
  
1 – The Writer | Issue No 24 :: April  2019 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Issue No. 42 :: June 15th  2020                                                                                                                                                                              2020  حزيران 15  ::42 العدد رقم     

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  وليم نصار. د

 ال أستطيع التنفس

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 







لمؤلف الموسيقي والمغني السياسي وليم لكاتب اليساري مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه اا
نصار مع مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين في أوروبا، أمريكا الشمالية، 

  .والواليات المتحدة األمريكية
  
 كانت تصدر المجلة تحت إسم عيبال، ومن ثم البديل، إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب اليساري 

  .عنوانا للمجلة
  
تقصد مجلة الكاتب اليساري إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراهن، محاولة منها برفده بصوت  

 الفكري، بل –الجدل الحيوي، المفضي إلى السوية الثقافية، والمحفز إلى مزيد من التالحم بين الثقافي 
ديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى األخذ بالتي األيديولوجي والسياسي في زمن أصبحت التح وحتى

هي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات والمثقفين قد تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف واألحزاب، وأصبح 
المثقف أو أشباهه، والجاهل المتثاقف في زمن الفايسبوك يشترى ويباع في أسواق نخاسة األنظمة 

  .السوداءواألجهزة والسفارات والغرف 
  
إنساننا اللبناني والعربي في األوطان األم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ينهض، وثقافتنا ينبغي أن  

فكل إبداع هو كوة حرية، وكل . تتطور وتتوطد، والبد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر
  .فعل هو انعتاق، وكل تالحم فكر إنساني هو زمن آت

  
اليساري فيها  مر حيوات، بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز االبداع وتثمر الحرية، ولمجلة الكاتبت 

  .سويعة، لو عانقت أقالمكم واحتضانكم لها، وال وقت يمر دون بشاراته
  
  :يعمل فريق مجلة الكاتب اليساري وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجل 

 
 للبناني والعربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى المجتمعات الغير عربية توثيق الثقافة والفن االنساني ا

بالوسائل االكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وترجمة دراسات عن الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، 
 .ومن خالل تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع موسيقيين أكاديميين غربيين

  
 ريق الكاتب اليساري أعمال الكتاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب، أو يشجع ويتبنى ف

المجلة التي تصدر بعدة لغات، كما يتم التعريف بتلك  المتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في
 .األعمال واالبداعات للجمهور العربي والغربي سواء في األوطان األم أو المهاجر

  
   يؤمن فريق مجلة الكاتب اليساري بحرية الفكر والتعبير، ويعتبرهما ركيزة أساسية لبناء المجتمع

 .الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل والمساواة والقانون
  

  شير بضرورة يعمل فريق الكاتب اليساري مع المثقفين والمبدعين التقدميين االوروبيين والعرب في التب
السالم في الشرق بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي واالقتصادي مع دولة إسرائيل، ليس ألننا ال نؤمن 
بضرورة حل النزاع في الشرق، بل ألنه ال يمكن أن يكون هنالك سالم في ظل االستمرار بسياسة االعتقاالت 

 ال تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان الجماعية، ومصادرة األراضي، واالعتداءات العسكرية التي
  .والدول العربية المجاورة

  
   مجلة الكاتب اليساري غير تجارية وغير ذات نفع مادي، تغطي تكاليف إصدارها على نفقة رئيس

إنما . التحرير بشكل شخصي وخاص، وأحيانا بنشر إعالنات لمؤسسات أكاديمية وثقافية وتربوية وإنسانية
 الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق الصدراها، وتبرعات الكتاب والمبدعين بانتاجهم التكلفة
 .الفكري

  
 يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي. 

  
 بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي 
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   رجل يتم الضغط على رقبته على حافة رصيف بركبة ... بتزوير عشرين دوالرًا" الشك" بتهمة
  ) كلغ91( رطل 200شرطي يزن 

  
  .. قطرة ماءيصرخ الرجل العاجز من أجل

  ..ويصرخ من أجل والدته املتوفاة حديثًا.. يصرخ 
ومبجرد أن أدرك أنه لم يعد باستطاعته التنفس صرخ من أجل الرحمة وتوسل الشرطي من أجل 

  ...حياته
  ..ال أستطيع التنفس 

  
  ..نزف أنفه

  ..فقد السيطرة على مثانته وتبول في ثيابه
  

لكنهم تراجعوا بعد تهديد الشرطة .. اة الرجل املسكني حاول بعض املتفرجني التدخل إلنقاذ حي
  ..برشهم برذاذ الفلفل املؤذي 

  
وعندما . بقي مكبلًا، ورقبته حتت ثقل ركبة الشرطي... ... حتى عندما غاب الرجل عن الوعي

  .طلب املارة من أحد رجال الشرطة تفحص نبض الرجل، رفض الشرطي اجلاثم على رقبة  الضحية
  

طلب من الشرطي اجلاثم بركبته على رقبة ..  املارة من يعمل ضابطًا في وحدة صحية وصادف بني
  ..رفض الشرطي بكل عنجهية .. الرجل املسكني أن ينهض 

  
مقتل رجل في .. شاهدت الواليات املتحدة االمريكية، ومعها كل الكرة األرضية، وملدة عشر دقائق 
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  ...أفهم ذلك 

  
  ..رمبا سيقوم البعض بإغالق عينيه وأذنيه، وابتالع لسانه على تلك اجلرمية 

  ..أفهم ذلك 
  

أنه قاوم ولسوف نقرأ ما يجعل من الرجل شريرًا ومجرمًا و... سوف نشاهد عمليات القدح والذم
   ...العكسرغم أن الكاميرات وتسجيالت الفيديو تثبت ... االعتقال

  
أي املوت حتت ركبة .. إال أنه ال يوجد جرمية تبرر تلك العقوبة ... حتى ولو كان كل ذلك صحيحًا
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فهذا ال . ..أو أن الرجل يعاني من مشاكل نفسية... وهذا ليس مثبتًا... سواء كان للرجل تاريخًا جنائيًا
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 سواء من هم في القمة أم في القاعدة، الشيوعيين اليومَّيحزنني بالغ الحزن أن ، 

ًيجهلون جميعهم جهال مطبق  فينادون بها كنظام اجتماعي مستقر قابل ،شتراكيةال حقيقة ااً
َّللحياة يقيم العدل والمساواة بين الناس خالفا لما قال به ماركس وهو أن ك فترة عبور  هناً

ً حيث تقوم دولة دكتاتورية البروليتاريا حصرا ،شتراكيةال وهي ا،نحو الحياة الشيوعية
بإعداد المجتمع للدخول للحياة الشيوعية من خالل إلغاء مختلف الحقوق الموروثة عن 

 ال  فالمجتمع الشيوعي. دون إحالل أية حقوق أخرى محلها، منالمجتمع البورجوازي
.  الحق ذو حدود بورجوازية بما في ذلك الحق في الحياة َّ فيه طالما أن ألية حقوقجنس

وبناء عليه ال يعود المجتمع بحاجة ألية هيئة تفرض أية حقوق على الناس بما في ذلك 
الدولة كهيئة مولجة بالقمع لحماية الحقوق التي تفرضها األنظمة الطبقية على المجتمع 

 .باستخدام مختلف أدوات القمع 
 
 وقد بات ألعوبة بيد الجيش حال اغتيال ستالين وارتد عن ،لحزب الشيوعي السوفياتيا

 إلغاء دولة دكتاتورية 61 قرر في مؤتمره العام الثاني والعشرين في العام ،اإلشتراكية
 وهو ما يقتضي التوقف النهائي عن محو ،"دولة الشعب كله"البروليتاريا واستبدالها بـ 

ذلك .  محو الطبقاتاًشتراكية هو قصرال تعريف لينين لَّمن أنرغم على ال ،الطبقات
شتراكية الو الطبقات لكنه لم يعلن نهاية االمؤتمر الفاضح قرر وقف الصراع الطبقي ومح

 فكان أن استمرت األحزاب الشيوعية في العالم، باستثناء حزب ،في االتحاد السوفياتي
شتراكية في االتحاد البانيا، تنتصر لألماوتسي تونغ في الصين وحزب أنور خوجه في 

  !!شتراكية بدون دكتاتورية البروليتاريا االسوفياتي، 
 

 ..ما يلي " نقد برنامج غوتا"قال ماركس في 
Between capitalist and communist society lies the period of the 
revolutionary transformation of the one into the other .There 
corresponds to this also a political transition period in which the 
state can be nothing but the revolutionary dictatorship of the 

proletariat.  
 

ما بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الشيوعي هناك فترة تحول ثوري يترافق معها فترة 
  . دولة دكتاتورية البروليتاريا ًعبور سياسي حيث تكون الدولة هي قطعا

 
 الرأسمالي إلى المجتمع الشيوعي ماركس يؤكد على أنه ال عبور اشتراكي من المجتمع

شتراكية الا  والشيوعيون في العالم يقولون بوجود،ية البروليتارياردون دولة دكتاتومن 
   !!اً كان غلطان أي أن كارل ماركس،في االتحاد السوفياتي بدون دكتاتورية البروليتاريا

 
ما زال الشيوعيون حتى اليوم ينكرون مبدأ دكتاتورية البروليتاريا ولذلك تراهم يجهدون 

كار  بإناليسار طالما انهم يتشاركون سويّوسعهم لإلئتالف مع شتى نحل ما يوصف با
 كل حديث عن االشتراكية بدون َّأندولة دكتاتورية البروليتاريا؛ وغني عن القول 

أدعياء الشيوعية هؤالء لم . ث عن الغول والعنقاء والخل الوفيتاريا هي أشبه بالحديبرولي
تحاد السوفياتي في العام التولة دكتاتورية البروليتاريا في ايعودوا شيوعيين بعد إلغاء د

 53ة في سبتمبر ، بل منذ أن ألغى الحزب الشيوعي السوفياتي الخطة الخمسي فقط61
م للثورة قانون، وهي الخطة التي كانت ستؤكد النصر الحاس للاًبصورة فظة وخالف

 نتصارها على الصعيدا كان قد تأكد ْقتصادي في العالم بعد أنالالشيوعية على الصعيد ا
  . شتراكية اللسوفياتي إلى التسلح وهو مناف لقتصاد االالعسكري، واستبدالها بانصراف ا

  
تي ال ينتج غير األسلحة، فتجد روسيا اليوم تحاد السوفياال وااًكثر من ثمانين عامأمنذ 

أقوى دولة في العالم مع أن قوى اإلنتاج فيها هي أقل من قوى اإلنتاج في دولة هامشية 
 سكانها هم أكثر من عشرة أمثال سكان َّ أن منرغمال ، علىفي أوروبا مثل البرتغال

 .البرتغال 
 

 يعرفون  لم يعودوا،ات الستينعيون عن ماركس منذ ما قبلن تخلى هؤالء الشيوأبعد 
فة كما هي في نقلبت جميع األحزاب الشيوعية في البلدان المتخلاولذلك . شتراكية الا

اطية حزاب إصالحية تقتصر استراتيجيتها النهائية على إقامة الديموقرأالعالم العربي إلى 
 اً قاطعاًة تنفي نفين الماركسية اللينيني على الرغم من أ،جتماعيةالالبورجوازية والعدالة ا

فترضان تجريد تجتماعية كونهما الوقراطية البورجوازية والعدالة اًكال من الديم
؛ أضف إلى ذلك أن الديموقراطية البورجوازية ال لبروليتاريا من خصوصيتها الثوريةا

 موجودتين تقوم بغير وجود البورجوازية يرافقها بالطبع طبقة بروليتارية والطبقتان غير
جتماعية فهي ال تعني غير العدالة في استغالل الوأما العدالة ا. لمجتمعات المتخلفةفي ا

 . ال يجتمعان على اإلطالق،العمال من قبل البورجوازية، والعدالة واالستغالل متنافيان
 

، على الرغم من أن ماركس وانجلز كانا نقلبوا إلى إصالحيينهؤالء الشيوعيون الذين ا
 1850في مارس  )Communist League(ة الشيوعيين قد سطرا خطابا لعصب

ّ اإلصالحيين هم األعداء المباشرون للبروليتاريا، يدعون أنهم وبعد َّيؤكدان فيه على أن
شتراكية، وكأنها لم تكن كما العمل الثوري بعد انهيار الثورة اأن فقدوا كل حيلة لل

ول لمجتمعات الماثلة للوصيعتقدون، لم يعد يتسنى لهم سوى النضال من أجل إصالح ا
. شتراكية النتقال إلى االجتماعية حيث يكون هناك أفق لالإلى الديموقراطية والعدالة ا

مثل هذه الحيلة التي احتالتها األحزاب الشيوعية التي تحولت إلى أحزاب إصالحية إنما 
ية ربالثورة البورجوازية في البلدان العًلقد انعدمت تماما . هي تلفيق وكذب صراح

 ل المخابيوحدهم؟ !شتراكيةالخ بذلك، فكيف بالثورة ا كما حكم التاري،والبلدان المماثلة
بانعدام الثورة البورجوازية تنعدم معها . فتراض المخبولالفترضون مثل هذا اي

  .الديموقراطية البورجوازية
 

أسمالي  في مركز النظام الرَّشتراكية التي استشرفها ماركس إالالالثورة اال تقوم 
ائي في لنهاحتى النجاح ” Permanent Revolution“العالمي، ثورة دائمة ال تتوقف 

 ا وامتدادًاً الدول الطرفية ال تكون إال دفقشتراكية في سائرال اَّأي أن. كل دول العالم 
تحاد البسبب الثورة المركزية في ا. لي لثورة المركز وليس بسبب الصراع الطبقي المح

شتراكية في بلدان لم تكن قد وصلت إلى عتبة النظام التصرت الثورة االسوفياتي ان
شتراكية المركزية العالمية الأين هي اليوم الثورة ا. لرأسمالي كالصين وفيتنام وغيرهماا

شتراكي في بلدان طرفية ال إن دعوى األفق ا!!؟ةلتمتد إلى بلدان طرفية مثل الدول العربي
ًرجوازية هي دعوى ساقطة شكال وغير مقبولة في محكمة امتنعت عليها حتى الثورة البو

  .التاريخ طالما لم يعد هناك ثورة اشتراكية مركزية دائمة
 

 األحزاب الشيوعية التي َّلكل ذلك لم يعد هناك أدنى شك في أن
انقلبت إلى أحزاب إصالحية إنما هي أرهاط الخونة من فلول 

هاعصابات تبيع إن. ”Comintern“شيوعيي األممية الثالثة 
بأن تقنعهم بما يسمى بالعدالة بضاعة فاسدة على العمال 

 ،ستغالل العادل من قبل البورجوازيةالي بقبولهم اأ ،جتماعيةالا
ا وإلى األبد، ً محكماشتراكية انسدادًالوهو ما يسد الطريق إلى ا

 John Menard(قتصادي جون مينارد كينز اللما طرح امث
Queens (عد قرن أبيد النظام الرأسمالي واليوم بنظريتة حول ت

  !!"الشيوعيون"طويل يلحق به 
 

وما يضاعف الحنق في مواجهة مثل هذه الخيانة العظمى لقضية الشيوعية هو احتفاظ 
ل دون تعرف العامة على  األمر الذي من شأنه الحؤو،هذه األحزب باسم الشيوعية

  .شتراكية الحقة وعلى الشيوعيةالا
 

 اإلصالحيين على َّ القراءة الماركسية لتاريخ اإلصالحيين اإلشارة إلى أنًتستوجب أيضا
حتدام الصراع الطبقي ربما كان سيكون اينزية التي كانت تستهدف الحد من الطريقة الك

شتراكية للقضاء على الزية استعجلت ا الناَّلها أثر في إطالة عمر الرأسمالية لوال أن
ى إليها الشيوعيون بعد ازية، أما اإلصالحية التي انتهالرأسمالية بعد قضائها على الن

 إصالحيتهم ليست إال . يعد هناك رأسمالية لتطيل عمرهاتحاد السوفياتي فلمالانهيار ا
   من غير التضليلاًصفر

  
  فؤاد النمري

 األردن
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 ملحوظة 

 رفضت صحف األحزاب الشيوعية العربية نشر هذا المقال
 

َّشراذم شيوعية توز ًعت منصات التواصل االجتماعي وراحت تنفث سما ناقعا في وجوه َّ َّ ُ ُ َ
وكلمة . وكل شرذمة من هذه الشراذم تدعي امتالك الحقيقية المطلقة. ًبعضها بعضا

والشرذمة في المعجمات القليل . ُشراذم هنا ليست شتيمة على كل حال، هي جمع شرذمة
ٌإن هؤالء لشرذمة: "من الناس، وفي القرآن َ ِ ِ ُ قليلونََ ِ ِ وتشرذم الناس تفرقوا بشكل " َ

َّفوضوي، تشرذمت األمة فصارت ضعيفة مستباحة ُ َّ وتشرذمت األحزاب الشيوعية ،ّ
 ً.فصارت مزقا

  
ًهذه الشراذم تخون بعضها بعضا وتتهم الواحدة األخرى بالعمالة واالنحراف عن  َّ

لشراذم في بعض األحيان  والشطط يصل بهذه ا-كما نفعل نحن في مقالنا هذا-الماركسية 
ًفأنت لن تكون شيوعيا حقيقيا، بل ستكون شيوعيا مفلسا، . إلى العراك العقائدي الفاضح ً ً ًُ

ًخائنا، منبطحا، عميال، زئبقيا، محرفا أو منحرفا  ً ً ً ً  إن انتقدت - يا لطيف ألطف يا رب -ًِّ
جتماعية في بناء ًتصرفات الرفيق ستالين مثال في تطبيقاته السياسية واالقتصادية واال

ٍوالويل لك إن لم تعترف بأن الرفيق ستالين يقف في صف واحد مع ماركس . االشتراكية ّ
 . لهذا الذنب العظيم" َّجنة الشيوعية"ُوأنجلز ولينين، ويمكن أن تطرد من 

 
ًتقول مدافعا عن رأيك كان الرفيق ستالين ابن يومه، وكان يعرف من أين تؤكل الكتف،  ُ

ً في تلك األيام، ولكنني قرأت وشاهدت في األفالم الوثائقية أنه كان بلطجيا ًوكان عظيما ُ ُ
ًفي شبابه فكيف يمكننا وضعه في صف الفالسفة األخيار؟  ال شك بأنه كان زعيما  ِ ّ

ًفوالذيا صلبا قاسيا ولكن ً ال تكمل حديثك يا رفيق، بال لكن بال ماكن، ال خيار أمامك ... ً
َّتالين أن يكون بلطجيا لصالح الحزب والرفيق ستالين نفذ األمر ألن لينين أمر الرفيق س ً

ًفكان قائدا بلطجيا ًوفيما بعد أرسل بلطجيا اسمه الرفيق رامون ميركادير ليقتل بالفأس أو . ً
ًالبلطة أو الساطور الرفيق ليون تروتسكي في المكسيك حيث كان يقيم منفيا من االتحاد  ُ

ًكي خائنا وعميال للمخابرات المركزية األمريكية من وجهة كان الرفيق تروتس. السوفييتي ً
ٌسلوك  -َّنظر العديد من الشراذم الشيوعية، فهل نقف مع قاتله ونعطيه وسام الشرف 

 والرجل تجاوز الستين من عمره وهو من رفاق لينين المخلصين؟ هذه بلطجة في - َمشين
 . عرف هذه األيام، وبطولة في عرف تلك األيام

 
 

َّ  الحظت أن الشراذم الشيوعية تتنوع وتتبدى بأشكال وألوان  َُّ َّ
ُشرذمة هناك تتبع الخط الرسمي . غاية في التنافر والغرابة

ِّلألحزاب الشيوعية العربية والعالمية وأخرى تغرد خارج  ُ ُ َّ
ًالسرب، ومنها من يحلق بعيدا جدا، ومنها من ينتظم خارج  ً ِّ ُ

ونعيب الملل  -والتصنيفات كثيرة . ياللينين -التصنيف الماركسي
ّ هل الشيوعية دين؟ تسأل ما علة هذا التشرذم هل - والنحل الدينية َّ
أم هو بدعة، أم اختالف في " َّالعقيدة الشيوعية"له أصل في 
  ة والمذاهب أم اختالف في مشارب الناس الذينــــالمراجع واألئم

َّ؟ ام أننا في آخر زمان الشيوعية؟ أم أن  إناء بما فيه ينضح  يحملون هذه العقيدة وكل
  األمر برمته يتعلق بالتوزع الجغرافي للبشر على الكرة األرضية؟  

 
ِتقول لهم يا رفاق سأضرب لكم مثال، والضرب هنا بمعنى عْبرة، عظة، مش بلطجة،  ِ ُ ً

ًهل يعقل شرعا، ومهما كان الشخص عظيما، أن يكون أمينا ع: ُوأسأل فقط وال أجيب ً ً ًاما ُ
ُللحزب الشيوعي حتى وفاته، ومن ثم تصبح هذه الحكاية  َّسنة"َّ ًمتبعة، عرفا شائعا في " ُ ً
ُاألحزاب الشيوعية تحميه وتكرسه الديمقراطية المركزية الرفيق ماو تسي تونغ في . َّ

الصين، الرفيق كيم إيل سونغ وعائلته في كوريا الشمالية االبن الرفيق كيم جون إيل ومن 
ً رئيسا منتخبا من عام 12في كوريا الجنوبية -حفيد الحالي الرفيق كيم جون أونَّثم ال ًُ

َّوسلم " َّبطل، ترك، قبل موته بقليل" الرفيق فيدل كاسترو في كوبا -حتى اليوم1948

الراية ألخيه الرفيق راؤول كاسترو، الرفيق يوري زيوغانوف أمين عام الحزب 
َّها عموم أمناء األحزاب الشيوعية العربية الشيوعي الروسي، والقائمة تطول ومن ُ

َّ ما القصة، ما -دعك من زعماء الجمهوريات االشتراكية في أوروبا الشرقية -والعالمية 
َّهذه الحكاية الكابوسية، ما سبب ذلك، أين العلة، ما الفائدة التي ستجنيها الجماهير 

ًالعريضة من بقاء الحاكم في الحكم أو أمينا عاما  .  حتى وفاته-  دولة تبني الشيوعيةفي -ً
 ظاهرة غريبة أليس كذلك؟

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هل يمكننا الحديث
  عن الشيوعية من غير 

 تجلياتها في األحزاب الشيوعية وقادتها؟ 
 َّما المنطق السليم والفائدة المخفية التي تستعصي 

ًأمينا عاما للح" خالد بكداش"على الفهم  في أن يكون الرفيق  زب الشيوعي السوري من ً
مع احترامنا وتقديرنا لجهوده النبيلة  -غاية الطول - 1995 حتى وفاته عام 1937عام 

ُفي خدمة الشيوعية، ولكنه كان تلميذا نجيبا  للرفيق ستالين و كان يمارس البلطجة  ً ً َّ
ًالحزبية على رفاقه، وقد شهدت بعضا من فصول هذه البلطجة في حينها   - رحمه هللا -ُ

ْومن ثم تسلمت راية األمانة العامة للحزب زوجته السيدة الرفيقة  َّ " وصال فرحة بكداش"َّ
وهذه بلطجة حقيقية واضحة  -"َّعمار بكداش"َّوبعد وفاتها تسلم الراية ابنهما السيد الرفيق 

 وقد مارس هو اآلخر -ال لبس فيها أن يتسلم الراية أفراد األسرة بالتتابع كابر عن كابر
وهو اليوم األمين العام للحزب الشيوعي . لطجة على أعضاء حزبه فانفضوا من حولهالب

ْ حكمت هذه العائلة الحزب - والذي بلغ عدد ركابه عدد ركاب باص نقل داخلي -السوري َ َ َ
إليش " دق ع الخشب يا رفيق. "ًالشيوعي السوري أكثر من ثمانين عاما ولم تسأم

ًزعالن؟ عجبك أهال وسهال، ما ع األحزاب -ًجبك دع الحزب ألهله واختر حزبا آخر ً
أل . ِّبس ماني معصب. ِّ معكم حق أنا إليش زعالن ومعصب-اليسارية على قفا مين يشيل

