
 

هاية ورغم مسؤلية المؤسسة الدينية والمثقفون في تجديد الخطاب الدينى والتطور وفي الن
رأينا جميعا ما حدث ,  هذا الموضوع وهو القرار السياسييبقى العامل االهم والناجز في

في المملكة السعودية ورغم انهم كانوا االكثر تشددا ولكن عندما وجد القرار السياسي 
  ...وبسرعة فائقة للتغيير تم تغيير كل شئ 

 
د ضد األصولية ونرجع ونقول ان العلمانية هى السالح الوحي

ارجعوا الدين في مكانه الصحيح داخل المعابد , الدينية التكفيرية
والمساجد و في قلوبكم ولتحكموا به على انفسكم وليس على 
األخريين واعتقد ان مجتمعاتنا نضجت بما فيه الكفاية حتى ترفع 

  ...اية الدينية عنها الوص
 

والنى متفائلة دائما اعتقد ان التغيير قادم مع االجيال الجديدة رغم حرص االهل 
والمؤسسات الدينية على تعزيز االساطير الدينية عند االطفال ولكن مع تقدم التكنولوجيا 

حيث تكون , ان يفكروا بشكل مختلفوتنوع مصادر المعلومات سوف يستطيع اطفالنا 
ضات متاحة أمامهم ليستطيعوا تكوين الوعى الخاص بهم ال ما تم تلقينهم به كل المتناق

وسوف ينجحون بالتأكيد فيما عجزنا نحن في تحقيقه وهو التخلص من الوصاية الفكرية 
   والدينية على حياتنا وعقولنا
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  ان ال تكون عالقة ود وال "  كانتالسلطة أيا"ينبغي للعالقة بين المثقف والسياسي

 فالمثقف قائل ناقل عن فعل العامة الال مدرك . عالقة تبعية من جهة القول لصالح الفعل
ليكون مؤسسا لفعل النخبة المدرك وبالتالي فان دوره الحقيقي هو دور الناظم الناقد لفعل 

 والغائبة عن ادوات ، المدرك كتعبير عن احتياجات العامة المدركة الحتياجاتها،النخبة
 والفعل الخاص بها بمعنى ان ال وجود لمثقف هالمي يدور في حلقة من تيه ،الفعل

 فان ، وبحسب غرامشي،االوهام واالحالم بعيدا عن الواقع واال اصبح وجوده وعدمه
وهو ما ، "يعيش أو ينشط فيهرؤية معينة تجاه المحيط الذي "المثقف هو كل من يحمل 

رامشي لديه موقف مسبق مما سيرى او سيعرف وبالتالي فتنزع عنه يعني ان مثقف غ
صفة الناقد الفاحص لصالح مسبق الراي القادم إلثبات ما لديه ال للبحث عن الحقيقة 

 بينما يعرف سارتر المثقف بانه ،والحل االكثر دقة او االقرب الى الدقة للمسائل الكبرى
وراي سارتر يجانب الحقيقة اوال فال يوجد  ،”هو ذلك الذي يدس أنفه في ما ال يعنيه”

امر ال يعني المثقف الحقيقي ودس االنف ليست صفة مناسبة للمثقف الحقيقي الفاعل 
 فالمثقف حسب رايي هو قارئ فاحص وناقد محايد علميا في عالقته بالفعل ،والناقد

رب الى  وهو أي المثقف ساعي إليجاد االجابات االق،موضوع القراءة أيا كان مصدره
الحقيقة والدقة لألسئلة التي يثيرها الفعل المتوال للحياة بكل جوانبها السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية وبالتالي فان المثقف الحقيقي برايي هو الشخص االكثر حرية 
في طرح االسئلة بال خوف او تردد واالكثر قدرة على البحث عن اجاباتها دون شروط 

  .مسبقة
 

قيقي ليس مصورا فوتوغرافيا بل فنان تشكيلي يرسم المثقف الح
الواقع كما ينبغي له ان يكون بصورة واقعية وممكنة عبر ادراك 
حقيقي إلمكانيات المجتمع وقواه والوسائل واألدوات المتوفرة 

 والمعنى هنا ان المثقف ينبغي ان يكون باحث دائم عن ،والممكنة
 فاحص إليجاد االجابة السؤال الى أن يجده ثم يتحول الى دارس

بمعنى ان المثقف الملتزم والملتصق بقضايا ناسه ينبغي له ان 
  .يدرك بحسه المتقدم الضرورة ويصوغ سؤالها ويجد لها الجواب

 ومدرك   السؤال  وليس المقصود هنا المثقف الفرد بل المثقفين فقد يكون صانع
لون اللوحة يدركون الضرورة الضرورة وصانع الجواب مثقفين مختلفين لكنهم معا يكم

ويصوغون طريقها وتصبح مهمة اكمال ذلك مناطة بالشعب قواه وممثليه وخالف ذلك 
  .الغبي" التهبيل"فسنظل بحالة قد يكون ادق وصف لها بالعامية أنها حالة من 

والسؤال الذي يوجهه الشعب لمثقفيه هو ما هو الدور الذي تقومون به لتقويم السياسي 
يات والرؤى الفكرية المتأتية من الفعل والمؤسسة للفعل القادم كي ال نبقى ووضع االل

مجرد ببغاوات نكرر نفس الردود على نفس االفعال بما يكفل وجود لغة ومصطلحات 
ورؤى تعطي دورنا الفعل االيجابي الذي يضمن ان تتحول جبهة االعداء لموقع ردود 

 حالة من ردود االفعال من طرف السياسي الفعل ال اكثر فتاريخيا كنا وال زلنا نعيش
 فال المثقف قدم رؤيا وال السياسي طالبه القيام .وحالة تصوير فوتوغرافي من قبل المثقف

بدوره أو سمح له بذلك اال اذا كانت كارثتنا الحقيقية غياب المثقف الحقيقي الملتزم بقضايا 
صل برضى غبي عن الذات شعبه وكذا السياسي بمعنى حالة من الفراغ ال زالت تتوا

  .مغلف بشعارات ويافطات لغوية فضفاضة ال تغني وال تسمن من جوع
  

في كل العالم هناك دوائر ومرجعيات لصناعة القرار محترمة وتأخذ دورها ومكانتها 
من قبل ذوي " الذين هم ليسوا فردا"وتعتمد على االختصاص وما يقدم لصناع القرار 

انهم يقومون بدور المثقف بمعنى قد يحتاج انع القرار الى االختصاص وهم أيا كانوا ف
خبير مالي او تكنولوجي او سياسي او زراعي وفي كل الحاالت سيحتاج الى المثقف 
القادر على ربط المضمون الفني بالحياة لتصبح هناك جدوى ومعنى للتطبيق على 

  .االرض
 

نا نختلف حتى على المفردات  فقد بت،ان ما وصلنا اليه اكثر كارثية من اي حال مضى
دون ادراك ألهميتها وتأثيرها ودورها في صناعة الذهنية العربية عامة والفلسطينية 

 فاستخدام كلمة استعمار اسرائيلي بدل احتالل اسرائيلي لها دالئلها الخطيرة وهي ،خاصة
يسمى قطعا ستنسحب على دور المثقف والثقافة وتؤسس لذهنية غريبة تنهي كليا ما كان 

فلسطين براي درويش السياسي فهي فلسطين الباقية الممنوعة من الصرف وغير 
 فصيرورتها بال انقطاع وال يجوز ان نقبل ، ال كانت ال صارت،المرتبطة باألزمنة

بانقطاعها فكانت وارت تعني ان هناك فراغ اسس لبديل ما ونحن هنا نظهر بصورة 
ملي الذي يرتبط اللفظ لديه بالمعنى ودون المجرب واللفظي ال المدرك والواقعي الع

 اال ان ترديدنا المتواصل لقول كانت ،التقليل من القيمة الفنية إلبداعات العبقري درويش
 ولست ناقدا .تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين يطرح سؤال وبين كانت وصارت

انت ادبيا وال يجوز لمثلي فحص عبقرية درويش لكني هنا اتحدث بصوت السياسي ك
فهل سينتهي كل شيء ومن سينتهي " ام البدايات وام النهايات"وصارت ثم بعد ذلك 

انني هنا اثير التساؤالت لنبحث عن االجوبة بقصد ... ولمن النهايات فهل تعود لفلسطين 
تغييب المسلمات فال يجوز مثال نقد شعر المقاومة وال يجوز نقد ادب المقاومة او رفض 

  .ل ألدب المقاومة مع ان الفرق يبنهما خطيرتعبير ادب مقاوم بدي
 

المطلوب اليوم موقف ثقافي يؤسس لموقف سياسي وكفاحي وان ينفرط العقد الغير مقدس 
بين الثقافة والسياسة كتابعة بحيث تحصل الثقافة على حق االستقالل كي تتمكن من 

سي ال تابعة االتيان بالمطلوب الوطني والقومي وتقوم بدورها كبوصلة موجهة للسيا
مصفقه تصل بالسياسي الى حالة كارثية من الرضا عن الذات والذي سيقوده ويقودنا معه 

كليا غاب المثقف المشتبك مع السياسي وبقي المثقف المملوك والتابع  حتما الى الهاوية
 فعادة ما يقود ،والمصفق للسياسي مما منح السياسي الحق المطلق بالقيادة وليس العكس

السياسي فكرا ويجبر السياسي على اتباع قوله خشية سالطة لسانه وقلمه والن المثقف 
المثقف اغلق فمه بالدوالر فقد بات السياسي سيد اللعبة وصار على المثقف ان يصور ما 
يفعله السياسي بأبهى صورة وان يقوم بدور المجمل وفني الدوبالج والمونتاج والمكياج 

ين ان المطلوب العكس وهو ان يلجأ السياسي للمثقف للسياسي وافعاله واقواله في ح
الستجالء الرؤية بهدف توفير ما هو ضروري للوصول الى مرحلة القدرة على اتخاذ 

يكتب عن ضمير الناس ... القرار وهذا يتطلب مثقف ملتصق بالواقع ال بالسلطان 
  .ومصالحهم ال عن مصالح السلطان واهدافه

 
ي دور المصور الفوتوغرافي سيجعل من حالنا بال جديد ان مواصلة المثقف الفلسطين

وفي كل مرة يتقدم االعداء على االرض بخطوة تدميرية جديدة نبدأ نحن برفضها 
ويواصلون هم فعلها وفي كل مرحلة جديدة تنازل جديد ونسيان للماضي اخطر وبعيدا 

ود وصوال الى عن ما سبق النكبة وصراع الكتب االستعمارية الملونة باألبيض واالس
 والالءات الثالث واكتوبر وكامب ديفيد والتراجع والقبول 1967التقسيم ورفضه وحرب 

بقرارات االمم المتحدة وصوال الى خارطة الطريق ورفض موضوع القدس دون فعل 
شيء ثم اليوم نرفض ضم االغوار دون فعل شيء الى ان نرفض رفضنا سيظل االمر 

قف الذي ابدع لمرة واحدة دون توافق تام فكرة فلسطين يعني مواصلة العجز فال المث
العلمانية الديمقراطية وفلسطين الديمقراطية الموحدة ولفترة قصيرة الى ان تراجعنا عنها 
طواعية لصالح مشاريع مسخ ال يمكن لها ان تعيش ومراوحة في المكان بين فعلهم على 

قف فال امل وسيظل السياسي االرض ورفضنا باللفظ وبدون قوة حقيقة يبدأها المث
صاحب السطوة والمتحكم باألمر حتى لو كان اميا وغبيا ما دام اشباه المثقفين وكتبة 
البالط التابعين والمصرين على تزيين اقوال وافعال السياسي أيا كانت سخيفة وغبية واذا 

 غوال الحراءبقي حالنا على ما نحن عليه فسيظل ما قاله مظفر النواب عن العواء في 
    فاغرا فاه في وجوهنا
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  عند منتصف القرن التاسع عشر، وحين كان ماركس بصدد اكتشاف ماعرف بنظرية

الصراع الطبقي، صار هذا المنطوى من العملية التاريخية المجتمعية ينذر واقعيا 
ر عن نقيصة اخذ ماركس للعينة بمايتعدى االكتشاف الموشك على التحقق، وبغض النظ

االوربية وتعميمها على المجتمعات البشرية كافة، مع ماحمله تبسيط من هذا القبيل من 
مفكر "اختزال لالليات التصيرية التاريخية المجتمعية على مستوى المعمورة، وقع 

وصديقه ضحية نقيصة أخرى، مصدرها االنسياق وراء التسلسلية " االشتراكية
ه، وحيث هو جعل للتاريخ تعاقبية خماسية، فانه قد حرص في خالف الديالكيتيك المراحلي

على التكرار والمشابهة بين المراحل، فنظر اليها في العمق كوحدة تساوي بين المحراث 
وااللة المصنعية ومنطوياتها، ولم يخطر له بحال نوع االنقالب المرهون بااللة واالنتقال 

خص انعكاساته على الجانب األخطر الذي هو معني به، أي من اإلنتاج اليدوي، وباال
 .على وجه التعيين" الصراع الطبقي"على آليات

 
وما كان ماركس كما هو متوقع ليغفل بداهة عن األثر الهائل لاللة على العملية اإلنتاجية، 

لتغني وعلى عموم اإليقاع الحياتي، ان لم يكن قد ذهب أحيانا لتعظيم هذه الناحية لدرجة ا
بها، االانه لم يتجاوز ذلك الى ماهو ابعد من على صعيد ممكناتها بالمقارنة بماقبلها من 

ضمن مقتضيات الصراع الطبقي التي ترتقي " ديالكتيكيا"مراحل تاريخية، فحصرها 
لدية وخالل اجمالي نظريته، لمستوى القاعدة القياسية األساسية للحكم، االمر الذي اوقعه 

دوية االيديلوجية، واسهم الحقا في جعل هذه الخاصية رئيسية، ان لم تكن فعليا باالرا
وصوال الى ابتداع اشكال من . الطاغية على فكر وعمل الماركسيين وابرزهم من بعده

المشاريع والتجارب األقرب لالصطناع واالرادوية الدوغمائية، مدعمين باختالف 
 .اتجاه االنقالب البرجوازيالشروط ودرجة وتباين نوعية ومسارات التغير ب

 
لم يكن مما يمكن ان يخطر على بال شخص احادي البنية مفهوما وتاريخيا وارثا، ان 

، ومثل هذه البداهة "سوبر منجل وفاس"، او "سوبر محراث"يرى المحراث وقد انتج 
كانت قد منعته ان يتصور احتمال ان تنبجس االلة المصنعية عن وسيلة انتاج اعلى مثل 

،سوى الكيانية المجتمعية المفقسة خارج رحم التاريخ ومترتبات وراثتها "تكنولوجياال"
للغرب األوربي، بمقابل ذلك وتمشيا معه، لم يكن واردا ان يرى االقطاعي مافوق طبقي، 

او متجه الى نفي وطاة العالقة بينه وبين الفالح كما تقررها العملية اإلنتاجية الطبيعية، 
لمستحيل على السيد ان يطمح او يفكر بمصادرة وسائل اإلنتاج بماكان يجعل من ا

ليحولها الى أداة إعادة صناعة للحياة والمجتمع، مثلما يمكن ان يفكر او يفعل البرجوازي 
، "االشتراكية"واذن وعليه فان مايتبقى لنا وامامنا بناء لما يراه منظر . والرأسمالي

ورة الروسية لنين، معزوفة ارفع الحانها وقعا، وارفع ممثلي فكره من بعده مثل قائد الث
" وليس ماينبغي قوله أي " االمبريالية اعلى مراحل الراسمالية"ذلك الذي رسمه قائال 

 ".الراسمالية الماحقة هي التطور الطبيعي للراسمالية
 

 ليس ابرز مافي الراسمالية اضطهادها للبروليتاريا، او حلبها لفائض القيمه، فهذا الجانب
على أهميته يحل بموقع الحالة الموقته واالنتقالية ضمن تطور الراسمالية وبنيتها ،واليات 
تطورها بحسب الممكنات التي تصير بمتناولها، ومتاحة لها بعد التطور النوعي في 

، المجرد "قوة تهديد للوجود البشري"وسائل اإلنتاج، االمر الذي يجعل منها مع الوقت 
 واالهم في هذا او في تناقضات الرؤية بين الماركسية والحقيقة قوة استغالل طبقية،

الناشئة منذ الثورة البرجوازية، كون ماركس قد وجه األنظار الى ماهو ثانوي ووهمي 
في الحالة او التطور المستجد على اللوحة المجتمعية والطبقية، مصورا الثورة 

شتراكية بالتعاقب، االمر الذي جعل البرجوازية وكانها بعتبتين متالزمتين، راسمالية وا
العالم الحديث فعليا، عالم ثورة وانتقال اعظم، وتغييري من دون توقف، كما عاد وخطر 
ببال تروتسكي، احد معتنقي الماركسيه من اقران لنين ورفاقه المساهمين في الثورة 

 .1917الروسية عام 
 

منتصف االلفية الثانية، وان اوربا واألرجح ان العالم دخل المسار االنقالبي ابتداء من 
كانت المسرح الطليعي ومنصة اطالق الموجة األولى االعلى من مسارات االنقالب 
العظمى التي ستعود مجسدة ومستقره، بعد ان تأخذ مدى يستغرق قرابة القرنين، يمتازان 

ن بتركيز النظر واالهتمام حول العالم األوربي الحداثي واحتماالته، ولن يكون م
المستغرب مع دخول المعمورة عتبة االنتقال العظمى المنتظرة بعداالف السنين ،ان 
تتوقف االعتقادات والرؤية لتتركز عند مشهد منها بالذات، يكون مثيرا للقناعه على 
نطاق واسع، مع التركين على موضع من العالم باعتباره بؤرة التحول، قبل ان تتضح 

تراضات النابعه من والمواكبه لعملية االنقالب االلي مناحي الخلل في الرؤية واالف
البرجوازي، وما رافقها ونجم عنها، او واكبها من انفجارية نهوضية شاملة على الصعد 
الحياتيه كافة، لم يكن من السهل وقتها عدم الوقوع تحت سطوتها بحيث يمتنع في حينه 

 الشتراطات مجتمعية أحادية، لحد التعرف على كونها احتماليات انية مغلقة، ومحكومة
ليست قابله، والمهياة بذاتها لالحتواء على مقومات وأسباب االنتقال التصيري التاريخي 

 .الفعلية على مستوى المعمورة
 

واهم واكثر مناحي الظاهرة الغربية على هذا الصعيد، تتاتى من استمرار وقوعها 
لي المجتمعي، التي تواكب عالقه اإلجمالي تحت طائلة ظاهرة او خاصية التفارق العق

االنسان بالظاهرة المجتمعية من بدايتها، فتمنعه من الوقوع على، وادراك منطوياتها 
وطبيعتها، االمر الذي كانت اوربا وضمن نهضتها المنوه عنها، قد حققت مدخال وانجازا 

يد، فظلت استهالليا باتجاه حله، انما من دون نجاح كامل يلبي الضرورة على هذا الصع
المجتمعات بصفتها أحادية وازدواجية كينونه ووجودا، غائبه عما عرف بعلم االجتماع 
الغربي الحديث، او عن نظرية ماركس المادية التاريخية، ماكان له األثر األساس في منع 
العقل الغربي من االرتقاء الى مستوى االليات الناظمه الفعليه للعملية االنقالبيه، لدرجة 

قد حد وعلى مستوى القطبين البرجوازي الراسمالي او االشتراكي، من طاقتهما معا انه 
على الخروج من نطاق األحادية التي هي صفة اوربا البنيوية، والصنف الذي تنتمي له 

المجتمعات اما ازدواجية او أحادية دولة، او أحادية ( من بين األنماط المجتمعية االساسيه
 . كونها االعقد تكوينا واالرفع دينامية من بين امثالها من نمطها، بغض النظر عن)الدولة

 
نقص من هذا القبيل كان من البديهي ان يصور لشخص مثل 
ماركس افق االنقالب األقصى مرهونا بحدود بنيته المجتمعية 
التي ينتمي اليها، مع الحد االقصى الممكن تخيله، او توقعه من 

ود المجتمعية كظاهرة ازليه، غير انقالبيه ماكانت لتخرج عن حد
خاضعه الحتماالت، او لقانون انتهاء الصالحية االمر الذي يضع 
ماركس خارج الراهنية المستقبلية، ويحيله الى الماضي 
الصراعي الطبقي في لحظة اختالل اسسه، ومع ان الماركسية 

  ه علىــــة شاملــاستدعته واستثارته من حرك اـــوما أحاط بها وم
ستويي األفكار والعمل، كانت احد العوامل، او األسباب المحفزة على تسارع وتيرة  م

انفصال الراسمال عن عالم العمل، استنادا الى االلة وممكناتها، ذهابا من عالم المنتجية 
البشرية، وصوال لحقبة /  البيئية، الى نمط انتاج كسر العالقة البيئية المجتمعية والتوافقية

لماحقة، وفي حين كانت الماركسية والقوى المناهضة للراسمالية تستعين التدميرية ا
بوسائل من الماضي، كانت الراسمالية وتحت الضغط المتعاظم داخل العملية اإلنتاجية 
المصنعية وخارجها، تسعى الى اعتصار االلة والعبور الى مابعدها، مما كان له األثر في 

 اتـاصل منذ أواسط القرن العشرين، وعلى اثر أزمبدء االنقالب التكنولوجي، كما هو ح
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 الراسمالية التدميرية القاتله، وغلبة االيديلوجيات والحروب، ماجعل العالم يقف فعليا 
، وجعل "الراسمالية الماحقة اعلى مراحل الراسمالية"وواقعا معاشا امام شعار 

اق العملية الصراعية الراسمالية بصيغتها المستجدة تنتصر على ماركس، وتبعده من نط
 .هو وكل تفرعات نظريته

 
مع بداية القرن العشرين، انتهى زمن الراسمالية، وصارت قريبة من االندحار الكارثي 
داحل او ربا وعلى مستوى العالم، لقد كان لينين ابن تلك اللحظة، وبداياتها هو ومن كان 

مالية التقليدية، شرق اوربا معه وجاء بعده من معسكره من بناة اشكال النظم غير الراس
واسيويا، وتلك اشتراطات ضمن تطور الراسمالية، تذكر باالشتراطات المصنعية 
الصراعية األولى التي بزغ ابانها وضمن شروطها ماركس ونظريته، والمحطتان انتهيتا 
الى تجاوز الراسمالية مازقها االنتاجوي على حساب متبقيات العالقة العضوية البشرية 

طبيعة، ماكان قد فتح الباب امام انهيار نموذج اللينينية، او التطبيق الماركسي الممكن، بال
، بمعنى نهاية االليات المجتمعية، وقبلها منذ السبعينات "نهاية التاريخ"وأتاح االشار الى 
أمريكا والعصر : بين عصرين"، وكتاب برجنسكي "القرية العالمية"ظهور مصطلح 

نقذت أمريكا الراسمالية العالمية، بان اعادتها للحياة بعد موتها، ابان لقد ا" التكنتروني
الحرب العالمية الثانية أوال وبما منحته لها من الدفعة التكنوليوجية ثانيا حيث الخطوة 
األهم األخطر واألكثر كارثية ضمن مسارالتحكم االلي بالعملية اإلنتاجية، وبالكائن 

 .ت محقه، وازالته من على الكوكب األرضيالبشري، بغض النظر عن احتماال
 

، احتمالية الفناء عن "العولمه"تواجه البشرية والكوكب األرضي اليوم مع مامعروف ب 
الراسمالية الربحية او "طريق تدمير البيئة وخلخلة اشتراطات الحياة البشرية وقانون 

 قد ارسياه خالل الطور حيث الاثر اليوم، وال فعالية تذكر لماكان ماركس ولنين" الفناء
األول المصنعي من اشكال انتقال محتمله الى مابعد الراسمالية، وحيث الصراع والتغيير 
ينتقل خارج النطاق المجتمعي األحادي، ليدل على حقيقة كونه أصال، وفي االبتداء، 
خاضع لمحركات التحولية التاريخية كما كان عليه االمر منذ اليوم األول لظهور 
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  البد أنكم سمعتم عن فستان رانيا يوسف، الفستان االسود قليل االدب، الفستان الذي