 . على كل حال القصة تافهة ال تستحق الزعل يا رفيق.  ِّمعصب، يظهر ذلك في وجهك
 

ف يكون اإلنسان ً أحاول من أربعين عاما من عملي في الحزب الشيوعي أن أفهم كي
ُشيوعيا جيدا، لم أفلح في ذلك، ولم أصل حتى اليوم إلى نتيجة مرضية ً ما السر يا ترى؟ . ً
ًالشيوعية كفكرة متاحة للجميع، مشاع، يمكن فهمها نظريا من الكتب البيان "فقط اقرأ . َّ

ْزرعت"ولكن عندما . وستفهم" الشيوعي كانت نتيجة الحصاد " الواقع"في أرض " ُ
غربل .  فيها القمح والشعير والزيوان والتبن والحصى والتراب والعدس والجلبانخليطة

 ". من غربل الناس نخلوه: "إن كنت تستطيع الغربلة، وفي المثل
 

َّهل الشيوعية هي أحد أنماط اقتصاد مستقبل العالم والتي ستصل إليه المجتمعات البشرية 
يك الطبيعة كما تزعم شرذمة من شاء من شاء وأبى من أبى؟ هل هي قانون ديالكت

الرفاق، وكما يؤكد ذلك بعض أصحاب الفكر الشيوعي؟ أم هي فكرة تتبع الفلسفية 
المادية الديالكتيكية والمادية "الماركسية وتتجسد في كفاح الشعوب وفق منهج محدد في 

ة؟ وهل َّوتجلياتهما؟ وهل هناك فرق بين الفكرة الشيوعية والفلسفة الماركسي" التاريخية
الشيوعية تنتمي في المجمل إلى األفكار؟ أم هي حركة كفاح ونضال في سبيل حرية 

 





  
 

  
  عبد الرزاق دحنون
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اإلنسان وكرامته؟ أم هي من أحالم البشر في العدل االجتماعي والدولة البسيطة الخالية 
ُمن أجهزة القمع والتي يدير فيها الناس شؤونهم بأنفسهم؟ وما الفرق بين ما تتبناه 

َّة العالمية من أفكار والشيوعية كنظرية كما اكتشفها أو طورها ماركس َّاألحزاب الشيوعي
كما هي الصورة التي .  ماركس- أنجلز - لينين -ستالين:  أنجلز؟  أم يجب أن نقول-

 أي األحزاب -َّترفعها بعض األحزاب الشيوعية العربية في مؤتمراتها وهي التي 
َّعض األحزاب الشيوعية تحارب الشيوعية؟ ًهل فعال ب. َّ تحارب الشيوعية-َّالشيوعية  َّ

َّوهل الفساد ملة واحدة كما أكد المفكر العراقي هادي العلوي في مقاله الذي رفضت 

اسالميون يحاربون : َّالفساد ملة واحدة" الصحف العربية نشره وجاء تحت عنوان
لمرئي ا"ًتجده منشورا في كتابه المهم " َّاإلسالم وشيوعيون يحاربون الشيوعية

 .   1998الصادر عن دار المدى في طبعته األولى عام " والالمرئي في األدب والسياسة
 

ًهل كي أكون شيوعيا جيدا علي أن أكون أوال وأخيرا معاديا للغرب ونمط إنتاجه  ً ً ً ًَّ
ًوما الرابط بينهما؟ هل يمكن أن أكون شيوعيا جيدا وال . الرأسمالي وحياته االجتماعية ً

يم الغرب الرأسمالي والذي يوصف اليوم بالمتوحش من قبل األحزاب أعادي مفاه
أنت شيوعي فأنت معادي ألصحاب رأس المال : الشيوعية؟ أم أن األمر يتلخص بالتالي

 . َّأو أترك الشيوعية ألهلها. وطرق عيشهم
 

 طيب، أنا معك، ولكن ماذا أفعل بأهلي ورفاقي الذين يعيشون اليوم في الدول الرأسمالية
المتوحشة ويأخذون جنسيتها ويأكلون من خيراتها، هل أتبرأ منهم وأشتمهم في مثلث 
أمهم المتساوي الساقين؟ كيف أحارب هذه الرأسمالية المتوحشة يا رفيق؟ هل عندك 
َّوصفة لذلك؟ وال تصعب علي األمر، فأسرتي تأكل خبز يومها من عملي في معمل جينز  ِّ ُ

 . إيجة تابع ألصحاب رأس المال المتوحش الهولنديفي مدينة إزمير على شاطئ بحر
 

ًفي األمس القريب ناقشت رفيقا شيوعيا مخضرما في الحزب الشيوعي السوري فأكد لي  ً ً
كورية وقد أسس لهذه " بنكهة"َّأن النظام القائم في كوريا الشمالية يسير نحو الشيوعية 

َّق كيم جون إيل ومن ثم الحفيد الحالي َّالشيوعية الرفيق كيم إيل سونغ وعائلته االبن الرفي
والناس يعيشون في ظلها أفضل مما يعيشون في ظل نظام . الرفيق العظيم كيم جون أون

 . االقتصاد الرأسمالي المتوحش في كوريا الجنوبية
 : ُقلت له

  بتحكي عن جد يا رفيق؟ 
 : قال

المية تقيم عالقات طيبة مع َّعن جد بكل تأكيد، ألن أغلب األحزاب الشيوعية العربية والع
قيادة كوريا الشمالية فهل تعتقد أن الجميع على خطأ وأنت على صواب؟ جمهورية كوريا 
الديمقراطية الشعبية تسير في النهج المعادي لإلمبريالية والرأسمالية المتوحشة وتبني 

 .َّالشيوعية
 : ُقلت

واقع يعيشون حياة أفضل  هم على خطأ بكل تأكيد، الناس في كوريا الجنوبية في ال
وال مقارنة بين الشطرين، الفروقات هائلة، . بأشواط من حياة الناس في كوريا الشمالية

 .تكاد تكون جنة ونار
 .أنت شيوعي وتقول ذلك، خاطرك، نلتقي فيما بعد

 
 كأن أفعى لدغته، استأذن، وانصرف، رحل على عجل، وهذا وجه الضيف، لم أره بعدها 

ًفأنت لن تحصد قمحا إذا زرعت شعيرا" نحصد ما نزرع"مثل الدارج وفي ال. ًمطلقا ً .
ًولن تحصد سالما إن زرعت إرهابا  . ُولكن هيهات أن يرضيه هذا الكالم. ً

 
َّأنا ال افهم األمر، هل تحولت الشيوعية في مفهومات األحزاب الشيوعية إلى أيديولوجية،  َّ

ْوبالتالي أصبحت عقيدة ال يقبل الجدل فيها  مع أنها أم الديالكتيك وأخته، هل أمست عقيدة ُ
وفي اعتقادي حتى هللا " َّأسس الشيوعية"ُوهذا يخالف . دينية، تعتمد االعتقاد ال العمل

العقيدة هي شر ما يملكه أهل . ُيحاسب البشر على أعمالهم ال على عقيدتهم ونواياهم
  : َّالشيوعية، يؤكد هادي العلوي

والعقيدة هي . ًاخلي الذي ال يقل سوءا عن الرقيب الرسميالعقيدة هي الرقيب الد"
وهي . المسؤولة عن تكوين الوجدان القمعي لألفراد ومصادرة حرية الضمير والوجدان

وإن كانت مفيدة لتحريك الجمهور في منعطف تاريخي معين، يجب أن تبقى في منأى 
ًالي حجابا يمنع من النظر عن النضال اليومي لئال تكون كما يقول اإلمام أبو حامد الغز

 " إلى حقائق األشياء
 

في حادثة حقيقية رواها لي أحد الرفاق في الحزب الشيوعي السوري في مدينة إدلب، 
ًتجسد العقيدة بأبشع صورها، مع انه كان يراها مثاال فذا لصالبة الشيوعي وبطولته  ً ُ

 : يقول بفخر واعتزاز. وتفانيه في خدمة حزبه وأيديولوجيته
ُانت األيام بردا زمهريرا، وكنت أسكن مع زوجتي في ك ً يتألف من " بيت على قدنا"ً

وفي مساء ذلك اليوم أوقدنا المدفأة وجلسنا حولها . غرفة واحدة وشبه مطبخ وحمام
بعد قليل سمعت صوت نداء أحد الرفاق في الشارع، فتحت الباب فإذا . نشرب الشاي

أنتمي إليها قد نقلوا االجتماع الحزبي إلى بيتي أربعة رفاق في الخلية الحزبية التي 
دخلت البيت وقلت لزوجتي أين سأضعك اآلن؟ بعد مشاورات رضيت . لضرورات أمنية

" اجتماع الخلية الحزبية السري"ُأن تدخل في خزانة الثياب وتنتظر هناك إلى حين انتهاء 
يدة دون حركة وال ًوفعال بقيت محبوسة في خزانة الثياب لساعات عد. حول المدفأة

ُقلت في سري هللا ال يعطيك العافية على هذا العمل . صوت، هذا هو الشيوعي الحقيقي
 .المشين

 
ًكان محسوبا على -ُ رويت هذه الحكاية في دبي لألديب السوري الساخر حسيب كيالي

 فقال بعد -الحزب الشيوعي السوري وسجن أيام الوحدة بين سورية ومصر بسبب ذلك
وهللا لو كنت مكان تلك المرأة المسكينة   ألخرجت : - أضحك هللا سنكمً-كثيراأن ضحك 

ُمن خلف الخزانة وبدأت ضرب هؤالء الرفاق بما فيهم الزوج ولحقت بهم " الخيزرانة"
 . وهم يصيحون أمامي ويركضون وال اتركهم حتى حدود تركيا

 
ي التناقض بين جوهر المأزق الذي نحن فيه، أقصد أصحاب الفكر الشيوعي، يتلخص ف

َّالشيوعية وبين ظاهر الشيوعية، الشكل، المظهر، البرستيج، والذي يتبدى في األحزاب 
الشيوعية الرسمية التي تحتكر هذا المدى الفسيح للفكر الشيوعي وتجعل منه عقيدة، 
شريعة، مطرقة ومنجل، ال يأتيها الباطل ال من بين يديها وال من خلفها، شعارات، 

ًومن ثم يغيب جوهر الفكر الشيوعي، ويصبح المتخيل أكثر حضورا . ، معبوداتأيقونات َّ
من الواقعي، وبذلك يتوقف قلب الشيوعية عن الخفقان، بوصفها حركة ثورية، وتتحول 
ًإلى شبح مهجن، كسول، ال يرعب أحدا، ويمسي الشيوعي متجهم الفكر والوجه،  ُ

نطواء، والخوف من اآلخر، ورفضه، سوداوي، كئيب، عابس، ال يضحك، يميل إلى اال
ويتمترس هذا الشيوعي خلف أوهامه، ويتحجر فكره، ويفقد صفة العطاء، ويطرح الجدل 
من حياته، ويعيش في عزلة، فينفض الخلق من حوله، فال يطال عنب الشام وال بلح 

 ما العمل؟ . ًوهذا عمليا حال األحزاب الشيوعية في أغلب دول العالم.  اليمن
 

ًقلت سابقا، وأعيد القول    إن التصريح الخطير الذي جاء في مقدمة كتاب المفكر : ُ
َّ تراث الثورة المشاعية في الشرق والذي يقول -العراقي هادي العلوي مدارات صوفية 

ًكي يكون اإلنسان شيوعيا جيدا يجب أن يكون له قلب شيوعي ال مجرد فكر : فيه ً
ي للشيوعي، وأعتقد من وجه نظري أن الهادي فهم هو األساس في الكفاح اليوم. شيوعي

 . الشيوعية على حقيقتها وطبقها على نفسه حتى آخر يوم من حياته
 

َّالمشاعية تجنح نحو تحقيق سيرورة إنهاض تحتاجها طبقة عاملة كادحة في  - َّ  الشيوعية
كين الحقل والمصنع وتضم على هامشها فئات واسعة من المعدمين والمهمشين والمسا

هؤالء وغيرهم في حاجة إلى باب الرفق . وأصحاب السبيل الذين أعيتهم لقمة العيش
والرحمة والحنان البشري مع حق الدفاع عن النفس في وجه جبروت الثروة وطاغوت 

ًوهل يمكنني القول مثال أن المرء . ُّالقوة بعدما عانوا مما يزيد عن الكفاية من القهر والذل
ًيا وال يكون شيوعيا؟ فأنا أعتبر أن عنترة العبسي اقترب من أن يمكن أن يكون ماركس ً

 : ألنه قال-ًوهو ليس ماركسيا بالتأكيد ً-يكون شيوعيا
ِ يخبـرك من شهد الوقيعة أننـي َِّ َ َ ََ َ َ َ ْ ِ ْ ُ   

ِ أغشى الوَغى وأعف عند المغنَـم ْ ْ َْ ِ ُِّ َ ََ 
 

ًأما رفيقنا عروة بن الورد فقد كان شيوعيا حقيقيا بكل تأ  :كيد وهو القائلً
َوأنت امرؤ عافي إنائك واحدُ      إني امرؤ عافي إنائي شركة َِ 

ُّبوجهي شحوب الحق، والحق جاهد     أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى ِّ َ 
ُأقسم جسمي في جسوم كثيرة ّ  وأحسو قراح الماء والماء بارد      ُ

 
 وهي بالتأكيد لها شروش الشيوعية أو المشاعية على العموم ليست بدعة من بدع الغرب،

الصعاليك إن شئت  -هؤالء وغيرهم من أصحاب خط ما تحت الفقر. ضاربة في الشرق
ً يحتاجون إلى شيوعيين من نسيجهم يملكون قلوبا -وهي البروليتاريا الرثة في الغرب

َّبال منة من أحد - َّحارة شجاعة تستطيع هل نستنطق .  الوقوف معهم في الشدائد والمحن- ِ
ُمل في أن هذه الفئة من الخلق ستعيد اكتشاف نفسها ليس فقط من خالل معاناتها، بل األ

ُّوأيضا من خالل هاجس إخراجها من ورطات الذل والفقر وتمليكها ما تستغني به عن  ً
 التعب والكد، مما ال يتم دون إعادة توزيع الثروة االجتماعية؟ 

 
 : ول الهادي الشيوعيحيث يق" ديوان الوجد"ِّ وأختم بنص من كتاب 

ِليس ذا زمن العقل بل زمن الجوع، والعصر عصر الجنون الذي بشرونا به وقالوا هو  ِ ُ ُ ِ ُ ِ َ
ِالكل والعالم األكمل، وفي زمن الجوع كل حنين لغير السالح جفاء ِ ٍ ُّ ُِّ ِ ُ ُفكيف يحن التراب . ُ ُ َ

ُّإلى الماء والنخيل إلى الشمس والقمح للسنبل بل كيف أحن إل َ ِ ُ ِ ُ ٍيك وما بي حنين إلى راية ِ ٌ َ
ِيستظل الجياع بها ليقتحموا شاهقات القصور والقالع الحصينة بالجند والمال فيمضي  ِ َِ َ ِ ُ ُ

ُالجنودُ إلى أهلهم وتعودُ القالع إلى أهلها ويفرح بالعدل أهل السماء ُ ِ ّسالم عليك فإنا ! ُ َ ٌ
ُاحترقنا جميعا لكي يحكم الموت أرض العماء فتنبثق الم ِ َ ُ َ ِعصرات بحارا من الوجد تغنى ً ً ُ

ُاأللوف بها ويمطر  َتوق الجياع، سالما وفيض مسرةُ ً ِ ُ   
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  ًيعود شهر حزيران محمال بذكريات المآسي، وأبرزها سقوط القدس بيد الغزاة ّ

ل طيلة هذه العقود ، والتي الزالت أسيرة االحتال1967الصهاينة في حزيران عام 
ًالطويلة التي شهد خاللها حال األمة تقدما هنا وتراجعا هناك ً ّ ّوقد شكل الفعل المقاوم أبرز .ّ

وفي . ّالصور الناصعة والباعثة على األمل بالنهوض من الكبوة واسترداد األمة لعافيتها
بنان ً، أقدم الغزاة الصهاينة أيضا على اجتياح ل1982ذكرى سقوط القدس في عام 

ًوصوال إلى العاصمة بيروت، لتتأكد مجددا الطبيعة العدوانية للكيان الغاصب وطبيعة  ًّ
ًومعلوم أن هذا االجتياح جاء يحمل أهدافا .الدور الذي يقوم به في قلب العالم اإلسالمي

ًعميقة خطط لها العدو، مستفيدا من حالة الضعف المقابلة، خاصة بعد خروج مصر من  ّ

، وإنهاك المقاومة الفلسطينية في الحرب اللبنانية، ومحاوالت عزل معادلة الصراع
ِ، وتوج "اسرائيل"سوريا، وأخذ القيادة الفلسطينية إلى مسار التسوية الذي بدأ بين مصر و ّ

ّباتفاقات كامب ديفيد، والتي تضمنت قسما يتعلق  بالتصور المنشود للحل على المسار  ّ ً
 .الفلسطيني

 
  
  
  

% 10ّ نفذ العدو اإلسرائيلي عملية الليطاني، وغزت قواته ما يقارب 1978آذار 14  في 
ّمن جنوب لبنان حتى نهر الليطاني بحجة إزالة قواعد منظمة التحرير الفلسطينية، وإنشاء 
منطقة عازلة بعرض عشرة كيلومترات داخل األراضي اللبنانية، في أعقاب عملية 

استهدفت حافلتين إسرائيليتين قرب تل أبيب،  آذار،  والتي 11الشهيد كمال عدوان يوم 
 ً. إسرائيليا37ّمما أسفر عن مقتل 

" إسرائيل"، الذي طالب فيه 425 آذار أصدر مجلس األمن القرار رقم 19 في 
المنوط بها حفظ األمن في " اليونيفيل"باالنسحاب من لبنان، وأنشأ بموجبه قوات 

" منطقة أمنية"من جنوب لبنان باستثناء " لإسرائي"أيار، انسحبت /وبحلول مايو. الجنوب
ً كيلومترا على طول الحدود الجنوبية 12تراوح عرضها ما بين أربعة كيلومترات و

  .ّوأقامت فيها قوة موالية لها
 

، وبعد فوز الليكود في انتخابات الكنيست في 1981 تموز 10ُ    يذكر أنه في 
ِ، نفذ العدو ماعرف باالجتياح ا1981حزيران ُ ّلجوي، حيث قام بشن غارات جوية عنيفة ّ ّ ّ

 تموز، وذلك بعد صدور قرار من مجلس األمن يطالب فيه بوقف 24ّاستمرت إلى يوم 
ًتم التوقف بناء على مساعي موفد الرئاسة . ّفوري للهجمات المسلحة على لبنان

 في ّ، والذي حذر حينها بأنه"إسرائيل"األمريكي، فيليب حبيب، بين منظمة التحرير و
) بالمفهوم األميركي(ّأو أي اعتداء " إسرائيل"ّحالة حدوث أي مناوشة عسكرية مع 

بينما التزمت منظمة التحرير الفلسطينية بالهدنة التي رعتها . فسيجري اجتياح كبير للبنان
ًالواليات المتحدة وأمنت حدودا شمالية هادئة إلسرائيل وقد خرقت إسرائيل هذه الهدنة . ّ

 . .1982 و 1981ي الفترة بين عامي ّ مرة ف2777
  

المسيحية بشير الجميل وزير " القوات اللبنانية"، قابل قائد 1982     في كانون الثاني 
ّدفاع العدو أرييل شارون على متن سفينة قبالة السواحل اللبنانية، وناقشا خطة تقضي 

قتحامها والقضاء على با" القوات اللبنانية"بمحاصرة قوات العدو لبيروت الغربية وقيام 
 .منظمة التحرير الفلسطينية

  
ً     كان العدو قد وضع خطة اإلجتياح مسبقا ّوقدم رونالد ريغان، الرئيس األمريكي . ّ

لألمريكيين أنها ستدخل لبنان لمسافة " إسرائيل"حينها، الغطاء لهذا االجتياح ، فيما أكدت 
كان ريغان ال يمانع من القيام .  عن نفسهاً كيلومترا لتحقيق أمنها و الدفاع30ال تتجاوز 

لمنظمة التحرير الفلسطينية و لسورية، حليفة " درس قوي"بعملية سريعة تكون بمثابة 
بأنه لم يكن هناك مقاومة قوية • ّاالتحاد السوفياتي الشيوعية، حيث صرح دافيد كمحي

لخارجية وزير الخطط أرئيل شارون في واشنطن ؛و قال الجنرال ألكسندر هيغ، 
إننا نفهم أهدافكم، وال نستطيع أن نقول لكم ال تدافعوا عن ...: "األمريكي آنذاك

"  استفزاز واضح يعترف به العالم"وقام بإخبار شارون عن الحاجة إلى "مصالحكم؛ 
ويرى البعض أن محاولة اغتيال السفير اإلسرائيلي في .  ًليكون سببا في البدء باالجتياح

 .ًحظة المناسبة تماما بصورة غريبةلندن جاءت في الل
  

وأعلن ". عملية سالمة الجليل" تحت عنوان 1982-6-4ح لبنان في       بدأ العدو اجتيا
ًوقتها شارون، الذي قاد العمليات اإلسرائيلية و كان وزيرا للحرب في الحكومة التي 

طينية وصواريخ يرأسها اإلرهابي مناحيم بيغين، أن السبب هو دفع منظمة التحرير الفلس
هذه األهداف " ّتعدلت"لكن " . إسرائيل" كيلومتر عن حدود 40الكاتيوشا إلى مسافة 

أن أهداف إسرائيل " آفى بازنز"ًالحقا ، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم حكومة العدو 
، وتدمير "ّكل القوات الغريبة عن لبنان ومن ضمن ذلك الجيش السوري"هي إجالء 

كحكومة لبنانية، وتوقيع اتفاقية " القوات اللبنانية"فلسطينية، وتنصيب منظمة التحرير ال
 .سالم معها، و ضمان أمن المستوطنات اإلسرائيلية الشمالية

  
  
  
  

ّحملة قصف جوي " إسرائيل"، بدأت 1982 حزيران من عام 4في صباح يوم    
 ضخمة بلغت ، بقوات1982 حزيران 6ّثم بدأ جيش العدو بغزو بري في . ومدفعي كثيف

ّ ألف جندي ؛ وتم اجتياز مواقع القوات الدولية األممية بكل سهولة، لتتقدم قوات 75نحو 
ِولكنها واجهت مقاومة عنيفة من قبل . ّالعدو على عدة محاور بأتجاه العاصمة بيروت

كما واجه العدو مقاومة . القوات السورية و المقاتلين الفلسطينيين، خاصة في المخيمات
ند محاولته احتالل قلعة الشقيف اإلستراتيجية، والتي قام مناحيم بيغن بزيارتها شرسة ع

ّشخصيا بعد بسط السيطرة اإلسرائيلية عليها نظرا ألهميتها، ومن ثم تم تسليم القلعة إلى  ّ ً ً
ّجيش لبنان الجنوبي التابع لقوات االحتالل؛ وبدأ جيش العدو بالتقدم نحو الطريق الرئيسي 

، اشتبك الجيش 1982 حزيران 8وفي . ًدمشق مخترقا منطقة الشوفبين بيروت و
ّالسوري ألول مرة مع قوات العدو، وتمكن من وقف تقدم القوة اإلسرائيلية المتجهة إلى  ّ ّ

 .ّضهر البيدر ؛ كما قاتل فيما بعد بشراسة في البقاع، وكبد العدو خسائر كبيرة
  

 القوات اإلسرائيلية من بسط سيطرتها على  أيام فقط من االجتياح، تمكنت5       و بعد 
، وصل الجيش اإلسرائيلي إلى 1982 حزيران 9وفي . ما يقارب ثلث األراضي اللبنانية

ّوفي نفس اليوم قام سالح الجو اإلسرائيلي بقصف عدة مواقع للدفاع . مشارف بيروت ّ
ّالجوي السوري،  ووقعت اشتباكات جوية عنيفة بين الطرفين القوات السورية وقد قامت . ّ

ّبإعادة تمركزها خارج منطقة الشوف، فيما جرت معركة برية في منطقة السلطان 
 حزيران، و تم االستيالء على عشرات الدبابات اإلسرائيلية بعد فرار 12يعقوب يوم 




19821982
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 حزيران دخلت قوات العدو منطقة بعبدا وتمركزت في مواقع محيطة 13أطقمها؛ في 
وأعلنت عن . دمت باتجاه الحدث وأدركت مشارف الشويفاتبالقصر الجمهوري، ثم تق

 :شروطها لتسوية سياسية تسبق انسحابها من لبنان، وهي
 .أنها ال توافق على أن تكون في لبنان قواعد لمنظمة التحرير الفلسطينية•    
ّأنها لن تغادر المنطقة التي احتلتها إال بعد أن تضمن سالمة المستوطنات في الشما•     ل ّ

 ”.منظمات تخريب جديدة“ّوتمنع قيام ما سمته 
ّأنها تطمح في أن تجلو عن لبنان كل القوات األجنبية الموجودة فيها، والمقصود •    

 .قوات سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية
  

ّ، دخل جيش العدو شرق بيروت وطوقت القسم 1982 حزيران عام 14 وفي يوم 
ًال رئيسيا للمقاتلين الفلسطينيينالغربي من بيروت الذي كان معق ً. 

  
تضع " إسرائيل"ّ حزيران،  صرح إسحق شامير وزير خارجية العدو أن 16     في 

 :شرطين لالنسحاب من لبنان، هما
 .ّتشكيل حكومة لبنانية قوية وحرة يمكن الحوار معها.    1
ّتشكيل قوة متعددة الجنسيات تنتشر على مسافة .     2 ود الشمالية  كم من الحد40ّ

 .إلسرائيل بضمان أميركا
  

 حزيران، أعلن ياسر عرفات استعداده للتفاوض مع الحكومة اللبنانية وإنهاء 19في 
ّوصرح ناطق إسرائيلي أنه . القتال، لكنه رفض التعاون مع الواليات المتحدة األمريكية

وجهم من خر" إسرائيل"إذا وافق الزعماء الفلسطينيون على إلقاء سالحهم فستضمن 
 .بيروت سالمين

  
 جندي إسرائيلي في لبنان، 100.000      مع اقتراب نهاية شهر حزيران، كان هناك 

 مقاتل فلسطيني محاصرين مع ياسر عرفات في غرب بيروت، و في 11.000وقرابة 
ًمطلع شهر تموز، قام جيش العدو بفرض حصار على غرب بيروت قاطعا وصول 

لى تلك المنطقة ؛ وتم منع االنتقال بين شطري بيروت، بينما المواد الغذائية والماء إ
 .ّواستمر القصف الجوي لغرب بيروت طوال شهر تموز

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

على مشروع اتفاق للموفد األميركي فيليب حبيب " إسرائيل" آب  وافقت 10 في 
َّإلخراج الفدائيين والسوريين من بيروت وكل لبنان، وطالبت بأن تسل ُ ًم رسميا قائمة ّ

ِ جنود إسرائيليين دفنوا 9بأسماء الدول التي ستستقبلهم وأعداد الفدائيين المغادرين وجثث 
 .1978في بيروت خالل حرب 

  
.  ساعة متواصلة15، قصفت بيروت لمدة 1982آب 12      ورغم هذا االتفاق، وفي 

ِ سمي ذلك اليوم باألحد األسود، حيث ألقيت وقد  ألف قذيفة على بيروت وأحيائها 185ِّ
 غارات بالطيران، 210 ساعة، وحوالي 15 قذائف في الثانية خالل 3ّالسكنية، بمعدل 

ّبمعدل غارة كل ثالث دقائق، بموازاة هجوم إسرائيلي على مطار بيروت الدولي  ّ
 .واحتالله

  
ات عقد مجلس األمن الدولي جلسة طارئة، أصدر فيها القرار رقم ّ    في ظل هذه التطور

ً، وطالب فيه بوقف إطالق النار فورا وإرسال مراقبين دوليين فورا إلى لبنان )516( ً
ًوكان المجلس قد أصدر أيضا خالل فترة االجتياح  القرارين . لمراقبة الوضع

508/509 .  

 آب بوساطة المبعوث األمريكي 18في توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطالق النار 
من حصارها لغرب بيروت وسمحت " إسرائيل"ّآب، خففت 19وفي. فيليب حبيب

 .إلمدادات الصليب األحمر بدخول المدينة
  

. ّمن مرفأ بيروت ومحيطه، ليتسلمه الجيش اللبناني" إسرائيل" آب انسحبت 20    وفي 
سال قوة أميركية إلى لبنان، للمشاركة وأعلن الرئيس األمريكي ريغان موافقته على إر

ّفي إطار القوة المتعددة الجنسيات في اإلشراف على خروج الفدائيين الفلسطينيين من 
 .بيروت

  
 آب بدأت عملية مغادرة المقاتلين الفلسطينيين من بيروت الغربية وتوزيعهم 21      وفي 

 ).ودان والعراق وسوريةتونس واليمن واألردن  والجزائر والس)في سبع دول عربية 
  

ً آب انتخب بشير الجميل رئيسا للجمهورية اللبنانية23  في  ّ ِ ّ أيلول قابل الجميل 11وفي . ُ
رئيس وزراء العدو مناحيم بيغين في نهاريا، ووعده باتخاذ خطوات لبدء عالقات 

ّلكن، وقبل أيام من الموعد المحدد لتسلمه ال". إسرائيل"دبلوماسية بين لبنان و رئاسة، ّ
ّمخيمي صبرا وشاتيال " القوات اللبنانية"، فاقتحمت 1982 أيلول 14اغتيل الجميل في  ُ
  . فلسطيني بمساعدة أو تغطية من الجيش اإلسرائيلي3500وقتلت ما يقارب 

 
ً أيلول انتخب البرلمان اللبناني أمين الجميل خلفا ألخيه في رئاسة الجمهورية22في  ّ .

ّوقع الجميل و 1983أيار / مايو17وفي  ّاتفاقا ينص على انسحاب القوات " إسرائيل"ّ ً
ّاإلسرائيلية من لبنان بشرط انسحاب القوات السورية منه؛ ونص االتفاق أيضا على أن  ّ

لكن هذا االتفاق سقط  "! حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل قد انتهت ولم يعد لها وجود"
 .1984بفعل انتفاضة، شباط 

  
اخات انبثقت مقاومة لبنانية وإسالمية على أسس جديدة أجبرت العدو      في هذه المن

ًعلى االنسحاب من لبنان على مراحل، وصوال إلى اندحاره نهائيا عنه عام  ، حيث 2000ً
ّبرز حزب هللا كحركة مقاومة رئيسية مسلحة في وجه االحتالل اإلسرائيلي للجنوب 

  . اللبناني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، نشأ جدل كبير بين الجنراالت )1985(ّالمرحلة، واعتبارا من العام وخالل  هذه 
 أبرز والسياسيين اإلسرائيليين بشأن خيار البقاء أو االنسحاب من لبنان؛ وكــان من 

األصوات المنادية باالنسحاب صوت الجنرال االحتياطي في سالح المشاة يعقوب 
ّإن استخدام القوة "، وقال "تيجيةالخطيئة اإلسترا"حسدائي، الذي وصف االجتياح بـ

ّبصورة تتخطى المألوف يؤدي إلى إلحاق ضرر سياسي بعيد المدى بالدولة اإلسرائيلية  ّ

 ".أكثر من الفائدة التي ينطوي عليها هذا االستخدام
  

ّفي هذه األثناء كانت قوة وقدرات المقاومة اإلسالمية تتزايد يوما بعد يوم، لتشكل تهديدا  ً ّ
ًجديا وم ًومن هنا أيضا كانت العمليات . ًتراكما إلسرائيل ولوجودها في جنوب لبنانّ

ًوصوال إلى عدوان ) تصفية الحساب ( 1993تموز / العسكرية اإلسرائيلية في يوليو
في . ، والذي كان من أبرز مشاهده الدموية مذبحة قانا1996في نيسان " عناقيد الغضب"

اومة مفتوحة في الجنوب والبقاع الغربي، لتجد تواجه مق" إسرائيل"تلك المرحلة كانت 
 :نفسها أمام ثالثة خيارات

توسيع رقعة االحتالل في الجنوب والبقاع الغربي إلبعاد قوة نار المقاومة عن .    1
 .مستوطنات الجليل
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ضرب المنشآت والمرافق الحيوية في لبنان ودفع الحكومة اللبنانية إلى صدام مع .    2
 .عملياتها العسكريةالمقاومة لوقف 

توجيه ضربات عسكرية تحذيرية وإفساح المجال أمام االتصاالت اإلقليمية والدولية .    3
 .لتهدئة الجبهة العسكرية

  
لكن .   وقد اعتمدت قيادة العدو آنذاك للخيار الثالث، وبدأت تنفيذه بتوجيه عمليات نوعية

شل عملية الكوماندوز اإلسرائيلي في حتى هذا الخيار بدأت الثقة تتزعزع في جدواه بعد ف
ّوقد وصف المحلل العسكري والخبير . 1997بلدة أنصارية الجنوبية في أيلول 

مثل : "، زئيف شيف، هذه الثقة التي تزعزعت بقوله"الشهير"اإلستراتيجي اإلسرائيلي 
ٌهذا الفشل الذي يقاس عادة بعدد القتلى وبعدم تنفيذ المهمة هو أمر لم يسبق له ّ  مثيل في ُ

 ".تاريخ وحدات النخبة في الجيش االسرائيلي
  

     لقد رفعت عمليات المقاومة اإلسالمية من تكلفة بقاء جيش اإلحتالل، وأقنعته بأن 
ّمن خلف الحدود أقل كلفة من التوغل في الجنوب؛ حيث خلقت " إسرائيل"الدفاع عن 

ن االرتباك في مفاهيم األمن القومي عمليات المقاومة اإلسالمية وقدراتها المتزايدة حالة م
ً، والتي بدأت تفكر جديا في الثمن الذي تدفعه، مع تطوير "إسرائيل"ونظرياته داخل  ّ

ًعروض االنسحاب التي تقدمت بها من قبل، بدءا من العام  ّ، وأولها مشروع 1983ّ
جلس األمن ً، والذي رفضه لبنان ألنه ال يتم وفقا لقرار م"االنسحاب مقابل اتفاق سالم"

 .425رقم 
  

ّ    ومن ثم كان عرض مناحيم بيغن، الذي اشترط النسحابه من لبنان انسحاب الجيش 
ًالسوري المتواجد على األراضي اللبنانية في وقت متزامن، وعرض انسحابا مشروطا  ً

كما عرض  . 426 و245بترتيبات أمنية تتماهى مع اتفاقية الهدنة وليس مع قراري 
نسحاب مقابل نشر الجيش اللبناني على الحدود في الجنوب، مع توقيع إسحق رابين اال

 .معاهدة سالم مع لبنان
  

ّ     وقد استمرت عروض االنسحاب اإلسرائيلي من الجنوب اللبناني إلى أن تقدم أرئيل  ّ
شارون بمشروع لالنسحاب من طرف واحد، وعلى مراحل، شريطة أن تأخذ الحكومة 

ّمسؤولية ملء الفراغ الناجم بعد كل انسحاب جزئي ؛ وإن لم تتمكن اللبنانية على عاتقها 
ّهذه الحكومة من ضبط األمن على الحدود يبدأ الجيش اإلسرائيلي في الرد بقوة تدميرية  ّ

 .لمواقع المقاومة مع ضرب البنى التحتية المدنية في لبنان
  

ٍ، تقدمت حكومة بنيامين نتنياهو بعرض و1998      وفي العام  ِصف آنذاك بالمتكامل ّ
ّلوضع حد للتمدد اإلسرائيلي في لبنان ّوتضمن العرض نقاطا خمس تمثلت في. ٍ ً ّ: 

 مع ضمان عدم استخدام األراضي اللبنانية كقاعدة 425القبول بالقرار رقم .    1
 .لنشاطات معادية إلسرائيل

 .ة الضروريةّمواصلة الجيش اإلسرائيلي مهماته حتى تنفيذ الترتيبات األمني.    2
 ".دولة إسرائيل"التفاوض مع الحكومة اللبنانية من أجل التأكيد على ضمان أمن .    3
ّ ومن أي ترتيبات 425ًاعتبار موضوع الحزام األمني وضمانه جزءا من القرار .    4

 .أخرى
 .مع دول الجوار" اتفاقيات سالم"مواصلة الجهود إلبرام .    5
  

من خالله الخروج من لبنان، " إسرائيل"إلى طريق تستطيع لكن لم تصل هذه المشاريع 
ّفزادت قواتها من وتيرة المواجهات ومن استهداف البنية التحتية، خاصة في حزيران 

هذا . 1996ّ؛ وهو ما أدى إلى ما أسماه حزب هللا آنذاك بوأد العمل بتفاهم نيسان 1999
  ؛ حتىًاكم يوميا بفعل العمل المقاومترالتصعيد كانت له ضريبة متزايدة على العدو كانت ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

؛ ن الجنوب اللبناني دون قيد أوشرط على االندحارع2000ِ أجبر العدو في أيارعام 
ّبأعتبار ذلك أقل كلفة من البقاء في الجنوب وتلقي الضربات المتتالية من رجال المقاومة ّ.   

ّ       وأخيرا، ال بد من اإلشارة إلى أن المق ّاومة الفلسطينية منذ انطالقها قد تعرضت ً
لسلسلة من االستهدافات، بعضها كان من العدو، واآلخر من بعض الدول العربية، 

ّسياسيا وعسكريا، بهدف حرفها عن خيار الكفاح المسلح لتحرير فلسطين ً ّوفي كل . ً
م فبعد طرح مبادرة روجرز عا. محطة كان االبتزاز السياسي يلحق الضغط العسكري

، حصلت معارك أيلول األسود والتي كانت نتيجتها إنهاء وجود المقاومة 1970
الفلسطينية في األردن؛ ثم بدأت سلسلة االستهدافات لوجود المقاومة في لبنان، والتي 

لغرض تنظيم الوجود ) 1969(ّكانت قد بدأت قبل ذلك، وأدت الى إبرام اتفاق القاهرة 
الذي أعطى الشرعية لوجود وعمل المقاومة الفلسطينية في ّالفلسطيني المسلح في لبنان، و

ِفقد تم االعتراف بالوجود السياسي والعسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل . لبنان
  .ًلبنان، مع التأكيد على حرية العمل العسكري الفلسطيني انطالقا من األراضي اللبنانية

  
ّحاوالت المتعددة لنزع سالحهم، لكن البعض  من الملقد حمى هذا االتفاق الفلسطينيين 

. ًاعتبر أنه ينتهك سيادة الدولة اللبنانية ويتضمن بنودا تتعارض وأحكام القوانين اللبنانية
ولم يكن لهذه االتفاقية دور ملموس لتحسين العالقات بين القيادتين اللبنانية والفلسطينية، 

 .1949لهدنة المعقودة بينها وبين لبنان سنة ًاتفاق القاهرة خرقا ل" إسرائيل"فيما اعتبرت 
ًهذا الوجود الفلسطيني ظل هدفا مستمرا للضغوط حتى حصول االجتياح الكبير عام  ً ّ

وقد ترافقت الضغوط  مع االبتزاز السياسي، إلى أن اختارت القيادة الفلسطينية . 1982
ًنهج التسوية إلى جانب خيار الكفاح المسلح، وصوال إلى إسقاط ه ذا الخيار من أجندتها ّ

لذلك جاءت نتائج . واعتبار التسوية الخيار الوحيد لديها؛ وهو األمر الذي تم بالتدريج
ًاالجتياح تحمل في ثناياها وعدا يإقامة الدولة الفلسطينية خالل ستة شهور؛ وهو ما دفع 

لي للبنان الذي أعقب االجتياح اإلسرائي• )فاس(القيادة الفلسطينية للموافقة على مشروع 
وسلسلة المفاوضات ) 1993(ً، والمشاريع التي تلته، مرورا باتفاق أوسلو1982في العام 

ًالعبثية التي تلته، وصوال إلى المأزق الراهن واالستجارة بالمبادرات األجنبية التي يملك 
ّالعدو دوما القدرة على إفراغها من أي مضمون ً. 

  
ّإن الدرس المستفاد من كل ماتقدم أنن  :ا أصبحنا أمام خيارينّ

  
ّهو االستجابة لتأثير الضغوط العسكرية والسياسية التي تعرضت لها المقاومة : األول -

الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتلبية رغبات الدول العربية والتحالف معها 
اصل ابتزاز للولوج إلى مسار التسوية ؛ وهو ما قاد إلى استهتار العدو بنا، وجعله يو

ًالقيادة الفلسطينية؛ وفي كل مرحلة كان يجبرها على خفض سقف أهدافها مستعينا بالنظام  ّ
ّالعربي الذي كان يدفع للعدو من حساب الطرف الفلسطيني والذي أصبح في أضعف 
ّحاالته بعد أن خسر كل ما يملك من وسائل وأدوات للضغط؛ والنتيجة كانت إيصال 

ّ حالة اليأس من خيار أو وهم حل الدولتين، رغم مكابرة بعض الشعب الفلسطيني إلى
 .القيادة الفلسطينية باستمرار رهانه على الوهم

  
ّهو قبول التحدي والتمسك بخيار المقاومة إلجبار العدوعلى االندحار، كما : الثاني -

ْ، ومنعه جني ثمار  عدوانه، كما 2005 وفي قطاع غزة 2000حصل في جنوب لبنان 
ّ في لبنان واعتداءاته الالحقة على قطاع غزة؛ وصوال إلى تحدي 2006 في تموز حصل ً

نظرياته األمنية، باالرتكاز على دعم وتأييد محور المقاومة، وعلى رأسه الجمهورية 
إن اللغة التي فهمها ويفهمها العدو، والتي أعطت نتائج ملموسة على . اإلسالمية في إيران

ّأما خيار التسوية، فهو الذي أدى إلى المزيد . اجهة والمقاومةأرض الواقع، هي لغة المو
من استهتار العدو الصهيوني بالحقوق الفلسطينية والعربية وإلى تماديه في غطرسته 

 ًوعدوانه على شعوب ودول المنطقة عموما 
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بكل شموخ على ' أبو عمار'ل ياسر عرفات أجاب الرئيس الراح' أنا ذاهب إلى فلسطين' 

أسئلة اإلعالميين، بعد تعرض المقاومة الفلسطينية في لبنان لعدوان وهجوم إسرائيلي 
، والذي راح 1982عنيف، طال العاصمة اللبنانية بيروت في السادس من حزيران عام 

اء والمخيمات ضحيته آالف الفلسطينيين واللبنانيين وإصابة اآلالف أيضا، وتدمير األحي
الفلسطينية آنذاك، األمر الذي زاد من حدة الموقف وخروج الفدائيين الفلسطينيين من 

 .بيروت وتوزيعهم على عدة دول عربية
  
الذي عبر عن عدم الرضا لخروج الفدائيين من بيروت، في ظل الشروط ' أبو عمار'

ماسي من الواليات اإلسرائيلية التي وضعتها عبر الوسيط األميركي فليب حبيب دبلو
المتحدة من أصول لبنانية مارونية، والذي يقضي بخروج الفدائيين الفلسطينيين من 
بيروت وتوزيعهم على تسع دول، وبعد موافقة الحكومة اللبنانية في الثامن عشر من آب 

 . وذلك من اجل وقف المجزرة التي ترتكبها إسرائيل1982عام 
  

ية والقوى الوطنية اللبنانية حول كيفية التصرف، حيث وجرى حوار بين القيادة الفلسطين
الرئيس اللبناني ' أبو عمار'تم االتفاق على القبول بالخروج الفدائيين من بيروت، وابلغ 

  .آنذاك الياس سركيس ورئيس الوزراء شفيق الوزان موافقته على خطة حبيب
 

ة وبأسلحتهم الشخصية،  آب ببزاتهم العسكري21وبدأ الفدائيون مغادرة لبنان في يوم 
 آب 30في ميناء بيروت في ' اتالنتيد'إلى السفينة اليونانية ' أبو عمار'وقبل أن يصعد 

 .'أيها المجد لتركع أمام بيروت'ليغادرها، توقف للحظات وقال بصوت عال 
  

من بيروت على وقع االجتياح الذي كان يشرف عليه آنذاك وزير جيش ' أبو عمار'خرج 
ورغم أن المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية المتحالفة معها . ائيل شاروناالحتالل ار

قد منيتا بخسارة فادحة، فإن خروج عرفات من بيروت آثار تعاطفا شعبيا وسياسيا كبيرا 
 .من رفاق الدرب والحلفاء

  
وتحولت الهزيمة العسكرية إلى ما يشبه االنتصار بالمعنى السياسي، بعدما أنهى خروج 

بندقية من بيروت مقولة التحرير من الخارج وأسس لمرحلة جديدة من النضال، تقوم ال
على مبدأ تحرير األراضي المحتلة من الداخل، وجاءت الترجمة الفعلية في االنتفاضة 

 عاما 12 أي بعد 1994، وصوال إلى توقيع اتفاقات أوسلو عام 1987األولى عام 
  .لخروج المنظمة من بيروت

 
 أو اجتياح بيروت كما يطلق عليها البعض الذي بدا في السادس من حزيران حرب لبنان

، كما يقال في مختلف المصادر، لكنها بدأت بقصف جوي عنيف قبل بيومين 1982
ومركز على بيروت الغربية ومواقع قوات المقاومة في الجبل والجنوب، وبدأ تحرك 

 السادس من حزيران، وكأن رئيس القوات البرية المعومة بسالح الجو والمروحيات يوم
الوزراء اإلسرائيلي مناحيم بيجن آنذاك ووزير جيشه ارائيل شارون أرادا إعادة تسجيل 

 .1973ذلك التاريخ األسود من جديد ليطمس خسارة الجيش الذي ال يقهر في أكتوبر 

اللواء ركن متقاعد وقائد سالح المدفعية والصواريخ في حرب لبنان واصف عريقات، 
أبو عمار، وأبو (إن القيادة الفلسطينية آنذاك 'يروي تفاصيل الهجوم على لبنان، قائال 

كثفت اجتماعاتها مع القيادات الميدانية في أوائل حزيران وقبل بدء ) جهاد وسعد صايل
العدوان على بيروت لتدرس الموقف واطالع الحضور على أخر التطورات والتقارير 

 السبل لموجهة احتماالت العدوان، والوقوف على مدى والمعلومات، ومناقشة أفضل
 .'االستعدادات على األرض

  
، أي اجتياح شامل للجنوب من القوات 'االوكورديون'سيناريو ' أبو عمار'رجح : وأضاف

، مشيرا إلى أن 'اإلسرائيلية، وصوال إلى بيروت وحصارها وممارسة الضغط بالنيران
لطيران اإلسرائيلي ألهداف محددة منها المدينة  شهد قصف ا1982الرابع من حزيران 

الرياضية ومخيم برج البراجنة في بيروت، إضافة إلى غارات على مدينة صور ومخيم 
 .'الرشيدية وغيرها من المواقع

  
وأكد عريقات أن المدفعية الفلسطينية ردت بقصف مستوطنات وتجمعات إسرائيلية داخل 

ائرتين في الخامس من حزيران، وتم إلقاء القبض األرض المحتلة، إضافة إلى إسقاط ط
على احد الطيارين وأرسل إلى بيروت وتم التعامل معه كأسير حرب، األمر الذي شكل 

ويستذكر عريقات تفاصيل  .عنصر لتدني الروح المعنوية لدى الطيارين اإلسرائيليين
 بدأ الهجوم عدل إن موعد'وبدأ الهجوم على األراضي اللبنانية، فيقول ' ساعة الصفر'

ألكثر مرة وأثير األمر الجدل بين قادة اإلسرائيليين حول الهجوم خاصة البري، وإعطاء 
، مشيرا إلى أن اجتياز الحدود لم يكن 'مجال اكبر لسالح الجو لقصف األهداف الفلسطينية

فقد بالمهمة السهلة التي تخيلتها إسرائيل، رغم حجم الدمار الذي الحقه القصف التدميري، 
 من صبيحة 11بالرغم من ضخامته، والذي بدأ عند الساعة ' تصدى الفدائيون للهجوم 