 . و جرح مشاعر التخلفخدش أحاسيس الرجعية 
 

لو لبسته رانيا ..بع خطوط الموضة الحالية فستان ليس مختلفا عن ما نراه في التلفزيون يت
مر الفستان أمامي مرور الكرام ...في مهرجان مراكش السينمائي لما صار ما صار 

 فستان اسود عادي جدا خصوصا إذا لبس في مهرجان ،على االنستغرام لم اهتم له
رانيا لم أكن ألتذكر ذاك الفستان ومن لبسه لو لم ينصبوا مشنقته ومشنقة . سينيمائي

 .يوسف
 

ال شئ يقال عن هذه المهزلة المهينة لكرامة الفرد وحقوق المرأة ،بالخصوص، إال أن 
محاكمة أي شخص بسبب مظهره الخارجي وذوقه في انتقاء مالبسه مهما كانت عارية، 
غريبة أو خارجة عن المألوف فهو اعتداء معلن على حقوق اإلنسان وحرية الشخص في 

 .ه في اختيار مصيرهالتعبير عن نفسه وحق
 

يتحلل ..عالمنا العربي يقع فوق رؤوسنا ويتناثر تحت أرجلنا قطعة قطعة وحبة حبة 
كالتراب ويتسرب كالرمل بين أصابعنا ،عندنا أطفال يموتون جوعا وقصفا في اليمن 

عندنا من المصائب ..، عندنا صحافة مبتورة األعضاء سوريا عندنا بلدان تموت جوعاو
كل الحياة الدنيا وأنتم كل ما تريدنه هو االنتقام من سيدة مهنتها التمثيل ،من والهم ما يث

أن تنشف األلسنة في ذكرها ل االقالم تجف من الكتابة عنها والمفروض عليها أن تجع
 !والحديث عنها قبل ينتهي أي المهرجان دخلته

 
 

رير مصيرها فبإبسم كل امرأة تتمسك بحرية جسدها وبحق كل أنثى تتشبث بحرية تق
ئكم الجائرة على دوحرية فكرها أطعن في وصاية الرجل ووصاية المجتمع ،أطعن في مبا

التي تحث  أطعن في أخالقكم السطحية وضمائركم الجاهلة المنعدمة الفكر،" فقط"المرأة 
فأخالقكم كالم مرسل ليست له مبادئ ومبادئكم . على الكذب والنفاق وازدواج الشخصية

 ! لهنباح ال أخالق
 

اتركوا األنثى وشأنها فهي ال تتذمر حين تري حلمات الرجال تتشمس على شواطئ 
   فأنتم ربما تضنونها قطع ثلج ال تحس...البحار
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  :المقدمة
 
  العرب عبيد سلطة، تواقين للحكم، رجال عنف

، ويؤلوهون وقسوة، يقدسون الزعيم والقائد والرئيس
  .الخليفة والسلطان واألمير واألمام والولي والشيخ 

  
هم مع الحاكم، في قوة سلطته وزهو عصره، سطوع 
نجمه وبقاء عهده، ومن جهة أخرى، ينقلبون عليه في 

جمه، وأنزواء دوره، وتخلخل ن، وأفول ضعف حكمه
   .سلطانه

  
لعرب مجبولين على الوالء والعداء، وعلى التأييد ا

، العرب رجال والمعارضة، على النظام والفوضى
األمر في تطبيقه على الرسول ال يختلف هذا !. قالباتأن

، كان زهو عهده وقوة دعوته ونشر رسالته، ففي دمحم
ن الحال أختلف في ، ولكحابهاألعظم واألكبر في نظر أص

، واألمر أنجر !!بهوت دعوته وضعف قوته وقرب منيته
ى على آل بيته وأحفاده بعد وباال ودما وفتكا مريعا حت

، هذا ما سأتعرض له في هذا البحث المختصر من وفاته
أنقالبات دموية مروعة على الرسول ومن ثم على آل بيته 

وليس والوقائع المختارة وردت على سبيل المثال .. 
  .الحصر

 
 :|||النص مع أضاءأت

 
بشائر يمكن القول أن أولى ": وصية الرسول "- 1

سول ، هو عندما طلب الرأنقالب الصحابة على رسولهم
، قبيل وفاته يوم االثنين أن يكتب وصية لصحابته وعشيره

حتى يوجههم ويهدي ، بأيام/  هجري 11 ربيع األول 12
، وأقربهم على مسارهم من بعده، ولكن جمع الصحابة

، ربما لخوفه من ر بن الخطاب، أبى ذلك، عمالرسول
عمر وأبو بكر، من  -كتابة شيئا مما يؤثر على تخطيط 

، وأن ، لذا أستبق األمر وقال ما قال!بعد وفاة الرسول
من الحقيقة وليس الذي وصلنا من الممكن أن يكون جزءا 

ؤال األسالم س/ ، فقد جاء في موقع !!الحقيقة بكاملها
   :، التاليبتصرف، نقل وجواب

  
َعن اْبن عباس قال(( َ ٍْ َّ َ َلما حضر النبي قال: َِ َ ُّ ِ ََّ ِ ُ َّ ِوفي البْيت : َ َ ْ ِ َ

ْرجال فيهم ِ ِ ٌ َ َ عمر ْبن الَخطاب قالِ َ ِ َُّ ْ ُ َ ِهلم أكتب لكم ك: (ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْتابا لن َ َ ً َ
ُتضلوا بعده ََ ْ ُّ ِ ُقال عمر) َ َ ُ َ َإن النبي َغلبهُ ا: َ َ َّ ِ َّ َّ ْلوجع وعندكم ِ ُ َْ ِ َ َُ َ ْ

ْالقر ُ ، واختلف أهل البْيت، واختصمواْ ُآن فحسبنَا كتاب  َ َ ُ َ َّ َْ َْ َِ َْ ِْ ْ َ َ َ ُ ِ ُ َ َ ُ ،
ِفمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول  ك ِِ َ ََّ ُ ُُ َ ِْ ُْ َْ ُْ ُ ْ ُ ّ َ ْ َ ُ ُّتابا لن تضلوا َ ِ َ َْ َ ً

ُبعده ََ ْ، ومنهمْ ُ ْ ِ ُ من يقول ما قال عمرَ ََ َ َُ َ َ ُْ َّ، فلمُ َ َا أكثروا اللغَط َ َّ ُ َ ْ َ
ِواالختالف عند النبي ّ ِ َّ َ ْ ِْ ِ َِ َ ِّقوموا عني: (َ َ ُ ِقال عبْيدُ ) .ُ ََّ ُ َ َفكان : َ َ َ

ُاْبن عباس يقول ُ َ ٍ َّ َ َإن الرزية كل الرزية ما حال بْين : ُ َ َ َ َ ِِ َّ َِّ َِّ ََّّ ُ َ َّ
َالرسول وبْين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختال ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َ َ ُْ ُِ َ ْ َ ََ َ َ ُ ْفهم َ ِ ِ

ْولغَطهم  ِ ِ َ َ((...  
 

أول خذالن وعدم طاعة ألمر أرى أن هذه الواقعة هي 
، وذلك فقط عند شعور وأحساس صحابة الرسول الرسول

هنه ودنو أجله وقرب رحيله األبدي، هؤالء هم بضعفه وو
م تحول وأنقلب الى أهمال ، كل والءهصحابة الرسول

  .!!، أنهم كحال عرب اليوموأجتناب
 
 ربيع 12/  بعد وفاة الرسول ،"سقيفة بني ساعدة "- 2

 الصحابة للسلطة والحكم ، خطط هجري بأيام11األول 
وكل ذلك تم ، والخالفة، تاركين الرسول مسجى ببيته

صر األمر بأبي بكر ، من أجل حبقيادة عمر بن الخطاب
، مع العمل على أبعاد علي بن أبي طالب الصديق كخليفة

مشغوال أصال بتحضير الرسول ن ، الذي كا!فةعن الخال
، نقل بتصرف عن ويكي شيعة/ ، فيحدثنا موقع للدفن

   :"السقيفة" حادثة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، التي حدثت ًوقعت أهم أولى الوقائع، بل أعظمها تأثيرا((
، وكانت  من الهجرة11مباشرة بعد رحيل النبي في السنة 

التجاهات ًمنعطفا بالنسبة إلى الكثير من األحداث وا
قسمت الصحابة في سقيفة فبينما ان. الالحقة لكافة المسلمين

فة قسم من يطالب بخال: بني ساعدة إلى فريقين منافسين
، وأخر يطالب بخالفة سعد بن عبادة وهم من األنصار

ة ثل - في نهاية المطاف -أبي بكر وهم من المهاجرين 
ّ، فيتم آخرون، ثم يتبعها ّتلتف حول أبي بكر وتبايعه

، وذلك في اجتماع تنصيبه كخليفة على رؤوس المسلمين
أولهم  -لم يحضره أحد من بني هاشم وأهل بيت الرسول 

.  النشغالهم بجهاز الرسول وتوديعه،علي بن أبي طالب
ونزاع في المدينة وقد كانت مبايعة أبي بكر محل خالف 

ًفضال عن . ّ، كما تحفظ البعض بشأنها الزمنلفترة من
بعض الصحابة الذين كانوا يعتقدون بأن البيعة هذه مخالفة 
ّلما وصى به الرسول في واقعة غدير خم ومواقف 

  .))أخرى
 

أرى أن هذه الواقعة هي التي غيرت مسار الخالفة الى 
! سول دون أبن عمه علي بن أبي طالبصحابة الر

، وهي التي  دموية آلل البيت فيما بعدلتصفيةوكانت بداية 
والحكم والخالفة قلبت بنفس الوقت مسار تاريخ السلطة 

" أبو بكر وعمر"، من آل بيته الى ثنائية بعد وفاة الرسول
را من أن األمر سيخرج عن ، الذين أستشععثمانو

! .. ب الرسول بكتابة وصيته قبل وفاته، منذ طلسيطرتهم
ه قد  الروايات تؤكد من أنعلما أن الرسول في بعض.

رسول بهذا ، وقال الأوصى بالخالفة لعلي بن طالب
ّمن كنت مواله فهذا علي : ("ّالمعنى في محتشد عظيم

ّم وال من وااله وعاد من عاداه، وانصر من ّ، اللهمواله
 عصر ّ وقد بلغ الحديث في كل)"، واخذل من خذلهنصره

ّحد التواتر بل تجاوز حده ن موقع التالي ، نقل بتصرف مّ
https://research.rafed.net( .  

 
أنقلب على آل البيت  حتى أبو بكر .."سهم فدك  "- 3

، بوفاة الرسول، خاصة فيما يخص األرث والمال
، در السنية والشيعية في عرض األمروتضاربت المصا

، ولكن !!نا بصدد أن نبحث أي الروايات أصحونحن لس
ضعفه أو وفاته فكل األمر أقول عند وقوع كبير القوم أو 

، الذي ذكر أبي بكر/ يختلف حتى مع أقرب أصحابه 
َإال تنصروه فقد نَصره  إذ أخرجهُ الذين (بسورة التوبة  ِ َّ َ َ َْ َ ْ ِ ُِ َّ َُ ُ َُ ْ َ َ ُ َّ

َكفروا ثاني اثنَْين إذ هما في الغَار إذ يقول لصاحبه ال  ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ُ ُ َ ُْ ِْ َ ِْ ُ َ َِ ْ َ َ
َتحَزن إن  م َِ َّ ََّ ْ ْعنَا ۖ فأنَزل  سكينَتهُ علْيه وأيده بجنود لم ْ َّ ٍ ُ َُ َ ُِ ُ َّ َ ََ ِ َِ َ َ ََّ َ َ

َتروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ۗ وكلمة  هي  ِ ُّ َِ ُ َّْ َُ َ ٰ َ َِ َِ َ َ ََ ََ ْ ََ ِ ََّ َ َ
ٌالعليا ۗ و عزيز حكيم  ِِ َ ٌ َ ُُ َّ َ َ ْ ملتقى / ، فقد جاء في موقع )40/ ْ

ِأبا بكر الصديق لم يعط أن (، نقل بتصرف أهل الحديث
ًدمحم أرض فدك عندما طالبته بذلك، عمال فاطمة بنت 
ُ، فهل يعقل "إنا معاشر األنبياء ال نورث: "بحديث النبي

أن فاطمة ال تعرف هذا الحديث وهو مختص بها وال 
ها وهي من المقصودين بهذا الحديث؟ وإذا يخبرها أبو

  ؟لف كالم النبيعقل أن تخاُ، فهل يكانت تعلم بهذا الحديث
  

زواج النبي ، بل طلبه كذلك أد فاطمة بهذا الطلب لم تتفر
 .وكذلك طلبه العباس عم النبي. كما في البخاري وغيره

 طلبوا شيئا محددا ولم يكن طلبهم في جميع اإلرث وإنما
ت تسأل إرثها من كل ما ففاطمة لم تأ. وهو مال الفيء

 والسهم من ، وإنما جاءت تسأل عن مال فدكترك النبي
العموم ألنهم لم خيبر هذا يدل على علمهم بالحديث في 

فلعلهم فهموا أن سهم الفيء يكون لهم . يطلبوا كل اإلرث
 .كان ينفق منه على نفسه وعلى أهلهبعد النبي ألن النبي 

همه للحديث على عمومه فلما سمعوا كالم أبي بكر وف
ًال أدع أمرا وإني وهللا  ":ولهذا قال أبو بكر، أقروا بذلك

، وقالت له "سول هللا يصنعه فيه إال صنعتهرأيت ر
، رواه اإلمام فأنت وما سمعت من رسول هللا: "فاطمة








  

 

 

 



 

    
ار -14         ات ال د:: ال ان ::  41 رق   الع ن–األول م ح                        2020  ي

   

 اريــاليس
Leftist 

روى : وفي نفس الصدد أيضا.. 10/ 1أحمد في مسنده 
البخاري عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر 

، فقال أبو بكر تمسان أرضه من فدك وسهمه من خيبريل
ال نورث ما تركنا صدقة إنما : "ل هللا يقولسمعت رسو

  .")يأكل آل دمحم في هذا المال
 

وهو من مصادر أهل السنة / نرى من السرد السابق 
، قبول فاطمة وأزواج والجماعة، ونلحظ من النص

، هكذا هي المصادر برأي أبو بكر.. لرسول والعباس و ا
  . !بيةؤيد مرجعيته العقائدية والمذهاألسالمية كل مصدر ي

  
 حب الخالفة والسلطة ،"ضلع فاطمة الزهراء "- 4

كم والقوة كان شعار صحابة الرسول، خاصة من والح
 يتعامل مع بنت ،حكموا من بعده، فهذا عمر بن الخطاب

مركز أبحاث / فقد جاء في موقع ! الرسول بكل قساوة
روى احمد بن يحيى  (:، نقل بتصرف التاليالحجةأنصار 

روف بالبالذري وهو من كبار محدثيكم ، المعالبغدادي
   : روى في كتابه انسا االشراف: 227المتوفى سنة 

  
ان ابا بكر :  عن سليمان التميمي وعن ابن عون586 -1

فجاء عمر ومعه .ارسل الى علي يريد البيعة فلم يبايع 
: قته فاطمة على الباب فقالت فاطمةفتيلة أي شعلة نار فتل

 نعم وذلك :قال ! ؟راك محرقا علي بابيات! يا بن الخطاب
في نفس المصدر يسرد و) . !!..اقوى فيما جاء به ابوك

: 352ال ابن أبي دارم المتوفى سنة ق. 1: ((ويبين التالي
ميزان / طت بمحسن إن عمر رفس فاطمة حتى أسق

  ، 1/139االعتدال 
  
إن  : 231قال إبراهيم ابن سيار النظام المتوفى سنة  . 2

البيعة حتى ألقت الجنين من ب بطن فاطمة يوم عمر ضر
احرقوا دارها بمن فيها، وما : بطنها، وكان يصيح عمر
الملل / لحسن والحسينفاطمة واكان بالدار غير علي و

  .))6/17، الوافي بالوفيات 1/59والنحل 
 

لرواية مصادر أهل ومن المؤكد أن هذا الحدث مناقض 
، أهكذا تعامل بنت السؤال هنا يتكرر. السنة والجماعة

أن األمر والحال طبيعي عند ، ولكن أرى !الرسول
، فالكل يبدأ العرب، خاصة حين يموت الزعيم والقائد

، !القديمة الغائرة في العقل الباطنبالكشف عن الحوادث 
الصحابة، وبين آل بيت / ت بينهم تحديدا المسائل التي كان

ا خصوصه، والتي كان من المستحيل التعامل ب!الرسول
 .!!بهذا النهج في زمن حياة الرسول

 
ع عثمان زواجه  لم تشف،"مقتل عثمان بن عفان "- 5

من رقية وأم كلثوم، بنات الرسول، وقربه من الرسول، 
ي مركز أهل ، فقد جاء فمن الهروب من قتلته الشنيعة

، قتل عثمان، جامع القرآن ( :، نقل بتصرف التاليالفتوى
هـ على أيدي 35ذي الحجة  من 18وكان مقتله في 

، اختلفت أغراضهم وأهواؤهم غير جماعة عددهم األلفين
ًأنهم اتفقوا جميعا على عزله أوال ثم على قتله بعد ذلك  ً

نة بن كنا: غير أن الذين باشروا قتله هم. لهوكلهم قتلة 
وقيل سودان بن حمران : بشر التجيبي وهو الذي ذبحه

وني تسع طعنات من قتيرة السكالسكوني بعد أن طعنه 
، بعد أن هاب الناس ذلك خنجر، وكان الذي ابتدأ ضربه

،  القرآن هو الغافقي بن حرب العكيلكونه كان يقرأ
،  وركل المصحف برجله فسقط في حجرهضربه بالسيف

وص بن زهير وشاركتهم جماعة من أهل البصرة كحرق
، ومن أهل الكوفة جماعة مثل السعدي وحكيم بن جبلة

، و بعض المصادر . .)الك بن الحارث النخعياألشتر م
ّأخذ بلحيته إليه وهزه أن دمحم بن أبي بكر الصديق "تبين 

إنا ال نقبل أن نكون يوم القيامة مما يقول : منها وقال
َربنَا إنا أطعنَا سادتنَا وكبراءنَا فأض{ َ ََ َ َ ََ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ ِ َلونَا السبيلَّ َِّ ُّ {

نك أمسكت ن أخي إيا اب": فقال عثمان]. 67:ألحزاب[
  ."لحية كان أبوك يكرمها

  
هكذا .. قتل خليفة وصحابي وزوج أبنتي الرسول ذبحا 

هم العرب حين تكون الغاية هي السلطة والحكم فيكون 
 حتى مع الذي قال عنه ،لالقتل بأشنع طرقه هو الح

  ."استحي من رجل تستحي منه المالئكةأال " :الرسول
 
 وتتمثل هنا بعضا ،"مموت الحسن بن علي بالس "- 6

السياسي / أبي سفيان من مؤامرات الصحابي معاوية بن 
، ث أتفق مع زوجة الحسن على تسميمه، حيورجل الدولة

 :، التاليمفكرة األسالم، نقل بتصرف/ فقد جاء في موقع 
 من ربيع 5وتوفي الحسن بعد خلعه بالمدينة في ( .. 

خلون من  من الهجرة وقيل توفي لثمان 49األول سنة 
ن ، ويقال إ وصلى عليه سعيد بن العاص50 سنة المحرم

، وقد قيل إن زوجته معاوية لما بلغه موته سجد شكرا
جعدة بنت األشعث سمته فمات وكان يزيد بن معاوية قد 
وعدها أن يتزوجها إن سمته ففعلت ولم يوف لها فلما 

 ا لمإن: ليه تسأله الوفاء بما وعدها فقالمات الحسن بعثت إ
  .)نرضك للحسن أفنرضاك ألنفسنا

 
من أجل السلطة والحكم والخالفة، كل شي مباح 

لثمن والضحية الغدر بحفيد ، حتى وأن كان اومستباح
  .الرسول

 
 وقعت على "واقعة الطف/ مقتل الحسين بن علي  "- 7

 للهجرة والذي 61 محرم سنة 10ثالثة أيام وختمت في 
ت ليومنا هذا  ال زالم، وهي واقعة 680 أكتوبر 12يوافق 

في ، فقد جاء شاخصة ماثلة للشيعة، يتذكرون مناقبها
 :، نقل بتصرف التاليمركز األشعاع األسالمي/ موقع 

م و النبال حتى صار ثم بدأوا يرشقون الحسين بالسها(
ويلكم : ثم صاح عمر بن سعد بأصحابه.. درعه كالقنفذ، 

 إلى ويلك إنزل: ّإنزلوا وحزوا رأسه، و قال لرجل
 و جلس على صدر ٌفعند ذلك أقبل شمر.. الحسين و أرحه 

 مع الحسين رهط من آل ، وقد قتل)..الحسين وحز رأسه
 ، يخبرنا موقع الرسول بيت

arabic.islamicweb.com  نقل بتصرف/  بالتالي:  
من أوالد علي بن : من قتل مع الحسين في كربالء، وهم (

.  العباس– جعفر – عثمان – دمحم – أبو بكر: أبي طالب
 علي – عثمان – عمر –أبو بكر : ومن أوالد الحسين

 – عمر –أبو بكر : ومن أوالد الحسن.  عبد هللا–األكبر 
 – عبد هللا –جعفر : ومن أوالد عقيل.  القاسم – هللا عبد

ومن أوالد عبد .  عبد هللا بن مسلم بن عقيل–رحمن عبد ال
يهم الحسين ومسلم ف إل دمحم ، وأض–عون : هللا بن جعفر

  ...)بن عقيل 
 

 الحادثة لها دالالت متعددة منها، أنه في سبيل أن هذه
 على ، حتى وأن قضيد، كل شي وارالحكم والخالفة

ن قبل الصحابة م!! معظم أحفاد الرسول وآل بيته
  .والمسلمين األوائل

 
  :خاتمة مضيئة

 
ا وغنموا وسبوا النساء ، وكل الذين حاربوأن الصحابة*

 الرسول، ومنهم المسلمين األوائل، أستثناءا معظم آل مع
، قد ن بأن الرسول دعوة ورسالة ومكانة، مؤمنيبيته

بداية عهد الحكم والسطة ، وما تبقى هو تهت بموتهأن
أشارة ، لذا بادر أبو بكر الصديق بأرسال أول والخالفة

، أراها حاسمة واضحة دالة للمسلمين، بعد وفاة الرسول
 في بحثنا المختصر هذا، وهو خطابه الذي جدا محورية
َّأما بعدُ فمن كان منكم يعبدُ محمدًا صلى : (قال به التالي َ َّ َ ُ ُ ْ َْ َْ ُ ْ ِ َ َ ْ َ َ

َ علْيه وسلم فإن محمدًا صلى  علْيه وسلم قد مات  َ ِْ َ َ ََّ َّ ََّ َ ََ َِ َِ ََ ُ َُ َُّ ََّ َّ َّ َ

َومن كان يعبدُ  فإن  ح َ ََّ ََّّ َِ َُ ْ َ َ َ ْ ُ ال يموت ٌّيَ ُ َ ، )أخرجه الحاكم/ َ
، وبدأ عهد  على أن حقبة دمحم قد أنتهت وقضتوهذا دليل
، !!ه القائل، بأن الذي تجلوه وتعبدوه قد ماتجديد ربط

، وهذا مؤشر على أن بعض المسلمين "هللا لم يمت"ولكن 
ذه داللة ، وه!!كانت تقدس وتؤله الرسول في حياته

، وما "سيبدأ"، وليس "أللجميع بأن عهدا جديدا  قد بد
  التي ذكرنا بعضا منها في أعاله /حدث من وقائع ومآسي 

وأن أبو . !لي على نهاية حقبة الرسول ودعوتهدليل عم
.. ، وقال قوله م يمهل الدموع أن تجف على الرسولبكر ل

، وضع حدا فاصال لنهاية عهد الرسولوحسم األمر و
 ولكن أن المقصود ليس عبادة الرسول فقط،وأرى 

، والرسالة الرسول قد قضى: "المقصود يرمي الى أن
، ا وواسطة نحكم أو يحكم من خاللهاالمحمدية بقت ستار

  ."د الخالفة والسلطة والحكم قد بدأوعه
 
حال األسالم المسلمين بات مأزوما، فمرة المسلمين األن *

م وصل بهم األمر حد التأليه بعلي، ، وبعضهيقدسون عليا
 يقدسون الحسين، والقاديانية مثال، تقدس والبعض األخر

،  معتبرة أياه مرة المسيح، ومرة دمحم"ميرزا غالم أحمد"
، ولكن جل خرى المهدي المنتظر والنبيين معاوأ

 جفاء ، بعدين رجع بهم الحال الى تقديس دمحمالمسلم
نزلة مكانته ، من تعزيز مالصحابة والمسلمين االوائل
، حتى أصبح !! قرنا14 وقدسية دوره ورسالته، قبل
مكنا، ودون حساب وعقاب التجديف على الذات األلهية م

 ! ..ذات المحمدية فيعتبر من المحرمات، أما مس اليذكر
 

ذا يريد أن يكون ، يجهل ماوأرى ختاما أن األسالم
يجهل ماذا يشكل ، للمسلمين كعقيدة، ومن جانب أخر

 األسالم للمسلمين، من كونه دين ورسالة وكتاب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ُكيف الجمع َْ 
 بين عمالقين
 ٍفي حقيبة،
ِالحمداني َ َ َ 
ِوبوشكين ْ ُ! 