استهدفت المدن الرئيسية (يوم السادس من حزيران وعلى خمسة محاور رئيسية 
 .')والمخيمات كافة

  
 كم من الحدود 10وصمودها األسطوري، والتي تقع على بعد ' قلعة شقيف'ويتحدث عن 

ينية المحتلة، حيث حاول الجيش اإلسرائيلي احتالل الموقع أكثر من مرة اللبنانية الفلسط
قبل االجتياح وفقد العديد من جنوده وضباطه، إال أن صمود الفدائيين وموقع القلعة 
تحصيناتها من الداخل، باإلضافة لألنفاق التي حفرها المقاتلون بأنفسهم وبالتعاون مع 

ب، وحقول األلغام التي زرعت حوله؛ أعطت وحدات الهندسة والتحصينات قبل الحر
للمقاتلين إمكانية القتال وتعزيز الصمود شكل عنصرا قويا وصعبا أمام الجيش 

 .اإلسرائيلي وخططه
  

أبو عمار كان يعمل من منطلق أن إسرائيل جاءت إلنهاء القيادة الفلسطينية ': وقال
صاها أسبوع حسب اعتقاد واحتالل األرض، أو االعتقال للقيادة خالل مدة زمنية أق

اإلسرائيليين، لكن صمود المقاومة ومنظمة التحرير الفلسطينية ألكثر من شهرين، شكل 
 .'ضربة للعدو اإلسرائيلي وفند المزاعم بإمكانية القضاء على المقاومة خالل فترة وجيزة

أن التحول وصمود المقاومة على األرض، عزز شعور عرفات أن ':وأضاف عريقات
ل لم تحقق األهداف المرجوة لديها، وان الفلسطينيين حققوا جزء من أهدافهم؛ من إسرائي

حيث اعتراف العالم بقوة منظمة التحرير وصمود الفدائيين، إضافة إلى شهرة القضية 
الفلسطينية باحتاللها الصدارة من جديد، وتوقيع اتفاقيات وقف إطالق نار متوازية 

وأوضح أن خروج الفدائيين من بيروت كان  .'رائيلواعتراف بقوة المنظمة من قبل إس
موضوع جدال بالبقاء والصمود، أو الخروج من اجل إنقاذ الشعب اللبناني، خاصة بعد 

كان ' أبو عمار'الضغوطات التي تعرض لها أبو عمار من قبل القيادة اللبنانية موضحا أن 
 الحل، من منطلق حسب يعي المعادلة وأن ال بد للقضية الفلسطينية تأتي على مسار

الضغوطات والقوة التي تحظى بها القضية الفلسطينية، إضافة إلى االستفادة من قرارات 
 .الشرعية الدولية التي تنادي بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم

  
وأكد عريقات أن حرب لبنان كانت مؤشرا وعامال قويا في تعاظم 

افة إلى تعزيز قوة الفلسطينيين وعدم نسيان القضية لديهم، إض
رؤية العالم بأن الفلسطينيين يبحثون عن السالم أكثر من 
اإلسرائيليين، األمر الذي خلق إحساس أن هناك القضية 
الفلسطينية عادلة وأصحابها على حق، من هنا أصبحت ضغوط 

 .على إسرائيل
  

ها وأشار إلى أن ما قامت به إسرائيل من جرائم حرب عزز الموقف الدولي حول عنجهيت
وأنها ال تريد السالم بل تريد التوسع واالستيطان، والمزيد من االحتالل، وهذا كله ساعد 
على صمود الفلسطينيين وعدالة القضية وجرائم الحرب للتحرك من اجل القضية 
الفلسطينية، األمر الذي جعل القيادة الفلسطينية في لعب الدور بشكل صحيح من حيث 

تركيز عليها، واثبات أن الفلسطينيين من خالل سلوكهم مخاطبتها بجرائم الحرب وال
ليسوا مجموعات إرهابية، بل استخدموا مقاومة االحتالل عن طريق الشرعية 

 الدولية
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  ثمة من يحاول تغيير وجه بيروت المقاوم المتألق العريق أو ربما ينقلب على هويتها

، بيروت مقهى 1982وم غير تلك التي عرفناها في العام الى حد التشويه، فبيروت الي
الويمبي في الحمرا أصبحت بفضل البعض اليوم مرتعا يرتاده االسرائيلي في كل حين 

بيروت التي قاومت االجتياح االسرائيلي في مثل هذه األيام من . بستائر وعناوين مختلفة
دة وفي كل شارع يراد لها  في المتحف وعائشة بكار والرملة البيضاء وخل1982عام 

اليوم أن تمحو ذاكرتها وأن تستسلم للمشاريع الغربية الصهيونية المعدة والمطبوخة سلفا 
في أروقة دوائر االستخبارات العالمية، يراد لها أن تغدو على غير حقيقتها، وأن تنتحل 

 ضربتم اذا( هوية غير هويتها، فبدال من أن تكون رقما صعبا في المعادالت الكبرى 
تصبح مجرد ممر يتسلل منه العدو االسرائيلي الى لبنان ) عاصمتنا سنضرب عاصمتكم

تمهيدا لعملية ...) فني، ثقافي، اعالمي، اقتصادي(من نافذة التطبيع غير المباشر 
 .االستسالم الكبرى المتوخاة في اطار مشاريع التسوية المشبوهة المرسومة للمنطقة

  
فحجارة ... إمكانها أن تحكي عن مراحل صمودها ومقاومتهابيروت األمس وحدها من ب

أبنيتها ال تزال تصدح بقصص أبطالها الذين انتفضوا بوجه المحتل رفضا لتدنيس 
أما بيروت اليوم فال تشبه نفسها أبدا، ربما تشبه الى حد ما بعض عواصم ... مدينتهم

عند أسيادهم األميركيين عرب االعتدال الذين استسلموا وهرولوا واضعين كل أوراقهم 
 ...واالسرائيليين بعدما تناسوا قضيتهم األم فلسطين

  
واذا كنا حينما نستذكر بيروت ال بد أن نتذكر معها كيف أنها حطمت دبابات العدو 

فمدينتا اليوم غير التي .. الصهيوني على أعتابها، فان الحسرة والغصة تبقى في قلوبنا
ير، المتنوعة، التي يجب أن يشبهها باقي الوطن ألنها نحلم، مدينتنا ذات القلب الكب

العاصمة، يدخلها البعض في متاريس السياسة وزواريبها الضيقة، ويستجلب الطائفية 
والمذهبية والمناطقية اليها ويضعها دفعة واحدة بوجه المقاومة عند كل مفصل سياسي 

 .خدمة لمآرب دنيئة
  

مخيمات صبرا وشاتيال بيروت الشاهدة على همجية العدو في 
يخطفها البعض .. ّوالتي كانت وما زالت تخرج المقاومين األشداء

اليوم لتكريم المتآمرين من داعمي الكيان الغاصب أمثال رئيس 
البنك الدولي السابق جيمس ولفينسون وسفير الواليات المتحدة 

فيما بيروت .. السابق في األمم المتحدة جون بولتون وغيرهما
ّ ال يليق بها وال يشرفها، بل من العار عليها أن يكرم هؤالء مدينتنا ّ

على أرضها، وترابها مجبول بدماء وعطاءات الشهداء من أهلها 
ّأمثال خالد علوان ورفاقه األبرار من المجاهدين الذين ال يوفيهم 

 ..ّحقهم أيما تكريم
  

ق وشارع بلس فبيروت طريق الترامواي وبحر الروشة ومرفأ المريسة، وأحياء سرس
وساحة الشهداء ورياض الصلح والمصيطبة والطريق الجديدة وطريق النهر والنبعة 

بيروت لم يكن ولن يكون يوما أهلها اال في .. وبرج حمود واألشرفية وكل الضواحي
وجه العدو، رغم كل التصريحات التي تحاول أن تحرف وجهتها كأن يسعى أحد نوابها 

دون ) نديم الجميل(، أو أن يلتقي ابن عمه " مع اسرائيلنحو سالم) "ّسامي الجميل(
خجل أو وجل مع حفيدة رئيس الوزراء الصهيوني األسبق اسحاق رابين في حفل عام 

 .وعلني في لندن
  

، أن عاصمتنا هي 1982ما نعرفه عن بيروت ونحن لسنا من الجيل الذي عايش اجتياح 
قة، والمناصرة األولى للقضايا العربية ذاكرة التراث العربي األصيل والصحافة العري

والقومية، وأنها ال تسمح بأن تمحى فلسطين في أسواقها، أو أن تالمس جدران معارضها 
ما نعرفه أنها .. في وسط بيروت" آميت شعال"صور المصور الفوتوغرافي االسرائيلي 

نوا من تأبى وترفض أن تستغل أسماء كبارها ممن كتبوا في أعمدة صحفها يوما وكا
مؤيدي القضية الفلسطينية وذوي المواقف الواضحة ضد االحتالل االسرائيلي الستحداث 
جوائز يعتلي االسرائيليون منابرها للتكريم، ففي ذلك قتل معنوي ألولئك أشد فتكا من 
التصفية الجسدية، وهو ما يحصل اليوم بعدما سمح للصحفيين االسرائيليين بالمشاركة 

 والتي أطلقت في األول من شباط 2011صير لحرية الصحافة لعام جائزة سمير ق"في 
 ".الماضي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

واذا كانت بيروت ازدانت منذ القدم بالحرية وال سيما حرية االعالم التي وجد فيها بعض 
العرب منفذا نحو الفضاء الشاسع لم يجدوه في بلدانهم، اال أنه ال مكان تحت سقف الحرية 

العالم االسرائيلي الذي يتسلل اليها بجوازات سفر غربية، كما حدث حينما نقلت فيها ل
للمحطة من  مراسلة القناة االسرائيلية العاشرة خبرا مصورا عن مشاهداتها في بيروت 

المرفأ الذي قصفته  احدى الشقق في منطقة المنارة، وقالت من بيروت إنها تقف وخلفها 
  .2006تموز القوات االسرائيلية في حرب 

  
بيروت عاصمة الحرف ومنهل العلم واألدب والفكر ال مقاعد في جامعاتها لطالب 

 يوم أعلنت 2010 نيسان 20اسرائيليين وال يليق بها ما حصل في جامعة الحكمة بتاريخ 
أنها "، "وضع المياه في الشرق األوسط"احدى الطالبات المشاركة في مؤتمر حول 

 بجواز سفر يوناني للمشاركة في البرنامج األكاديمي للجامعة ودخلت لبنان" اسرائيلية
ّالمذكورة، وبقيت أسبوعا كامال تتجول بين بيت الدين ودير القمر وجعيتا، والجميزة بال  ً

 ..حسيب أو رقيب
  

بيروت المطار الذي دمر العدو االسرائيلي مدرجاته وطائراته وحاصره في أكثر من 
، كيف به يستضيف على مدرجاته طائرات اسرائيلية 2006عدوان وآخرها حرب تموز 

ّ التي تصنعها شركة الصناعات Gulf Stream G200″الصنع كما حصل مع طائرة 
 .، والتي هبطت مؤخرا على األراضي اللبنانية)IAI(الجوية االسرائيلية 

  
لكن يبقى األشد أسفا أن تاريخ بيروت .. كل ذلك مؤسف ومعيب بحق عاصمتنا فعال

اوم والعروبي لم يسلم حتى من تشويه المتقلبين والمزايدين فهم سعوا لتزييفه ومحو المق
انتاج فرنسي " (لبنان"أو " Lebanon"ذاكرته أيضا، عبر توزيع فيلم اسرائيلي بعنوان 

للمخرج الصهيوني ) 2009ـ عام " آرتي وكانال"ـ اسرائيلي مشترك، بمشاركة قنوات 
، 1982ّليوم األول من عملية اجتياح لبنان في العام يعرض أحداث ا" صموئيل ماعوز"

ّويصوره من وجهة نظر مجموعة من الجنود االسرائيليين ومن ضمنهم المخرج نفسه 
فيما يحاول الفيلم تبرئة العدو وغسل يديه من . ًالذي كان حينذاك جنديا في جيش العدو

 .الفظاعات التي ارتكبتها قواته بحق اللبنانيين





19821982 

  
  موسى علي موسى

 لبنان



  

  اليساري
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وذلك بفضل بعض المتأمركين ممن يصمون آذاننا .. ل في مدينتنا اليومكل ذلك يحص
ممن ينسبون ألنفسهم شرف وعزة ليست لهم فيدعون .. بادعاء الغيرة على بيروت وأهلها

وأخرجوها من بيروت ويتاجرون " اسرائيل"أنهم المقاومة الحقيقية وأنهم حاربوا 
ية ـ والتاريخ والجغرافيا ينصفهم اذا تكلم ـ بالمحطات المشرفة في سجلها فيما الحقيقة الجل

أنهم لم يطلقوا رصاصة واحدة بوجه العدو حتى إن آذانهم لم تختبر أزيز الرصاص، وهم 
يتعمدون الخلط بين الصديق والعدو، وكل ما يريدونه لعاصمتنا أن تكون على شاكلة 

 ضيوفا على ، حينما حل جنود العدو"2006ثكنة مرجعيون خالل حرب تموز "نموذج 
 .طاولة أحمد فتفت الحتساء فنجان من القهوة أو الشاي

  
يصر البعض على أن بيروت تبقى بيروت المقاومة، يتهادى فيها صوت .. مقابل هؤالء

ويؤكدون أن بيروت .. المؤذن الصادح من مآذن مساجدها األثرية مع أجراس الكنائس
األناشيد الوطنية، وإن حاول البعض تبقى ملهمة كتبة القصائد وثوار العالم العربي، و

استبدالها بجاد المالح المغربي اليهودي المعروف بمناصرته لجيش االحتالل 
وما بين هذا وذاك وبين اليوم واألمس ما الذي يقوله أهل بيروت في .. االسرائيلي

  .عاصمتهم؟؟
  
 
  

ما، وأنه اذا ما أهل بيروت اليوم يصرون على أن وجه مدينتهم كان وما زال عروبيا مقاو
. ّكانت قد مرت فترة عليهم أخذوا فيها الى غير هدى، فهذا ال يعني بأنهم غيروا مالبسهم

فهم يؤكدون أن بيروت وأهلها هم أول من قاوم االسرائيلي، حينما حاول دخول العاصمة 
نحن ذاهبون ال تطلقوا النار "وأجبروه على التراجع ففر هاربا ينادي بمكبرات الصوت 

ويشدد أهل العاصمة على أن ما طرأ على بيروت ال يلغي هويتها اطالقا، فروح ". يناعل
وهم ال يخفون انتقادهم هنا لما قاله . الوطنية ما زالت موجودة عند أهلها وستظل كذلك

لبننة الطائفة السنية في "الرئيس فؤاد السنيورة يوما من أن أهم انجاز حققه وفريقه هو 
، بما يعنيه ذلك من أنه جرى سحبهم من عروبتهم ومن "الذاتلبنان وأهل بيروت ب

قوميتهم حتى أصبحوا يهتمون فقط بلبنان، وهم يردون على ذلك باالصرار على التمسك 
  .والتشبث بالقضايا العربية والقومية ودعم المقاومة

 
م ّويؤكد أهل بيروت اليوم أنه مهما حاول أو جرب البعض تغيير وجه بيروت فان مدينته

ّمهما جربوا أو حاولوا أن يدخلوا أهلها "فـ.. لن تخرج من وطنيتها وعروبيتها وقوميتها
ّفأهل بيروت محصنون وهم لن ينجروا الى . في نفق الطائفية والمذهبية فلن يفلحوا بذلك

 ".الكالم المعسول بأن أهل السنة حقوقهم منقوصة وهذا الكالم الفارغ
  

أي شيء "لة األساسية لهم ستبقى في وجه العدو، فـويشدد أهل بيروت على أن البوص
يحصل في هذه المدينة من قبل أعداء لبنان الصهاينة ستجد أهل بيروت أول من يلبي نداء 

 ".المقاومة
  

وال يتوانى أهل بيروت عن التذكير بتاريخ المدينة المقاوم العريق، فدائما كانت بيروت 
 1948نت أول العواصم التي انتفضت عام التظاهرة والموقف واالضراب والتصدي، كا

 أيام عبد الناصر، وهي 1956ضد انشاء الكيان الغاصب، وأول من تصدت للعدوان عام 
واكبت وتواكب كل قضايا العرب، كانت مع ثورة الجزائر وثورة اليمن ومع القضية 
الفلسطينية، وحتى على المستوى العالمي كانت بيروت تنبض بدعمها للثورات 

نتفاضات، كانت مع الشعب الفيتنامي ضد الواليات المتحدة األميركية وكانت مع واال
 .شعوب أميركا الالتينية وكانت حريصة على دعم كل القضايا الوطنية والقومية

  
واذ يؤكد أهل بيروت أن عاصمتهم لم تفقد هويتها يوما فبقيت عربية مقاتلة مواجهة، 

ر تلك الهوية والدور والموقع من خالل مجموعة يعتبرون أن المؤامرة وجدت اآلن لتغيي
" اسرائيل"تحاول إلقاء القبض على قرارها وتبديل هويتها وربطها بمشاريع واشنطن و

. وما يسمى اليوم بدول االعتدال العربي، فضال عن محاوالت ضرب روح المقاومة فيها
أبناء ثقافة لكنهم رغم ذلك وفي ظل صراع بين منطقين وثقافتين يصرون على أنهم 

 .تتمسك بالعروبة ودور بيروت الوطني والقومي
  
  
  

  
، عندما حاصرت قوات االحتالل 1982وهنا يستذكر أهل العاصمة اجتياح العام 

االسرائيلي بيروت واستمر الحصار ألكثر من مئة يوم فيما بقيت بيروت تقاتل وتقاوم 
اضطر العدو أن يطلب وقف وتتعرض للغارات اليومية ولم ترفع الراية البيضاء حتى 

اطالق النار حينما انتفضت العاصمة وبدأت المقاومة في كورنيش المزرعة وشارع سليم 
سالم والحمرا، حيث حصلت عملية الويمبي وعمليات كثيرة تبعتها ما دفع باالحتالل الى 

 ساعة على دخوله بالرغم من كل قصفه واعتداءاته 72أن يغادر العاصمة خالل أقل من 

واذ يعتبر أهل بيروت ان مدينتهم . بالرغم من مجزرة صبرا وشاتيال ومن كل شيءو
كانت قوية بصمودها وبمواجهتها ولم تسقط وبقيت عاصمة للمقاومة اللبنانية والعربية، 
يلفتون الى ان المؤامرة عادت حينذاك مجددا بكل تشعباتها فسعت لضرب هذه الروح من 

 وانتفاضة 1983وت انتفضت عليه انتفاضة أولى في آب  ايار، لكن بير17بوابة اتفاق 
 شباط، وحينها تبدلت المقاييس وعادت بيروت لترتبط مع الجبل ومع سوريا 6ثانية في 

ويخلص أهل العاصمة الى أن ..  أيار، وبالفعل فان هذا ما حصل17من أجل اسقاط 
نعزال، وان كل بيروت أسقطت كل المؤامرات عليها بما في ذلك التقسيم ودعوات اال

محاوالت تغيير هويتها لم تنجح، رغم أن توسع اطار المؤامرة برأيهم أخذ اليوم أبعادا 
مختلفة من خالل محاولة استغالل الغرائز الدينية والمذهبية من أجل االلتفاف على 
المقاومة وضرب دور بيروت الوطني والقومي، وهو ما نشهده من خالل هذا التشويه 

حيانا بالوضع األمني ما يتيح لالسرائيليين أن يدخلوا الى بيروت كما حصل واالسترخاء أ
وكما نسمع عن تكريم الصهيوني . مع الصحافية االسرائيلية ومع بعض البعثات األخرى

وولفينسون في الجامعة األميركية، وهو ما يذكرنا بذهاب فريق من تيار معين في عز 
ي كان يبشرنا بأن دماءنا ستسقط وأننا سوف  لتكريم جون بولتون الذ2006حرب تموز 

 .ُنزال عن الخارطة
  

أهل بيروت يصرون اليوم على أن مدينتهم ستحافظ على هويتها وأن أبناءها يحرصون 
على أن تظل هويتها مقاومة رغم كل محاوالت أجهزة المخابرات العالمية والعربية 

بيروت ستحافظ على هويتها والمال والميديا، وبالرغم من كل شيء هم مؤمنون بأن 
العربية، ويصفون ما يجري اآلن في لبنان " ال"وسوف تنتصر وستظل عاصمة لـ

وسوريا وفي معظم المنطقة بأنه محاولة النتصار ثقافة على ثقافة أخرى، ثقافة إبعاد 
العروبة وإسقاطها، وثقافة من يتمسك بهذه العروبة، مؤكدين أن بيروت بكل أبنائها 

هيئاتها وجمعياتها وبكل المناضلن فيها تمتلك كل عناصر القوة لمواجهة هذه وطاقاتها و
 .المرحلة رغم قساوتها

  
اهل بيروت اليوم يقلبون صفحات عاصمتهم المقاومة، مؤكدين أنه لو كرر التاريخ نفسه 

، فانهم سينتفضون ويحملون السالح 1982وعادت عقارب الساعة الى الوراء الى العام 
مدينتهم رغم محاولة البعض تشويه هذه الصورة، ورغم ربط بيروت ببعض للدفاع عن 

 82الجزارين ممن كانوا مع االسرائيلي يحاصرونها ويقتلون أبناءها عند الحواجز أعوام 
فعند الحقيقة سوف يعود أبناء بيروت ليلتحقوا بالخندق الذي ...  ويقصفونها84- 83-

 في مواجهة االسرائيلي ومن معه ة هو خندق المقاوم... يجب أن يكونوا فيه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بريوت حتكي بلسان أهلها

 أهل بريوت يقلبون صفحات عاصمتهم املقاومة
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 استهالل: 
إن محاولة  تحديد اللوم والمسؤولية في مثل هذه الفوضى "

 ]1["ًصعب جدًا إن لم يكن مستحيال إال لتسجيل نقاط حوارية
 

ال يمكن بأي حال االتفاق على عالقة ثابتة ومستقرة بين 
وذلك ال يعود إلى . المثقف والسلطة في نظر إدوارد سعيد
 للسلطة وغزوها الطابع العالئقي المتحول والمجهري

المكثف والمداهم لجل المجاالت التي يتحرك ضمنها 
االنسان وإنما يرجع الى غموض الدور الذي يؤديه المثقف 
واالشتباك اليومي الذي يجريه مع الواقع واألهمية الكبيرة 
التي تمثلها األفكار والمؤهالت التي حصل عليها وتجعله 

وجود االجتماعي ًيمارس نوعا من الوظيفة الحيوية في ال
 .والمجال السياسي

 
لقد اشتهر إدوارد سعيد بنظريته عن الثقافة واإلمبريالية 
وفكرته عن االستشراق والمفاهيم الغربية للشرق 

إننا نستطيع أن نفهم الجوانب الجوهرية : "وأطروحته تقول
لنظرية المستشرق الحديث وعلمه، ال باعتبارها معرفة 

الشرق، بل باعتبارها موضوعية أصبحت متاحة عن 
مجموعة من األبنية الموروثة من الماضي، بعد أن قامت 

 .]2[" بعد المباحث العلمية بإكسابها صبغة علمانية
 

بيد أن إدوارد سعيد قد ترك التعريفات الكالسيكية للمثقف 
ًجانبا ونظر إلى هذا الخير من زاوية موقعه من السلطة 

حاول تمثل الصورة التي واالستراتيجية التي يمارسها بها و
رسمها لذاته والصفة التي يمثلها واألشخاص الذين ينوبهم 
والشريحة التي يتكلم باسمها والطبقة االجتماعية التي يعبر 

وقام بتفريق المثقف عن المتعلم والمفكر والمربي . عنها
فهو . واألكاديمي والسياسي والخبير ورجل العلم والمعرفة

نتمي إلى طبقة فاعلة ومميزة ليس ذلك الشخص الذي ي
بالتفكير النقدي والمتعالي ويحوز على مهارات عقالنية 
وحقق منجزات قيمية تسمح له بامتالك طموح سياسي 
والمشاركة في الصراع والحلم بالمشاركة في صنع 
القرارات المصيرية للشعب وفي الدفاع عن األمة وصيانة 