 َكيف ؟ أهي
ٍتهيؤات كْيف َّ ُ! 

ُأمنها حلم ليلة صيف ُ َّ ِ َ! 
ِفي المعالي، َ َ 

َمعالْيك، ِ َ َ 
ٌمعالم ِ َ َ 

ِلذروات الحضارة َْ َ َ َ ُ 
ُال يمرر َّ َ ُ 

 ..بينها
َوإن شئت ْ ِ   
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 في التطبيع وذيوله 
 

وهذا األخير ال يأتي دفعة واحدة  "تطبيع"وعلى غراره تأتي كلمة "تفعيل"في اللغة نقول
ًأو عبر خطوة سريعة أو عابرة ؛بل هو مسار طويل وصوال لغاية أو هدف يتوخى تغيير 

لنفسي مع العدو، ويتم ذلك بأشكال الواقع بالتراكم التدرجي البطيء، لكسر الحاجز ا
ثقافية واقتصادية وتجارية وعلمية وسياحية ودينية وأمنية، وسياسية ودبلوماسية : مختلفة

 .وهذه األخيرة تتم حين تستوفي الشروط األخرى مقاصدها
 

مع  ،احدة لكنها قد تصل إلى األلف ميلقد يبدأ التطبيع مع العدو الصهيوني بخطوة و
ًممكنا "اوتسي تونغ على استخدامنا هذا، والهدف هو جعل غير الممكن االعتذار لـ م

؛ وبالتالي جعل الوجود الصهيوني ً"مجزيا"و " ًمرغوبا"أو حتى " ًوالمرفوض  مقبوال
ًفي فلسطين أمرا طبيعيا، وهو ما يستوجب قطع دا ، بره قبل أن يستفحل وتصعب مواجهتهً

 تغلغل ناعم وهادئ وحتى غير ، من خاللدتر االستعمال والتكرار واالعتيابحكم توا
، بل و ضبابي في بعض األحيان يتغلف بأشكال غامضة ومبهمة وبريئة، لكنه معلن

ًسيحدث تشوشا مؤثرا في النفوس والعقول والمصالح ً. 
 

وهذا سيعني شئنا أم أبينا قبول الرواية اإلسرائيلية عن فلسطين المحتلة والتي فشلت في 
 1920؛ الذي وضعه مؤتمر سان ريمو العام 1917ذ وعد بلفور العام تقديمها للعالم من

 التي قسمت 1916ِموضع التنفيذ عبر عصبة األمم وفي إطار اتفاقية سايكس بيكو لعام 
، وشجعت بريطانيا 1922البالد العربية؛ ووضعت تحت االنتداب البريطاني العام 

رض واحتالل السوق واحتكار الحركة الصهيونية على تنفيذ مخططها بـاستعمار األ
ً فضال عن تسهيل مهمة 1917ًالعمل وتشجيع الهجرة اليهودية ترافقا مع وعد بلفور 

الحصول على األسلحة وتكديسها، والهدف من ذلك التسليم باحتالل فلسطين والتخلي عن 
 .ّالحقوق التأريخية الثابتة وغير القابلة للتصرف، والسيما حق تقرير المصير

 
ًري أن محاوالت التطبيع الجديدة تتطلب جهدًا جماعيا متنوعا عربيا وإسالميا وبتقدي ً ً ً

ًرسميا وشعبيا للحيلولة دونه قبل فوات اآلوان، وقبل أن تستكمل خطواتها وشبكاتها  ً
بالتغلغل لدرجة يصعب وقفها حينذاك،ويقتضي هذا التحرك بالضرورة مواصلة الجهود 

صعد لفضح الطابع العنصري للصهيونية باعتبارها الفكرية والحقوقية على جميع ال
 1975حسب قرار األمم المتحدة لعام " أشكال العنصرية والتمييز العنصريشكل من "

والذي ألغي في غفلة من الزمن حين وصلت االختالفات العربية أوجها في مطلع 
 .التسعينات

 *المدينة المفتوحة... القدس الشريف 
 

، بل والشرق األوسط، لتغدو مشكلة ي الصراع العربي الصهيونتتجاوز القدس إشكاليات
 اإلسرائيلي –دولية كبرى، ال يمكن حل قضية الشرق األوسط وأساسها الصراع العربي 

 .دون حل عادل وسليم لمشكلتها
 

وبهذا المعنى فالقدس إحدى إشكاليات العالم المعاصر والنزاع الدولي المستديم، إذ تشكل 
ًعاطفة واألرسخ رمزية واألعمق تجذرا في الوجدان الديني والقومي القضية األكثر 

فقد ارتبطت بديانات .  وتاريخ فريدل آخر مشكلة فريدة، لمدينة فريدةإنها بقو. واإلنساني
 38ًوكانت عبر تاريخها مسرحا لحروب واحتالالت وحصار ألكثر من . مقدسة ثالث

 مرة وتم 25ر وتم التناوب على حكمها  مرة من الحصا20ًقرنا من الزمان، حيث عانت 
 . مرة17تدميرها 

 
ًتشكل القدس جزءا من الموروث الروحي للبشرية، ولها مكانة فريدة ومتميزة روحيا  ً

المدينة وفرض نمط واحد من  "تهويد"للديانات السماوية الثالث، ولذلك فإن محاولة 
ق السكان، إنما هي محاولة الديانة عليها أو شكل من اإلدارة باإلكراه ومصادرة حقو

إللغاء طابعها المتميز وإقصاء التعايش بين أديانها وتكويناتها المختلفة وإحالل االحتكار 
ولهذا فإن محاولة الكيان  .ًبدال من التسامح الذي اتسم به تاريخها القديم والحديث

ًالصهيوني االستيالء عليها وضمها قسرا، بل واعتبارها  إنما هو " دةعاصمة أبدية موح"ّ
استهتار بحقوق الشعب العربي الفلسطيني التاريخية واستخفاف بالقانون الدولي الذي 
ًيحرم االحتالل والضم واإللحاق بالقوة، فضال عن االستيطان، ويعتبر ذلك في عداد  ّ

 .الجرائم الدولية الخطيرة ضد اإلنسانية
 

نطن ك الخطوة ونقل سفارة واشّولعل إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب تأييده لتل
، إنما هو تجاوز سافر وصارخ لقراري مجلس األمن الدولي األول إلى القدس المحتلة

 آب 20 الصادر في 478 والثاني رقم 1980) يونيو( حزيران 30 الصادر في 476رقم 
من العام نفسه، وبقية القرارات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة التي ) أغسطس(

قوة "تغيير معالم مدينة القدس وتركيبها الجغرافي بوصفها " إسرائيل"محاولة تشجب 
ًال يجوز لها ذلك مطلقا، وثانيا بطالن " احتالل بشأن ضم القدس الذي " القانون األساسي"ً

اتخذه الكنيسيت لما له من تداعيات على السلم واألمن من جهة، ومن جهة ثانية لمخالفته 
ّ، والسيما 1949ن الدولي واتفاقيات جنيف الصادرة في العام الصريحة لقواعد القانو

، ويقرر مجلس األمن اعتبار االجراءات  الرابعة الخاصة بحماية المدنييناالتفاقية
 وهو ما ينبغي التمسك به والعمل بموجبه على ،ًاإلسرائيلية باطلة أصال ويجب إلغاؤها

  ّجميع الصعد، والسيما في المحافل الدولية
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 إفشال العلم في توقعها . ثورة ليس لها سابقة. صنع الكورونا فيروس كارثة كبرى

في العقود األخيرة من السنين أفرغت . وتطوير اللقاحات واألدوية هو من صنع السياسة
خضعت موازانات .  المهرةمراكز البحوث والتتبع العلميين من كثير من الكوادر

كأن النيوليبرالية . قلصت صالحياتها. ًلمؤسسات حكومية في البلدان المتقدمة علميا
صارت ترى االنسان ال تصيبه األوبئة، وأن الصراع على الكرة األرضية هو صراع 

 ير ضرورة) النيوليبرالية(ّفيما يتعلق بالطبيعة، لم يعد النظام العالمي . ثقافات وسياسات
بكل فجور جرى انتهاك غاباتها، خاصة االستوائية، وهي . التواؤم مع أمنا الطبيعة

مصدر األوكسيجين، وجرى اعتبارها مجرد مورد للمواد المالية واألولية، كما االنسان 
عليهم أن . إله يعبد، يسجد له كل البشر. صار المال هو القيمة. مورد للعمل وصنع القيمة

 .يسجدوا ويخضعوا
 

حتى . ّل الغرب الى مجتمع استهالكي صدر كل صناعاته الى أسيا وأميركا الالتينيةّتحو
هي . يستوردها من الصين وبقية أسيا. اآلن ليس لديه العدد الكافي من األقنعة الواقية

فليصنعها هؤالء . ال تستحق االهتمام. قماشة مع خيط مطاطي على الطرفين ال أكثر
ًيصيب من ذلك ماال . يستثمر فيما يصنعه اآلخرون.  يصنعالغرب يستهلك ما ال. األوباش

ًوقد صار التعبير دارجا في لبنان ألسباب سلطوية (نظام نيوليبرالي ريعي . ًكثيرا
أما أجهزة التنفس االصطناعي فهي أقل من . قوامه المال وتكريس الثروات) سياسية

أما . ى الجزء األكبر منهايبدو أن الجيوش تسيطر عل. المطلوب في كل مكان في العالم
جميعها تعاني من . الفضيحة الكبرى فهي في المستشفيات وأجهزة الطبابة بشكل عام

وهذه األعداد المعلنة ليست . االنهيار تحت وطأة األعداد التي تلجأ إليها في هذه األيام
هزة على األقل هي ليست كبيرة بالنسبة للهلع الذي أصاب الناس والذي كان ألج. كبيرة

األطباء والممرضين والممرضات يموتون بأعداد . اإلعالم، عن حق، نصيب كبير منه
ّهذه أحيانا تطلب من الجسم الطبي استخدام الثياب الواقية . تخفيها السلطات في الغرب

الغريب في األمر أن السلطات تصدر أوامر . والكمامات الواقية أكثر من مرة لندرتها
ي تعرف أن الجهاز الطبي ليس لديه ما يحميه من معدات حول معالجة المصابين وه

 .وثياب
 

األغرب أن جهابذة السلطات من اختصاصيي األوبئة يتحدثون 
ثم . واحد هو تكاثر المصابين حتى الذروة” حل“حتى اآلن عن 

في كل . يتناقص عددهم بفعل مناعة جماعية تنشأ في كل المجتمع
 األولى المنحنيات البيانية مدرسة أو جامعة يدرسون في الصفوف

النتشار وتراجع األوبئة، منذ أقدم التاريخ، عن طريق المناعة 
بدل من أن يستمر المنحنى البياني في الصعود، يهبط . التلقائية

وكأن المقصود أن يقتل أكبر عدد من الناس . نتيجة هذه المناعة
 .قبل أن يتالشى الوباء

يجنون من . نع أدوية وطعومات لمواجهة الوباءحتى اآلن تتسابق شركات األدوية لص
يعارضون في نفس الوقت، بال هوادة، استخدام األدوية التي استخدمت . ًذلك أمواال طائلة

أي أن الشركات ” جنريك“بنجاح ضد أوبئة مشابهة، ألن هذه تصنع اآلن تحت مسمى 
ى قوة وسيطرة شركة الكل يعلم مد. التي طورتها لم يعد لها حق الملكية الحصرية عليها

 .األدوية في هذا النظام االجتماعي
 

برامج إنقاذ هنا . كل هذا والسلطات حول العالم معنية بأولوية االقتصاد على االنسان
وهناك إلعانة الفقراء، بكميات صغيرة طبعا، ولكن األهم إعانة الشركات الكبرى وكأنها 

وثروات تكدسها، أو يكدسها عبر تاريخها لم تأخذ ما يتجاوز حصتها من أموال 
  . أصحابها، في دهاليز ما في هذا العالم

  
لديها ) غير المدراء(هذا في حين أن هذه الشركات تفهم دورها على أنه معاقبة العاملين 

تربح الشركات . وطردهم من العمل مع الحفاظ على الربحية، أو على البقاء كما يقولون
وتربح في أيام . وحة رغم أوضاع األكثرية وهم فقراءويسمون ذلك بحب. في األيام العادية

األزمة بمعونات من السلطات وبتحويل العاملين لديها الى عاطلين عن العمل؛ والشركات 
بقاء الشركة حتى لو لم .. تختار طردهم. بالطبع ترفض عند الشدة مساعدة العاملين لديها

 .يبقى فيها عامل واحد هو األولوية
 

وهي لم تؤمن ولم تثق . ة كل مبررات وجودها، األخالقية والسياسيةخسرت الرأسمالي
ًخسرت أوال ألنها احتقرت العلم رغم أنها صعدت معه، وأشاعت أنها كانت . بأي منهما

أفرغت المؤسسات العلمية . باعثة له ضد الدين، في حين أنها كانت على حلف مع الدين
لهدف األساسي الذي هو المعرفة، معرفة واألكاديمية من المضمون المعرفي، باألحرى ا

جعلت المؤسسات المعرفية واألكاديمية تلهث وراء . لصالح االنسان ال لصالح تدميره
 .المال واالستثمارات في بحوث علمية لصالح الشركات

 
منذ عقود وأساطين . صارت األولية عند الجامعات هي موازنات تتوازن ال معرفة تفيض

. صدق من قال أن العلم ليس تجارة رابحة. ن من تتجير الجامعاتالعلم األحرار يحذرو
 .الدين كان كذلك على مر الدهور

 
في العقود . لم يكن صدفة أنه عندما انفجر الوباء لم تكن المؤسسات العلمية جاهزة له

ًالماضية، أظهرت النيوليبرالية، وهي الرأسمالية في أخر مراحلها، عداء شديدا للعلم لم . ً
ه الى حالة الفقر وحسب، وانما أفرغت مؤسسات الدولة الداعمة للعلم والمعنية بالعلم تدفع

ًواتهمتهم وأدانتهم، قائلة أن بحوثهم متحيزة سياسيا ضد الطبقات . من أبرز الباحثين
أولوية . ّكما حدث في موضوع األوزون واالنبعاث الحراري والتغير المناخي. الحاكمة

النسان والعلم الذي ينفع االنسان بل هي الربح ثم الربح ثم الربح؛ هذه الرأسمالية ليست ا
 .المال، فوق المال، فوق المال

 
لكن علماء . هذا في االيديولوجيا التي تتبناها. تعتبر الرأسمالية أنها طبيعة بشرية

. بالطبع ما له بداية له نهاية. االقتصاد يجمعون أن الرأسمالية بدأت منذ خمسة قرون
ولنفترض أن الرأسمالية أضيفت . ل هل ستكون هذه النهاية دون نهاية البشرية معهاالسؤا

ّ أو ما يشبه تغير بيولوجي، فهل لها mutationللطبيعة البشرية عن طريق ما يسمى ال
وال نعرف . تأثير أقل من الكورونا؟ نعرف أن األزمة المالية وأزمة الكورونا متزامنتان

كلمة خوف ال تكفي، هلع . ال نعرف النتائج ونخاف منها. لسببأيهما األولى أو أيهما ا
 .أقرب للواقع

 
صحيح أنه نظام تقطعت أوصاله لكنه إذا كان . الهلع هو ما سوف يحصل للنظام العالمي

ال نظام جديد من االنسان . في طور السقوط فما من نظام جديد يمكن أن يحل مكانه
 . نفسه بأساليب أخرىسوف يجدد النظام. ولالنسان يحل مكانه

 
تلك . ًقدم لنا النظام نماذجا عن الدول التي استطاعت احتواء الكورونا والتقليل من نتائجه

هي الدول ذات الحكومات األقل ديمقراطية واألكثر حزما أو استبدادا في اإلمالء على 
 .الناس سلوكهم واختياراتهم

 
جماهير كبيرة . الى بطالة شبه شاملةاالنهيار الحاصل في االقتصاد العالمي سوف يؤدي 

ُوهذا لن يعطى إال على سبيل . في البلدان حول العالم سوف تزدحم من أجل رغيف خبز
عدم وجود قوى اجتماعية وسياسية لتعديل الوضع والنظام يشي بالضعف . اإلحسان

السلطات سوف تقمعها . ستكون أمامنا الفوضى عالمية. وعدم القدرة على فعل ذلك
ستكون جميع الدول في . ستكون رأسمالية دون ديمقراطية الليبرالية. عنف والسالحبال

حالة الحرب . وبعضها لديه سالح نووي. حالة حرب مع شعوبها ومع بعضها البعض
الرئيس األميركي أعلن أنه سوف يستخدم قانون الحرب للصناعة . معلنة ضد الفيروس

كأنه يعرف سوف يستخدم . تخدمه حتى اآلنلم يس. المقر في الحرب العالمية الثانية
 .قوانين الحرب في الداخل
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الحجر في المنازل شبه طوعي، لكنه تدبير . أفرغت الشوارع والساحات العامة من الناس
المحظور . الضرورة تبيح المحظور. الناس تحت عبء الضرورة” يختاره“. اضطراري

سة أي مشاركة الناس في السلطة وفي الذي سوف يقع هو إخالء العالم مما تبقى من السيا
. لم يعد للناس حديث سوى الكورونا وكيف تتالفى الوباء. القرارات التي تتخذها الدولة

كان ذلك أكثر . بعد سقوط االتحاد السوفياتي تحالفت الرأسمالية مع الدين واستخفت بالعلم
لى أن تدفع الرأسمالية ًوهم أيضا يوافقون ع. ًربحا بالنسبة لها ألن عدد الناخبين أكبر

كالهما ال يعبأ بالسياسة، وبالحوار بين االنسان . تكاليف تدميرها للطبيعة وغيرها
األهم لديهما هو العالقة مع هللا العلوي أو هللا الدنيوي . واالنسان، وبالعالقة بين البشر

 ).المال(
 

األرضي أمام يضيق طريق الخالص . ّمع اإلفقار تفرغ الساحات العامة من السياسة
وال مانع عند الرأسمالية من أن يطالب الفقراء . هم موعودون بخالص سمائي. الناس

بحقوقهم ليأخذوها من هللا ال ممن أفقرهم، أو يأخذوها في السماء ويعتقون حكام األرض 
 .من هذا العبء

اشية تجد الف. منذ سنوات وأهل الدراسات العلمية االجتماعية يحذرون من تصاعد الفاشية
المجتمع . لكل مجتمع آخر. اآلخر مستبعد. لكل فرد آخر. فرصتها في التباعد االجتماعي

ما أحدثته العولمة من تقارب، باألحرى من فرص أمام الناس . اآلخر مستبعد ومكروه
. ًسيكون مبعدا كل آت من خارجها. ّالحدود سوف تترسخ. لتجاوز الحدود سوف يزول

ًلحدود كال متكامال دون تناقضسوف يعتبر المجتمع داخل ا . ال حقوق للطبقات الدنيا. ً
تتجلى األمة، المقولة الميتافيزيقية، ال التي يصنعها . حظهم جيد في أنهم ينتمون الى األمة

أكثر المؤهلين . ستكون أمة حكام االستبداد ال أمة مجتمع الناس. الناس، بأسوأ ما فيها
. مسكين المجتمع المدني.  كانت الواجهة قيادة مدنيةلقيادة هذه األمة هم العسكر حتى ولو

في المجتمع الفاشي، . عند األجهزة العسكرية والميليشيات الفاشية” عدة شغل“سيكون 
لكنهم غير متساووين في من يحكم ويتسلط ويعيش على حساب . الكل متساوون في األمة

مارسون االستغالل بأبشع بالطبع هؤالء سوف يعتبرون أنهم يؤدون خدمة وال ي. اآلخرين
أنظمة االستبداد . أنواع البطالة المتفشية حول العالم تعطينا صورة عن ذلك. صوره

جحافل الفقراء أمامها . ”قوة ومنعة لألمة“سوف تساعد الشركات الكبرى ألنها فيها 
 .هو التضامن والتكافل والتضحية” خيار واحد“
 

ة الحالية وقبل األبوكاليبتوس الذي أحدثته الفاشية بدأت تظهر قبل األزمة االقتصادي
كأن الوباء جاء فرصة سانحة لتحقيق اتجاهات سابقة؛ باألحرى إلعطاء . الكورونا

 .االتجاهات السابقة كفة الرجحان
 

نظام جعل لالنسان غاية من . سيكون أسوأ بكثير. بعد الكورونا لن يعود العالم كما كان
. ّفرغ كرامته واعتداده بنفسه. أفقد معنى الذات. ن يولدًخارجه؛ جعل االنسان عبدا قبل أ

االنسان ال سالح له إال . ّالكورونا مسلح. اآلن يريد منه المواجهة في حرب غير متوائمة
ليس ذلك فقط، بل الكورونا لديه مشروع . ال دواء، ال لقاح. الجلوس في البيت واالنتظار

. ت دون سالح في أيام تراجع الديمقراطيةًأممي، االنسان يقاتل مشرذما على عدة جبها
ًكان على الرأسمالية الليبرالية أن تتعلم شيئا واحدا وأساسيا؛ عدوك موحد، فأنت يجب أن  ً ً

ال . ال تتوحد بالتعاون االنساني الكلي وما يسميه الرأسماليون اشتراكية يكرهونها. تتوحد
لى الكمامات وأجهزة التنفس، وحتى لم يستطع النظام العالمي التوحد ع. يبدو األمر كذلك

تتحدث التوقعات العلمية الجدية عن موجات جديدة من الوباء وهذا . توحيد المعلومات
 .مخيف

 
أنماط جديدة من . ًصار مصير البشرية ووجودها مرتبطا ببقاء الرأسمالية ووجودها

مالية العالمية من ّلم تتعلم الرأس. التعاون االنساني هي المطلوبة، ال الفاشية وأدواتها
. التاريخ عدة مرات؛ ربما كان التاريخ الى جانبها في الماضي، وهو ليس كذلك اليوم

ّفهل تتعلم . إصرارها على أساليب العمل المعهودة والمألوفة يهدد الحضارة العالمية

أم أن الدرس الوحيد الذي تعلمته من التاريخ هو أن ال . ّالدرس؟ هل تتعلم من التاريخ
 لم من التاريخ؟تتع
 

تستطيع اآلن . استطاعت البشرية في القرن الماضي التعاون في وجه الفاشية والنازية
التعاون في وجه الكورونا والجوائح اآلتية؟ ال تستطيع ذلك؛ ما زال المال بينها وبين 

فهل تتخلى . لم يعد المال أداة تبادل، صار أداة سيطرة. الناس، بينها وبين شعوبها
   الية عن أداة السيطرة الرئيسية؟الرأسم