ؤثر في الناس ثوابت هويتها، وال هو ذلك القائد الذي ي
ويحرك الجماهير ويوجه الرأي العام وينفذ إلى قاع 
ًالمجتمع ويحرك الشارع ويكون بارعا في استعمال 

 .مجموعة من الرموز والرؤى ألغراض الهيمنة والنفوذ
 

المثقف هو الشخص الملتزم والواعي " على خالف ذلك، 
ًاجتماعيا بحيث يكون بمقدوره رؤية المجتمع والوقوف 

شاكله وخصائصه ومالمحه وما يتبع ذلك من دور على م
اجتماعي فاعل من المفروض أن يقوم بتصحيح مسارات 

 .]3[" مجتمعية خاطئة
 

فأي صورة للمثقف عند إدوارد سعيد؟ هل هو هاوي أم 
محترف؟ ما هي خصائص السياسة الثقافية؟ كيف تتميز 
عالقته بالسلطة؟ ماهو الدور العام للمثقف؟ لماذا يتعرض 
إلى التهميش واالغتراب والهجرة؟ كيف يصمد أمام 
إغراءات السلطة؟ وماذا يحدث للشعوب والمجتمعات 
حينما يخون المثقفون رسالتهم زمن المحن واالنكسار 
واألزمة؟ أليس المثقف هو الجانب اآلخر من الحقيقة 
ومصدر استشراف الطاقة التي تدخرها الشعوب وتذود بها 

وهل المثقفون فئة بالغة الكثرة أم فئة عند األوقات الصعبة؟ 
ضئيلة وال تضم اال عدد محدودًا ومنتقى بعناية شديدة؟ 
ًوهل يمثل حركة ثقافية تفعل سياسيا أم يسهر على التوعية 

 للثقافية للشعب؟
 

ما يراهن عليه سعيد هو تفادي تدجين المثقف وإلغاء دوره 
في المجتمع من قبل السلطة وتشجيعه على صون 

قالليته وتحمل مسؤوليته عند الشداد والقيام بدوره است
 .الثوري في الثقافة التي يمثلها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
دور المثقف في الحياة العامة يعتبر الالمنتمي أو الهاوي "

 ]4[" الذي يعكر صفو الحالة الراهنة
 

 الذي ينوب Représentantيس الممثل المثقف عند سعيد ل
شريحة اجتماعية معينة في مكان اتخاذ القرار على غرار 
ًالبرلمان ويكون صوت من انتخبه ومن أعطاه توكيال بل 

 رجل الثقافة والفكر ويختص بالذهن Intellectuelهو 
والذكاء والمنطق والتجربة ويمتلك مهارة الحوار العقالني 

التحضر إلى االلتزام االجتماعي ويضم الوعي السياسي و
اذا كانت صورة . والممارسة النقدية والتربية االنسانية

المثقف متعددة في الوجود االجتماعي وتتوزع على جميع 
مستويات الحياة وبالخصوص عالقة اإلنسان بنفسه وبغيره 
وبالعالم الذي يعيش فيه، فإن المثقف الحق حسب إدوارد 

ك بقيم عليا مثل العدالة وحقق سعيد هو الشخص الذي تمس
بمعنى عدم االرتباط بقيود "استقالليته التامة عن السلطة، 

تحد من تفكيره أو توجه مسار أفكاره مهما تكن تلك 
 .]5[" األفكار

 
بعبارة أخرى المثقف ليس السياسي المحترف وال الخطيب 
البارع الذي يستميل السامعين وإنما الشخص الذي يمثل 

عبية واألغلبية الصامتة في مقاومة استبداد الفئات الش
ًعالوة على ذلك، يرفض المثقف . السلطة وظلمها وتعسفها

أن يدافع عن مصالح ضيقة وأغراض جزئية مثل الربح 
السريع والسلوك األناني وال يقتصر على تمثيل غيره مما 
ال يمثلهم أحد في دوائر السلطة ويكرس حياته للدفاع على 

ًلية ولذلك يفضل أن يكون هاويا وتصدر عنه قيم إنسانية ك
أفعاله باقتناع وعن حب وليس بإكراه أو تحت ضغط 

هكذا . ًالحاجة أو خدمة أي طرف أو طمعا في جزاء
يحرص المثقف على تنمية قدراته الذهنية والجسمانية 
وتهذيب ملكاته النفسية والعقلية وينتصر للحرية والتفكير 

ِالوصاية ويعول على نفسه في وينبذ القيود والعبودية و ّ
 .العناية بذاته

 
إذا ألصقنا بالمثقف صفة المفكر الذي يقيم في برجه العاجي 
ًونسقه النظري المجرد فإنه يصبح مثيرا للسخرية ومدعاة 
َّلالستهزاء والتهكم، أما إذا ألصقنا به صفة النضال 
والمقاومة والثورة والحركية والنشاط واالنتماء وااللتزام 
والعضوية والكفاح واالنحياز إلى الفقراء والتعاطف مع 
المهمشين والمتبني للقضايا العادلة والمدافع الشرس عن 
حقوق اإلنسان وحرية الشعوب واألقليات المضطهدة في 
تقرير مصيرها بنفسها فإننا نكون قد أنصفناه ورفعنا عنه 

 .الضيم
 

لقد ألصق المثقف بنفسه صفات الوعظ والتبشير 
لتخصص واالحترافية وأصبح يبحث عن الشهرة وا

والكسب ويخامره الطموح إلى ممارسة السلطة والصعود 
ًإلى الحكم وصار موظفا لدى شركة عالمية ووكيال تجاريا  ً ً
ًللعولمة المتوحشة ونائبا عن حزب ومواليا لقناعات  ً

 .ًومتعصبا لجهة
 

والحق أن المثقف ال يقبل األوضاع على ماهي عليه بل 
حتج و يتمرد ويسعى إلى تغييرها ولذلك يجد نفسه في ي

عزلة ويعيش الغربة ويعمل على لفت أنظار الجمهور إليه 
ويكسب ود الناس ودعمهم في صراعه ضد خصومه 
ومواجهة السلطة المقدسة والقدر المحتوم  ويعمل على بناء 
حركة اجتماعية تعتمد على تشكيل ثقافي مختلف وتسعى 

َّالالفت أن . ان من قيوده واالرتقاء بهإلى تخليص اإلنس
َّسعيد نبه إلى قرب انتهاء وظيفة المثقف وتهشم صورته 

 .بفعل العولمة

  صورة املثقف






  

 

  
  زهري اخلويلدي. د

 تونس



  

  اليساري
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يلوح لي خطر اختفاء صورة المثقف، أو احتجاب مكانته، "
في خضم هذه التفصيالت الكثيرة، أي النظر إلى المثقف 
باعتباره أحد المهنيين وحسب، أو مجرد رقم نحسبه في 

 وآيته في ذلك هو أن ]6[." ب التيارات االجتماعيةحسا
وظيفة المثقف في الحياة االجتماعية تدحرجت إلى مرتبة 
الحضيض واختزلت صورته الرسالية إلى صورة مهني 

 .مجهول الهوية ومجرد فرد كفء
 

جدير بالمالحظة أن األفكار األساسية التي تدور حولها 
 :ة هي التاليةأطروحة سعيد في عالقة المثقف بالسلط

 
وظيفة المثقف في المجتمع ال يقوم بها عامة الناس وطبقة 
المثقفين ليست كثيرة العدد وإنما هم  قلة من الناس ينتمون 

ًإلى النخبة ويؤدون دورا طليعيا ووظيفة تنويرية للحشود ً. 
  

المثقف التقليدي يشارك بطريقة سلبية ويحافظ على الوضع 
سق يشارك بطريقة إيجابية في القائم بينما المثقف المن

النشاط االجتماعي ويناضل في سبيل تغيير األفكار وتنمية 
 .البنى والمؤسسات

  
يتميز المثقف األصيل بالحركة الدائمة وغزارة اإلنتاج 
ويتحلى بروح االبتكار والموهبة الفائقة والخلق الرفيع 
والمناداة بالمعايير الخالدة للعدالة والمساواة والمحبة 

 .االختالف والتعايشو
  

توجد فئة من المثقفين تخون شعوبها حينما يتخلون عن 
رسالتهم ويفرطون في مبادئهم في سبيل الحصول على 
بعض المنافع المادية أو نتيجة الخوف من العقاب 

 .السلطوي
  

المثقف األصيل ال ينشد متعة نظرية في برج عاجي وال 
ية وال يغرق في يفرط في التحاليل النظرية للحياة العلم

ًالتأمالت الميتافيزيقية للعالم اآلخر وإنما يمتلك أهدافا عملية 
وأقرب إلى الواقع ويشعر باألغيار ويعايش الوضعيات 

 .الصعبة عن قرب ويقاسم المهمشين مأساتهم
  

َصورة المثقف في الزمن ما بعد الكلياني لم تبق خالبة 
نماذج التي تتسم وناصعة وإنما غطتها الكثير من األقنعة وال

 .بالمحافظة والرومانسية الحالمة
  

دور المثقف الشرقي هو ضروري في نقد االستشراق 
ًوتمثيل نفسه والبرهنة على أن الثقافة الشرقية ليست مجاال 
للغزو والتخيل بالنسبة للغرب، وإنما هي قد شاركت في 
صنع الكونية وحقل مستقل وغني من الرموز 

  . أن تفيد البشريةوالخصوصيات التي يمكن
 
 

 
 
هناك عدد كبير من الناس ال يزالون يشعرون بحاجة "

ُالمثقف كشخص ينبغي أن يصغى إليه -للنظر الى الكاتب
كمرشد للحاضر المربك وكقائد زمرة أو جماعة تنافس من 

 ]7[" أجل قوة ونفوذ أكبر
 

خيانة المثقفين تبدأ حينما تظهر عليهم عالمات حب الربح 
لبحث عن المناصب والسلوك االنتهازي السريع وا

واالنتفاعية وذلك بتغييب االلتزام والتعصب للمعتقدات 
واألفكار والسقوط في التبرير والشخصنة وتغليب المشاعر 
الفئوية الضيقة على الوعي النقدي واالستهتار بالقيم 
التقدمية والكونية وتدنيس الحياة وبلوغ حالة اإلفالس 

كن من هو المثقف على وجه التحديد؟ ل. األخالقي الكامل
هل يمكن اعتبار كل الناس مثقفين أم فئة خاصة فحسب؟ 

وكيف يمكن تمييزها عن غيرهم من المتعلمين؟ وهل كل 
 متعلم هو مثقف؟

 
: األول: "من المعلوم أن سعيد يقسم المثقفين إلى نوعين

يضم المثقفين التقليديين مثل المعلمين والكهنة واإلداريين 
ًم الذين يستمرون في أداء ذلك العمل نفسه جيال بعد وه

يضم من يسميهم المثقفين المنسقين، وكان : جيل، والثاني
غرامشي يرى أنهم يرتبطون مباشرة بالطبقات التي 
تستخدم المثقفين في تنظيم مصالحها، واكتساب المزيد من 

 ]8[". السلطة والمزيد من الرقابة
 

عض الفرصة للتعبير عن يظهر المثقف حينما وجد الب
آرائهم بحرية ولما اختار البعض اآلخر مجادلة كبار 
الساسة والمفكرين ورجال الصحافة واإلعالم ومقارعتهم 

 .بالحجة
 

ًمن حيث الظاهر يزعم المثقفون أنهم يمثلون وزنا اعتباريا  ً
لجمهورهم وقيمة مضافة لشعبهم فإنه من حيث الباطن 

عون للوصول لتحقيق مآربهم يمثلون أنفسهم ألنفسهم ويس
ًوهم األقل نفعا للناس واألكثر ضررا للمصلحة المشتركة  ً

من أجل ذلك يسعى المثقف إلى . ًوال يزنون شيئا في العموم
ممارسة السلطة وذلك بالتحالف مع رأسمال وبالتغلغل 
داخل جهاز الحكم واالنتماء الحزبي والنقابي وبالتقرب من 

مكن التمييز بين المثقف العلماني رجال الدين، وبالتالي ي
الذي ينتصر للدولة المدنية والمثقف الداعي الذي يحبذ 

 .الدولة الدينية
 

على هذا النحو تبدو رسالة المثقف كما ضبطها سعيد 
متمحورة حول ادعاء امتالك القوة والتضحية بالنفس عند 
المحن واالستعداد للمواجهة وإتقان فن المجادلة ومنطق 

َّال بد أن يكونوا أفرادًا يتصفون " ولذلك فإن المثقفين التفنيد
بالكمال ويتمتعون بقوة الشخصية وقبل هذا كله، عليهم أن 
ًيكونوا دائما معارضين للوضع الراهن في زمانهم 

 .]9[" وبصورة دائمة
 

َّعالوة أن الصورة األصلية للمثقف هي  أن يكون فردًا  ً
ًقويا مميزا قادرا على أن يصيح  ً بالحق في مواجهة السلطة ً

وأن ينتقدها كلما لزم األمر بالكلمة العلنية والتحريض 
 .عليها

 
إذا كان جان بول سارتر قد نظر إلى المثقف العالمي الذي 
يحرر الشعوب ويدافع عن العدل أينما وجد الظلم 
واالستغالل، فإن ميشيل فوكو ينظر إلى المثقف 

 يقوم بشغله داخل المتخصص الذي يمثله األكاديمي الذي
. مخبره بإتقان وقادر على إفادة غيره إذا ما احتاج إليه

والحق أنه كلما قامت معارضة أو تفجرت ثورة إال وكان 
المثقفون من يقف وراء ذلك ألنهم األكثر قدرة على إلهاب 

فلم "مشاعر الجماهير وتحفيز الهمم وتحريك السواكن، 
الحديث دون يحدث أن قامت ثورة كبرى في التاريخ 

مثقفين وفي مقابل ذلك لم تنشب حركة مناهضة كبرى 
للثورة دون مثقفين، فلقد كان المثقفون آباء الحركات 

هكذا يطرح المثقف على بيئته التقليدية . ]10[" وأمهاتها
أسئلة محرجة ويرفض الجمود الفكري ويفصح عن 
ًقناعاته الغريبة ويتخذ موقفا مختلفا عن الرأي العام  ً

 .فض استقطاب السلطةوير
 

من الضروري التوقف عند تمييز سعيد بين االستشراق 
السافر واالستشراق الكامن واعتباره المستشرق هو مثقف 
سلطوي يسمح للثقافة الغربية بأن تمارس هيمنة على 
الثقافة الشرقية وتصدر بشأنها مجموعة من األحكام 

اف المسبقة وتشرعنها باسم العلمية ويشير إلى اختط
المستشرق لورنس للثورة التي قام بها العرب وتوجيهها 

وال تكتسب الثورة . "لمصالح القوى الغربية االستعمارية
… العربية معناها إال حين يتولى لورنس تدبير معنى لها

وهنا يصبح المستشرق الصوت الذي يمثل الشرق وينوب 
فأي دور يضطلع به المثقف زمن الثورة؟ ]. 11[" عنه

  تحرر من النظرة االستشراقية؟وكيف ي
 
 

  
 

أتحدث عن المثقف أو المفكر باعتباره شخصية يصعب " 
التكهن بما سوف تقوم به في الحياة العامة ويستحيل 
تلخيصها في شعار محدد أو في اتجاه حزبي معتمد أو 

 .]12["مذهب فكري جامد
 

يرفض المثقف االنزواء واالنعزال وااللتجاء الى الصمت 
ل ويكره االرتداد الى الوراء والنكوص النفسي والتجاه

واالستبعاد االجتماعي ويأبى الجلوس على الربوة والتمتع 
بالفرجة كما يفعل البعض ويبادر بالتنديد والمعارضة 
والمواجهة ويتبنى خيار االستماتة والثبات وموقف الممانعة 
عندما يتعرض الى التضييق والتوجس ويسعى إلى كسر 

عازلة المضروبة حوله وتخطي الحواجز وإبداء الجدران ال
الرأي والمخاطرة بقول الحق والشهادة على العصر 
ونصرة المظلومين والمنبوذين وإثارة الحرج وإحداث 

 .اإلرباك في النسق العادي واالستياء في الوعي المطمئن
 

ًاذا ربطنا المثقف بالكاتب واعتبرنا مثقفا كل من يسمي 
إنه كذلك فإننا نختار لفئة الكتاب طبقة ًنفسه كاتبا ويقول 

ًالمثقفين ونجعل المثقفين يشكلون جزءا من الفئات الشعبية 
ونسمح للكتاب بان يضعوا خبراتهم على ذمة أصحاب 
رؤوس األموال ومديري الشركات وندخل الثقافة عصر 

في عصر األزمات والتصحر الثقافي يتحول . الخصخصة
 ويتم الخلط بين األكاديمي أنصاف المتعلمين إلى مفكرين

والكاتب ويتحول عدد كبير من الناس إلى مثقفين ومحللين 
سياسيين وتختار الدولة من األنتيلجنسيا بعض الخبراء 
والمثقفين لتسويق إيديولوجيا والمشاركة في الدعاية 

 .والبروباغندا لها
 

كما ينتج عن الرغبة في الجاذبية الساذجة والبحث عن 
المغلوطة السقوط في التبعية واالغتراب االمتيازات 

والنفاق والرعونة وإضفاء المشروعية وحجب الحقائق 
 .والتغطية على الوضع البائس

 
يجد المثقف نفسه في وضعية قصوى فهو مطالب من جهة 
بالخروج عن الصف والصراع ضد مصالح وتوحش 
السلطة واستعمال كل الوسائل المنفرة والمشاركة في 

لملغومة ولكنه مهدد بالفشل ومعرض الى الحوارات ا
االحتواء والدمج واإلسكات واإلخماد واالنقراض والطاعة 

 .الهادئة
 

ال تقتصر مهمة المثقف بإعادة تجميع مكتسبات الماضي 
وإنتاج األنساق المجردة بشكل فردي واختراع التصورات 
ّوالبدائل وإنما بالتدخل الفعال في الحركة المناوئة للسائد 

لمشاركة الفعلية في تحسين األوضاع ومعارضة وا
المألوف وتأجيج النزاعات المربحة بالنسبة للفئات 

 .المسحوقة
 
 
المواقف الرمزية التي يقفها المثقف أو المفكر بمعنى "

قدرته على التعبير للمجتمع عن قضية ما أو فكرة ما، ال 
ته، ترمي في المقام األول إلى تدعيم ذاته أو االحتفاء بمكان

ًوال هي مقصود بها أساسا خدمة األجهزة البيروقراطية 
َّالقوية لدى أصحاب العمل األسخياء، بل إن هذه المواقف 

 االفتتان بالسلطة

 املثقف بني االلتزام واملخاطرة



 

 

    
ارال -16         د:: ات ال ان 15::  42 رق   الع                                  2020 ح

ًالفكرية تعتبر في ذاتها نشاطا مستقل ، يعتمد على نوع من  ً
الوعي الذي يتشكك فيما حوله، ويتميز بااللتزام، ويكرس 

ية، ومن شأن ًعمله دائما للبحث العقالني واألحكام الخلق
 لكن ]13[."ًهذا أن يلفت النظر إليه ويعرضه الى الخطر معا

هل يقف المثقف مكتوف األيدي أمام المحن التي يبتلى بها؟ 
وما العمل اذا ما تحول المثقف إلى أجير أو موظف في 
إحدى الشركات أو األجهزة السلطوية؟ بماذا يتغلب على 
وضعية التهميش والشعور بالعجز واالحساس بالضياع 

  والغربة في مجتمعه؟
 
 
  
 
أ مقاومته من وطنه ضد ًيجب دائما على المرء أن يبد"

 ]14["السلطة كمواطن يمكنه التأثير
 

دور المثقف هو اإلخالص للمبادىء والتمسك بالمنهج 
والوفاء للحقيقة وضبط معايير الصدق والكذب والتصدي 
لواقع الشقاء والظلم ومقاومة مظاهر العنف وقوى 

 .ّالالتسامح والتعصب
 

رأي العام من هذا المنطلق ليس مهمة المثقف تشكيل ال
وقيادة الجماهير بل االنشقاق عن السلطة والتحريض على 
الفعل السياسي والنقد العلمي وفضح كل أشكال االغتراب 
وتعرية كل مظاهر االستغالل ومساعدة الناس على إيجاد 

 .الطرق الكفيلة باالنعتاق والوسائل الالزمة للتحرر والنماء
 

 عمله صحيح أن ظروف وجود المثقف صعبة وأوضاع
مضطربة ولكنه ال يتصرف بطريقة عشوائية وال يتبنى 
ًالفوضوية كنمط للوجود في العالم وإنما يحمل مشروعا 
مضادًا للسائد ويقوم بتنظيم عمله بطريقة عقالنية وممنهجة 

 .ويضع نصب عينه تفكيك السلطة المستبدة كهدف أولي
 

التي غاية المراد أن إدوارد سعيد يدعو إلى خيانة الخيانة 
يقترفها المثقفون تجاه قضايا أمتهم وذلك بعدم االكتفاء 
بوصف تضاريس الساحة السياسية والقول بوعورة المشهد 
االجتماعي وصعوبة الخروج من األزمة والتأهب لالندماج 
مع القوى المنتفضة واالشتراك الفعال في المعركة واتخاذ 

ية موقف صائب تجاه األحداث والتحلي بالشجاعة الكاف
 .والصبر الضروري إلتمام ابالغ الرسالة

 
بالنسبة لنا، اعتبارنا األخالقي األول اآلن هو بذل كل "

طاقتنا لنؤكد أننا مستمرون رغم المعاناة الهائلة والدمار 
  . ]15["الذي فرضته الحرب االجرامية علينا

  
 بناء على ذلك ال يقتصر المثقف على التفهم الصحيح 

لمعقد ورؤية األمور كما تتبدل من طور للواقع االجتماعي ا
الى آخر والكشف عن القوانين التي تحرك التاريخ وإنما 
مقاومة السلطة التي تتحكم في مجرى األحداث وتمنع 
التقدم والسماح ألسلوب غير تقليدي للحياة بأن يولد والزهد 
في تحقيق األهداف الشخصية والحرص على إنجاح 

اناة ولذلك يرفض الموافقة االنعتاق الجماعي من المع
واالستقرار ويعشق الترحال واالقامة في التخوم والهوامش 
ويخلخل المركز ويفكر خارج النسق ويتخطى الحدود 
ويحاول إدخال االضطراب والزعزعة في األنظمة 

 .المعرفية الثابتة واألطر االجتماعية الناعمة
 

لمثقف هكذا كانت الرسالة العلمية التي يجب أن يبلغها ا
األصيل عند إدوارد سعيد هو أن يبين للعالم الغربي خاصة 

الشرق ليس أعجوبة وحسب، أو "َّوالبشرية جمعاء أن 
ًعدوا، أو فرعا من فروع الغرائب، بل إنه واقع فعلي  ً

 .]16["سياسي يتميز بثقل وزنه وأهميته الكبرى

عندئذ يدعو سعيد إلى الكف عن تصور العرب بأنهم قومية 
د التفكير ومعادية للعقالنية وتمثل اآلخر الهمجي ال تجي

وموضوع إشباع الرغبة المتخيلة وتبديل النظرة الى 
ًاإلسالم فهو ليس دينا الإنسانيا وعنيفا وثقافته ليست عاجزة  ً ً

 .]17[ عن التجدد و بل يستطيع تطوير نفسه بنفسه
 

كما ينادي بتغيير سياسة العالقات الثقافية بين الشرق 
ب وإحداث نقلة نوعية من الهيمنة واإللحاق والغر

واالحتواء إلى االعتراف المتبادل واالحترام وإرساء تقاليد 
جديدة من الحوار العقالني والتثاقف التوليدي وتبادل 
الخبرات العلمية وإجراء الدراسات الميدانية وتبني النظرة 

لكن كيف يسهم مجهود المثقف في . الموضوعية بحق
 السياسي بطريقة عقالنية؟ وأليس الكل مسؤول تنظيم العمل

عن تحرير العقول والتسلح باألمل؟ من أين يستمد المثقف 
 التفاؤل والقدرة على التقدم إلى األمام؟

 
 :خاتمة

ًإن دور المثقف عموما جدلي ومتناقض وهو أن يكشفوا "
وأن يقهروا الصمت المفروض ... ويوضحوا الصراع

لسلطة الخفية أينما كانت وكلما كان بالقوة والهدوء المطيع ل
 ]18["ًذلك ممكنا

 
َّيعتقد إدوارد سعيد أن الثقافة والسياسة بالمعنى العام هما 
نفس الشيء وعلى اتصال كبير ويتبدالن الخدمات، إذ 
يمكن النظر إلى السياسة كثقافة والتعامل مع الثقافة 

ي كسياسة، فاألعمال السياسية هي أعمال فنية عظيمة وتؤد
وظيفة جمالية للشعب، واألعمال الثقافية هي أفعال سياسية 
وتؤدي وظيفة تربوية ومهمة نضالية في تدبير الشأن العام 

ولكنه بعد ذلك يميز بينها . وتنظيم العالقات بين األفراد
بالمعنى الخاص ويعتبر الثقافة شكل في الحياة يغلب عليها 

فسده السلطة الطابع األرستقراطي والبرجوازي يمكن أن ت
السياسية وينظر إلى السياسة على أنها ظروف وأحداث 
وتوافقات تميل معظمها إلى الواقعية واليسار االجتماعي 

 .وتكرس شجاعة القول وتفاؤل اإلرادة
 

رأس األمر أن المثقف األصيل هو الشاهد على العصر 
ًالذي يستخدم أسلوبا سهال ولغة واضحة ويستند على  ً

وأرقام صحيحة وقرائن ثابتة وذلك بعد معلومات دقيقة 
تحرره من األوهام وتبحره في العلم وتوجهه نحو إيقاظ 
الوعي الديمقراطي عند المواطنين وتحسيسهم بأهمية 
المشاركة في إدارة شؤون مدينتهم والتدخل في الفضاء 

 .العام والتنديد بالهوة السحيقة التي تفصل بين الناس
 

عيد يسند إلى المثقف مهام التطوير غاية المراد أن إدوارد س
والتدخل الثقافي في األوضاع االجتماعية والسياسية ويوكل 

 :إليه ثالثة مهام أساسية هي
 مقاومة اختفاء الماضي بإعادة صياغة التقاليد وبناء -

وبالتالي . التاريخ بشكل مهذب وتوظيفه في الصراع 
رودًا مختلفة ًدور المثقف أوال هو أن يقدم س"َّاالقرار بأن 

ومناظير أخرى للتاريخ غير تلك التي يوفرها المولعون 
 .]19["بالقتال لصالح الذاكرة الرسمية 

ً تشييد ميادين للتعايش والتعاون بدال من ميادين االحتدام -
 .والتنابذ كحصيلة للجهد الفكري

 التأكيد على قيمة المساواة لتحقيق السالم والتكافؤ بين -
قوق وإعادة توزيع الثروات ومقاومة التراكم األفراد في الح

 .]20[الهائل للسلطة ورأس المال
 

هكذا تكمن الوظيفة العمومية للمثقف في اإلقامة في الحقل 
السياسي واالجتماعي المحفوف بالمخاطر وبذل الجهد من 
أجل فهم ما تعذر فهمه والتجرؤ على الخروج للمحاولة 

ًسي من قبل المثقف يجعله صادقا َّكما أن االلتزام السيا. ًثانيا
ًمع نفسه، مخلصا ألفكاره ومنتميا الى عصره ً. 