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ِأتخيلك أآلن تصنعين 
 ًأطباقا من الحلوى

 ِيا لرقتك
 واعجبي

 أال تذوبين في الشيرة
 قد هويتك وهويت حالوتك

 واخترتك ولم تكن لي الخيرة
 انت الشمس والنجوم

 نحن الكواكب واالقمار
 نيرةِبفضلك الدنيا م

 ٍندور في أفالك حولك
 انت من تقررين مصيره
 هل لي االرادة في شيء
 ال فانت الملكة والسلطانة

 وانا العبد الفقير
 ِيستجدي لمحة منك

 ولو صغيرة
 انت الكل المتناهي في الكون
 وانا الدودة ذو القيمة الحقيرة
 هويتك واعرف انني دونك
 لكن لم ولن تكن لي الخيرة

 ٍظرة ووصلفاذا ما تفضلت بن
 ٌفالكرم منك جزيل

 والفرح سيسكن ألمد الزمان
   ٍبقلب لك فيه المكانة االثيرة
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  1حالة رقم 
 

يبلغني بأن امرأة تنتظرني للتحدث معي، أنهيت عملي في * جاءني هاتف من المكتب
لوجه هزيلة عندما دخلته شاهدت شابة شاحبة ا. الخارج وعدت إلى المكتب على عجل

الجسد تحاول أن تخفي نفسها كأنها ترغب أن ال يراها احد، محاولة منها إخفاء هيئتها 
 .الرزية

 
 .كان فيها الم عميق، وحزن في العينين واضح، تجاهد أن ال تسكب دمعها

 
 .ّسألتها كيف وجدت طريقها إلي؟، فأجابت بان طبيبة العائلة هي التي أرشدتها إلي

 .تها حتى انسكب دمعها غزيرا بحيث لم تكفي المناديل التي معها لتجفيفهاما إن أنهت إجاب
 سألتها ماذا أستطيع مساعدتها؟ وما هي قصتها؟

 .فبدأت تقص علي حكايتها منذ البداية
 

كانت شابة من إحدى دول شرق أسيا، تعرفت قبل اثنتا عشرة سنة على رجل دانمركي 
كانت ترغب في . اج رغم معارضة أسرتهايكبرها بخمس عشرة سنة، اتفقا على الزو

الهروب من بلدها الى دولة أوربية، بحثا عن حياة أفضل، تركت أسرتها وانقطعت 
لكن حلمها بالحياة األفضل سرعان ما تبخر، وسرعان ما اكتشفت الفرق . عالقتها بهم

 .بين الواقع الجديد وبين تصوراتها المسبقة
 

وار حياتها الصعب، المعاناة من الغربة والوحدة حد في البلد األوربي الجديد بدأت مش
كان . العزلة داخل جدران منزل جميل، مؤثث بكل األجهزة، لكنه تحول إلى سجنها الدائم

 .بيتا ينقصه الحب والعطف والحنان والدفء الروحي
 

لم تتصور أن يعاملها رجل غربي هذه المعاملة القاسية والرجعية وان يحشرها بين أربعة 
كانت قد بنت تصورها المسبق عن الرجل الغربي بأنه متحضر يحترم المرأة . رانجد

كإنسانة مساوية له، ويحترم حقوقها بناء على ما كانت تسمعه عن المكتسبات الكبيرة 
 .التي حصلت عليها المرأة الغربية، وخاصة في الدنمرك

 
فتاة .  اسود طويلكان زوجها الدنمركي يحلم بفتاة صغيرة، ذات بشرة داكنة، وشعر

ًمطيعة تخدم الزوج دون اعتراض، تنتظر عودته إلى البيت مساء، طعامه جاهز، 
 .والمنزل نظيف ومرتب

 
زوجة ال تشترط مشاركته في األعمال المنزلية، ليس لها عالقات اجتماعية، عالمها بيتها 

وقها، غير وزوجها وأطفالها، ال تشبه بشيء المرأة الدنمركية المتحررة الواعية لحق
المطيعة ألوامر الرجل، بل زوجة يطمئن إلى أنها ستبقى معه، قابعة في منزلها إلى 

 .األبد، ممنونة فضله عليها
 

 .ًثم أنجبا ولدا، هو اآلن في سن المرهقة
 

لكنها بعد فترة من إقامتها في الدنمرك لم تعد تحتمل البقاء بين 
ن المنزل فخرجت عن رغبة الزوج، وخرجت م.جدران البيت

وبدأت بتعلم اللغة، ثم عملت في احد المحال التجارية، ليس بهدف 
الحصول على المال وحسب، بل من اجل الخروج من زنزانتها 

 . وقيود بيتها وزوجها
 

وزاد وعيها بمعاناتها، فزاد إصرارها على التعلم لتحسين وضعها والحصول على عمل 
 .ى المدارس التجاريةأفضل، وكان لها ذلك بنيلها شهادة من إحد

 .سألتها ما هي المشكلة اآلن، إذن؟
 .لكن ما أن سألتها حتى عادت دموعها لالنهمار بغزارة مرة أخرى

قالت أريد أن انفصل عن زوجي، لكني ال اعرف كثيرا عن قوانين االنفصال، وتحديدا ما 
ع محاربتي وأخشى أن زوجي، المقتدر ماليا، يستطي. تعلق منها بحقي االحتفاظ بابني

 .بسهولة
 

ولكن لماذا تفكرين في االنفصال طالما انك تعملين وتخرجين من المنزل وصار : سألتها
 لك عالقات ومعارف؟

 .وما أن أنهيت سؤال حتى عادت مرة أخرى إلى البكاء والبوح
إن زوجي لم يقربني منذ أربعة سنين، وانه عصبي المزاج داخل البيت، ملول، : قالت لي
 .ني، وان ابنه صار يخافه ويتجنبه خاصة عندما يخرج عصبيتهال يحترم

 
ًاعرف بأنه يعاشر نساء أخريات، فعندما يعود مساء إلى البيت أشم روائح : وأضافت

قبل فترة : وتابعت باكية .العطور النسائية، وارى عالمات المداعبة على وجهه وجسده
معاهد، لكنه عارض ذلك بشدة، ًرغبت في ترتيب حفل ببيتي احتفاء بتخرجي من احد ال

وقاومت اعتراضه، ورتبت أمور الحفلة كلها وحدي، وقمت بدعوة مجموعة من أصدقاء 
غير أن زوجي حول الحفلة إلى جحيم، ولم يطق رؤيتي سعيدة . و صديقات المدرسة

وقوية، وشرب حتى الثمالة وفقد السيطرة على نفسه وقام بضرب وطرد احد أصدقائي 
 .من المنزل

 
زوجي الدانمركي، الذي كان يلبي حاجاته الجسدية و العاطفية خارج إطار الزوجية، لم 

 .يحتمل رؤيتي أحادث رجال آخرا كصديق
 

قصتها أشعرتني بغضب شديد من تصرف هذا الرجل الغربي، من كيفية تعامله مع 
 يمارس الجنس مع أخريات، ويهجرها أربعة سنين، ومع ذلك. زوجته الشابة األجنبية

 .يرفض االنفصال ليحافظ على بيته بالطريقة التي تناسبه وتؤمن مصالحه فقط
 

فكرت وأنا اسمع معاناتها، و أحاول تهدئتها، ومساندتها والوقوف إلى جانبها في هذا البلد 
الغريب، بأنها ليست الوحيدة، فالرجل هو الرجل سواء كان شرقيا أم غريبا، مسلما ام 

 .قوة ووعي المرأة ورفضها العنف الممارس عليهامسيحيا، والفرق هو درجة 
 

هذا ال يعني طبعا إنني مؤمنة بان سبب اضطهاد المرأة فقط هو الرجل، كما تقول 
، التي ترى أن الرجل هو مصدر "الفمنستية"توجهات معظم الحركة النسوية الغربية 

 .ي المجتمعاضطهاد المرأة، و ليس النظام الطبقي واأليدلوجية الذكرية السائدة ف
 

هناك قسم من الرجال الغربيين يتزوجون من فتيات صغيرات من الدول األسيوية و 
 .اإلفريقية الفقيرة لعدم قدرتهم على تحمل تحرر المرأة الغربية

 
على إي حال، بعد أكثر من اربع جلسات معها الرشادها و مساعدتها على ترتيب أمور 

عادت من جديد إلى المكتب أمراه أخرى غير  هااالنفصال ومعرفة حقوقها المتعلقة بابن
تلك التي التقيتها قبل شهرين، عادت مليئة بالثقة و البسمة على شفتاها، و شعرها األسود 

 .وقد الحظ بقية زمالئي في العمل التغيير الكبير الذي طرأ عليها. الطويل مسرحا
 

 سألتها كيف حالها ؟
ن زوجها مدة شهرين بهدف االنفصال، ولكنه عاد فقالت بانها جيدة جدا و أنها ابتعدت ع

إليها نادما، طالبا فرصة ثانية للعيش معا، واعترف بجميع أخطائه، واعتذر عن 
االنتهاكات التي مارسها ضدها، ووعدها أن يحترمها و يعاملها كإنسانة لها حقوقها وال 

 .يهين أنوثتها مرة اخرى
 

إنها الطريق، وسألتها كيف حالها، فقالت بعد اكثر من ستة اشهر شاهدتها صدفة في 
عزيزتي زوجك لم يتغير، بل أنت التي : فقلت لها .حسنة، وان زوجها تغيير كثير

ِتغيرت، و لم تعودي ترضي بحياة الذل، و اإلهانة، و على ضوء تصرفك وموقفك 
 .الرافض لتصرفاته السيئة تغيير في معاملته معك وتغير تجاه نفسه

 
والوقوف ضد الظلم والعنف هو الطريق التخلص من حياة العبودية و إن كسر الصمت، 

 .التبعية
 

على المراة معرفة قيمتها كإنسانة واحترام جسدها وعواطفها وشخصيتها، وعدم 
عليها ان تعي حقوقها، واالنخراط في العمل  .الرضوخ لتصرفات الرجل غير اإلنسانية

 داخل جدران البيت، متقوقعة على مشاكلها االقتصادي واالجتماعي، و عدم البقاء مقيدة
وكأنها تخصها وحدها فقط كأمر شخصي، بل يجب أن تحولها إلى أمرا عاما، و أن تلجا 

  ى طلب المساعدة من الجهات الخاصةإل
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  ًيتسم حكم األقلية دائما بالهشاشة والضعف والخطأ الجسيم في حسم الكثير من
مسائل السياسية الجوهرية في المجتمع، وذلك لوجود عوامل كثيرة تحول بينها وبين ال

أهم تلك العوامل على اإلطالق هو محاولة إرضاء األقلية التي ينتمي إليها . الحكم الرشيد
فإذا كانت هذه األقلية من ضباط الصف الثاني الفاشلين في . الحاكم، وكسب والءها

بياء الجهلة ولم تتوفر لديهم أدنى معرفة بالعمل السياسي، الجيش، وفوق ذلك من األغ
وليس لديهم أقل استعداد للمعرفة بحكم ما هم عليه من غرور نرجسي وكبرياء كاذب 

، وخلفهم رهط كبير من )مرض البارانويا(إلصابتهم بجنون العظمة وهذيان االضطهاد 
تهم السلطة والثروة والنفوذ، أمثالهم في الصفين األعلى واألدنى المتعطشين إلى مشارك

 .على الدولة السالم: فقل
 

عندما قام البكباشي عبد الناصر بانقالبه العسكري في مصر، وأطاح بالملكية ومعها نظام 
الحكم النيابي واالقتصاد الرأسمالي، ومصادرة المصانع والشركات الكبرى والممتلكات 

ِلبالد بأموالهم وأفكارهم، فيما عرف الخاصه لألثرياء وطرد الرأسماليين الكبار من ا ُ
، لم يكن ذلك لصالح الشعب كما زعم، ولكنه كان لصالح زمالئه من “التأميم”أنذاك بـ

ربما لم يكن ذلك متعمدًا على افتراض حسن النوايا، ولكن . الضباط األشرار دون غيرهم
مه السقيم وفهمه حدث بالفعل؛ نتيجة للجهل واإلصرار بعنجهية على الجهل، فلقد هداه عل

ًالمتواضع إلى تفضيل النهج االشتراكي على النهج الشيوعي، مع أن األخير كان مطبقا  َّ
لن يفضله . أنذاك من قبل أصدقائه وحلفائه السوفييت والتشيك واليوغسالف وغيرهم

خشية من إغضاب رجال الدين األزهريين والهواة المتدينين، فهو مشبع بالهوس الديني 
لك شأن الغالبية العظمى من المصريين، وكان ينتمي إلى جماعة اإلخوان شأنه في ذ

. المتأسلمين واعتمد على مساندتهم له الغتصاب السلطة في البالد قبل انقالبه عليهم
خاصة وأن الشيوعية كما هو معروف تنكر وجود اآللهة واألديان السماوية واألرضية 

فاتخذها “ االشتراكية”استهوته .  ووظيفتهمبوجه عام، ومن ثم تهدد مكانة رجال الدين
ًشعارا لتغطية إجراءاته العشوائية الهوجاء أو البهلوانية الحمقاء غير المدروسة وغير 
ًالمضمونة العواقب، والتي قلبت المجتمع رأسا على عقب، وأصابت المواطنين بسعادة 

 وتخريب ممتلكات الدولة، الفزع، فنشرت بينهم االنبهار واالستهتار والالمباالة والبذاءة
يا عم دي بقت ”: وعدم الثقة في أقوال المسؤولين في الدولة، وسمعنا ألول مرة عبارة

تتردد باستمرار على ألسنة الكثيرين منهم، فهل كانت اشتراكية البكباشي “ اشتراكية
 في الجاهل اشتراكية بالفعل، أم تهريج، دمر البالد وأمرض نفوس العباد، لذلك لم تترسخ

وجدان الشعب ولم تحظى بشعبية تذكر، ولذلك لم يكتب لها البقاء، وكان من السهل على 
 .خليفته أن يقضي عليها بجرة قلم

 
ال جدال في أن العودة إلى الرأسمالية مرة أخرى على يد خليفته العسكري أنور السادات 

ط، وخلقت طبقة لم تكن موفقة على اإلطالق، حيث اتخذت أسلوب السيولة وعدم االنضبا
َّواسعة من األثرياء الجدد الذين يتسمون بالجهل والجشع والفساد واالنحطاط، وأبقت على 
السواد األعظم من الشعب يعاني من الفاقة المادية والمعنوية إلى جانب أمراض ال حصر 

 .لها

هل كانت اشتراكية البكباشي الجاهل اشتراكية بالفعل، أم : نعود مرة أخرى لنتساءل
 تهريج؟

 
ًعادة يتم الخلط بين الشيوعية واالشتراكية، فيستخدم التعبيران أحيانا على أنهما 
متعادالن، خاصة وأن الشيوعية عبارة عن شكل متطرف من أشكال االشتراكية، ولدى 
ًالكثير من الدول أحزاب سياسية اشتراكية مهيمنة وأخرى شيوعية حقيقة، بل أن لدى 

ك معاقل الرأسمالية القوية مثل الواليات المتحدة والمملكة  بما فى ذل-معظم الدول 
االشتراكية، وقد  المتحدة وألمانيا االتحادية واليابان برامج حكومية تقتبس من المبادئ

 .ًتوجد بها أحزاب شيوعية أيضا
 

الشيوعية نظام سياسي، ال يمكنه التعايش مع األنظمة السياسية األخرى على العكس من 
 وهي نظام اقتصادى واجتماعي فى المقام األول، يستطيع أن يتعايش مع االشتراكية

األنظمة السياسية المختلفة، بل ويشكل ضرورة اجتماعية في األنظمة الرأسمالية للحد من 
عنفوانها واستغاللها لموارد الدولة وقواها العاملة، ويمكن أن توجد االشتراكية فى أشكال 

 األنظمة، رافضة بناء المجتمع على أساس طبقي، كما مختلفة تحت نطاق واسع من تلك
ُّأن االشتراكيين يؤمنون بأنه من الممكن أن يوجد تنقل من الرأسمالية إلى االشتراكية أو 
أن تشتمل الرأسمالية على مقومات اشتراكية دون تغيير أساسى فى سمة الدولة، 

لقيادة الطبقة الرأسمالية العتقادهم أن الدولة الرأسمالية كمؤسسة أساسية ال تصلح 
وفرض العدالة االجتماعية في نفس الوقت، ولذلك تعد إلى حد كبير جزء جيد لآللية التى 

 .يمكنها أن تستخدم فى مصلحة أى طبقة تتطلب ذلك، وخاصة الطبقات العاملة والفقيرة
 

لضرورى ًوإذا كانت الشيوعية تنادي بتوزيع اإلنتاج طبقا الحتياجات المواطنين ، فمن ا
ًأوال وجود إنتاج بدرجة كبيرة بحيث يكون كافيا الحتياجات كل فرد في المجتمع، ومن ثم  ً
يمكن إحالل السيادة الرأسمالية على الطبقة العاملة بسيادة العمال على الطبقة الرأسمالية 
وتنتهي بذلك الرأسمالية كطبقة، وليست كأفراد، ويسود المجتمع الالطبقى فى النهاية، 

 .ا هو ما فشلت في تحقيقة الشيوعيةوهذ
 

ٍأما االشتراكية فتتميز بمجموعة من الخصائص، أهمها ّ ُّ ّالمحافظة على حقوق الطبقات : َّ ِ ِ ُ
ُالعمالية في المجتمعات، السعي إلى تحقيق المساواة بين األفراد داخل المجتمع الواحد،  ُ ُ ُِ ّ ّ

ّالحرص على التخلص من السيطرة الخاصة بأصحاب ر ِ ّ ِ ّ ؤوس األموال، واستبدالها ُ
ّبمجموعة من القواعد التي تضمن المحافظة على حقوق الفقراء والعمال ُ ُ ُ ُالعمل على . ٍ

ِتوجيه المجتمع للتقيد بالسياسة االشتراكية بصفتها إحدى األنظمة الرئيسية لبناء  ّ ّ ُّّ ِ ُ
ّالمجتمعات القائمة على منظومة فكرية ٍ َ ِ ِالتأثير على النظام االق. ُ ّ ُ ّتصادي الخاص بالدولة ّ ّ ّ

ّواستبداله بنظام اقتصادي اشتراكي يعود بالفائدة على المجتمع ككل ّ ٍ. 
 

ًتعد االشتراكية انقالبا تاما على « : يقول المفكر المصري الراحل الدكتور فؤاد زكريا ُّ ُ
مفاهيم الرأسمالية التي حققت مكاسب مادية لألفراد فيما تسببت لهم بمخاسر معنوية 

 مما يجعلها تأتي كمحاولة السترداد القيم اإلنسانية التي أهدرها النظام الرأسمالي أكبر،
ًبجعل اإلنسان عبدا للقوى التي صنعها بيديه، فاألفكار االشتراكية تطمح إلعادة فرض 

. د :، أنظر»سيطرة اإلنسان على ذات الموارد التي سيطرت عليه في وقت من األوقات
كرية في مختلف النظم االجتماعية، مصر، القاهرة، مؤسسة الجوانب الف: فؤاد زكريا

 .9،10، ص 2017هنداوي 
 

لالشتراكية في مصر تاريخ طويل وأثر كبير، فقد ساهمت في إحداث تغييرات سياسية 
واجتماعية منذ بدايات القرن العشرين، فإليها يرجع الفضل في رفع الوعي بالقضايا 

كان ظهور بدايات الفكر . ب المصري وفئاته المختلفةالسياسية المختلفة لدي طبقات الشع
االشتراكي في مصر مع نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وذلك نتيجة 

ًوساهمت مبكرا في . اإلنفتاح على الثقافات الغربية التي بدأت في عهد الخديوي إسماعيل
يمات العمالية النقابية والسياسية، تشكيل وعي العمال بحقوقهم، مما ساعد في تكوين التنظ

إذ كانت مطالبها تتمحور حول تحديد ساعات العمل، والحصول على الترقيات، وتحسين 
» الحزب االشتراكي المصري«، تأسس 1921وفي عام . الرواتب والمعاشات للعمال

  .على يد المصلح االجتماعي ورائد االشتراكية المصرية سالمة موسى
  

تحرير مصر من االستعمار، تأييد حرية الشعوب وحق : ئ الحزب وكانت أهم مباد
ًاختيار المصير لكافة األمم، التوزيع العادل للثروات على العاملين طبقا لقانون اإلنتاج 

  . والكفاءة الشخصية، العمل على تحسين األجور والمعاشات والعمل على تحرير المرأة
  

رجال الدين اإلسالموي عندما أصدر وظهر أول صدام بين الفكر االشتراكي وبعض 
مفتي الديار المصرية آنذاك، الشيخ دمحم بخيت، فتوى بتحريم االشتراكية وعدائها للدين، 
ّبيد أن مناصري االشتراكية لم يبالوا بمثل هذه االتهامات في ذلك الوقت، وركزوا 

 الحزب دون  تم تغيير اسم1923وفي عام . نضالهم بين صفوف العمال والحركة النقابية
 .»الحزب الشيوعي المصري«سبب، ليصبح 
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ّ، أيد الحزب الشيوعي المصري الحركة 1952 يوليو 23بعد قيام االنقالب العسكري في 
االنقالبية بشكل كبير، وسط اختالف مواقف باقي األحزاب والحركات الشيوعية 

لى مقتل  والذي أدى إ1952 أغسطس 12وعندما وقع حادث كفر الدوار في . األخرى
ثمانية عمال ومحاكمة عاملين اثنين أمام محكمة عسكرية عليا، والحكم عليهما باإلعدام، 
ٌحدث إرباك في مواقف الحركات الشيوعية المؤيدة للضباط، فسعى النظام العسكري 

 إلى التخلص من الشيوعين، وقام بشن حملة اعتقاالت 1958الناصري منذ بداية عام 
م في معسكر أبوزعبل، أدت إلى وفاة عدد من كبار قادة الحركة واسعة عـليهم وتعذيبه

ولم يتوقف تعذيب الشيوعيين في . الشيوعية، منهم شهدي عطية الشافعي وفريد حداد
السجون المصرية إال عندما وجه مندوب يوغسالفي االنتقاد لعبد الناصر بسبب التعذيب 

 .قاء الزعيم تيتوفي السجون، خالل زيارة رسمية له إلى يوغسالفيا لل
 

، التي لم “االشتراكية الفوضوية”إتجه عبد الناصر بعد ذلك إلى ما يمكن تسميته بنظام 
يستطع بها تحقيق أقل قدر ممكن من العدالة االجتماعية، بل خلق طبقة جديدة من 

وهي . َّالرأسماليين الجشعين المنتمين إلى الجيش وغيره، مما زادت من فقر المواطنين
ّية غير محددة المعالم، تتسم بالجهل والمفهوم الخاطئ للملكية الفردية وتتميز اشتراك

ُأفكار منظريها بالبساطة والبدائية، مما أتاح لألثرياء الجدد استغالل الفقراء الستثمار ما  َّ
 .تراكم من ثرواتهم

 
وفي نفس الوقت أقحم عبد الناصر البالد في مغامرات سياسية وعسكرية فاشلة، في 

ياب تام ألفكار واضحة وسياسة عملية فعالة وحكيمة، فلم يستطع تشكيل ظهير شعبي غ
لفكرة االشتراكية، وأن شعبيته الجارفة، كانت له شخصيا وليست ألفكاره وأفعاله، وهو 

 .األمر الذى اليزال موجودًا حتى اليوم
 

لك أنشأ فعبد الناصر بحكم تعليمه العسكري ال يقبل إال بصوت واحد هو صوته، لذ
السجن الحربي والمعتقالت والتعذيب لمعارضيه، وقام أيضا بحل األحزاب واستثار 
ًالشعب للخروج في مظاهرات للمطالبة بالحكم العسكري بدال من الديمقراطية الذي طالما 

 بعد أن تركوا الثكنات وانشغلوا 67حاربها، وقد تسبب هو ونظامه العسكري في نكسة 
ًارة، وبعيدا عن النكسة العسكرية كان هناك الكثير من النكسات أشد بأمور السياسة والتج