ربما يكون أفضل درس يقدمه المثقف لإلنسانية جمعاء هو 
التذكير بما تم تجاهله وتناسيه ومشاهدة صورة أوسع نطاق 
مما ترسمه السلطة واإلشارة إلى طرائق عمل بديلة وفتح 

ال في وضعها "األحداث المغاليق وفتح اآلفاق وإبصار 
لكن هل . ]21["الراهن بل من حيث تحولها الى ما تؤول إليه

تملك حضارة إقرأ المثقفين القادرين على اقتالع مرض 
التسلط من جذوره؟ أال ينبغي أن تتم علمنة الداعية والفقيه 
وخلع القداسة عن كهنة الالهوت حتى يولد المثقف كقرار 

   ثقافي خطير؟
 
 :الهوامش 
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 "هل الشعر أعمى والنثر مبصر؟." 
 

تسود اليوم في البالد، حالة من ديمقراطية الديكتاتورية، 
ًلكن عندما نحاور شخصا له وجهة نظر مختلفة، فإن 

إنني مع ديمقراطية : إجابته ستكون على النحو اآلتي
لكن هذه المرحلة لم نصل إليها بعد، فما يسود . يكتاتوريةالد

 .اليوم هو ديكتاتورية الديمقراطية
 

نصغي إلى هذا الحديث، فنحار كيف نرتب مقاصده، هو 
 .سرد، رأي مرسل، سمه ما شئت، لكنه يدور في العماء

فاهتزازاته الكثيرة تمنع علينا القبض على مقصده، 
ًازا في الفك، بل هو اهتزاز في واهتزاز اللغة هنا ليس اهتز

 .عصب داخلي تحت الجلد، هو عصب الحياة واالنتباه
َّيقول جان بول سارتر إن اهتزازات الكلمات شبيهة 

إنها خطيرة وتكشف عن . بالهزات األرضية واألفالك
 .اهتزازات عميقة الفور في الحضارة ذاتها

 
أو المتعدية، واللغة ) Transitif(اللغة الموصلة 

أي الالزمة، هما العباراتان ) Intransitif(لالموصلة ا
الدرجة الصفر "اللتان استعملهما روالن بارت في كتابه 

، للتمييز بين لغة العلوم اإلنسانية واالجتماعية "للكتابة
والطبيعية من جهة، ولغة الفن من جهة ثانية، فهو يصف 

ة ال األولى بأنها لغة موصلة بالضرورة، والثانية بأنها لغ
فلغة العلوم في رأيه، لغة مشروطة . موصلة بالضرورة

فإذا انتفى الوصول إلى هذه . بغايات محددة ترمي إليها
فأنت حين تعرض نظرية . الغايات انتفى مبرر اللغة

الجاذبية لنيوتن على سبيل المثال، أو النسبية ألينشتاين، 
لى إنما تستعمل التعابير والمعادالت اللغوية التي توصل إ

 .الغرض المحدد بكل دقة
 

كذلك حين تعرض نظرية االنعكاس الشرطي في علم 
النفس، أو نظرية السوق في االقتصاد، أو نظرية الندرة، أو 
نظرية النشوء واالرتقاء، فإنك ملزم بالضبط والدقة 

 .واالختزال واإلصابة، وهذه هي عناصر معنى اإليصال
 

 مكتفية بذاتها، ال لغة" بارت"أما لغة الفنون، فيعتبرها 
غائية، ال غرضية من وراء اللغة، فهي ذات اكتفاء ذاتي 
وإشباع، إنها بنية لغوية ال تاريخية وال اجتماعية، وبالتالي 
تكاد تكون مقفلة على ذاتها، فالفن في أساسه االلتباس، أما 

 .العلم فمن مشاكله االلتباس
 

 بين الشعر》يفصل جان بول سارتر في كتاب الكلمات
والنثر، فهو يعتبر الشعر لعبة لغوية تدور في الفراغ، 
وليس لها التزام، بعكس النثر الذي يرى فيه سارتر 

الناشرون ملزمون بالمعنى وإيصاله، أما . ضرورة االلتزام
الشعراء فال دور لهم سوى الدوران في مدار الكلمات 

والرأي هذا، جزء من حاصل تطور تكنولوجي . المغلق
هوم الثقافة في الغرب، جنحت من خالله إلى وسياسي لمف

والعنصر اآللي على أي معنى ) Forme(تغليب الشكل 
 .غير منظور ديني أو أخالقي في اإلنسان أو الكائن

 
وهناك تحفظات كثيرة حيال ذلك، أخذت تظهر في داخل 
البنية الثقافية للحداثة، في اتجاه تجاوزها إلى ما بعدها، 

 الشكالنية المتراصة إلى التفكيك، واالنتقال من البنية
والبحث عما قبل الشكل أو ما وراءه من جوهر وجود 

 بدائي، -وكينونة، من روح أو سحر أو دين أو عنصر بدئي
فكان ارتداد إلى ما يشبه الدادائية الجديدة، فأعيد االعتبار 
إلى تريستان تزارا في فرنسا، وتم في الواليات المتحدة 

في ) بن حاييم" (بن شايم"اكتشاف الرسام األمريكية إعادة 
لوحاته التعبيرية التي تستر التقدم التكنولوجي بما يشبه 

ويتم االلتفات أكثر فأكثر نحو الطقوس الدينية وما . البدائية
  يعمر به في الشرق من روحانية قديمة، كما تم االنتباه إلى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

األساطير الشعبية والخرافات والعبادات الرائجة في إفريقيا 
 .وأمريكا الالتينية

 
هل من الالزم دائما، أن يتم تحديد الشعر في موازاة : أسأل

النثر، والنثر في موازاة الشعر؟ أليس من موقع ثالث لهما 
 أين؟: معا؟ وأسأل

 
ًالمحير حول ما هذا؟ وما ذاك؟ هو أنه أحيانا، تنطبق 

ويجد المصطلح ... وصاف هذا على ذاك، وذاك على هذاأ
نفسه واقعا في مأزق التسمية الذي حاول أن يتالفاه فوقع 
فيه، من ذلك على سبيل المثال ما قاله الباحث زياد بركات، 
في بحث له يحدد فيه حدود النثر وحدود الشعر، ويرسم 
ًلكل منهما حقال وهوية، فالنثر في تصور بركات كائن 

  ،"ًمبتذال" مجده وطموحه أن يكون.  قائم بكينونتهخاص

وخصوصيته هي في أن يبتعد عن  . بتعبير الكاتب
، وله "ُوجد لكي يسلي اآلخرين"فقد . كمعيار" الشعرية"

فضائحه الكثيرة، فبذرائعيته الرخيصة يكشف عن مراياه 
إنه مضلل وبراغماتي . الصافية التي ال تعكس إال الوحل

ًالوقت نفسه، بدءا من خطب الرؤساء، وسيد وخادم في 
ًانتهاء بابتهاالت الوعاظ، مرورا باالستدعاءات التي تكتب  ً

ًثمة ما يثبت دائما فضيحة النثر . على أبواب المحاكم
. وطالقه مع اإلخالص لمبدأ واحد أو حتى اإلخالص لكاتبه

فليس على النثر أن ينتج شعريته، سيكون، إنتاج ذاك، 
ئن لنفسه، المحكوم بعقدة نقص تجاه األسوء، بل الخا

 .سيكون له شعور بالدونية. الشعر
 

يرى بركات أنه ال قيمة للمؤلف والطقوس والموضوع في 
النثر، بل هو سرد طويل مهذار جميل مبتذل حي حكائي 
نثري ناقل ونافل، للسوقة والملوك وللخاصة والعامة، 

تين وهكذا ينتشر ويتدافع، وينهي بركات فكرته بالجمل
 ".ال شعر أبدًا في النثر ال قداسة أبدًا في النثر،":التاليتين

 
إذا كان هذا هو النثر، وهذا هو : ًحسنا، قلت في نفسي

في االقتراحات الحديثة " الشعر"ًاقتراح حده، فهو أيضا 
فما صح من أوصاف بركات على  .لحدوده... والما بعد

صعلوك ) أي الشعر(ًاألول، يصح على الثاني، فهو أيضا 
سردي هامشي جرائدي منتشر متفلت كاسر وقح حر 
ّمغامر مسل رؤيوي قديس مبتذل مرتب مبعثر ثقيل خفيف 
طائر منغمس في القذارة انغماسه في الطهارة، بل لعل كل 
معنيين واحد فيه، وبالتالي ليس له سوى أن يعرف بذاته 

 .الهائلة المنفلشة على اليابسة انفالش الموجة على الرمال
 

هل نعود إلى السؤال من أوله؟ هل الشعر أعمى والنثر 
 مبصر؟

 
بمقدار ما هو السؤال قلق، الجواب صعب، تبدو لنا إشكالية 

ونعني . في عالقة الفن بالعلم، وعالقة كل منهما باللغة
طرحت المسألة . باإلشكالية هنا مشكلة مفتوحة ال حل لها

أوترمان  "بشكل شامل ومتنوع المجلة الفرنسية المسماة
Autrement " ،ًبإصدارها عددًا خاصا بهذه العالقة

ًضمنته أبحاثا حول عالقة العلوم الفيزيائية والرياضية 
 مع الفنون - من خالل نظرية أينشتاين في النسبية-الحديثة

التشكيلية بشكل خاص، سيما المدرسة التكعيبية التي مر 
فتيات  "بمرحلتها بابلو بيكاسو من خالل لوحته الشهيرة

ورسخها براك " الموسيقيون"ولوحته األخرى " آفينيون
 .في رسومه وتجاربه

 
وكان أستاذ الجماليات الفرنسي بول البورت قد أعد 
أطروحة جامعية حول عالقة الفن التكعيبي بالنسبية 
ًالفيزيائية والرياضية، ووجه سؤاال إلى ألبرت أينشتاين 

حيث كون الفن حول رأيه في جدلية هذه العالقة، من 
التكعيبي يتسند إلى االختزال الهندسي وإلى تعدد زوايا 
النظر واألبعاد للمنظر الواحد، حيث لحظ البعد الرابع في 

" التتابعية"الفن التشكيلي، المتعلق بالزمن، فهل هو عينه 
 في النسبية؟

 
لم يوافق أينشتاين البورت على افتراضاته، ولكنه أشار 

في الشعر الصوفي والديني، تلتقي مع إلى نسبية إبداعية 
  .النسبية الفيزيائية والرياضية

 
هل في الشعر الصوفي تندمج كل االفتراضات والعناصر، 

هل الميتافيزيك أساس الشعر  كما تندمج المياه في البحر؟
 والنثر والوجود والعدم؟

 
حال، مثلما هي أسئلة قديمة إنها أسئلتنا اليوم على كل 

  قديمة 


  

 

  
 هدى اخلباين

 املغرب
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  ال نبالغ إن قلنا أننا نرى يوميا ما تقترفه األيادي الغاشمة من الجرائم ضد اإلنسان في

كل بقع العالم وبدوافع مختلفة ولكل منها أغراض وأهداف سواء شخصية كانت مصلحية 
أم سياسية، أو أخطرها، وهي فكرية عقيدية مبدئية تفرض نفسها على حامليها أن 

تصرفوا وفق ما تمليه عليهم هذه األفكار والفلسفات التي هي وليدة اإلنسان نفسه ومنها ي
 .ما فيه من الشرور النابعة من األنفس الشريرة التي تربت في واقع شرير

 
هنا ال نريد أن ندخل في فلسفة الحياة وما فيها وكيف أثرت كل تلك المبادىء والقيم التي 

المتعددة التي برزت بعد أن بدأ اإلنسان بالتفكير وسار على تعتبر حجر أساس للفلسفات 
خطا ما تنيرها به أفكاره الطريق التي يسلكها، اي تعددت التوجهات والطرق والهدف 
ًدائما تحقيق ما يهم اإلنسان لدى الخيرين وإن وقعت بعضها عكس المراد وأدت إلى 

تسلسل التغييرات الكبيرة في وعليه نرى . األضرار الكبيرة لحياة االنسان ومعيشته
االفكار والفلسفات واإليديولوجيات كلما أفرزت منها السلبيات التي لم تطهر من قبل، وثم 
يستمرون في التقدم ويتأملون عند مرورهم بمحطات كبيرة أو حدوث قفزات معتبرة في 

حلة التي ما هي دوافعهم وما تتضمن أفكارهم و ما يسيرون عليه، إلى أن وصلنا إلى المر
ًتعد متنقلة فكريا وفلسفيا قبل أن تكون ما يمكن أن نسميها فوضى كبيرة من عالم المتنقل  ً

 .ًإنسانيا وهي ما نشاهدها في المرحلة الحالية
 

ًشهدنا جميعا الجريمة المدوية في دولة تعتبر نفسها ديمقراطية ومحافظة على حقوق 
ْاإلنسان والحرية العامة والخاصة، ومن يمثل ها يقتل بدم بارد مواطن بسيط في بلده أمام َ

إنه الشرطي األمريكي األبيض الحامل لكل تلك االحقاد . أنظار الجميع وفي وضح النهار
المتراكمة من تاريخ بلده من التمييز العنصري منذ تأسيس بلده على أكتاف الشعب 

ت هذه الجريمة ُاالصلي وعلى حسابه، والذي ارتكب جريمة ال تغتفر وبدم بارد وتمثل
ًالنكراء بقتل المواطن جورج فلويد، ولم يهتم هذا االمريكي قلبا وقالبا وفكرا وعقلية  ً ً
َّوتاريخا بما قيل له من قبل المارة بان القتيل يحتضر تحت رجله، إلى أن توفي وهو يئن  ً

 .ءإنها جريمة ليست بحق فلويد فقط وإنما بحق اإلنسانية جمعا. تحت أقدام هذا المجرم
 

إنها ليست الجريمة الوحيدة التي ترتكب هكذا وفي العلن في العالم وإنما يمكن أن تحدث 
مثل هذه في كافة أنحاء العالم، بل حدث الكثير منها في تاريخ البشرية وفي العصر 
الحالي في بقاع كثيرة في العالم وباألخص في الدول النامية والمتخلفة، ولكن في القرن 

ن وفي وقت تسمي هذه البلد أنها محافظة على حقوق اإلنسان وتدعي الواحد والعشري
بأنها مكافحة من أجل تحقيق ما يهمها من تلك الشعارات وتعتبر نفسها قائد العالم وحاملة 

ًالتي يجب أن يعتمدها العالم جميعا مستقبال، يحدث هذا في بلد ) الصائبة(الفكر والفلسفة  ً
   .العم سام

  
كل منا ما وراء هذه الجريمة بتفاصيلها الكثيرة ويمكن ان يقرأ 

من حيث تاريخ هذا البلد والحياة العامة له والسياسة الذي يتبعها 
والنفاق والتناقضات التي تسيطر على السياسة العامة فيه، وال 
يمكن أن نبعد ما رسخته الرأسمالية بشكل عام وما تحويه من 

يد نفسها في المرحلة مقومات الجريمة في تحقيق أهدافها وتجس
 .المتنقلة التي تمر بها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ًأما سياسيا، فإن امريكا ترتكب الكثير من الجرائم بحق العالم من أجل ضمان مستقبلها 
فقط بعيدًا عن كل االدعاءات التي تعتبرها إنسانية وتدعي أنها تؤمن بها؛ إنها موجودة 

ً العالم وتفكر في نفسها فقط ولكن من يدقق في خطواتها عمليا على في كل بقعة من
االرض ومن يقتفي خطواتها في كل بقعة من العالم يرى بشكل واضح التناقض في 

وحتى وإن لم ترتكب هي بعض تلك . تصرفاتها وسلوكها المعاكس لتلك الشعارات
ي جريمة ترتكب وإن كانت ضد الجرائم، وهي تقع بأيدي حلفائها، فانها تبكم نفسها أمام أ

المبادىء االساسية التي تدعي بأنها تؤمن بها، إن كانت هناك مصالح مادية ضيقة لها في 
ًاتخاذ الموقف السلبي ذلك، وإنها تكبر أي موقف تعتبره ضد مصلحتها وإن كان متوافقا 

ْمل من أجلها؛ ًمع ما تدعيه من المباديء الرنانة التي تعلنها يوميا وكأنها تؤمن بها وتع ِ
ًإنها تثبت عمليا بأنها تعيش في مرحلة متنقلة من كافة الجوانب وهي أمام اعتاب النقلة 
النوعية ويحدث ما هو منتظر ومتوقع نتيجة المسيرة االعتيادية للمراحل الطبيعية لتقدم 
ا حياة االنسان، وما تؤثر هذه التنقالت بشكل مباشر وتلقائي على هذه الدولة قبل غيره

ًعاجال كان أم آجال ً. 
 

َّوال بد أن نقول إننا لم نستغرب مواقف أمريكا إزاء مثل هذه الجرائم في العالم وهي 
ُكثيرة، فهل هناك من ينسى ما ارتكب من مثل هذه الجرائم الخطيرة الكبرى ضد الكرد 
على أيدي الطغاة وباألخص الدكتاتورية الصدامية من االنفال وضربهم باالسحلة 

كان من مصلحتها عدم النطق م يميائية المحرمة من دون أن تنبس أمريكا ببنت شفة يوالك
بما يحدث، ال بل ساعدت هي نفسها هذه الحكومات الدكتاتورية على امتالكها لهذه 
االسلحة من أجل فرض توازن القوى التي تفيدها هي ومن يحالفها في هذه المنطقة وفي 

 .العالم
  

ة أعادت للجميع الذاكرة المليئة بمثل هذه الجرائم والتي تراكم وعليه، إن هذه الجريم
 يد أنها بلد المصلحة الذاتية فقط عليها الغبار وفضت من آثارها وأثبتت من جد
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  العنصرية نظام سياسي واجتماعي وقانوني يقوم على مبدأ الفصل بين مكونات

ًفردية واضحة، تكون معيارا حديا للتفرقة المجتمع على ميزات أو خصائص محددة 
َّوالتفضيل بين مكون ومكون، ال على مبدأ أن المجتمع العنصري واحد بل على أنه  ّ ّ

ًتأريخيا، العنصرية ليست وليدة تباينات . مجرد تركيبة أفضتها الوقائع على األرض
ة إنسانية طارئة أملتها الظروف وجذرتها أسس تتعلق بثقافة أو عرف أو حتى ذاتي

ًمنحرفة أصال، التاريخ يبدأ ويحكي مظاهر شتى لصور عنصرية غالبا ما تكون لصيقة  ً
َّبالنظام االجتماعي ذاته، حتى في األساطير الدينية نجد العنصرية شيء مسلم به على أنه 

ففي أسطورة نوح نجد أن هذا . إرادة فوقية وليست فقط ممارسة بشرية محددة بواقعها
ًر وبقوة، مثال في أسطورة نوح والسفينة هناك إشارة واضحة في تقسيم التوصيف حاض

العنصر الواحد على أسس عنصرية، فعندما أراد نوح تقسيم أوالده، جعل من ولده حام، 
وكان أسمر البشرة أو أسود نتيجة مخالفة حدثت منه، أن يكون عبدًا ألخوته، وهكذا تم 

 .نسبة العنصرية 
 

ارات اإلنسانية القديمة، نجد أن التركيب الطبقي للمجتمعات كان في تأريخ كل الحض
ًمقسما على أسس العبودية ونظام الفصل بين العبيد واألحرار، أو بين السادة ذوي 
المشتركات الجينية وبين غيرهم، بين الغرباء وبين سكان متشاركين في عوامل محددة 

 -جماعات البدو الناطقة بالهندية منذ قرون مضت غزت . بيئية أو جنسية أو اجتماعية
األوروبية الهند، وهى جماعات من أصول آرية، وأنشأت نظام الطبقات، وهو نظام 
نخبوي تشكل من خالله النظام االجتماعي الذي يفصل الغزاة عن غيرهم من القبائل أو 
ًالسكان االصليين من خالل إنفاذ وفرض الزواج العنصري، وقد كان نظاما صارما،  ً

 .َّخضع فيه كل شيء لقوانين صارمة، وقد قيد السكان األصليين بمهن محددةي
 

ًقد تكون هناك أيضا قواعد أخرى تسبب اجتماعيا الميل للشعور والسلوك العنصري  ً
مرده الخوف أو التشكيك بعناصر محددة في المجتمع قد ال تتعلق بالجينات أو الصفات 

الل مراحل التاريخ التطوري لإلنسان، عندما خ. الوراثية المشتركة للمجتمع العنصري
ًكان اإلنسان جامعا للصيد، حيث أن ظهور صياد آخر في نفس البقعة يؤدي إلى انخفاض 
عدد الحيوانات والنباتات التي يمكننا الحصول عليها، إذا كانوا اقرباء، فإنه من الممكن 

شتركة عبر القرابة أن تستفيد  أو على األقل يمكن لجيناتهم الم–أن يتشاركوا ذلك الطعام 
َّمن هذا االختالط، لكن أي شخص تبدو عليه عالمات ثقافة مختلفة فإنه من المرجح 
ًسيكون منافسا لنا بحسب رأي الدكتورة ڤكتوريا ايسس من جامعة ويسترن أورانيو في 