ًضررا، نكسات اقتصادية وسياسية وإنسانية ووطنية على جميع المستويات، وما زالت 
 .األجيال المتعاقبة تذوق مرارتها حتى يومنا هذا

 
ب ًلم يكن عبد الناصر يفهم في السياسة شيئا، ووقع فريسة للغرور والنرجسية وح

السيطرة، ولذلك لم ينظر إلى النظريات االقتصادية والسياسية ال باحترام وال بتقدير وإنما 
كان يعتبرها أدوات حكم أو سيطرة يلجأ إليها فيأخذ منها ما شاء ويترك ما ال يروق له، 
من دون أن يعتبر النظرية كيانا حيا أو كيانا واحدا، بل إنه كان يأخذ من النظرية ما ال 

 . على أي صعيد، ويترك ما يراه مكلفا لهيكلفه
 

وكان الحشد الهائل من اعضاء االتحاد االشتراكي العربي، عبارة عن جسد بال عمود 
ًفقري، وأن هذا الجسد اصبح مليئا بالعناصر الرجعية لعدم وجود قضايا بارزة، وال 

ت من بعده من ولذلك تمكن السادا. مواقف كاشفة لالنتماء القومي واالجتماعي ـ الطبقي
تغيير معظم ما فعله بسهولة يحسد عليها ودون معارضة كبيرة، بل أن معظم أعضاء 
االتحاد االشتراكى والتنظيم الطليعى واللجنة التنفيذية العليا أيدوا السادات واتجاهاته بنفس 

  . قوة تأييدهم لعبد الناصر وتوجهاته
  

لماذا فشل : اليوسف تحت عنوانيقول األستاذ أسامة سالمة في مقال له بمجلة روز
والصورة الالفتة للنظر والتى التزال عالقة بأذهان « عبدالناصر فى إنشاء تنظيم شعبى؟ 

ثورة «م والتى سماها السادات 1971 مايو 15من عاشوا تلك الفترة عندما جرت أحداث 
 بعد ، وذلك»افرم افرم يا سادات«أن الجماهير خرجت تؤيد السادات وتهتف » التصحيح

أن تم القبض على معظم قيادات الدولة الرافضين للسادات، وكانت كل مفاصل الدولة فى 
أيديهم قبل أن يقدموا استقاالتهم  متخيلين أن الجماهير وأعضاء التنظيم واالتحاد 
االشتراكى سيخرجون فى مظاهرات دعما لهم مما يعجل بسقوط السادات ورحيله، ولكن 

د السادات سواء كان بتدبير منه وأجهزته أو بعفوية، وبذلك المواطنين  خرجوا لتأيي
منحوا الفرصة للسادات لإلطاحة بهم والسخرية منهم ووصفهم بأنهم يجب أن يحاكموا 

-لماذا/https://www.rosaelyoussef.com/-23690 :، أنظر»بتهمة الغباء السياسى
 .شعبى-تنظيم-إنشاء-فى-عبدالناصر-فشل

 
وقائع تاريخية وأحوال : نأسف لإلزعاج(عبد الرازق في كتابه ويقول المؤرخ مدحت 

إن الفالح المقهور من الجوع ومن « ): 2018سياسية، السراج للنشر والتوزيع، القاهرة 
القمع ليس : "ويوضح ،"التضييق عليه والعامل الفقير المسكين، عانيا من القمع الناصري

ًشانق تتدلى، بل هو أيضا دعاية وقاعدة ّفقط تعذيب ومعتقالت وأسياخ تحمى بالنار وم
حزبية ضخمة وهتافات جماهير تحتشد بالماليين وتظاهرات تتحرك وصيحات مفتعلة 
يملى على مطلقيها ما يقولون، وهذه الهتافات والتجمعات والصيحات والتظاهرات 

وحاالت البكاء واإلغماء في حب الزعيم إنما تضفي على القلوب واألفئدة رهبة كبرى 
وتساعد في عملية التنويم المغناطيسي للشعب على يد الزعيم الذي تكال له عبارات 

 .ً»التمجيد والتقديس، فيصير مؤلها
 

كان عبد الناصر يحشد الماليين من أجل الهتاف والصراخ له، وكانت أولى « : ويضيف
ستحدثة أولويات رؤساء مجالس إدارات المؤسسات التي تتبع لها المصانع المؤممة أو الم

أن يعطوا أوامرهم التي يتلقونها من اللجنة المركزية لالتحاد االشتراكي إلى جميع 
مديري المصانع الي تتبع لهم وأن يشرفوا على عملية تجميع أكبر عدد من عمالهم 
للذهاب إلى حيث يخطب الرئيس، فيقوم االتحاد االشتراكي بنقل العمال والموظفين إلى 

لترغيب في مكافآت سخية أو الترهيب من التضييق في العمل هناك، من خالل وسائل ا
 .»وخصومات في المرتب أو فصل الرافض

 
كانت لمدير كل مصنع من مصانع الثورة سلطات واسعة أشبه ما « : ًويستطرد قائال

تكون بسلطات الوزير، فما عليه إال أن يرفع سماعة التليفون إلحدى إدارات المخابرات 
الحربي للشكوى من عامل أو من مجموعة عمال تخلفت عن حضور أو إلدارة السجن 

خطاب للرئيس حتى تحضر مجموعة من الضباط والعساكر وتنقلهم إلى معتقالت كسر 
روح اإلنسان، أو تضعهم أمام الكالب الشرسة التي تنهش الكرامة والكبرياء قبل أن 

ًتنهش الجسد وتمتص الدم، ويكون ذلك إنذارا صارما لكل عام ل يتخلف عن حضور ً
 .»خطاب الرئيس والصياح له

 
هذا قليل من كثير عن عبد الناصر واشتراكيته المزعومة، والذي يتضح منه أنها لم لم 
تكن هناك اشتراكية حقيقية كما أن رأسمالية خلفائه لم تكن رأسمالية فعلية، بل استغالل 

ا، إلبعاده عن العمل َّوحشي لموارد البالد وأصولها بما فيها الشعب المغيب عمدً
ُلقد انتقل جل رأس . السياسي، ولكي يخلوا المجال للعسكر يجولون ويصولون فيه وحدهم

يعاني منها المال إليهم خالل فوضى سياسية عارمة داخل البالد والتي سوف تظل 
  المصريون لعقود قادمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اكرة الماضي، وأمحوها في زالل سأترك كل كوابيس الليل والنهار المتكدسة في ذ

 .األمل
سألفظ الهموم المتصدأ تاريخها في ذاكرتي، وأودع عتمة الحزن الموروث، أمحو آثر 

  .الجراحات التي ما زالت ترفض االندمال
 

ايام، تتسارع رقاصات زمني في انتظارها على قارعة الحلم، تنثر تأمالتي اليه رذاذ 
لتها سأوفي بالنذور، وأوزع خبز العباس في شوارع وبإطال. السالم على أجنحة الطيف

  .شموع الرحمة، أوقدها باتساع األرض، فهم رحلوا كي نستنشق االمان .النصر
 

ُعلى وسادة الليل، يغيب اللؤم والحقد والوجع، وفي األفق البعيد تذعر الغربان هربا من 
  .. حتضن الفلذاتسماء توشحت بشيلة األمهات ت ..اجنحة النوارس التي غطت السماء

  
 .بياض في بياض، فرس النصر بجناحيه يقترب الى أرض الرجاء، صهيله في األرجاء

  هل أودعك رغم ألمك الذي نخر عظام صالدتي؟
 

سيأتي الفجر ويبقى أثر الرحيل، لن أرش الماء بعدك ولن أرمي الحجارة، خذ مأساتي 
ه، وأرقص مع أمواجه سأوقد شموع خضر الياس، عند سفح دجلة أغني .بعيدا معك

  .بانتظار ذهب الصباح الذائب في أعماقه تحت زوارق الصيادين
 

ِتراتيل فيروز وغضبها الساطع يأتيني بأخبار الغَضافر من ساحة االحياة، تتلوها زغاريد  َ
، أم معفرين بحناء األرض ترفرف اجنحتهم !الالهثات انتظارا، هل عادوا سالمين

  .ىفراشات حائمة حول نور العل
 

   أيها الزمن، كن لنا ال علينا، نتأملك سالما، وسالم علينا وعلى ارض السالم
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  ُيقدم كتاب الرقص المصري القديم للقارئ مادة
َّمركزة حول فن الرقص يمكننا أن نلخصها في إن  ُ ْ ُ ُ
مشروع إيرينا لكسوفا حول الرقص المصري القديم كان 
يهدف إلى تصنيف الرقصات المتنوعة الموجودة على 
جدران المقابر والمعابد التي وثقها لنا المصري القديم 

 هذا البحث معني بعدة نقاط أهمها فكان, على الجدران 
ثم تصنيف ,تعريف مفهوم الرقص كما مارسه القدماء 

تلك الرقصات المتنوعة وذلك باإلضافة إلى معرفة 
ُالمناسبة الخاصة لكل رقصة وهل هي تخص الرجال أم 
النساء وأهتمت إيرينا لكسوفا في هذه الدراسة الكالسيكية 

ولم , احبة للراقصين ُباألزياء واآلالت الموسيقية المص
ِتهمل أوضاع الجسد وتحليل الرقصات التي تم تدوينها  َ
بواسطة المصري القديم ليكون أول من وضع أسس 

 .ًتدوين الرقصات بالرسم وأيضا بالهيروغليفية
 

 -إيرينا ليكسوفا–ُومن خالل تتبع الصور التي جمعتها 
سيجد القارئ أنها ) داخل الكتاب(للرقصات المصرية 

ت التطور التاريخي للرقص المصري وذلك رصد
بتصنيف الرقصة حسب العصر التي تنتمي إليه ولم تعتمد 
ًعلى الصور فحسب بل أيضا أعتمدت على ترجمة العديد 

 .من النصوص سواء من البرديات أو من على الجدران 
 

ُوفي نهاية الكتاب تستنتج وتشير إلى مالحظة غاية في 
من أين إذن اشتقت : ساؤل األهمية عن طريق طرحها لت

الرقصات في عصرنا الحالي تلك الحركات األوضاع 
العديمة الذوق والتي يدعون أنها مصرية ؟ فلقد قامت 
بالبحث عن أصل تلك األوضاع عند اليونان والرومان 

 حتى وجدتها عند األتروسكانيين وأشارت إلى كتاب
ُلمن يريد أن يطلع على ) fritz weegeفريتز ويجي (

ُتلك الرقصات التي نسبت بالخطأ من حيث األداء الحركي 
َّالموجود حاليا للتعبير عن إن تلك الرقصات كانت  ً
ُللمصري القديم لكنها رقصات وأداء حركي يخص 

 .الالتينية وليس المصرية
 

يتصدر كتاب الرقص المصري القديم إليرينا لكسوفا 
 المصريين مقدمة قام بكتابتها المترجم فيقول لم تكن حياة

ًبل كثيرا ما لجأ المصري إلى ,ًالقدماء كلها كدًا وتعبا
ًالمرح واللهو البرئ ليشيع حول نفسه جوا من البهجة 
والسرور وكان الرقص من أهم وسائله في هذا السبيل 
وقد احتل الرقص مكانة كبيرة في حياة المصريين ولعب 

ًدورا هاما في المجتمع ألنهم إتخذوا منه سبيال ل ً لعبادة ً
ِوالتقرب من الخالق وجعلوه مظهرا من مظاهر التعبير  ً

ِعن الشكر كما لجئوا  . واإلمتنان وشكر الخالق على نعمهُ
إليه عند وفاة عزيز لديهم إبتغاء إدخال السرور على قلب 
َّالمتوفى وطرد األرواح الشريرة التي قد تؤذيه واعتبر 

ًالمصريون الرقص فنا راقيا مقدسا تزاوله  ً األلهه وتستمتع ً
ِبمشاهدته ويمارسهُ الملك في األعياد واالحتفاالت ، كما 
حرص المصريين القدماء على تصويره ضمن ما 
صوروه من مظاهر الحياة اليومية على جدران مقابرهم 
مما أتاح لنا تكوين فكره البأس بها عن أنواع الرقص 

 .وحركاته ومظاهره المختلفة
 
ص المصري القديم من يتكون الرق" مفهوم الرقص"

سلسلة من المناظر يحاول الراقص خاللها عرض تشكيلة 
واسعة من الحركات وقد رقص الرجال والنساء في 
ٍمجموعات وذلك في رشاقة وانسجام ، وكانت الفتيات 
ّيرقصن وهن يعزفن على بعض اآلالت الموسيقية مثل  ّ ّ

 الرجال فكانوا َاّأم،  القيثارة– المزمار –الطنبور 
ِرقصون دائما بهمة ونشاط وأقدامهم ثابتة على األرضي ٍ ً.  
 

 الطنبور –ُوكانت الموسيقى المصاحبة تتكون من الكنارة 
   ،ًالدُف وأحيانا يكتفون بالمصفقات  – المزمار - الجيتار–

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الصاجات أو تصفيق األيدي
  

  :يفات الرقصاتتصن
 

ًذكرت إيرينا إحدى عشر نوعا من الرقصات مارسها 
المصري القديم مابين الترفيهي والرياضي والديني 

 إلخ....
 
 : الرقص الحركى الخالص-1

ِكانت الحركات في بداية األمر عبارة عن تفريغ طاقة 
ّوكانت غير منتظمة ثم بعد ذلك بدأت في التطور  ُ

ُوأصبحت ذات إيقاع منتظ ٍم واهتم المصري القديم باألداء ٍ
ُالحركي وتحويلهُ من تلقائي إلى حركات منتظمه وذلك 

 .بهدف طرد التعب وتوفير الطاقة
 
 : الرقص الرياضي-2

ُتتطلب هذه الرقصة مرونة جسمانية كبيرة وتدريب طويل 
وشاق مثل الرقصات األكروباتية ومن أشهر الجداريات 

إلى الخلف في مرونة شكل الراقصة التي تميل بجذعها 
ويوجد العديد من األلعاب الرياضية التي ) وضع القنطره(

تتطلب رشاقة ومرونة مثل لعبة الدوران وتسمى الدوران 
ِالمرح ويشترك فيها الفتيات والصبيان ويقوم أحدهم  ّ
بمسك يد اآلخر ويدور وهو يميل نحو األرض في خفة 

 ورشاقة
 

ُوهذه الرقصات تشبة حاليا الج*  ً مباز و الرقصات ُ
 .ِاألكروباتية في السرك 

 
  : الرقص الموسيقى-3

ُوهو الرقص المصاحب بالفرق الموسيقية وذلك 
ِبمصاحبة الجنك والمزمار وهو نوع من رقص السمر  ِّ ِ
ّالذي تتمايل فيه الفتايات في رشاقة ودالل وهن يقمن  َّ
ِبحركات بارعة باألذرع والجذع والسيقان في حين 

ِتصفق أخري َات وذلك النوع مرس فى الحفالت لتسلية ُ ِ ُ
ِوهناك رقصات تؤدى في المناسبات مثل ، الضيوف ُ ّ

ّتتويج الملك أو االحتفال باألعياد حيث يقمن الفتايات  ُ
ّاألجنبيات بالرقص ولديهم شعر طويل ويشبه رقصهن 

 .الرقصات الحديثة
 
 
 : الرقص الجنائزي-4

 :وينقسم إلى ثالثة أنواع
 طقسي الرقص ال-1
  حركات معبرة عن الحزن-2
ّ الرقص الدنيوى يمارس للترفيه عن روح الميت-3 ُ  
 

 : الرقص الجنائزي الطقسي -أوال
َّوكان الهدف منه إدخال السرور على روح المتوفى  ّ
وطرد األرواح الشريرة ومن أشهر الرقصات الجنائزيه 
ًالتي صور فيها راقصتين يتمايلن وفقا لحركات على  ّ ُ

  ّالدفوف وذلك اثناء زيارة المتوفىضربات 
 

 : حركات معبرة عن الحزن-ًثانيا
صورت العديد من الجداريات مناظر وتعابيروايماءات 
ّتعبر عن الحزن على المتوفى وذلك في منظر لبعض  ُ

 .النساء والفتيات يقمن بحركات العديد
 

 : الرقص الدنيوي-ًثالثا
ًوأيضا ّويمارس هذا النوع للترفيه عن روح الميت 

أصبحت رقصات األقزام رقصة جنائزية وله العديد من 
. الصور على جدران المقابر مثل مقبرة منحتب إيب رع

ُكان يقال : قص األقزام وجد في متون األهراموعن ر
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Leftist 

ِللبحار لكي يسمح لروح الملك المتوفى بالعبور بقاربه إلى  ّ َ
جة َّالعالم السفلي أن القزم سيرقص لإلله رع ليبعث البه

 في قلبه وأمام عرشهُ العظيم
 
  : الرقص الديني-5

كان الرقص في مصر القديمة جزء ال يتجزء من الخدمة 
ّالدينية وكانت األلهه تفرح وتسر بالرقصات وقد قال  ُ

الغناء والرقص والبخور هى "ِالحكيم آنى فى تعاليمه 
 :"وجبات اإلله

نقرع الطبول من أجل روحها ّإنا : في معبد حتحور نقرأ -
 ّونرقص لجاللها

 ّ فهي سيدة الصالصل وربه القالئد الرنانة-
 ّ هي سيدة الطرب وربه الرقص-
ُ هي سيدة الجمال وربه التعطر- ّ  
 
  : الرقص الجماعى-6

توجد رقصات جماعية حيث تقوم كل راقصة بعمل 
حركات مخالفة عن اآلخرى وال تكترث لآلخريات وال 

 .ّقصهن سوى توقيت النغم يربط بين ر
 
 : الرقص التمثيلى-7

تصوره بعض الجداريات حيث تقوم فتاه بعمل دور 
الخصم المهزوم حيث تكون راكعة والفتاة األخرى واقفة 
ُوتمسك بيدها اليسرى على شعر العدو والذي يميز  ُ
ُالرقصة عن صورة الملك الحقيقي الذي يسجل انتصاره 

ّاة ال تمسك في يدها اليمنى أي َّعلى األعداء إن هذه الفت
  .عصا أو صولجان

 
  : رقص المحاكاه-8

حيث قلد الراقصون حركات الحيوانات وال توجد مناظر 
ُكثيره تعبر عن هذه المحاكاه ولكن ورد نص في معبد 

انعكس بهاؤه "، آمون بالكرنك عن الملك أحمس تب رع
ُعلى محيا الرجال كبهاء آتوم في السموات الشرقية ع ّ ندما ُ

ويوجد محاكاه للظواهر . ُترقص النعامة في الصحراء
 مثل منظر على جدران بنى حسن حيث رمزت الطبيعية

الفتاة واقفة باسطة ذراعيها إلى حركه الريح بينما ترمز 
الفتاتان المائلتان أمامها في إنثنائاتهن إلى النباتات التمائلة 

  .بفعل الريح
 
  : الرقص الحربي-9

بي وسيلة مألوفة من وسائل التسلية كان الرقص الحر
للقوات العسكرية في وقت الراحة ويمثل رقص الجنود 
حركات غير منتظمة تصحبها صيحات التحدي ويحاول 

  .قارع الطبول الكبيرة توجية حركات الراقصين
 

  : الرقص الزوجى-10
ُلم يكن بالمعنى المتعارف عليه األن ولم يتم العثور على  ُ

ًح رجال وامرأة يرقصان فاإلزدواج صور أو مناظر توض
َّإم رجلين او امرأتين وتوجد العديد من المناظر التي 
ّتصور فتاتان يرقصن أزواجا وتواجه كل منهن اآلخرى  ًّ
ّممسكان باأليدى وتقف كل منهن على ساق وترفع الساق 

  .اآلخرى مع إنثناء في الركبة
  

 :عناصر الرقص كما ذكرتها إيرينا لكسوفا
 

  الركوع– القفز –الخطوة : الساقانحركات 
 اإلمساك –ًاألذرع تكون حرة تماما : حركات األذرع
  مسك األيدى بعضها البعض–بأغصان الشجر 

 إنعطاف – إنعطاف للخلف –ميل لألمام : حركات الجذع
ويلعب .  إلتفاف باألرداف وبالوسط والكتف–جانبي 

ًالجذع دورا هاما في بعض الرقصات وخاصة وضع  ً
 .لقنطرةا

  :أإلكسسوارات المصاحبه للرقص
 
 – الوترية – اإليقاع –اآلالت الموسيقيه النفخ  -

  .المصفقات
 
ارتدت النساء مالبس بيضاء واسعة مفتوحة : األزياء -

ُوفى بعض األحيان تصور الجداريات ، من األمام
الراقصة وقد تحررت من المالبس وارتدت قطعه من 

 آخرى أشرطة حول ًوأحيانا، القماش حول الخصر
  .الصدر و الخصر وأساور في اليدين والقدمين

 
ُكانت المرأة المصرية مغرمة بالحلي : ُالحلي  - ُ

والمجوهرات إلى حد بالغ حيث اهتمت باألقراط والقالئد 
  .ُالعريضة التي كانت تغطي الصدر واألكتاف

 
ٍعبارة عن مخروط مصنوع من مادة ) : ُقمع العطر( -

ُ بالعطور والذي يثبت أعلى الرأس وعندما ُدهنية مشبعة
ّيذوب ينساب على الشعر والجسم والمالبس فيزكي رائحة 

 .الفتاه او السيده
 

أنه ال يمكن رسم "وتختتم إيرينا لكسوفا بحثها بتقرير 
صورة مؤكدة كاملة لتطور أي عنصر ثقافي إال لذلك 

, ياءزكالكتابة واللغة واأل,ُالذي حفظت لنا مادة كافية عنه 
وذلك على عكس العناصر الثقافية التي تنقصنا المادة 

  ."الكافية عنها كالرقص والفنون الجميلة وغيرها
 

ُوبهذا تختتم كتابها معلنه إن تلك الدراسة على الرغم من 
شموليتها إال إنها ستظل ناقصة مع كل إكتشاف أثري 
ُجديد قد يثري األبحاث القادمة والمستحدثة ويستفيد 

ًث الجديد من الدراسات السابقة مكونا مادة أكثرا الباح ً
رورة البحث العلمي الجاد ًثراء وهكذا صي

والرصين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ،ِبعد نَهار قلت فيه أسباب فرحي وكثرت غصصي َ ُ ْ َ َْ َُ َ ُ ِْ َ َّ َ ٍ َ ْ َ

ِجلست على شرفة بيتي مع ذات ِ َِ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َي علي ألملم بعض َ َ َُ ِ ِْ َ ُ ّ َ
ًرومانسية وأدتها المدنية دون دمعة واحدة تذرفها حزنا  ْ ُْ َ َ َ َُ ِْ ْ َ ٍ َ ِِ ٍِ َّ ٍ ََّ َْ ُ َ َ

َعليها َكان القمر بدرا، نَظرت إليه علي أرى ذاك النور .. َ ّ َ َ ِ ِّ َ َ َِ َُ ْ ً َ ُْ َ َ
ُالشعشعاني الذي طالما جمع بين َنظرات محبين فلم أ ْ َ َ ََ َ ِ َ ِّ َِ ُِ َ َ ََّ َ َّ ْ ْْبصر ّ ِ

ْسوى آثار أقدام بشرية قد لوثتهُ ََ َّ َ ٍ َّ َِ َِ ٍ ْ َ َنَظرت إلى السماء فما . ِ ِ َّ ِ ُ ْ َ
َوجدت نَجمة تْبعث لي ألالءها ألسري به عن نَفسي حين  ْْ ْ ََ ِ ِِ ّ َ َُ َ ْ ُ َ ََ ًُ ْ

َلم يسعفني القمر َ ْ ِ ْ ُ ْ َ.  
 

ٍلقد عشت شبابا ألبأتهُ رومانسية قرية جبلية كانَ َّ ٍ َّ َِ َِ َ ََ ْ َ ُ َ َِ ْ َْ ً ُ ْ ْ ْت تصحو َ َ ْ
ِعلى صيحات ديك أو َزقَزقات دُوري، وتنام على نَعيب  ُ ٍ ّ ِ ِ ِْ َ ٍ َ

ُهذه القرية نَسجت لي بنَول بساطتها ثوبا لبستهُ، . ٍبوم ْ ِِ َِ ًَ َِ ِ َ َِ ْ ََ َ ُ ْ
ِفوجدت سعادتي في كسرة خْبز من تنورها، وفي شربة  ِ َِ ْ ِ َُ ِ َّ َ ُْ ٍ َ َُ َْ ْ َ

ْماء من رأس نَْبع أو من بطن بئر ِ َِ ْ َ ِْ ِْ َِ ٍ
ْ ّ، وفي عنقود عَنب تدلى ٍ َ ٍَ ِ ُِ ْ

ِخشوعا لدالية أرضعتهُ حالوةَ روحها ِ ِ ًَ َ ْ َ َ ْ َ ٍ َ ُ.  
 

َال أقصدُ المفاضلة بين حياتنا وحياة أْبنائنا وأحفادنا اليوم،  ِ ْ ََ َ َِ ِِ َ َ َ َ َ َ ُ ِ ْ
َولكني أرفع شارةَ ُ َ ْ َ ِ ْقف (  ِّ ِعلى شارع المدنية الجامجة ) ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ِ ِ

ُليراها كل من يسيء  ُ ْ َ ُّ ُ َ ًفهمها، ويجعل من نَفسه خادما ِ ِ ِ ِْ ِْ ْ ُ َ ََ ْ َ
َمطيعا لها ال سيدًا ت ِّ َ َ ً ِكون هي في طاعته، وقضاء ُ ِ َِ َ َ ِ   .ِاجاتهحُ

 
ِنَحن نرحب بهذه المدنية، ويكون ترحابنا بها أكثر إذا  ََ ِ ِ ََ ْ َ ُ ِ ِّ ِ ِ ُ ُِ َُ َّ َ ِ ُْ
ِشاركنا في بنائها أسوة بغَيرنا من الشعوب الناهضة،  ِ َِ ِ ّ ِ ُّ َ ِْ ِ ِ ًَ َ ُ ْ

َالناظرة أبدًا نحو العالءو َ َ ِ َ ِ َوليس هذا بمعجَزة لشباب بينَنا . ّ ٍ َ ِ ٍ ِ ْ ُ ِ َ َ
َعرفوا أن العلم اليوم عمادُ الكرامة القومية فنَهضوا  َ َ َِّ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ ما ! َ

ِأجملها من نَهضة أبوها العقل وأمها اإلرادة ِْ ُّ ُْ ُ ْ َ ََ ٍَ َ ْ ِ َ! 
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 نشأت في دار عربية في زقاق شعبي في مدينة إدلب في الشمال الغربي من سورية، بعيدا عن صخب عالم الماكينات واألدوات الصناعية، حيث الطبيعة تتجلى في فورة  ً ُ
ٌهدوء ال يشوبه إال صوت أبي الذي . ٌيد عصريات النهارٌوعندما يشتد الحر يسود هدوء فر. جمال صاخب أيام الربيع في تلك البيوت ذات الفسحات السماوية والجدران العالية

كان يروق له أن يلف سيكاره من تبغ مفروم ويشرب الشاي ويتأمل في مزروعات أمي المنتشرة في باحة . َكان يصدح بأغنيات عبد الوهاب على صحن الدرج في أرض الدار
َّفيء على الدرج والسطوح، وتعربش على الجدران حتى تبلغ السطوح الفوقاني، فوق المربع الكبير في الطابق ُالفل والقرنفل والنفنوفة وزهر العسل، والدالية التي ت. الدار ْ ُ َ ُ ِ ّ َ

 .العلوي
 

ِحيث الشمس واألفياء والخضرة والماء ووجهُ بنت الجيران الصبوح يطل من بين أ. ًكانت عصافير الدوري تتخذ من تلك البيوت الهادئة مرتعا لها ِ ُّ ُ ُِ َ ُ ُُ َوراق عريشة الياسمين ُ ِ َ
َالمتسلقة على الدرابزون َ ِّ ًكلها كانت مغريات لعصفور الدوري كي يتخذ من ثغور أسطحة المنازل أعشاشا له، ومن أجواء أرض الدار مسرحا لمغامراته. َ ً ُ ّ فينط من الدالية إلى . ٍ

َالجملون إلى صينية البرغل المنشور على السطوح فيمأل منه حويصلته، ويعصر َ ً مؤخرته ليسقط على البرغل، ثم يحلق منتشيا بامتالئهُ ّ ُ ُّ ًوهو ما كان يغضب أمي أحيانا، مثلما . َ ِ ُ
ْكان يغضبها أن أستخدم البرغل والغربال وخيطان الخياطة لعمل شرك لكعش العصافير وتربيتها َ َ ِ َ ُ. 

 
ْالحب الذي أكنه لعصفور الدوري يبلغ درجة العشق  ْوعندما تقول لي أعشق(ُ َأحب فيه حضوره ونشاطه وزقزقته، وألوانَه التي تحاكي ألوان األغصان ) ُ، ال أسألك عن األسبابَ َ َ ُ ُ

ٌحتى أن هناك صفات مشتركة بيننا، فأخاله الحيوان األقرب إلى شخصيتي. التي يقفز عليها َوكان من أحالم طفولتي أن أكسب ثقة الدوري ليدنو مني، ويأكل من يدي، ويقف . ٌ
ِّ، ويسقط على صفحات كتابيعلى كتفي  . وهذا ما تحقق لي بالفعل. ُ

 
ّفقد صادف أن انتشلت فراخ عصافير من عش مهجور في إحدى الخرابات في حينا َ ٍ ٍ ََ ُ ُكانت ركنا مهجورا في منزل بيت عبد الحميد مرتيني، حيث اخترقت الجدار شجرة تين . َ ْ ً ً

َذكر وعجوز، فتراكمت الحجارة حولها ونبتت الطحا ًلب حتى صارت مالذا لألفاعي وملتقى للقطط الشاردةُ ًالقطط واألفاعي تشكل خطرا على فراخ الدوري. ً ُ ّ َ ُ ُهذا ما أفتيت به . ُ
ًلنفسي وقتها ألبرر انتزاعي فراخا  ِّ َمن كنَف أبويهم) شحيم لحيم(ُ َ. 

 
ْبنيت لهم عشا من بقايا ساعة منبه كروية، وقد زودتني أمي بخرق األقمشة لفر ّ ً ُكنت أطعمهم البرغل وكسر الخبز اليابس منقوعين بالماء، وعندما تقترب أصابعي . ش عشهمُ

َمنهم تشرئب أعناقهم وتنفرج أفواههم على مصراعها ألزقهم وأقطر الماء لهم بالقطارة إلروائهم َِّ ُ ُ ٌمات الجميع ولم يصمد منهم إال عصفور واحد، وهذا منطقي، إذ لم أكن بكفاءة . ُ ٌ َ
ُبر العصفور وترعرع في كنَفي، وصار صديقي، وحقق لي حلمي بأن صار يلعب معي ويأكل من يديَك. أمهم َ َ ِ ُحين أنقر له بسباتي على األرض يزقزق ويرفرف لي بجناحيه . َ ّ ُ

ُعلمته الطيران بالتدريج؛ من راحة كفي إلى األرض، ثم من ركبتي. ًالغضتين، ويهرع راكضا نحوي اللتقاط ما أكافئه به ُ وكتفي، حتى اشتد جناحه وصار يتمكن من االرتفاع َّ
ًوحتى ال يكمل مشواره ويغادرني، كنت أنقر له بسبابتي على األرض فيرفرف بجناحيه ويقفز عائدا للقائي. إلى أغصان الدالية ُ َ َلكنه في النهاية آثر أن يغادرني ويشق طريقه . ُ َّ

 . للحاق، ربما، بصديقاته
 

ُ السطوح الفوقاني أتفقدُ صواني الدبس بندورة، وفقا لتوصيات أمي، لمحت عصفورا دوريا على شرطان الكهرباء القريبة من السطوح، خلته عصفوري، ٌ جاء يوم كنت فيه على ً ً ًُ َ َ َّ
ُجثوت . ُأحسست بزقزقة تقصدنيلكنني . وقد جاء لزيارتي، لكنني كنت في شك من ذلك، فحسب علمي، كل عصافير الدوري لهم هوية واحدة، وال يمكن تمييزهم عن بعض َ

ًبروية على ركبتي، نقرت له بسبابتي على األرض، فرفرف بجناحيه غبطة وهرع نحوي مغردا وفرحا بلقائي ً ً ُ َّ ٍ َّ ًطاف من حولي كمن يسلم علي ويبلغني رسالة بأنه سيغيب بعيدا . َ ً ُ ّ ّ َ
ُإلى حيث عالمه ورفاقه ُ َ  .ومن يومها لم أعد أراه. ُ

 
ُة بعد، فتلك العالقة الحسية بالعصفور الدوري، كان يشوبها ما هو نقيضها الخسيس، فقد كنت في جانبي الالإنساني أحب اصطياد عصافير الدوري ببندقية صيد لم تنته القص ُ ّ

ًهوائية، نسميها خردقة ألننها نستعمل الخردق في تلقيمها، كنت أعشق طعمها مشوية على موقد الغاز  َ ُشق، ال أسألك عن األسبابَوعندما تقول لي أع(ُ ُكنت أحمل خردقتي ). ْ
 .ّعصر النهار، أتجول بها في الحارة وأتلصص هنا وهناك ألقتنص عصافير الدوري

 
َيواظب على الصلوات الخمس في جامع األقرعي في سوق الخضرة، وقبيل أذان العصر كنت أترقب خروجه من ب) هكذا كان اسمه(كان الحاج خيرو قاسم الشر  ُ َّ يته للصالة، إذ ُ

ْكان يترك باب بيته مواربا، فحالة األمان كانت منتشرة بين أهل الحارة، وال حاجة أن يكلف نفسه عبء حمل مفتاح بيته في كل مرة يذهب إلى المسجد َ َ كان حسب ما أذكر . ً
ٍرجال طويل القامة، جهم الجثة، ذا هيبة ووقار  .ٌع أن تجزم بأنه ذاهب إلى الجامعحين تصادفه يمشي الهوينا في الحارة، تستطي. ً

 
ًكنت أستغل فرصة خروج الحاج خيرو قاسم الشر وقت صالة العصر في الجامع، فأتسلل نحو بيته حامال خردقتي واضعا بعض الخردق في فمي وهذا أسهل في التناول من  ً ُ ُّ

ًأمد السبطانة من فرجة باب بيته مترصدا. وضعها في جيب بنطالي ْ الدوري توردُ منزله لتتفيأ في شجرة كبيرة في أرض الدار الفسيحة، ولتشرب من بقايا نَتح كانت عصافير. ُّ ََ ّ
ْكان منزال فسيحا نظيفا تصبغه السكينة ويسودُه الهدوء. الماء من الجب ُ َ ُ ً ً ٍفَزوجة الحاج خيرو والعمات كن قليالت التجول في أرض الديار، إذ يعملن بالحياكة في مجلس. ً ْ َ ّ ِ َّ ُ َّ ٍ كبير ُ

ًبعيدا عن الشجرة، إضافة إلى أن فترة العصاري في تلك األجواء كانت فترة قيلولة وزوال ِكنت أترصدُ بكل لهفة ورود العصافير إلى الشجرة، وعندما تستقر على مرمى من . ً ً َ َُّ ُ ُ
ٍخردقتي، كنت أصطادها بال أي اعتبار لعالقتي الحميمة معها ُكل ما كنت أهدس فيه في تل. ُ ُ ك اللحظات؛ هو كيف سأتمكن من إحضار العصفور بعد أن يسقط من الشجرة، وقبل ُّ

ّفأتحين انشغال العمات في المجلس، أفتح باب منزلهم بهدوء، أركض بخفة إلى حيث الشجرة اللتقاط العصفور من أرض الديار، . أن يعود الحاج خيرو قاسم الشر من الصالة ُ ّ َّ
 .ي العمات، ويصل خبري إلى أميٍوأعود بسرعة خاطفة كي ال تلمحن

 
ًفي إحدى المرات، كانت العصافير نشيطة على غير العادة، ال تكاد تستقر على غصن حتى تنتقل إلى غصن آخر، دون أن تعطيني فرصة كافية  ًٍ

شعر بتصويبي خردقتي من شق ٌجاءني شعور بأن العصافير ت). تسديد الشعيرة على الفريضة والهدف وحبس نصف نفس، قبل إطالق الزناد(للتصويب 
ًالباب نحوها، فتتالعب بي وتشغلني لدرجة نسيت بها مرور الوقت، حتى أحسست بالحاج خيرو قاسم الشر مطال بقامته المديدة فوق رأسي، وقد عاد لتوه 

َفوجئت بوجوده خلفي وطأطأت رأسي خجال، فبادرني إلى سؤال يوحي بأنه يعرف . من الجامع ليكتشف فعلتي َ ً ِما اصطدت شي اليوم؟ قالها : كل شيءُ
ًبابتسامة طيبة ثم دخل إلى بيته تاركا الباب مواربا خلفه ً ٍ ٍ. 

 
ْعلى هامش الحديث، يروى بأن الحاج خيرو قاسم الشر كان الوحيد من بين أخوته الذي نجى من حرب السفر برلك  ِ َ َ َ ِبينما فقدوا جميعهم في الحرب) الحرب العالمية األولى(ُ ُ .

ًن جاء دوره بالفحص الطبي لاللتحاق بالعسكر، طلب منه الطبيب فتح فمه، فانفرج على ليرتين ذهبيتين، تناولهما الطبيب من فمه وأعفاه صحيا من المشاركةفحي ْ َ َُ 
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  قد ال تبدو العالقة واضحة لدى البعض بين إجبار الصينيين على استهالك مخدرات

لتاسع عشر من قبل بريطانيا وحلفائها، وبين إجبار بعض الدول األفيون في القرن ا
والمجتمعات اليوم على اعتبار المثلية أو الشذوذ الجنسي أمرا قانونيا ودستوريا، وهذا 
صحيح إلى حد ما، ولكن العالقة بين األمرين، من زاوية تشابه أساليب التدخل الغربي 

 فرض خيارات سياسية وأخالقية االستعماري في شؤون الشعوب األخرى ومحاولة
 .وقيمية وجمالية وذوقية عليها بالقوة والقسر واالبتزاز أمر واضح وال مراء فيه

 
أعتقد أننا يمكن أن نجد أوجه شبه كثيرة وجوهرية بين ما كانت تفعله الدول األوروبية *

م من الهمجية والمتوحشة في القرن التاسع عشر في البر الصيني وبين ما تفعله اليو
ابتذال وقسر وابتزاز لشعوب العالم إلجبارها على تبني خيارات وتجارب اجتماعية 
وأخالقية وقيمية وجمالية، وتحويل ما هو هامشي كالمثلية الجنسية إلى متن رئيسي، 
والمتن الرئيسي كقضايا تنمية بلداننا واستقاللها وصحة شعوبنا وغذائها الى هامش ال 

ل شهدناه يوم أمس تمثل في رفع السفارتين البريطانية والكندية ولعل آخر مثا. أهمية له
لنلق نظرة أوال على ! وبعثة االتحاد األوروبي لعلم قوس قزح الرامز للمثلية والمثليين

حربي األفيون اللتين شنتهما بريطانيا وحلفاؤها كما وردت تفاصيلها في الموسوعات 
ين يونغ تشينج قرارا بمنع استهالك  أصدر إمبراطور الص1829في سنة : التاريخية

واستيراد األفيون الذي ألحق ضررا هائال بالمجتمع الصيني حتى أصبحت جثث الموتى 
  . بسبب اإلدمان تتكدس في شوارع المدن الصينية الكبرى وموانئها

  
ولكن السفن البريطانية استمرت بتهريب األفيون، ثم أصدر 

 استيراد االفيون إلى اإلمبراطور الصيني قرارا آخر بحظر
وبل وذهب إلى ابعد من ذلك عندما ... االمبراطورية الصينية

أرسل ممثله الى مركز تجارة االفيون وأجبر التجار البريطانيين 
واألمريكيين على تسليم مخدراتهم من االفيون الذي بلغ ألف طن 

عندها قررت بريطانيا بإعالن . وقام بإحراقه في احتفالية كبيرة
ب على الصين لفتح األبواب من جديد أمام تجارة االفيون الحر

وبحث البريطانيون عن ذريعة لهذه الحرب . للعودة من جديد
  "...تطبيق مبدأ حرية التجارة"فاستخدموا وثيقة 

 واستطاعت 1842 الي عام1840واستمرت حرب األفيون األولى عامين من عام
في مقاطعة شين " دينغ هاي"الل مدينة بريطانيا بعد مقاومة عنيفة من الصينيين احت

ودفع ذلك اإلمبراطور . جيانج واقترب االسطول البريطاني من البوابة البحرية لبكين
 .1842في أغسطس " نان جنج"الصيني للتفاوض مع بريطانيا وتوقيع اتفاقية 

 
ع فلم يرتف. ماكانت تصبو اليه بريطانيا والقوي الغربية" فان جنج"لم تحقق معاهدة *

والحظر على استيراد االفيون ما زال . حجم التجارة مع الصين كما كانوا يتوقعون
لذلك قررت بريطانيا وفرنسا استخدام القوة مرة أخرى ضد الصين، فشنوا حربا ... ساريا

".. جوانج شو"جديدة عليها، استطاعت فيها القوات البريطانية والفرنسية دخول ميناء 
 القريب من بكين، مما جعل اإلمبراطور يقبل مراجعة االتفاقات واالتجاه نحو ميناء تيان

 بين الصين وكل من بريطانيا وفرنسا والواليات 1858في عام) تيان جين(وتوقيع اتفاقية 
 :المتحدة وروسيا، والتي تعطي لهم مزيدا من االمتيازات من أهمها

 
فة خاصة من بين البضائع فتح خمسة موانئ جديدة للتجارة الدولية وتحديد األفيون بص-1

 .المسموح باستيرادها
 .حرية المالحة على نهر اليانج تسي كيانج-2
 .السماح بدخول وانتشار المسيحية في أرجاء الصين-3
 
وحين تأخرت الصين في التصديق على هذه المعاهدة استخدمت بريطانيا وفرنسا القوة (

تيان "واستطاعت قواتهما دخول مرة أخرى لتحقيق ذلك وبدأت حرب األفيون الثانية، 
 وتوجهوا إلى 1860 ثم تقدمت نحو بكين ودخلوها في أكتوبر 1860في ربيع عام" جن

القصر الصيفي لإلمبراطور وكان هذا القصر يعتبر من أعظم وأفخم قصور العالم 
ويحتوي على آثار تاريخية هامة وقام الضباط البريطانيون والفرنسيون بنهب محتوياته 

  . ربعة أيام، وأضرموا فيه النار بعد ذلك وحولوه إلى رمادلمدة أ
  

دخلت العصابتان البريطانية والفرنسية (عن هذه الجريمة البشعة كتب فكتور هوغو 
وأحد هذين المنتصرين .. إحداهما قامت بالنهب واألخرى قامت بالحرق...كاتدرائية آسيا

إن .. أيديهم في أيدي بعض ضاحكينمأل جيوبه والثاني مأل صناديقه ورجعا إلى أوروبا 
 ).الحكومات تتحول أحيانا إلى لصوص ولكن الشعوب ال تفعل ذلك

 
م ليصل إلى 1850بعد الحرب، ارتفع عدد المدمنين في الصين من مليوني مدمن عام (

 ).1911 مايو 8ًم، ولكن حروب األفيون لم تنته نهائيا إال باتفاقية 1878ً مليونا سنة 120
 
وقد ارتكب . نتائج حربي األفيون أن أصبحت هونغ كونغ مستعمرة بريطانيةكان من (

البريطانيون وحلفاؤهم األميركيون والفرنسيون في هذه الحروب مجازر وحشية، 
وخالفوا كل القيم الدينية والبشرية وعملوا على نشر تعاطي األفيون بين الشعب الصيني، 

طلع القرن العشرين حتى قضي على تعاطيه ًاستمر هذا الداء مستشريا في الصين حتى م
 ). بقيادة ماو تسي تونغ1949تشرين األول 1نهائيا النظام الشيوعي بعد ثورة 

ترى ما الفرق بين محاولة إجبار الصينيين باألمس على استهالك المخدرات بحجة *
ية على حرية التجارة وبين محاولة عولمة المثلية الجنسية ونمط الحياة األميركية والغرب

العالم واعتبار الواليات المتحدة وأوروبا الغربية مركز الكون وروما الجديدة التي يجب 
أن تفرض بقوة السالح النووي واإلعالم والمال كنموذج أخالقي وجمالي وسياسي 
وفلسفي على جميع شعوب الكرة العالم؟ وما هي الثوابت اإلنسانية التي يجب التمسك بها 

 في هذا الصدد؟
 
إن حرية الشعوب واستقالل بلدانها وتنوع ثقافاتها المحلية أمور يجب أن تكون -1

مصونة وال يجوز المساس بها أو االنتقاص منها أو التدخل األجنبي لسلبها تحت أية 
 .ذريعة كانت

 
إن النسبية األخالقية والجمالية ومفهوم الحق ال يمكن فهمها إال في سياقاتها التاريخية -2

وال يمكن فرض أي خيار أو نموذج اجتماعي أو أخالقي أو فلسفي إمالء الحقيقية 
 .وفرضا من أطراف خارجية تعتمد القسر والقوة

 
إن حق الحياة مصون ومقدس وال يجوز إنهاؤه والمساس به، وعليه ال لدعوات -3

الفاشيين في الغرب والتكفيريين في الشرق لتجريم أو قتل المثليين أو الشاذين من 
 .سين وعلى الدولة تقع مسؤولية حماية جميع مواطنيهاالجن

 
ال أحد ينكر أهمية التبادل والتفاعل الثقافي والعلمي بين شعوب العالم، ولكن ذلك ال -4

يحدث إال في ظروف حرة ومتوازنة ومتبادلة ال قسر فيها وال ابتزاز من الدول القوية 
ن فرض قيم وأعراف وأنماط حياة المهيمنة بقوة السالح والمال واإلعالم، وبعيدا ع

خاصة بأوروبا الغربية والواليات المتحدة مثال على شعوب أخرى لها تكونها الثقافي 
  وم التنوع ضمن وحدة النوع البشريوالحضاري المختلف والخاص وبما يمليه مفه
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 "عي ألعظم كاتب في العالمدرء األلم عن طفل ما أهم من أي نص إبدا" 
 

ٌّالتي رواها لي شخص مسن، رحمه هللا" الكردية"ما زلت أتذكر، تلك الحكاية الشعبية ٌ- 
  :ُّقبيل وفاته، بسنوات قليلة، وهو يرد علي عندما قلت له

ًوأخيرا فإن موقف فالن كان شجاعا ً!... 
 