 وهنالك ما هو أكثر من ذلك حدة في تقسيم المجتمع إلى طبقات وفروقات عنصرية،. لندن
َّإذ الحظ أيضا ستيڤن نيوبرگ من جامعة والية أريزونا أن الجماعات طورت في ما  ً

لهم قواعدهم وقوانينهم " الغرباء القادمون"بينها وسائل خاصة بها للنجاة حيث يقول 
الخاصة التي ربما تعيق التنسيق المجتمعي السائد للقيام بفعاليات مهمة للمجتمع، أو ربما 

عدد من أعضاء المجتمع المضيف باتباع قوانين وقواعد أولئك ًبدال من ذلك يقوم 
الغرباء، وقد تحدث الفوضى إذا قامت المجموعة المضيفة باتخاذ قرار باإلجماع يتناسب 

 .مع ثقافتها السائدة، بينما هذا االمر قد يعتبره الغرباء القادمون نوع من انواع االستبداد
 

العنصري تنطلق من فرض أساسي وهو حماية األنا إذا كانت العوامل التي تؤسس للنظام 
من األخر عبر التمييز والفصل وتفريد مميزات خاصة لمجموعة ضد أخرى، هذه األنا 
المتضخمة التي تبحث لنفسها عن مبررات ضد الخوف ال بد لها أن تدافع عن ميزاتها 

المختلف، بالرغم هي باعتبارها النموذج الفريد الذي يجب حمايته أو تعميمه على األخر 
من أن التمييز العنصري يستند في كثير من األحوال إلى فروق جسمانية بين 
ًالمجموعات المختلفة، ولكن قد يتم التمييز عنصريا ضد أي شخص على أسس أثنية أو 

ًكما قد تتخذ العنصرية شكال أكثر تعقيدًا من . ثقافية، دون أن يكون لديه صفات جسمانية

لخفية التي تظهر بصورة غير واعية لدى األشخاص الذين يعلنون خالل العنصرية ا
 .التزامهم بقيم التسامح والمساواة

 
ًيجب النظر دوما إلى حقيقة أن العنصرية تؤدي حتما إلى التفريق حتى بين أبناء الجنس  ًَّ

في روما . الواحد أو الصفات المشتركة الواحدة مما يلحق الضرر بمفهوم اإلنسان الواحد
قديمة والكثير من المجتمعات التي تتبنى العنصرية كعماد لقوانين المجتمع، تجد حتى ال

من كان يوصف بأنه من األحرار قد يفقد حريته لعوامل خارج مفهوم العنصر الجنسي 
أو األثني، نتيجة عقوبة أو جزاء قانوني أو حتى لمجرد وجود معارضة للنظام السائد في 

 التحول يضر أو يهدم أسس المجتمع، لكن الحقيقة التي ال المجتمع بغض النظر أن هذا
ًيذكرها إال القليل أن األديان والعقائد لعبت دورا مهما في انتشار العنصرية بشكل واسع  ً

وحتى داخل طبقة المؤمنين . في كل المجتمعات التي تؤمن بأفضلية المنتمي على غيره
وآخرين ال يملكون هذا الحق ولو كانوا هنالك عنصرية واضحة بتقسيمهم إلى سادة وقادة 

 .من ضمن متطلبات اإليمان بالدين
 

يقول الباحث عامر الحافي في مقالته عن معضلة العنصرية الدينية كمثال صارخ لهذا 
َلقد أفضت زيادة الخلط بين (الشكل من االنحراف العنصري المستند لقواعد الدين  ْ

نصريات صلبة ال تقبل النقد أو المراجعة، وفي الصراعات السياسية والدين، إلى إنتاج ع
، التي قامت باستغالل المعتقدات الدينية "الصهيونية"هذا السياق نذكر العنصرية 

َاليهودية، وأعادت توظيف مقولتي ، "األرض الموعودة"، و"شعب هللا المختار: "َ
ًعلتهم جزءا َّونجحت في استدراج عدد كبير من اليهود من شتى األعراق والقوميات، وج

ٌمن المشروع االستعماري في فلسطين، فاالعتقاد بأن اختيار هللا لبني إسرائيل، اختيار  َّ
ٍإلهي غير معلل وال مشروط؛ هو نتاج فهم سقيم لقول التوراة َّ ِألنك شعب مقدس للرب : "ُ ٌّ َّ ِْ َّ َ ُ ٌ ََ َّ َ

ًإلهك، وقد اختارك الرب لكي تكون لهُ شعبا  َ َْ ََّ َ َ ُّ ُِ َْ َْ ِ َِ ِ َ َ َِخاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه َ ِْ َ َِ َ َ َُّ ِ ُّْ ِ َ َ َ
ِاألرض ْ هذا مثال حقيقي للفكر الديني الذي يؤمن بالعنصرية ). 14/2: سفر التثنية". (َ

 .الدينية ويدعو لها دون شعور بأن ذلك يتعارض مع وحدة الجنس البشري
 

ً كذلك، ووفقا لنظرية الرب َّالفكر الديني اإلسالمي وبروحه العربية التي سخرت الدين
فتقسيم . كما يقول الفكر، أسس عنصرية حادة تجاه األخر المختلف وحتى األخر المنتمي

المجتمع على أسس اإليمان بين كافر ومؤمن هو شكل من أشكال العنصرية الدينية، على 
الرغم من أن اإلسالم كدين يرفض هذا التقسيم على أساس التفرقة بين من يؤمن ومن 

اإلسالم كدين عندما قسم المجتمع على أساس مؤمن . ًيكفر ويعلق نتائج اإليمان أخرويا
، ولكن لتبيان  وكافر لم يكن الهدف منه عزل الكفار ومحاربتهم ألنهم ال يؤمنون با
القواعد التي تضبط حركة المجتمع اإليماني وإبرازها كدليل للحياة األفضل واألحسن مع 

هذا هو الفرق بين العنصرية كنظام وبين الرغبة .  بدخول اإليمانفتح الباب لمن يرغب
 ).ال فرق بين عربي وأعجمي إال بالتقوى(في اإلصالح 

 
في الثقافة العروبية اإلسالمية والتي تستند في جوهرها إلى الجاهلية العنصرية قبل 

ل العرب على فتفضي. ًاإلسالم، نجد أنها تتبنى نوعا آخر من العنصرية القبلية الدينية
سائر األمم فصل عنصري ال يستند إال على معايير جاهلية، وتفضيل قريش على كل 
ًالعرب هو فصل أخر من العنصرية المركبة، ووصلوا أخيرا إلى تفضيل بني هاشم على 

عزف على وتر ) أن خيار قريش في الجاهلية خيارهم في اإلسالم(سائر قريش باعتبار 
ضلية المطلقة لفئة من الناس لديهم مشتركات أكبر مع عنصري إقصائي يحصر األف

غيرهم وهو اإليمان على غيرهم لمجرد ارتباطهم برمز اإلسالم وهو النبي، لذا تجد أن 
ريح العنصرية الدينية طافحة في الفكر السياسي والدستوري عندهم وخاصة في أشتراط 

ًفي كل مجال لمن كان هاشميا الرئاسة والوالية على الناس أن يكون الخليفة واألفضلية 
ًبالنسب، حتى أن البعض أعتبر الرئاسة فاسدة ما لم يكن الرئيس أو الخليفة هاشميا، حتى 

 .لو فقد كل شروط المنافسة والتأهيل
 

ًإذا العنصرية الدينية هي أبشع أنواع العنصريات تأريخيا ألنها  ً
داخل عنصرية مركبة أثنية وعقدية تتغلغل في الوعي الجمعي 

َإن من يستحقون الخيرية األفضلية ليسوا هم من . المجتمع الواحد َ َّ
َّيدعونها، وإنما هم هؤالء الذين يشير إليهم غيرهم باألفضلية 

فاألفضلية ليست تسمية يتوارثها الناس من ديانة أو . والعطاء
طائفة بمحض الميالد، وإنما هي شهادة صادقة يقدمها الناس لمن 

ْخير الناس من نفع الناس( ير يبذلون لهم الخ َ .(  
  

َّإن أبسط دليل على فساد العنصرية ومنطقها هو تناقض مضمونها المنطقي حين تتحول 
َّإلى معيار عام يطبق على الكل، فالعنصريون ال يرضون بأن تطبق عليهم معايير التمييز 

اهيمهم الخاصة التي يمارسونها تجاه غيرهم وال يقبلون بها بينما هم يفرضونها وفق مف
وحسب ما تمليه القوة والتمكن لهم، فهي بالتالي ليست حقيقة منفصلة تثبت جدارتها في 

ك كل الظروف المختلفة، ولكنها في الغالب تستند إلى مفهوم خارجي متغير وهو أمتال
 السلطة والتحكم االجتماعي بها 
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 ة االختالط، واختصار المسافات، كل ذلك سرعة االنتقال، وكثر. العالم قرية كونية

  .يستطيع الواحد منا أن يقول يا سكان العالم اتحدوا. جعله وحدة مترابطة
  

اختلفت . يا عمال العالم اتحدوا: في القرن التاسع عشر كانت صرخة ماركس وانجلز
َّالظروف، لكن البشرية اآلن تواجه أخطارا ثالثة، كما عبر عنها نعوم تشومسكي الخطر : ً

ما عادت اإلبادة تهدد طبقة بعينها، بل تهدد البشرية . النووي، الخطر البيئي، خطر الوباء
نداء الطبقة العاملة . تهدد نمط العيش كما تهدد، وهذا هو األهم، بقاء البشرية. بأكملها

يدفع إلى تشكيل أممية أخرى تشمل طبقات ما كانت تخطر على البال في القرن التاسع 
  .عشر

  
ٌخطر يهدد كل البشرية . ممية الكورونا تفرض علينا أن نرى الخطر الذي يهدد البشريةأ

وليس طبقة بعينها، وإن كانت هذه الطبقة سوف تبقى في عين النضال ضد النظام 
ضد الرأسمالية في عصرها المتأخر، أي النيوليبرالية التي ال يهمها بقاء . الرأسمالي

هو النضال عينه ضد الرأسمالية، وإن . ديس الثرواتالبشرية بل تعطي األولوية لتك
ًكانت قد تلبست شكال جديدا هو نضال من أجل بقاء البشرية، في حين صارت . ً

  .ًالنيوليبرالية خطرا على اإلنسان
  

ال يقل عنه خطر . ّيكاد فيروس الكورونا يشكل خطر حرب بيولوجية ضد اإلنسان
فما عاد .  من هذه األخطار تهدد المصير البشريكل. وخطر تدمير البيئة. السالح النووي

  .باستطاعة البشرية أن تقف مكتوفة األيدي
  

ّفقد اختصر الزمان وقربت المسافات، وأصبح اختالط . ّتحول العالم إلى قرية كونية ُ َ ِ ُ
ًالبشر أمرا مفروغا منه هناك إمكانية انهيار . ُتواجه الحضارة البشرية مصيرها. ً

نحن قادمون . قل اضطرار البشرية إلى تغيير نمط معيشتها إن بقيتالحضارة، على األ
إما البقاء مع : على حضارة جديدة بعد الكورونا دون أن تكون أمامنا خيارات متعددة

تغيير نمط العيش، وإما الفناء فال يبقى على وجه األرض إال من اكتنز الثروة، وهؤالء 
 البورصات حول العالم يؤكد أن الطبقة ارتفاع أسهم. سوف ال يدرون ما يفعلون بها

من سكان األرض والتي تملك الثروات الكبرى، ترى  % 1ّالرفيعة التي تشكل أقل من 
  .في الكورونا فرصة للربح وال ترى فيها خطر الزوال

  
هو الربح . هي مبرمجة حول مفهوم واحد وحسب. ّال تتعلم الرأسمالية من تجاربها

لو حدث تضامن وتكافل .  ذلك على حساب األرواح البشريةوتكديس الثروات، ولو كان
على النضال من أجل . بين البشر، ألبقت الرأسمالية الكبرى نفسها خارج الوفاق اإلنساني

تنحدر الطبقة الوسطى حول . ًالبقاء أن يكون نضاال من أجل فناء هذه الطبقة الرفيعة
 وسائل اإلنتاج، وتنحدر البروليتاريا إلى ًالعالم إلى أن تصير بروليتاريا ال تملك شيئا من

  . ، لكنه عالم يضيق بالتناقضات"قرية كونية"ّعالم صغير يشكل . مستوى الفقر والبطالة
  

ّسوف تتحول الطبقات الدنيا، التي تشكل األكثرية الغالبة من  ّ
وسوف تجد وسائل . البشرية إلى النضال من أجل العيش والبقاء

يعتقد حكام العالم . ظام االجتماعي حول العالملتنظيم نفسها ضد الن
ومن وراءهم من الطبقات الرفيعة أن األمور ستعود إلى ما كانت 

ّإن لم تنظم الطبقات الدنيا نفسها في . عليه، وهذ أمر مستحيل

مشروع نضالي ضد الرأسمالية العليا، فإن صراع الفقراء 
عندها لن . موالعاطلين من العمل، سيكون مصدر فوضى تعم العال

  .تعرف الطبقة العليا كيف تختبئ وتعزل نفسها عن العالم
  

ال تدرك الطبقات العليا أن األمور لن تعود . تتداول الطبقة الرفيعة األسهم في البورصات
يحاول . ال تدري، أو ال تحب أن تدري، أن العالم أصابه تغيير عميق. إلى ما كانت عليه

ّلم وإثارة النعرات الفاشية، وال يدركون أن العالم تغير وأن حكام العالم فكفكة نظام العا
ًالقرية الكونية، وهو تعبير استخدمته النيوليبرالية في أوج عظمتها، لن تكون مسرحا 

سوف تواجه نضاالت شتى من الفقراء وجحافل العاطلين من . للرأسمالية الكبرى وحدها
  .العمل

  
ال تعرف . ثار النفسية المترتبة على نتائج الوباءيتحدث الكثيرون من علماء النفس عن اآل

. ّالطبقة الرفيعة أن مزاج الناس يتغير وأن هذا المزاج سوف ينقلب ضدهم بأعداد كبيرة
ّفهل تتعلم الطبقات الدنيا من تجاربها المؤلمة؟ األرجح . ّال تتعلم الرأسمالية من تجاربها

  .أنها سوف تفعل ذلك
  

 في الوعي السائد والمستفاد منه، فحالما ينتهي أمر الكورونا المشكلة الكبرى اآلن هي
ًكيف يكون ذلك صحيحا مع . ، أي إلى ما كانت عليه"طبيعتها"ستعود األمور إلى 

عشرات الماليين من العاطلين من العمل، بل ربما المليارات منهم، ومن الجائعين الذين 
ملكون الثروات والذين ال يملكون ّليس لديهم مورد عيش؟ ستتعمق الفجوة بين الذين ي

  .ًشيئا
  

المشكلة الكبرى الثانية هي أنه ستكون هناك موجة ثانية من الكورونا، وربما ستكون 
ذلك ربما يحصل قبل أن يكون في المستطاع . أكثر شراسة أو قوة هجومية من األولى

في الموجة .  طويلةمعنى كل ذلك أن الكورونا سيكون بيننا لفترة. إنتاج اللقاحات واألدوية
-برغم ذلك، تتصاعد الصراعات الجيو. الثانية، ربما يتزايد عدد اإلصابات والقتلى

استراتيجية خاصة بين الواليات المتحدة والصين، وكل منهما قوة نووية، وكل منهما ال 
  .تهتم لخراب البيئة

  
البحث عن عمل؛ ماذا سيكون موقف جحافل العاطلين من العمل والفقراء الذين يئسوا من 

وهؤالء أكثرية البشرية؟ هل سيقف كل فريق منهم مع دولته ألسباب قومية ويضحي 
بمصالحه إذا فكرت السلطة بتلبية بعض المطالب؟ أم سيقفون مع حلول لمصلحة مصير 
البشرية المهدد؟ أم ستكون المواجهة بين فيروس كورونا موحد حول العالم وبين نظام 

  ؟ّعالمي مقطع األوصال
  

مواجهات كالمية يمكن أن تقود إلى حروب، وبعض . اتهامات ضد اتهامات بين السلطات
ِلم تصغ الطبقات الدنيا لماركس إال في . الحروب يمكن أن يستخدم فيها السالح النووي

مواضع معينة من األرض، فكانت الثورة اللينينية التي أجهضها ستالين بالديكتاتورية، 
 أن تكون لتناقضها مع مصالح الطبقة العاملة ومع أفكار لينين ًوالتي لم يكن مفترضا

  .ورفاقه
  

. لقد وصلت النيوليبرالية، وهي الرأسمالية في آخر أشكالها، إلى طريق مسدود قبل الوباء
ًلم تجد األنظمة الحاكمة حال للتخفيف من عدد المصابين والقتلى . ّالوباء فجر األوضاع

  ". وعيالسجن الط"َإال بالحجر، أي 
  

. كانت البشرية والعلوم اإلنسانية، الدقيقة وغير الدقيقة، غير مهيأة للقاء هذا الفيروس
ّسينتج عنه تغيير في نمط العيش، لكن أيضا سيخفض الطلب على المنتجات الرأسمالية ً .
. الحكومات القادرة ستساعد المواطنين، لكنها ستساعد الشركات الكبرى بكميات أكبر

ًهذه الشركات زبائنها؟ العرض، عرض البضائع والخدمات، سيكون متاحا فهل تستعيد 
ًولكن هل سيكون الطلب عليها متاحا؟ هل سيكون بإمكان الطبقات الدنيا، بما فيها ) ربما(

  جحافل الفقراء والعاطلين من العمل شراء المنتجات والخدمات التي تقدمها الرأسمالية؟
  

روس، فهل ستكون هناك موجة أخرى من الوباء كما ّوفي حال صح الكالم عن وهن الفي
يتوقع كثيرون؟ وهل ستكون الموجة الثانية أقوى أو أخف حدة من األولى؟ وماذا يحدث 

وهي تغلق أبوابها؟ هل تدفع الرواتب واألجور دون عمل ) والصغرى(للشركات الكبرى 
  .مقابل؟ بعضها بدأ يعلن إفالسه ويغلق أبوابه

  
القرية الكونية بعد أن صعد في تسعينات القرن الماضي وتبنته بعض ّتبخر الوهم حول 

كان النظام العالمي يسير باتجاه االنفتاح خاصة على صعيد . منظمات األمم المتحدة
التجارة الدولية؛ كانت الواليات المتحدة تستعد ألخذ دور من يدير العالم بواسطة 

ة التجارة الدولية، البنك الدولي، أمم متحدة، مجلس أمن، منظم(المؤسسات الدولية 
وكان لقاء دافوس السنوي لكبار الرأسماليين حيث تعيد ). …صندوق النقد الدولي، إلخ

الحروب المحلية . ّالواليات المتحدة كانت تتزعم العالم. الليبرالية الجديدة النظر بسياساتها
لعسكرية ضعف موازنة موازنة الواليات المتحدة ا. هنا وهناك تديرها كمن يكش الذباب

حكام البلدان الصغيرة يزول الواحد منهم بهزة رأس الرئيس . ًبقية العالم مجتمعا
َّإال أن صعود الصين واستعادة روسيا أنفاسها وغضب . األميركي أو أحد موظفيه

المجتمعات اإلسالمية، المبرر أو غير المبرر، كل ذلك لم يدع الريح تجري كما تشتهي 
   .وأظهرت هشاشة النظام العالمي.  االقتصادية والمالية2008أزمة حدثت . السفن
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وجدت . ًثم جاء وباء الكورونا ليهدد النظام العالمي متزامنا مع أزمة أخرى اقتصادية
. ولديها القليل من أجهزة التنفس. الواليات المتحدة أنها ال تصنع حتى كمامات قماش

َّ يدار بسهولة خاصة وأن هناك دول تخصص أثبتت األزمتان المتزامنتان أن العالم ال
. المال ورأس المال وتثمير المال ودول تخصص العمل واإلنتاج لصالح أرباب المال

صاحبة المال الذي تثمره في " المتقدمة"تريد كل دولة أن يكون لديها ما لدى الدول 
لعالمي، فاشتعلت َّلم تبق إال المجتمعات اإلسالمية خارج النظام ا. ًسابقا" عالم ثالث"

   .جميعها حروب أهلية محلية تساهم فيها الدول الكبرى واإلقليمية. الحروب على أراضيها
  

، وهي تحاول "جرم صغير"ّالدول اإلقليمية كالطواويس تتصرف وكأن كل واحدة منها 
أو أين " فما يدري خراش ما يصيد"اختلط األمر على الجميع، . تقليد مشية الدول الكبرى

َّبعد أن كان يظهر أن العالم يسير نحو انتظام يديره األخ األكبر . بّيصو الواليات (ْ
، جاءت أزمة اقتصادية مالية خفية، أو كادت تقع حسب توقعات االقتصاديين منذ )المتحدة

وجد العلم الرأسمالي، العلم الذي تقبض عليه . بعض الزمن؛ ثم جاء وباء الكورونا
ّت األدوية، نفسه عاجزا، أو تقصد ذلكالشركات الكبرى، خاصة شركا وجد النظام . ً
اإلقفال، واالستمرار باإلقفال يعني تدمير االقتصاد، أو : العالمي نفسه أمام واحد من إثنين

. فتح االقتصاد وترك الناس يختلطون ويصابون ويموتون فتكون الخسائر البشرية كبيرة
الناس وأهل العلم . ن عدد اإلصاباتًطبعا أرباب المال يهمهم فتح االقتصاد مهما كا

ًيطلبون التمهل خوفا من األكثر هوال لناحية الكوارث البشرية المتوقعة ً ّفضل . ّ
  .الرأسماليون فتح االقتصاد برغم التحذيرات من موجة ثانية من الوباء

  
عجز علم الشركات ألنه كان . اكتشف النظام العالمي عجزه عن إنتاج اللقاح أو الدواء

لم . ا نحو منتجات أخرى ربما أكثر مردودية، أو ربما دون دراية بقدوم الجائحةًموجه
  يكن أحد يتوقع أن الوباء جائحة تعم العالم؟

  
أكثر ما يلفت االنتباه هو رفض اإلقفال من بعض التنظيمات الدينية، من المسلمين 

يخالف .  أو عدمهالروح القدس هي التي تملي اإلقفال. والمسيحيين واليهود، حول العالم
. الدين العلم الحديث مرة أخرى، كما خالف االقتصاد وأربابه ضرورات العلم ونصائحه

ما يلفت . 2009ّاختالل العالم، كما سماه أمين معلوف في كتابه بهذا العنوان في عام 
النظر أن أحد أساطين العلوم اإلسالمية الدينية استعرض هذا الكتاب منذ بضعة أسابيع، 

يد له، لكنه لم يذكر المقطع األهم في الكتاب حول وضع المجتمعات اإلسالمية، وهي بتأي
ًتكن عداء عميقا . وهي تعتبر أن أوضاعها مسؤول عنها الغرب. األضعف حول العالم ً

تضع المجتمعات اإلسالمية . للغرب وثقافته، ناهيك عن سياسته، إذا كان له سياسة واحدة
ال تحاسب . ال تنظر إلى العفن الذي بداخلها. ي مواجهة العالمنفسها، كما يقول الكتاب، ف

استشهاد وانتحار بعمليات متعددة دون هدف ذي معنى أو دون . تحاسب العالم. نفسها
  .هدف مفيد لها

  
وأحدهما . كالهما يصر على فتح االقتصاد والمجتمع. الدين والرأسمالية من طينة واحدة

كالهما . المالي، واآلخر في سبيل الرأسمال الدينييصر على ذلك في سبيل الرأسمال 
يجني المكاسب من بضاعته أو السلعة التي يتعامل بها؛ باألحرى كالهما يعتمد على هذه 

  .السلعة المادية أو المعنوية
  

القرية . انهيار النظام العالمي ليس انهيار حلم طوباوي مستقبلي اسمه القرية الكونية
ًلرأسمالي ال ينشئ قرية كونية؛ ال ينشئ تعاونا بين البشرالنظام ا. الكونية وهم هو في . ُ