 أي من ذلك الشخص الذي -ًإال أنه رأى بأن األمر ليس كما أقول، ولقد كان مطلوبا منه
ً أن يفعلها قبل ذلك، وقد تأخر كثيرا جدا، ثم راح يسرد لي حكاية جد مثيرة، -حدثته عنه ً

. َّ ملخصها وهو أن قافلة من الحجاج، أو التجار، استعانت بشخص عمالق- هنا-أذكر
شجاع، ودفعت له الكثير كي يحميها من قطاع الطرق، وحدث ذات مرة أن . قوي

لقافلة عدد كبيرمن قطاع الطرق الذين سلبوا كل من في القافلة أموالهم، َّتعرض ل
وعندما سأل زعيم . ومقتنياتهم، ومالبسهم، بمن فيهم ذلك الشخص القوي الشجاع

اللصوص من قائد قافلتكم هذه؟ فأشاروا إلى العمالق نفسه، فطلب منه أن يتعرى، 
لى أن بلغ عدد المعتدين عليه تسعة ًيعتدون عليه، واحدا تلو آخر، إ"......" وراحوا

ًوتسعين شخصا، وهو ال مبال، مستكين، مستسلم، إال إنه ما إن أقبل القرصان المئة، 
ًحتى انتفض، وأصدر صوتا كزئير األسد، ارتج له المكان، و لكمه ليرميه أرضا، ويلتقط  ًَّ

ّسيفا، ويبدأ بقطع رؤوس هؤالء واحدا واحدا، كي يتنفس من حوله الص ً ً عداء، بعد أن الذ ً
سلبوه من القافلة، ليرتدي  بعض من تبقي من قطاع الطرق بالفرار، تاركين وراءهم ما

  :ينفث دخانها، وهو يقول لمسؤولي القافلة. هذا العمالق مالبسه، ويشعل سيكارته
  رأيتم باعينكم كيف دحرتهم؟هل
 

  ً:وهنا اقترب منه أحدهم ليواجهه قائال
يعتدون عليك، كما تم "...." كل مرة بتسعة وتسعين قاطع طريقمن أين نأتي لك في 

ِّأإلى هذا الحد بدأتم تستمرئون  :اليوم، حتى تنتفض، وتزأر، وتواجه ذا الرقم مئة، وتقول
 ....االعتداء علينا؟ ثم تكسر قمقم جلدك المرفوض وغيرالمفهوم، وتهزم قطاع الطرق

 بتفاصيلها، المشوقة، كما سمعتها، من -ة كامل-لكم وددت، لو أنني وثقت تلك الحكاية
ذات دالالت هائلة، وهي تكاد تطبق على .جد مؤثرة. مصدرها، فلقد كانت جد جذابة

َّبعض أولئك الذين ال يبالون بما يجري من حولهم، ويرون أن أسباب الذود عن الكرامة 
َّ البتة بطعنة سيف  لن يتأثر- بوخزة غادرة لئيمة- في نظري-لما تكتمل، إذ إن من ال يتأثر

 إال ضمن حالة الشذوذ والالمباالة، بل إن ما - البطل-َّبتار، وال يمكن إدراج حالة مثل هذا
 !يحدث أن هناك من ال يبالي حتى بالمنتهك ذي الرقم مئة ومن بعده

 
ًلنعترف جميعا، أن بعض مثقفينا لم يؤدوا أدوارهم البتة، ولعلنا نستطيع أن نضع مقياسا  ًَّ

رتبة :  وهو من هم الذين يتبنون قضية أهلهم، من دون أن يكون ذلك مقابل منفعة ماهنا،
وهمية، أو وظيفة مأجورة، إال بالنسبة إلى هؤالء الذين لطالما كانوا صوت أهلهم، قبل 
الثورة وما بعدها، ولم يتغيرعليهم أي شيء، في سياق تبنيهم لمهمتهم السامية واإلنسانية، 

 .رقبل أي اعتبار آخ
 

للتكسب، من دون "  فيتويةاستثنائية"  الثقافة مجرد وسيلة-ال يزال بعضنا يرى في
ما الذي ينبغي عليه أن يقوم به عبرهذه األداة لمجتمعه، لهذا فإننا : النظرإلى الثقافة ككل

لنرى التفاف المثقف حول السلطوي، ولو األمي، واالئتمار بأمره، وتنفيذ ما يريد، ليكون 
 لقاء ما يصله من المعلوم أو المجهول، المادي أو المعنوي، - ولوخفية-ى في ذلكيده اليمن

ّماينقص من شأنه نفسه، إذ ثمة من يقبل أن يكون مجرد مؤد لدور ذلك الحجل الموقع  ِ َّ
ًبسربه، نزوال عند نزوة صياد عابر، ولقد كشفت مرحلة ما بعد الثورة السورية عن 

 !يعدم خطابه الثقافي والجمالي، مهما عال شأنهكثيرين من هذا األنموذج الذي 
 

َّومن عجب أن من بين هذه القلة التي ترهن نفسها، وخطابها، وتاريخها للسياسي من 

يبدي حساسية تجاه نظيره المثقف، صاحب الرأي، ليواجهه، حتى من دون أي سبب، ولو 
َّأو حتى مجرد مفرد ًكان ذلك انطالقا من عدم رضاه على لون عينيه، أو تسريحة شعره، 

 نقدية في إطارها الصحيح، عبراللجوء إلى العنف، وقد يكون األمر في أقصى درجات
الخطاب . والقبح عندما تكون ممارسة هذا العنف في مواجهة الخطاب الصائب" القماءة"

 ما تسبب في إيجاد شرخ ً- تحديدا-الذي فيه دفاع عن كرامته هو نفسه، قبل سواه، وهذا
 . حياتنا اليومية، أدى إلى تقسيم النخب الثقافية، ومن حولها، بل والمجتمع برمتهكبير في

 
 المستقبل، - الحاضر-الماضي: المثقف المرتبط بأهله، ضمن رؤية صائبة لدورة

التواشجية، أمامه شبكة مهمات متكاملة، ال يمكن إلغاء أي منها، إال وظهر ثمة خلل كبير 
ًترجمة الرؤى، فمثال أية قيمة : وبخاصة، على صعيديفي أدائه لما هومطلوب منه، 

َّلنص إبداعي يدافع عن القيم السامية، والجمال، و صاحبه يتمرغ في وحل الواقع ويدافع 
 عن قاتل، أو دكتاتور، أولص؟ 

 
أجل، إن قراءة النص بتجرد عن الناص أمر ضروري، في حاالت الترف، ولكن النص 

ع تطهير كبائر خطايا صاحبه، إن كانت في ما يتعلق ذا الرؤى اإلنسانية ال يستطي
الضحية، بل ال يمكن أن يصدر عن هكذا /  القاتل- الدكتاتور-المستبد: بالموقف من ثنائية

ناص إال نص مزيف، باهت، مصطنع، ملفق، بال روح، وإال فهل يمكن أن يقدم لنا 
ًجالد، يتلذذ بتعذيب ضحاياه، إبداعا تسيل خالله دموعه عل  ؟!ى ضحيتهَّ

 
لست أفهم الكتابة الشجاعة إال ممارسة حياتية شجاعة، فال يمكن 
أن نكون أمام نص جمالي، في زمن الحرب، أو الكوارث 
الطبيعية، ينصرف خالله صاحبه إلى تناول قضايا ال أهمية لها، 

ًمتعاميا، متصامما، متباكما أمام مأساويات واقعه ً صياغة أو : ً
، في لحظة إطباق الخطرأنيابه على أطفاله، أو إعادة إثارة األسئلة

أطفال جيرانه، أو صرخاتهم تحت األنقاض، أو حتى أنين 
جوعهم، بل إنني ألرى بأن االنشغال بأي منجز إبداعي عظيم، 
من قبل أي منا، في لحظة اشتعال النارفي منزله جريمة كبرى، 

أسرته وإال، فلمن سينجز هذا اإلبداع إذا أكلت السنة النيران 
ً يعد تواطؤا - اإلبداع-وجيرانه؟ بل إن لحظة االنشغال بمثل هذا ُّ

 .من القتلة والمجرمين أنفسهم
 

َّلعل بعضهم يرى ثمة تطرفا في مثل هذا الموقف، السيما من قبل من حاولوا أو يحاولون  ً َّ
اده ُّعن امتدادته الروحية، عن أبع. عزلنا عن إنسانيتنا، وعطبها، وعزل النص عن روحه

ًدالليا، وهو مشروع مخادع، أثناء حلول األزمات الكبرى، بل وحتى / ًالمتوهجة جماليا
أجل، إن الناص إذا استطاع في زمن إنتاج . ّالصغرى منها، ولو كانت دمعة عين طفل

َّ عندما اليكون ثمة أحد -نصه نزع شوكة من أصبع طفل، على حساب إنتاج هذا النص
 فإنني ألرى ذلك جد ضروري، ألن -ث العابرب نظر بعضناسواه أثناء وقوع هذا الحد

 باإلضافة إلى دالالته التي اليمكن أن تكون مؤثرة كما هو - صناعة المتعة-غاية اإلبداع
 . ٍمؤثر مجد تدخل الناص بنفسه من أجل وضع حد أللم إنساني

   أي ألم إنساني
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 "ى األرض، إعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التحلل من يختبر التطبيق عل

كافة االتفاقات مع إسرائيل والواليات المتحدة، ألن تطبيق هذه الجملة القصيرة معقد 
 مايو 21يوم " الشرق األوسط"هكذا بدأت كفاح زبون مقالها في موقع ." ومكلف للغاية

ع الفلسطيني الذي يشكك بنوايا  وهي تعبر عن موقف األغلبية الساحقة من الشار2020
، ولم يكن ..!"ذئب!.. ذئب"محمود عباس، ولم يعد أحد يصدقه ألنه صاح أكثر من مرة 

  .هناك شيء
 

ألنه أمر " التنسيق األمني مقدس"إال أنه وفي ذات الوقت، الكل يصدق مقولته الشهيرة 
نوات طويلة على ملموس على أرض الواقع، والتنسيق األمني مع االحتالل مستمر منذ س

الرغم من كل السياسات العنصرية والعدائية التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين، 
تمثلت بممارسات استيطانية وقتل متعمد لمواطنين عزل وهدم بيوت ومصادرة أراضي 
ووقف نقل أموال العائدات الضريبية والجمركية للضفة، والقائمة طويلة مثل أيام 

  .االحتالل نفسه
 
مع توصل نتنياهو وغانتس إلى اتفاق ائتالفي أفضى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، و

أدت اليمين الدستورية األسبوع الماضي، ويعتبر مخطط ضم المستوطنات وغور األردن 
ًفي الضفة من أهم نقاشات الحكومة الجديدة، باعتبارها قضية تتفاعل في إسرائيل سياسيا 

  .ى إصدار أوامر بإيقاف التنسيق األمنيًوإعالميا، دعت أبو مازن إل
 

  أهم عوائق الضم إسرائيلية
 

إال أن القرار اإلسرائيلي المرتقب ببسط القانون اإلسرائيلي على 
المستوطنات وغور األردن ال يتعلق بما تقوم به السلطة 

 ألنه قرار أحادي الجانب ال يتوقف على موافقة الفلسطينية،
 مرتبط بما ستؤل إليه النقاشات الدائرة الجانب الفلسطيني، وإنما

بين الجيش اإلسرائيلي والمؤسسة األمنية من جانب، وبين نتنياهو 
  .من جانب آخر

 
والالفت في هذه الحكومة الجديدة قبول مبدأ المناصفة بين اليمين وكاحول الفان 

يلة بالحكم المحسوب على المؤسسة األمنية والجيش، وقبول نتنياهو بعد استفراده لمدة طو

مع بيني غانتس رئيس األركان األسبق، حيث أدى كل ) رئاسة الوزارء(بتقاسم منصبه 
  .من نتنياهو وغانتس اليمين الدستورية على رئاسة الحكومة بالتناوب

  
وبما أن موقف بيني غانتس وحليفه غابي اشكنازي، وزير الخارجية الجديد، من الضم 

 لحدوث الخالفات المستقبلية في هذا الموضوع ًيتعارض مع موقف نتنياهو، وتفاديا
ّالذي يحمل أهمية استراتيجية أمنية عالية، فقد دون الطرفان في اتفاق االئتالف ) الضم(

 ، وهو بند مبهم يعكس طبيعة الخالف حول موضوع 28الحكومي بين الكتلتين البند 
ومة ورئيس في كل ما يتعلق إلعالن الرئيس ترامب، رئيس الحك: "الضم، وينص

وهذا من خالل السعي .. الحكومة البديل سيعملون بموافقة كاملة مع الواليات المتحدة
للحفاظ على المصالح األمنية واالستراتيجية لدولة إسرائيل وضرورة الحفاظ على 

  ".االستقرار في المنطقة والحفاظ على اتفاقيات السالم
 

بعد إجراء حوار : " وينص على أن الذي يليه يعبر عن موقف نتنياهو29أما البند 
ومشاورات بين رئيس الحكومة ورئيس الحكومة بالتناوب حول المبادئ التي تم تفصيلها 
أعاله، يمكن لرئيس الحكومة أن يضع التوافق الذي سيحصل مع الواليات المتحدة في 

ي موضوع بسط السيادة، على طاولة النقاش في الحكومة المصغرة والحكومة، إلقراره ف
  ".الحكومة والكنيست

 
ومن هنا فموضوع الضم ال يحظى باإلجماع بل يواجه معارضة شديدة من قبل الجيش 

مايو الجاري، كتب /  أيار13، في "يديعوت أحرونوت"وفي مقال نشرته صحيفة . نفسه
الجنرال المتقاعد عاموس جلعاد، الذي شغل منصب رئيس الدائرة األمنية والسياسية في 

مخطط الضم يشكل ضربة التي سوف تؤدي إلى ضرر كبير لألمن : "نوزارة األم
) مناطق الضفة(ال حاجة بالضم ألنه وضعيتنا معروفة وإذا سنضم .. القومي اإلسرائيلي

وبكلمات أخرى، الحاجة لعملية الضم ليست أمنية ". سيؤدي ذلك لضعضعة تلك الوضعية
  .أو إستراتيجية بل حاجة سياسية بامتياز

 
  مخاوف من انهيار السلطة

 
وبالنسبة للنتائج الوخيمة التي من الممكن أن تسببها خطة الضم، يقول عاموس جلعاد 

مهم أن نتذكر بأن السلطة الفلسطينية هي نتاج اتفاقيات بيننا وبين منظمة : "صراحة
التحرير الفلسطينية، وفي اللحظة التي لن يكون فيها احتماالت للوصول إلى اتفاق 

واالحتمال .. ٍسي، لن يبقى هناك داع لوجودها وكل شيء ممكن أن يحدث هناكسيا
  ".األكثر واقعية هو أن الضم سيؤدي إلى تفكك السلطة الفلسطينية

 
يشغل بال نتنياهو هو هل من الممكن ضم المستوطنات ما من هنا يمكننا أن ندرك أن أهم 

هو على تجربته مع السلطة الفلسطينية فإذا اعتمد نتنيا دون أن تنهار السلطة الفلسطينية؟
 63، قتل خاللها "أحداث النفق" عندما اندلعت مواجهات على خلفية 1996منذ سنة 

، ثم بناء جدار الفصل، ووقف المفاوضات وصوال 2000فلسطينيا، ومرورا بانتفاضة 
ت إلى نقل السفارة األمريكية إلى القدس وصفقة القرن، فهو يراهن على أنه مهما قام

إسرائيل بخطوات استفزازية وعدوانية فلن يتنازل أبو مازن عن السلطة ما دام هناك من 
  .ّهو مستعد أن يمول سلطته

 
كذلك الشعب الفلسطيني، وبعد . ليس نتنياهو لوحده الذي يشكك في جدية إعالن أبو مازن

لتي ال َتجارب عديدة ومتكررة، فقد كل ثقته في الرئيس عباس وبالسلطة الفلسطينية ا
  .وظيفة لها سوى الخدمة األمنية إلسرائيل وإدارة الشؤون المدنية بطريقتها الفاشلة

 
وفي هذا اإلطار تكمن مشكلة السلطة، في مدى إمكانيتها وقدرتها التحلل من كل 
االتفاقيات مع إسرائيل وفي نفس الوقت االستمرار بوجودها وبقاءها كسلطة؟، والسلطة 

يات وال تتمتع بأدنى مقومات السيادة أو حتى ابسط اإلمكانيات ناتجة عن تلك االتفاق
إن الرد الوحيد الذي من الممكن أن . المادية من أجل أن تقوم بواجباتها تجاه المواطنين

يمنع الضم هو أن تعيد السلطة المفاتيح إلى االحتالل، وتتخلى عن التنسيق األمني لتتحمل 
  .طن فلسطيني في الضفة الغربية مليون موا3إسرائيل المسؤولية على 

 
هذا هو الكابوس الذي تحذر منه المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، وهذا ما يخشى منه أيضا 

هل : ماذا ستكون طبيعة إسرائيل: "الجنرال عاموس جلعاد الذي يتسأل في نهاية مقاله
ا تهديد ستكون دولة واحدة من األردن وحتى المتوسط لن تكون بها أغلبية يهودية؟ هذ

  ".داهم على مستقبلنا
 

ومن هنا فمن الممكن أن يراهن أبو مازن على موقف الجيش اإلسرائيلي، أو على حزب 
كاحول الفان، الشريك في االئتالف الحكومي، أو ربما ينتظر بشرى سارة من أمريكا في 

له حال سقوط ترامب في االنتخابات القادمة بسبب سوء إدارته الزمة كورونا ويحل محا
  .ّالمرشح الديمقراطي، جو بايدن، الذي عبر عن معارضته لخطة الضم







  
 

  

 



 

    
27 – The Leftist Writer :: Issue   No. 41 :: June 1st   2020 

   

Leftist 

 اريــاليس

وفي حال تراجع نتنياهو في النهاية عن مخطط الضم ونكث بوعوده االنتخابية وقرر 
إبقاء األمور على ما كانت عليه، سيكون هذا األمر بمثابة طوق النجاة ألبي مازن، ومع 

 بأن هناك تقدم نحو الدولة المستقلة أو حل ًحدوث هذا االحتمال إال أنه ال يعني ابدا
الدولتين، أي أن السلطة إذا نجت من مخطط الضم اإلسرائيلي هذا لن يخرجها من دورها 

  .الوظيفي والمرسوم لها، والذي ال يتجاوز حدود التنسيق األمني مع االحتالل
 

 المقابل أي على الرغم من الخالف الداخلي في إسرائيل حول مسألة الضم هناك في
يقابله إجماع على . إجماع على الرفض المطلق بوجود دولة فلسطينية مستقلة ذات السيادة

ً، وفضال عن حماسة نتنياهو إزاء صفقة القرن أعلن زعيما كاحول "صفقة القرن"تبني 
لفان، غانتس واشكنازي، عن موافقة الحزب على صفقة القرن، وبنظرهما الدولة 

ديمة السيادة والحدود بالحدود التي رسمتها صفقة القرن هي شيء الفلسطينية الهزيلة وع
رؤيتهم تنص على بقاء السيطرة اإلسرائيلية على المستوطنات . إيجابي وحل أمثل للنزاع

وجزء كبير من أرض الضفة مقابل أن تترك للفلسطينيين سلطة ضعيفة على ما تبقى من 
  .األرض

 
 الحزب الديمقراطي األمريكي وكذلك اإلتحاد ما يسعى إليه الجيش اإلسرائيلي ومثله

فال حاجة للضم في . األوروبي هو تحويل اتفاق أوسلو من اتفاق مؤقت إلى اتفاق دائم
الوقت الذي السيادة الفعلية تبقى في يد إسرائيل وفي نفس الوقت يمكن للسلطة الفلسطينية 

 إلى دولة، من دون ان وإن مجرد االنتقال من سلطة". دولة فلسطين" أن تسمي نفسها 
يرافق ذلك تغيير في الشروط التي حددها اتفاق أوسلو، يعني ذلك القبول بوجود دولة من 

  .دون حدود، من دون سيادة فعلية ومربوطة مئة بالمئة بإسرائيل
 

  "حل الدولتين"نسف مبدأ 
 

لضم إذا كانت هناك عالمة استفهام حول ماذا سيفعل نتنياهو فالشيء األكيد هو أن ا
قد . سيكون ضربة قاضية ألبي مازن وسيضع حدًا لما تبقى من أوهام حول حل الدولتين

ًيكون هذا هو هدف نتنياهو الذي يريد أن يقضي نهائيا على الجناح الليبرالي اإلسرائيلي 
، الذي "االستقرار"واضح أن موقف نتنياهو أحدث هزة في . المتمثل بحل الدولتين

، على الرغم من أن هذا االستقرار المتمثل بدوام الوضع يتحدث عنه عاموس جلعاد
ًالحالي على ما هو عليه، فهو مصلحة إسرائيلية أمنيا واستراتيجيا ً.  

 
. مع الضم أو من دونه نقترب وبخطوات ثابتة نحو دولة واحدة من النهر الى البحر

 رد فعل طبيعة هذه الدولة متعلقة ليس بما سيفعله اإلسرائيليون بل ماذا سيكون
، "دولة فلسطين"إن أيام السلطة الفلسطينية تقترب من نهايتها ومعها وهم . الفلسطينيين

وما سيحل محلها هو نظام ابرتهايد، نظام التفرقة العنصرية، الذي ال بد من مواجهته 
 بمعنى حقوق متساوية لجميع المواطنين one man, one voteبطلب واحد وبسيط، 
ًربما يبدو هذا الحل بعيدًا ومستحيال، لكن الحياة . ين على حد سواءفلسطينيين وإسرائيلي

   ّعلمتنا بأن دوام الحال من المحال وأن الحاجة هي أم االختراع
---  

من وحزب دعم العمالي هو األمين العام لمناضل معاد للصهيونية، ويعقوب بن افرات 
ن افرات عضوا في تنظيم كان ب. ًمؤسسيه والمبادرين لتأسيس نقابة معا العمالية

 بتهمة االنتماء للجبهة الديمقراطية ة االسرائيليونوكان بين من قبعوا في السج" الشرارة"
  .1987 لتحرير فلسطين مع بداية االنتفاضة األولى عام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  أو كما يقال الشك بأن ضم إسرائيل للضفة الغربية، لم يكن صدفة أو حدثا العقالنيا
 .1967، بقدر ما هو إستكمال لسيرورة الضم التي بدأت مع نكبة "نزلت بالقفة"
 

 بتعبير هيغل، جزاء تفرد حما س في حكم غزة بدون -غير أن هذا الضم جزاء عادل 
. جزاء الفرقة واإلنقسام التي ساهم الفلسطيني في دق وتدها. مسوغات قانونية أو شرعية

جزاء . لفلسطينية عن القضم اإلستيطاني البطئ ألراضينا العربيةجزاء تغافل السلطة ا
التقاعس عن أي رد على إعتراف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل، وكذلك الحال مع 

 .نقل السفارة األمريكية إلى القدس
  

لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار " ال أقصد بالرد هنا، الرد بالمفهوم الفيزيائي 
، فعالم السياسة والصراعات يخضع لموازين القوى، كما تبين "ه في اإلتجاه ومعاكسة ل

بدءا بسقوط فارس والبيزنطيين أمام المسلمين، والدخول اإلسالمي في "أمثلة التاريخ 
وأخيرا دخول اإلستعمار األوروبي إلى .الغرب، ثم دخول العثمانيين إلى قلب أوروبا

 .ها والغزو اإلستيطاني اإلحتاللي لفلسطينمنطقتنا واتفاقية سايكس بيكو وآثار
 

بل الرد باكرا في مساعدة المريض و تزويده باألدوية المناسبة لجروحه، فإذا مات 
  !لقد مات! المريض، فكيف سنرد له صحته 

 
لماذا ! كان ينبغي الرد، على العنجهية الصهيونية قبل عقود من الزمان وليس األن 

 !امل وحدة الزمانأغفلت القيادة الفلسطينية ع
 

لقد فرطت القيادة الفلسطينية واألحزاب المرتهنة للخارج بفلسطين ؟ تماما كما فرط عبد 
 .الحميد الثاني فيها

فلو أردنا مقاربة تاريخية تتوافق مع سيكولوجية السلطة الفلسطينية، فإن رفض أبو مازن 
 إلى موقف السلطان عبد النظري لصفقة والتنازل عن الثوابت الفلسطينية أقرب ما يكون

 .الحميد الثاني منه إلى راغب النشاشيبي
 

تتشابه المعطيات هنا إلى حد كبير، برفضها للعطاءات الصهيونية الهرتزلية الترامبية، 
في حين أن السياسة الحميدية سابقا والكومبرادورية األسلوية الراهنة، تسمح يالتمدد 

 الفلسطينية بعدم اتخاذ اجراءات من شأنها الصهيوني سيئ الذكر على األرض العربية
وقف التغول والسطو غير المشروع على االراضي الفلسطينية، األمر الذي أدى في 
نهاية المطاف إلى إستقدام الغزو الخارجي الصهيوني وإبتالع الضفة العربية 

  .بالمستوطنات تمهيدا لضمها
 

ل بقدر عدمية وفوات وتآكل الداخل القيادة الفلسطينية تعي ان االحتالل الصهيوتي يفع
 !العربي الفلسطيني، فكيف نبرئها من دم يوسف

 
أولية في اإلتجاه / ، خطوة مفيدة"فيما لو صدقت مزاعمهم"هل وقف التنسيق األمني

  !الصحيح
 

جميع اإلتجاهات مغلقة والسلطة ! أبو مازن ليس بهلواني سرك، حتى يطير في الهواء
 .هشمة سياسيا وإقتصاديا وعسكرياليست بسلطة، هي ضعيفة وم

 
 ..الردود المتوقعة للضم 

ستكتفي السلطة بالشجب والتنديد كعادتها، فيما أن من يدعون أنهم 
أما  .على الجانب األخر سيكتفون بمسرحيات التصعيد المعتادة

العرب، فقد إختاروا أن تنضم الضفة إلى الجوالن ليصبح 
 المغربيتان، والتي تحتلهما مصيرهما كما مدينتي سبتة ومليلة

كل ذلك يتم في ظل إشتداد موجة التطبيع  . عام500إسبانيا منذ 
   العربي مع إسرائيل، و إنتشار الكورونا في العالم
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  يقف ابن خلدون مع معاوية في خصومته مع االمام
, أغلب المسلمين" علي بشكل واضح ال لبس فيه مخالفا

يفصل أبن . ذلك بنظريته االجتماعية الواقعية" معلال
( وما يجب ان يكون ) الواقع( خلدون بين ما هو كائن 

وعلى هذا االساس يعتقد ان أن معاوية بما يملكه ) المثالية
" اكثر استعدادا) عصبية قوية(جمهور قوي من فريق و

من االمام علي لتولي الخالفة و أن معاوية لم يقاتل االمام 
علي لمصالح دنيوية أو شخصية وانما لدوافع عصبية 
وقبلية كانت اقوى منه بحيث لو أن معاوية لم يقاتل االمام 
علي لقاتله غيره بسبب هذه الدوافع العصبيه والقبلية التي 

على أعتبار ان , قل حدة في عهدي أبا بكر وعمركانت أ
. الناس كانوا ما زالوا تحت تأثير خوارق األعجاز النبوي

هذا التأثير بدأ بالزوال مع مرور الزمن حتى طغت عليه 
العصبيه وروح القبلية في عهد األمام علي حتى نسى 
المسلمون القيم الدينية العليا ولم يعد للضمير الديني قيمة 

أستبدال االمام علي ضمن , على هذا االساس.تذكر 
ظروف مرحلته كان مسألة وقت حتى لو لم يقم معاوية 

  .بقتال االمام علي لقام به شخص اخر
  

 كأن يشير الى أن الثأر لمقتل عثمان بالبشاعة المعروفة 
يروي ابن كثير في . لمن يكن لينسى من قبل قبيلته ومريده

ة سبعة وثالثين هجرية أن البداية والنهاية في احداث سن
اعان على قتل " معاوية كان يقول كيف اطيع رجال

كان معاوية . واوى قتلته) يقصد االمام علي( عثمان 
يطالب االمام علي بدفع قتلة عثمان أليه بما فيهم عمار ابن 

وعلى اساس هذا الحديث ذهب وفد الى االمام علي . ياسر
ابل مبايعته فخرج يطالبه بدفع قتلة عثمان فخرج جمع مق

. خلق كثير من جيش االمام علي يقول كلنا قتلة عثمان
أستند أبن خلدون على هذه الحوادث التاريخية لتأكيد 
نظريته حول العصبية والقبيلة ودورها في الصراع بين 
معاوية واالمام علي وانتهاء هذا الصراع لصالح معاوية 

 وانفكاك نتيجة لتماسك جماعته وأتفاقهم مقابل انسحاب
  .جماعة االمام علي من حوله

 
فيعتقد ان سبب , عالم االجتماع العراقي, أما علي الوردي

أخفاق األمام علي في صراعه مع معاوية هو مثالية 
االمام علي الدينية التي وقفت وجها لوجه ضد الواقعية 

يقول علي الوردي في هذا الخصوص . الدنيوية لمعاوية
 الحلم المثالي ألفالطون في حكم ربما نبالغ ان قلنا ان"

فيلسوف تحقق عندما اختير علي لخالفة االمبراطورية 
المثالية ." غير ان علي أثبت أخفاقه الكامل. األسالمية

ضمن منهج الوردي تعني ان يعيش الشخص معايير 
أما الواقعية ف تعني الحرص على , اخالقية ودينية سامية

. امل بما يتناسب معهاالحقائق والتفاصيل اليومية والتع
يعتقد علي الوردي ان االمام علي كان يتعامل مع االمور 
من برج عاجي بني على درجة عالية من المعايير 
االخالقية السامية وبالتالي ابتعد عن الواقع مما ادى 

تعليل علي الوردي يختلف عن تعليل ابن خلدون . اخفاقه
حيه ال عصبيه النه يجعل دوافع معاوية دوافع دنيوية مصل

ولذلك كان علي الوردي يعتقد ان ابن . وقبلية متمكنه
  . خلدون قد انحاز الى معاوية في صراعه مع االمام علي

  
أما بخصوص االمام علي فكال الموقفين الوردي 

فضعف عصبيته , والخلدوني يؤديان لنفس النتيجة
وانفكاك الناس من حوله ناتج عن مثاليته في التعامل 

يروي اليعقوبي في تاريخه ان . دنته االخرينوعدم مها
المغيرة بن شعبة قال لألمام في اول ايام خالفته بأن ينفذ 

وابقاء معاوية , والزبير الى البحرين, طلحة الى اليمن
على الشام حتى تستقيم االمور وبعد ذلك ينظر فيهم كما 

وهللا ما : فقال المغيرة, فلم يستمع االمام لنصيحته, يشاء
فهل كان االمام . وال أنصح له بعدها, ت له قبلهانصح
  عن الواقع كما يرى الوردي؟" وبعيدا" مثاليا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

لتقيم تجارب االشخاص فمن الضروري تحديد المعايير 
مثال . التي وضعوها ألنفسهم لتحديد االخفاق من عدمه

ما يجتمعان في "  أن العلم والغنى نادرايعتقد ابن خلدون
ذلك بان رجل العلم عادة ما يفخر " شخص واحد معلال

بنفسه وذكائه في حين ان رجل المال يتبع طريق 
لكن هل يكترث رجال العلم للمال و. الخضوع والتملق

حتى يتبعون سبيل التملق والخضوع؟ وهل يكترث رجال 
المال للعلم حتى يفخرون بذكائهم؟ بالتأكيد كال وبالتالي 

لذا ال يمكن . يمكن القوم ان كالهما ناجح في تحقيق مبتغاه

لنا ان نصف تجربة احد بالفشل او بالنجاح مالم نعرف 
لذا يكون السؤال ما هي . نفسهالمعايير التي وضعها ل

  معايير االمام علي؟
 

من المسلم به ان االمام علي كان يعتقد بأحقيته بخالفه 
ولكنها لم تكن هدفه المنشود ولم , المسلمين بعد الرسول

يكن يسعى لها بالخضوع والتملق على حساب مبادئه 
عندما جاءه الناس بعد مقتل عثمان قال لهم دعوني . وقيمه

وا غيري فأني لكم وزير خير من أمير وهنا نرى وألتمس
واقعية االمام علي ومعرفته بحال الناس بعكس ما ذهب 

ّوكذلك قال ان إمرتكم هذه ال تساوي عندي . اليه الوردي
اذن من الواضح ان الخالفة . شسع نعلي ما لم أقم بها عدال

لم تكن احد االمور التي يسعى لها األمام والتي من 
  .يقاض بها عزة نفسه ومبادئهالممكن ان 

 
االمام علي لم يخفق في تحقيق اهدافه ضمن معاييره 
 الشخصية وهي معايير االسالم والنبوة ولم يكن مستعدا

لتنازل عنها لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في "
  . "شماله

  
لم يكن مستعد ألبقاء معاوية في منصبه لكسب مزيد من 

ة طلحة والزبير على الوقت ولم يكن مستعد لتولي
لم يكن االمام علي . االمصار ألجل كسب ودهم ووالئهم

فهو يدرك ان الناس لن تتفق عليه ولذا قال " مثاليا
واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى 
ًقول القائل، وعتب العاتب، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني 

معاوية كان صراع أذن الصراع بين االمام علي و. ًأميرا
اخفق االمام علي في كسب قيم معاوية " مبادئ وقيم وفعال

  .وأخفق معاوية في كسب قيم االمام علي
 

اخفق االمام علي في تفضيل الناس ومحاباتهم والتملق لهم 
وهو اخفاق . بالمال والكالم والمناصب ليبقى في منصبه

ال يليق أال بأبي الحسن وأمثاله من اصحاب القيم 
كان " يقول أبن ابي الحديد في ذلك. لمبادئ الساميةوا

وال , على مشروف" ال يفضل شريفا: علي بن أبي طالب
, وال يصانع الرؤساء وأمراء القبائل, على أعجمي" عربيا

ولكن لو !" فكان هذا السبب األكيد في تقاعس العرب عنه
فرضنا العكس وتناغم األمام علي مع متطلبات البقاء في 

وفضل بعض الناس على الناس على أسس المنصب 
فما , القومية واألسبقية والمراكز وأعطى معاوية الشام

كانت لتكون النتيجة على أرض الواقع؟ سيكون أالمام 
مؤسس ومشرع لنظام أسالمي طبقي يشابه الى حد كبير 
نظام المحاصصة وأرضاء الجميع المتبع في العراق 

المنتقدون من األمام ما يريده " فهل هذا فعال. ولبنان 
  علي؟

 
األمام علي حاول تأسيس منظومة عادلة ذات مبادئ 
واضحة ترفض التمييز الطبقي واألجتماعي وترفض 

أمثال هذه المنظومة نجدها اليوم مطبقة في . المحاصصة
بعض الدول الناجحة وبالتالي هي ليست منظومة خيالية 

 وأنما لذا لم يخفق االمام علي في مشروعه. أو مثالية
أخفق من تقاعس عنه من العرب وغيرهم وانتهوا الى 
أحضان الدكتاتوريات األموية والعباسية والعثمانية 

هذه  .والعسكرية و المحاصصاتية في عصرنا الحاضر
الدكتاتوريات اتبعت بالضبط ما يريده المنتقدون من االمام 

أما انفكاك الناس من حول االمام فقد اجاب عنه في . علي
أن هللا عز وجل يقول " ض رده على الخوارج بقول معر

و على الناس حج البيت من أستطاع أليه سبيال ومن ((
أفرأيتم هذا البيت لو لم , ))كفر فأن هللا غني عن العالمين

يحجج اليه احد كان البيت يكفر؟ أن هذا البيت لو تركه 
 وانتم كفرتم بترككم اياي ال, كفر" من أستطاع أليه سبيال

   ."أنا كفرت بتركي لكم
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 أشرح باإلستناد إلى الوقائع التاريخية التي تقول دون أدنى مواربة أن الواليات المتحدة األميركية لم تصل يوما لمرحلة عدد السابق من الكاتب اليساري في الكتبت 
  .اإلمبريالية وهي أعلى مراحل الرأسمالية 

 
ً طبعا خونة الشيوعية تعرفهم بالعداء لستالين فستالين هو الوحيد –ما إن ظهر مقالي على صفحة الحوار المتمدن حتى تألب خونة الشيوعية يهاجمونني ويسبونني كستاليني 

واجب الشيوعي أن يحارب اإلمبريالية . ة اإلمبريالية  مدعين أنهم لم يخونوا الشيوعية بل واجبهم كشيوعيين يقتضيهم محارب–الذي عرفت البشرية االشتراكية على يديه 
  .عندما يكون هناك ثورة اشتراكية لكنه عندما يحارب االمبريالية قبل أن يكون هناك ثورة اشتراكية فذلك يعني أنه يحارب الثورة اإلشتراكية وليس اإلمبريالية 

 
نحن نعود إلى ماركس وإنجلز وقد أهابا في البيان الشيوعي، وهو دستور الشيوعيين، . حكم بالباطل نحن نحكم على هؤالء بجرم الخيانة، خيانة الشيوعية، ونحن ال ن

بالشيوعيين ألن يتوحدوا للقيام بثورة اشتراكية تطيح بالنظام الرأسمالي العالمي، وهو ما يعني دون أدنى لبس أو مواربة أن اإلطاحة بالنظام الرأسمالي العالمي يتم فقط من 
 .ورة اشتراكية عالمية خالل ث

 
بعد ماركس وإنجلز نعود إلى لينين وهو من قطع الشك باليقين عندما أكد في رسالته إلى زعماء الشرق اإلسالمي المجتمعين في باكو بدعوة من األممية الشيوعية في العام 

ينين في تلك الرسالة الشهيرة مبدأه التاريخي القائل بالوحدة العضوية للثورتين لقد أرسى ل" . ًعبثا تناضلون ضد االستعمار بغير التحالف مع البالشفة.. " يقول 1921
إنهيار النظام الرأسمالي العالمي في السبعينيات ما كان ليتم بغير ثورة أكتوبر االشتراكية وقد غدت إثر الحرب العالمية الثانية . االشتراكية من جهة والوطنية من جهة أخري 

 . جرت بحمايتها ثورة التحرر الوطني العالمية وقد أجهزت مباشرة على النظام الرأسمالي العالمي المظلة الجبارة التي
 

تضطر اإلمبريالية ألن تمد السكك الحديدية وتبني المصانع .. "  في جانعة سفردلوف حول أسس اللينينية يقول 1924ًوأخيرا نعود إلى ستالين، وهو من هو، يخطب في العام 
المراكز الصناعية والتجارية وتنمو هناك طبقة من البروليتاريا وأخرى من المثققفين ويتنامى عندئذ الوعي الوطني وينتهي كل ذلك إلى حركة ثورية في جميع والطواحين و

 " .البلدان المستعمرة والتابعة 
 

فشل نظريته فيما يخص الثورة االشتراكية وإعالن عزمهم تفكيك النظام الرأسمالي ًليس ما يشين الخائن مثل الخيانة نفسها، لذلك يضيق هؤالء الخونة ذرعا بماركس باعتبار 
  !!من خالل ثورة تحرر وطني دون الحاجة لثورة اشتراكية 

 
ًهو أن خائنا آخر سبقهم في انكار وما يجدر ذكره في هذا السياق . كما ينكر هؤالء الخونة مبدأ لينين التاريخي المتمثل بالوحدة العضوية بين الثورتين االشتراكية والوطنية 

ً فصل الثورة االشتراكية فصال 59مبدأ لينين في الوحدة العضوية بين الثورتين وقد طلب خروشتشوف من المؤتمر الحادي والعشرون للحزب الشيوعي السوفياتي في العام 
بالتالي لإلدارة األميركية ألن تدبر العديد من االنقالبات العسكرية الرجعية في البلدان ًقاطعا عن ثورة التحرر الوطني وهو ما أدى إلى انكفاء الثورة االشتراكية وسمح 

  .ًالمستقلة حديثا ومقتل مئات األلوف من الشيوعيين والوطنيين 
 

عية، وما أكثرهم بعد انهيار االتحاد السوفياتي، اليوم يعلن خونة الشيو.  أن اإلمبريالية هي الرحم الذي تتخلق فيه ثور التحرر الوطني 1924كان ستالين قد أكد في العام 
ًلعل الخونة اخترعوا رحما اصطناعيا تتخلق فيه حركة وطنية مثل حركتهم اإلصطناعية . يعلنون حركة تحرر وطني من خارج رحم اإلمبريالية  ً!! 

 
لمتروبول فال يعود المتروبول يكتفي بتصدير البضائع إلى شرح لينين كيف يتطور النظام الرأسمالي في ا" اإلمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية"في 

ًالمستعمرات بل يبدأ أيضا بتصدير رؤوس األموال ليقيم وكالؤه المصانع في الستعمرات ويستغل العمال فيها استغالال مباشرا  ً ذلك ما كان قبل ثورة . ً
وهكذا فإن الدمغة المميزة لإلمبريالية في المركز الرأسمالي أو  . أكتوبر حيث قام في روسيا صناعات عديدة برؤوس أموال فرنسية في الغالب

  .المتروبول هي تصدير البضائع ورؤوس األموال إلى أسواقه الخارجية 
 

العالم دون أن تكون إمبريالية تبرز الصين الشعبية كأكبر دولة تصدر البضائع ورؤوس األموال في . في النظام الدولي الماثل اليوم في العالم تبرز دولتان على هذا الصعيد 
 2.4حيث تصل وارداتها السنوية إلى . كما يقر خونة الشيوعية، وهناك بالمقابل الواليات المتحدة األميركية حيث هي أكبر مستورد في العالم للبضائع ورؤوس األموال 

 مليار دوالرا منذ عشرات السنين وتصل ديون أميركا 800 عجز سنوي يناهز  ترليون دوالر ويعاني ميزانها التجاري من1.6ترليون دوالر وال تصل صادراتها إلى 
رواتب .  ترليون دوالر هي سندات صينية ويابانية 3من ميزانية الدولة االتحادية البالغة % 80.  مليار دوالرا 500 ترليون دوالر فائدتها السنوية تفوق 23الخارجية إلى 

  .بانية الجيش األميركي هي أموال صينية ويا
 

  .بعد كل هذه الحقائق الموثوقة والثابتة يصر خونة الشيوعية على أن أميركا ما زالت دولة رأسمالية وإمبريالية 
 

ًالرأسمالية التي بدل أن تحقق فائضا في االنتاج تحقق عجزا لم يعرفها ماركس، عرفها خونة ماركس  ً
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  ثمة عالقة متراوحة بين الحياة والشعر ، فالشعر باعتباره تجربة لغوية تراهن على جماليات خاصة تميزه عن بقية ألوان التعبير األدبي ال ينهض بحيوية إال حين يأخذ من
يدة ، والشعر كذلك يجعل الحياة ممكنة بطريقة ما وجديرة أن تعاش، وال يعيش من الشعر إال ما يعتمد على حيوية الحياة، الحياة حيويتها وتفاصيلها ليدخلها في فضاء القص

َيصيغها بطرائقه الشعرية، وهي من جهة أخرى يطالها الشعري بتأثيره وسحره، ويمنحها طاقة خالقة مغيرة ويضفي عليها لمسة من العمق لم تكن لها من قبل، وي ِّ كسبها رحابة ُ
الصادر " أن تأكلنا الوردة " ذلك ما خامرني حين قرأت الديوان الثاني للشاعرة هبة عصام . وحين تخلو حياة ما من الشعر فإنها تصبح أقل جدارة بأن تعاش. وليونة آسرتين

ي تقتلنا، وكأنه طقس من الوجع تم اإلتكاء عليه حتى أنه صار ما ال يقتل ورغم عنوان الديوان الصادم ، فالوردة التي يجب أن تسعدنا هي ذاتها الت. مؤخرا عن دار شرقيات
  .يقتل، ما هو مخصص إلسعادنا صار يقتلنا مثل وردة، تزحف نحونا كي تأكلنا، وردة ناعمة رقيقة ، لكنها مليئة بالقسوة 

 
تبدأ الديوان بالمرآة وتنهييه بالصورة، وعبر المرآة والصورة الذات . وان عنوانه صفحة من القطع المتوسط ، ليس ثمة قصيدة فيهم أعطت الدي78عشرون قصيدة تتوزع عبر 

ُتمارس بحثها الحثيث عن تواصل عز عليها في حياة تفقد الوردة براءتها ، وتجعلها صالحة للقتل  َّ.  
 

 تليق إال بشعر عميق وتأملي، فالذات الشاعرة في هذا الديوان الهامس تتعرض رغم مساحات الشجن والوجع اإلنساني في هذا الديوان إال أن القارئ حين يقرأه يجد فيه عذوبة ال
رغم حاالت استدعاء الفرح الذي يهرب منها في سراديب . لحاالت من الوجع واإليالم المنظم من كل من و ما حولها حتى يصير الحزن وشما يعلق بوجه هذه الذات وال يفارقها

 أن تعيد هذا الفرح، فرغم أنها تمس السماء مرتين، ورغم تعطل الزمن لوقت إال أن أرجوحة الفرح ال تذهب بها أبعد من هاجس التشابك، سرية ، وال تفلح كل طقوس البهجة
نه الفرح يهرب منها داخل إ. ُيرسلها للسماء ، وال سترة للغطس تحميها من ابتالع الحوت" بالون" وسرعان ما تتحول الضحكات الطائرة في سالم وطيبة إلى شهوة للبكاء، فال 

  .سراديب سرية 
 

  .إذن هي حاالت من الشجن واالفتقاد تقدمها لنا هبة عصام في قصائد نثرية بالغة العذوبة ، وقادرة على أن تمس الحزن الثاوي في عمق ذاتها الشاعرة
 

 الشاعرة التي أحلت المرآة محلها ، وتوحدت في صورة لها في تلك المرآة ، لتعاقب تلك نجد الشاعرة توقف ذاتها أمامها ، ذاتها" مرآة "تفتتح الديوان بمقطوعة شعرية بعنوان 
  :الذات التي تعرضها لكل هذا األلم والحنين

 \ جها حمالة صدرثم أضع فوق أدرا   \أعززه بمروري أمامها عارية \ عما يحدث في الركن اآلخر من الغرفة \ أحشد حوافها بتساؤل شبق \ أعاقب المرآة بتكوين جديد  "
  ".وبتشف أتركها وفضولها العاجز\ وعلكة ممضوغة

 
، فحين تعجز عن فهم هذا اإللهام والنشوة الكامنة في الفنالذي فسرته الشاعرة في الهامش بأنه مصطلح إسباني تحدث عنه لوركا ويعني " دويندي " في قصيدة عذبة بعنوان 

  :ـ ف" دويندي "  تسلم جسدها للـ  العالم الردئ
  "فوق رغبة ال تنطفئ  \ فيما ياتي اليقين سافرا \ ُيعمدني بماء داكن \ يدق األرض فوق حافة األشياء"
 

لب الطاولة وال تستسلم لحزن ، وامرأة الجوزاء لم تعد صغيرة لتقي المرآة تحشده الذات بتساؤل شبق، فالجسد فذوبة الشعر، فتظل هامسة غير فجةهي لغة الجسد مكتوبة بع
  ! .، ثم تتساءل هل لالحتضار نشوة ؟س الفقاعات في بركة من زبد البحر، بل تحاول أن تالمقعمي

 
  : وحين تجد الذات أن العالم يصب المرارة في حلقها تخلق لها عالما افتراضيا تفرض فيه هي شروط التواصل مع اآلخرين أيا كانوا تقول في قصيدة مقهى الفيسبوك

  "خارجا من الشاشة إلى مطبخي \ ينمو نعناعه "الجروب " وعلى حائط  \ حجزت مقعدا في الهواء على إثرها \ َّ زف ابتسامة طفوليةلكنه \ لم أزف خبرا جديدا"
 

ا ، تعلن لنضغطة فالش"، في قصيدة اع ذلك العالم االفتراضي األثيريُوال يقتصر هذا العالم االفتراضي على تلك القصيدة فثمة قصائد أَخر نشم فيها نعن
  : الشاعرة أن كليهما ضغطة فالش أزرق ينطلق من عين كاميرا هي الطريق إلى العالم االفتراضي

  .ُتطل على مثلث برمودا \ أما القلب فطاقة زجاجية  \ كقنفذ صغير  \ هكذا أشعر باألمان \ جدران أربعة وشاشة زرقاء "
 

  الماسنجر" تصطدم بأولئك الباهتين خلف نجد الذات تواصل البحث عن تواصل حميم ، ف" قشة " وفي قصيدة 
َالطفل الذي لم تشف منه \ عابرو الطريق المهمومون بأشيائهم المتشابهة \ المرأة الهشة \ صاحب الوجه الخشبي \:صبوا المرارة في حلقها كذلك  \ ُ

  ."الفيسبوك " و "الماسنجر" الباهتون خلف 
 

 أن تحاول المقاومة ، تقاوم بالموسيقى والرقص والغناء ، تقاوم حين ترى وجه عم جرجس الطيب ، وحين تجلس أمام تمثال كل هذا التعب ، وكل هذا الحزن ، لم يمنع الذات
تقاوم وتعلن لنا رغم أن ال موسيقى هناك ، لكنها سترقص غدا " فيم أشبهك : " العذراء ، وتساؤلها 
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