ًاألساس قائم على االستغالل الطبقي، سواء تطلب ذلك منافسة في سوق حرة أو تواطؤا  ّ

هدف الرأسمال هو الربح وتكديس . بين بضعة من أصحاب الرأسمال في سوق احتكارية
  .الثروة ولو على حساب االنسان وحياته وسعادته

  
  انهار حلم الطبقة الرأسمالية العليا، فهل ينشأ حلم لدى الطبقات الدنيا؟ وهل يتحقق؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  َّمن أهم اإلعجازات اإلسالمية قصة ما يسمى بالفتح اإلسالمي، وكلمة الفتح هي من ُ

لى مريده القابلين بكل إحدى المصطلحات السخيفة الكثيرة التي قدمها اإلسالم للضحك ع
رحابة صدر وضيق عقل للخداع التاريخي لإلسالم والفهلوية الفقهية، وهؤالء أنفسهم تبع 

يسمون " فتح النسوان واغتصابهم وفتح البالد ونهبها وسرقتها واستعبادها"الفتح 
االحتالل الغربي استعمار وغزو، ويسمون فتح فلسطين من قبل اليهود اغتصاب، رغم 

م يغتصبوا إي امرأة مسلمة أو غيرها، كما سمح إله المسلمين للمسلمين بأن يفعلوا أنهم ل
 .بنساء الكفرة هههه

  
ًولكن الفتح الصهيوني لفلسطين لم يكن كامال، وهاهو القائد الصهيوني الكبير الفاتح 

من المجاهد بنيامين نتانياهو سيقوم بفتح الضفة دون أن يأبه لمليار وثمانمئة مليون مسلم 
شرق الصين إلى أمريكا صاغرين مذلين مهانين وهم يصلون ويصومون ويحجون 

يتابعون بكل عماء اإلسالم " فهمهم"ويتحجبون وبول البعير يشربون وذاكر نايك 
وني الكبير وهم والتسليم، حتى أن الكثير من المسلمين أنفسهم يساعدون هذا القائد الصهي

   . أمريكا عليهمصاغرون سعداء برضى
  

أن شرف المسلمات " و الحمد"لكن الخبر الجيد بالنسبة إلى مليار وثمانمئة مليون مسلم 
ُفي الضفة مصان، حتى أن المحجبات لهن الحق في االحتفاظ بحجابهن، فلن يفرض 

 حتى لو أرادوا -عليهن هذا الفاتح الرحيم خلعه، والمجاهدون اإلسرائيليون لن يقوموا 
 بفتح النساء المسلمات وال استعبادهن أو -لي ال يسمح لهم ذلك فالقانون اإلسرائي

استرقاقهن كما فعل دمحم صلعم ومن جاء من بعده من مسلمين فاتحين بنساء وبنات اليهود 
وغيرهن، فال تخافن المسلمات، فشرفهن وحجابهن مصان عند القائد الرحيم الفاتح 

َّضا، فهو لن يخير أصحاب الضفة المجاهد نتانياهو ومجاهديه الشرفاء، وبشرى سارة أي ً
  .بين اعتناق اليهودية أو دفع الجزية وهم أذالء، فهللوا وتفكروا يا أولي العقول

   تفكييير
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 َّمن قال إن الطالب لن يتأثر بأستاذه ْ   ؟ ...َ
  

... قريالرجل العب... ِها أنا ذا أمامكم أقولها بملء الفم فقد تأثرت بأستاذي خالد ناجي
ًكشف لي سرا يوما... يعرفني أني من طالبه المحبين ًأن مجهرا صغيرا قد وضعه في : ً ً َّ

  ... قاعة األمتحان ووضع تحت عدساته عظم األذن الدقيق وهو سيسأل بقية الطالب عنه
  

ها هي عدسته تكشف لي خبايا ... تعلمت منه أن أحتفظ بمجهري الصغير في غرفتي
أختار الجزء المريض من النسيج ... أبدأ بصبغ الشريحة... أنسجة أصيبت بالسرطان

وأعمل منه شريحة تجلس بهدوء تحت عدسات مجهري ... ِّأقطعه بدقة وأصبغه... بانتباه
  ... الحاذق

  
تلك ... ّأنظف عدساته كل يوم... لكني ما زلت أحتفظ بمجهري... ُفقدت البصر قبل سنة

   الناسالعدسات التي حكت لي الكثير عن آالم 
 


  

 

 

 وائل باهر شعبو
  فلسطني

 

  
 عامر هشام الصفّار

  العراق
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 أو لربما ابن كورونا، -"ابن أبيه"19 كوفيد  -بعد انتشار الفيروس التاجي 

ًسارس، لعنهم هللا جميعا، روجت نبوءات ومقوالت :  إلى الجد األكبر-أرومة-والمنسوبين
ًكثيرة، فمنهم من رآه قادما ليكنس الكرة األرضية من رجس المستبدين، ومنهم من رآه، 

ًلخرائط، وغير ذلك من المقوالت، واالفتراضات، وقد يكون بعضها صحيحا، يعيد رسم ا
السيما إن مصيرالدكتاتوريات واقتسام خرائط العالم، وفق بارمتر مصالح الكبار في 

ًالعالم قد بلغ ذروته، وآن له أن ينهار، بعد أن انهار أخالقيا، أو ولد منهارا وإذا كان . ً
 والديمقراطية في -شعوب تحت طالء الديمقراطية العنف قد أمحى خصوصيات بعض ال

ً وال تخلد دكتاتورا، ولقد رأينا أن التطبيق البائس -حالتها الطبيعية التمحو مالمح أحد
 لم يستطع إنصاف الملل والشعوب - االتحاد السوفياتي-ألرقى أنموذج اشتراكي في العالم

 والخارجهما، كما قرأنا عنها المنضوية تحت جناحي أعظم تجربة اشتراكية في العالم،
ًنظريا، فإن ثمة ظلما كبيرا تعرضت له شعوب كثيرة، وما إن فتحت نوافذ األمل، فإن  ً ً

 إلى تلك المنظومة، وبعد زوال -المنضمة بالرغم عنها/ المنضوية-ًكثيرا من هذه البلدان
 الوهم، مع  وتسارع، للمطالبة بتحررها، لندرك أننا كنا أسرى-األخطار المحدقة سارعت

ًتقديري الكبير لجوهر تجربة االشتراكية، التي أخذت بألبابنا، انطالقا من جوهرها، إذ 
 أن العدالة االجتماعية هي ضالة ومطلب و مآل سكان الكرة - وهو رأيي الشخصي-أرى

األرضية، وإن كان من بيننا من يعرقلون أية بادرة ديمقراطية، إلعادة العالم كله إلى 
 !كنف العصورالمقيتة. مكنف الظال

 
التي ما من " موت العولمة: "من بين الطروحات االستباقية التي قدمها بعضنا، نبوءة
 الذين يسعون - النيوليبراليين-متابع، مطلع، على مايجري في العالم، إال ويدرك أن 

المجتمع الذي باسمه يتم التسويغ لدمارالعالم، وراء كل كوارث . لتحقيق مجتمع الثلث
الكون، وإن كان بعض قصارى النظر يخلط ما بين منجزات المعلوماتية والعولمة، ليروا 
أن األولى هي نتاج الثانية، بينما هي نتاج العقل البشري، عبرالتاريخ، وما النيوليبرالية 

القوى التي رسمت خرائط العالم،  . قوى االستغالل. قوى النهب. إال امتداد لقوى الشر
ً، وأوطانا، من قبل، وها هي تريد إلغاء العالم كله، ماعدا من تراهم ملغية جغرافيات

 !جديرين بالحياة
 

الكبار والصغار، القائد . ًإن الجائحة التي اجتاحت العالم لم تبق أحدا خارج دائرة تأثيرها
َّالظالم والمظلوم، والبد من أن عروش كثيرين من الطغاة اهتزت بعد هذا . والمقاد

ي األول من نوعه، إال إن أرباب العولمة ال شيء تغير في حساباتهم، ألن التحدي الكون
 إنما هو نتاج عبث هؤالء بالطبيعة، باعتبارهم -االنفجار الكوني الكوروني-ماجرى إثر

 ممثلو مصالحهم، - في النهاية-قادة غير أمناء على المهمة التي تنطعوا لحملها، ألنهم
 حكمه باسم الشعوب، كما إن نهاية قوى الشر أكيدة، وليسوا ممثلي العالم الذي يدعون

ولو أن قوى الخير التي تقدم نفسها، لمواجهتها، تنطلق هي األخرى من مصلحة خاصة، 
 .وتكرراخطاء منفرة، حتى على صعيد معيشة رعاياها

 
 - في األساس- مؤكد، ألنها قائمة- بهذا المعنى-وموت العولمة

 اآلخر، بل إلغاء الشعوب، حتى وإن على الدمار، والقتل، وإلغاء
 -ادعت طهرانيتها، وطرحت ملفات إنسانية، إال أن فحواها

 يدحض روح وخطاب حقوق اإلنسان، إذ ال -والأقول جوهرها
يمكن لقاتل، أو شريك لقاتل، أو ساكت عن جريمة قتل، أن يكون 

 !في موقع حل إشكاالت العالم، وما أكثرها
 

ا، وجرائمها التي تمارسها، كامتداد ألعتى أنواع االستعمار والعولمة، على ضوء سلوكه
هي مفرخة فيروسات، بل هي في ذاتها فيروسات مكشوفة، بيد أنها مسلحة بإعالم، 

 - على سبيل المثال-راعية لإلرهاب، وما من مشكل. ومنظرين، وقوى باطشة، إرهابية
تزرعها بما .  الوقت ذاتهفي" تلغمها"  سعت لحلها، إال وهي-في منطقة الشرق األوسط

 لم تعمل البتة -قضية كردستان الكبرى: ينسفها، ويحطمها، بل إن أحد أهم قضايا المنطقة
 !على حلها، ناهيك عن موقفها الواضح من قضية شعب فلسطين

 
ً، ليس إال امتحانا عولميا19 كوفيد -وبهذا المعنى، فإن الفيروس التاجي ًامتحانا سقطت . ً

لتي عجزت عن إنقاذ الماليين من آالمهم، والمليارات من رعبهم، وخوفهم، فيه العولمة ا
ً أيا -مستقبل العالم، إلى الدرجة التي ارتمت هي في فخاخها. على حاضرهم ومستقبلهم

ًكان منشأ هذا الفيروس طبيعيا أم بيولوجيا انتكاسة .  وفي هذا مؤشرات على مأزق آخر-ً
لى هاويته، ليس بسبب هذا الفيروس، وحده، وإنما أخرى، للعقل العولمي الذي يسير إ

 !بسبب فيروساتها هي التي تأكل بها العالم، وآن لها أن تأكلها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أقعد حزني على قارعة القلب، وأدعه يتعرف َّ ُ ُُ ِ ْ ُ

األطفال منهم والكبار، الشجر : إلى العابرين
ُأترك. والعصافير، السماء والغيوم ُه يحدثهم عن ُ ِّ ُ ُ

 ...خيباتي الكثيرة وأحالمي الضائعة
 .يبكي األطفال
 .يقهقه المسنون
 .ُّتفر العصافير
 .ييبس الشجر

 يكفهر وجه السماء،
َوتمطر الغيوم دمعا أسود ًِ ُ ْ ُ. 

 
ًجبلت ترابا*  ُ ُ َ ًلم أكون إنسانا. ُنفخته. َ ُ َِ ّ ُ ما ... ْ

 !حاجتي إليه؟
َّصنعت لي مساحة، بستانا، سي ً ُ ً ِ ُجته برمش العينُ ُ ْ. 

ُرويت زرعه بندى الدمع، وصرت أروي له سرا  ُ ُِ ْ َ َ
 .حكاياتي

ًفاخضوضر، وانتشى، وأنبت زمردا َ َ ْ َ. 
 

َسوف تستيقظ يوما، ولن تجدني*  ِِ َ ْ َ ً ُ َ. 
 ً.سأكون بعيدة

َومع ذلك، ستدرك كم أنا منك قريبة ْ ِ ْ ُ ِ ْ ُ. 
ُفاألرواح، يا حبيبي، ال تعرف معنى المسافات ُ. 

َكنك طوال األبديةسأس ُ ُ   

  

  
 إبراهيم اليوسف

 سورية

 


  

 

  مرياي يونس
  لبنان

 



  

  اليساري
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 كيف تحاورأهل الجنة وأهل النار؟  
ّألمألن جهنم من الجنة والناس ((ولماذا قال القرآن 

  ؟))أجمعين
  

تختلف عن اليهودية وعن ) ديانتهم(ّيعتقد المسلمون أن 
المسيحية، ونفس األمر عند المؤمنين باليهودية وعند 
ُالمؤمنين بالمسيحية، بينما المـتأمل فى كتب الديانة العبرية 

ّسيكتشف أن فى هذه الكتب ) اإلسالم/ المسيحية/ هوديةالي(
ّالعديد من التشابهات، بل إن معظمها جاء فى أساطير 
ْالشعوب القديمة، فقد تناولت األساطير السومرية والبابلية 

مقر تعذيب البشر (ّفكرة العالم السفلي، وأن هذا العالم فيه 
ْانتقلت و) الجحيم(وهو المكان الذى أخذ اسم ) الخاطئين

  .تلك الفكرة إلى الديانة العبرية
  

) أنانا(ّأن اإللهة ) جلجامش(فى األسطورة السومرية عن 
فرح البطل بالهدية . ْصنعت آلة موسيقية وأهدتها لجلجامش

... ْوراح يعزف عليها، ولكنها سقطت منه فى العالم السفلي
. ّمد يده وساقه السترجاعها دون طائل فجلس يندب حظه

ُمن سيــعيدك إلى من العالم األسفل؟ ((وت يقول وجاءه ص
ْإلى أن قال جلجامش )) من سيرجع بك من العالم األسفل؟

وروحي التجد راحة فى العالم ... ّإن جسمي تنهشه الهوام
  .السفلي

  
وعثراآلثاريون على لوح كبير يرجع إلى القرن السابع قبل 

آشورى وفيه أسطورة عن أمير ) حلم أمير(الميالد بعنوان 
كان يتمنى رؤية العالم السفلي، وبسبب تلك ) كومايا(اسمه 

ّاألمنية التى سيطرت على تفكيره، قـدم القرابين لإللهة  ْ
ْوصلى لهما، إلى أن ) نرجال(وزوجها اإلله ) إريشكيجال(

فرأى وهو نائم أنه قد هبط ) ولكن فى الحلم(ْتحققت أمنيته 
  )الدار اآلخرة(إلى 

  
أى مدينة (ن فى تل العمارنة بمصرواكتشف اآلثاريو

ولم يتوصل العلماء ) إبليس البابلي(أسطورة عن ) أخيتاتون
ّإلى السبب الذى من أجله كان اللوح المـدون عليه  ُ

ّوأن النص يتم تدريسه للطلبة . األسطورة فى مصر
ّوالقــطع التى تم . المصريين الذين يدرسون اللغة األكادية ِ

ن المتحف البريطانى ومتحف ّالعثورعليها موزعة بي
فى ) نرجال(تحكي األسطورة عن سبب وجود اإلله . برلين

  .إلخ... العالم السفلي
***  

) اليهودية(ْجاءت الشعبة األولى من الديانة العبرية 
ْوتشابهت مع أهل الرافدْين فى مسألة العالم السفلي والنظرة 

 إلى إلى الموت، حتى ينتقل اإلنسان من الحياة على األرض
جمع داود كل إسرائيل إلى ((حيث ) آخر(الحياة فى عالم 

ُأورشليم ألجل إصعاد تابوت الرب إلى مكانه الذى أعد 

) الرب(فهل ) 3/ 15 إصحاح–أخبار األيام األول )) (له
 ؟)تابوت(فى حاجة إلى 

مات مثل البشر؟ وإلى أين سيكون مكان ) الرب( وهل 
  تابوت الرب؟) إصعاد(
  

 تراث الرافدْين ال بعث وال حساب وال ثواب ّوكما أن فى
ُرأيت تحت ((وال عقاب، كذلك األمر فى العهد القديم حيث 

الشمس موضع الحق هناك الظلم وموضع العدل هناك، 
ّفقلت فى قلبي هللا يدين الصديق والشرير، إن . هناك الجور ُ

موت هذا كموت ... ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة
ّألن كليهما ... إلنسان مزية على البهيمةفليس ل... ذاك

يذهب كالهما من التراب وإلى التراب يعود ... باطل
  .)22 -16من  /3 إصحاح –ِســفرالجامعة (كالهما 

  
ّكما أن صورة الدار اآلخرة فى العهد القديم شبيهة بما ورد 

. هذا يموت فى عين كماله((فى األساطير السابقة، حيث 
 ًوقال أيضا لربه ) 25-22من/21:بأيو)) (مطمئن وساكن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُلماذا أخرجتني من الرحم؟ كنت قد أسلمت الروح(( ُكنت ... ُ
  )22-18من / 10: أيوب)) (كأني لم أكن

***  
فقد ) المسيحية(أما رؤية الشعبة الثانية من الديانة العبرية 

والعنوان يتشابه مع ) رؤيا يوحنا الالهوتى(ى ْوردت ف
قال . فى األسطورة السومرية) رؤيا حلم أمير(عنوان 

ُفألتفت ألنظر .. هو ذا يأتي مع السحاب: يوحنا الالهوتى
ُولما التفت رأيت سبع منابر ... ّالصوت الذى تكلـــم معىي ُ

فين على أربع زوايا ُورأيت أربعة مالئكة واق... من ذهب
ُاألرض، ممسكين أربع رياح األرض لكى التهب ريح 

ُورأيت رؤوس الخيل ... على األرض، وال على البحر
كرؤوس األسود، ومن أفواهها يخرج نار ودخان 

  ))إلخ... وفى أفواهها وفى أذنابها شبه الحيات... وكبريت
***  

عبرية أما صورة اآلخرة فى الشعبة الثالثة من الديانة ال
ْفقد وردت فى أكثرمن سورة من سور القرآن ) اإلسالم(
) 70/ األنعام(و) 56/النساء(و) 131، 10/آل عمران(
) 106، 105/هود(و) 4/ يونس(و) 35، 34/ التوبة(و
) 97/اإلسراء) (50، 49/إبراهيم (و) 16، 15/ إبراهيم(و
 -19من / الحج(و) 9/الحج(و) 74/طه(و) 29/ الكهف(و

أما اآلية التالية مباشرة فورد ) 48 -43من / نالدخا(و) 22
) ْذق(ّورغم أن كلمة )) ْذق إنك أنت العزيز الكريم((بها 

ّجاءت متصلة وفى نفس اآلية فإن مفسري القرآن لم  ْ
وباقي اآلية، وجاء فى تفسير ) ْذق(يتوقفوا عند كلمة 

إنك أنت العزيزالكريم ((أي العذاب أما ) ْذق(الجاللْين 
وذلك فى )) ولك مابين جبليها أعز وأكرم منيبزعمك وق

فجاء التفسير ليزيد الغموض . تفسيرهما لسورة الدخان
ّبينما فى تفسير السيوطى أن المقصود بلفظ . ًغموضـــا

هو أبوجهل فى حوار بينه وبين نبي اإلسالم دمحم، ) ذق(
  .ونزل القرآن لتثبيت هذا الحوار

  
 فلهم الجنة وحور العين برسالة اإلسالم) آمنوا(أما الذين 

ًويخدمهم غلمان مخلدون، وتكرر المعنى كثيرا فى القرآن ّ .
فى منطقة ) الجنة(ْأن تكون ) ُكما هو مـفترض(ورغم أنه 

الجنة (فى منطقة أخرى، وإذا كان عدد سكان ) جهنم(و
صعوبة ) ًثانيا(ُبالماليين أو بالباليين، فالمـفترض ) وجهنم

ولكن القرآن أزال ) النار( وأهل )الجنة(الحوار بين أهل 
ْتلك الصعوبة فجعلهم يتحاورون، والتفاصيل وردت فى 

 .)51 -44من / سورة األعراف
 

يوم (وفى ) اآلخرة(سيكونان فى ) الجنة وجهنم(ّورغم أن 
ّفإن القرآن جعل الفعل ) ًثالثـــا(ُكما هو المـفترض ) البعث

 أصحاب ونادى أصحاب الجنة((بصيغة الماضي حيث قال 
سيدخلها المؤمنون باإلسالم ) الجنة(ّورغم أن )) النار

ّفإن القرآن حذر) الكافرون(سيدخلها ) جهنم(و ) المؤمنين(ّ
ًتحذيرا صاعقـــا فقال  ولو شئنا ألتينا كل نفس هداها ((ً

ّولكن حق القول مني ألمألن جهنم من الجنة والناس  ّ
مفسرون من وإذا صدقنا ما قاله ال) 13/السجدة)) (أجمعين

الجن، وتم التجاوز عن هذا ) الجنة(ّأن المقصود بكلمة 
الجن (ّحيث أن كلمة ) األسلوب(ُالتفسير الذى يـثير إشكالية 

ومع ذلك ") الجنة"أو الجان أدق فى هذا السياق من كلمة 
؟ )جهنم(وأدخلتهم )) الناس أجمعين((ْفلماذا جمعت اآلية 

ُوهكذا يتبيــن التشابهات فى شــع ب الديانة العبرية من ّ
  .من بين عدة محاورأخرى) الواحد(خالل هذا المحور

***  
) األوديسة البابلية(ويطلق عليها : ملحمة جلجامش: هامش

. وتم اكتشافها بمنطقة دجلة والفرات.  لوحة12ومكونة من 
وورد بها الكثير الذى انتقل إلى الديانة العبرية، مثل 

حمة مستمدة من الثقافة ّوأن جذور المل. الطوفان ونوح
. عبد الغفار مكاوي عن األلمانية. ترجمها د. السومرية

/ عن المسمارية) طه باقر(وترجمها الباحث العراقي 
   البابلية
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  على مشارف بلوغ التجسيد الالارضوي نهاياته الموحية بعدم التحقق االني، توضع
دالة على بلوغ احتمالية دورة مجتمعية تشارف على االنقضاء لحظة اإلحالة " ختامية"

لواقعية، وال الى قادم، الوقفه او المؤشر الذي من هذا القبيل، الياتي مفصوال عن االليات ا
عن محطات السيرورة االزدواجية االصطراعية الرافدينية، وهو يمثل باألحرى داللة 
واعالنا حاسما عن قرب انتهاء دورة تاريخية، وعن اتخاذ طرفيها ومكونيها األساسيين، 
كل لما يتناسب مع ممكنات وضعه القادم بعد انهيار الدورة التاريخيه، أي ابان زمن 

:" االنقطاع"ية الصعودية، ومع بلوع هذه نهياتها، وقرب حلول زمن مابعد الصراع
المالزم كمكون عضوي ضمن اجمالي العملية التاريخية االزدواجية التحولية 

  .اإلمبراطورية الرافدينية
 

 :يجري الحديث هنا عن 
 .ـ عملية دورة وصعود ازدواجي وقرب بلوغه نهايته

 او حافة االنتهاء Kارفـ وصول الدورة المنوه عنها عند مش
هي من مالزمات العملية " انقطاع"واالنهيار لصالح فترة 

 .التاريخية االزدواجية مابين الدورات
وبممكنات الحضور " االنهيار"ـ شكل من اشكال التحسس بقدوم 

 .في قلب وزمن االنقطاع إشارة الى دورة قادمه
وعودتها ـ تداخل حالة التشوف نحو القادم باستحالة التحقق، 

 .للحضور كغاية وهدف مستقبلي واجب التحقق وحتمي
  

هذا يعني ان مايراد لفت النظر اليه، هو اظهارنوع وشكل تجلي االليات الناجمه عن، 
والمواكبه المتصلة بالبنية االزدواجية التحولية، وتمظهراتها بحسب ابقاعها، وبناء للغاية 

بحركتها، صعدا وعبر الدورات والمراحل المضمرة المودعة فيها، والقوانين التحكمة 
ومابينها من انقطاعات، بماهي خواص ثابته يتعذر التوصل لنهاياتها والمستهدف من 
وجودها ابان وخالل زمن سطوة األحادية، واثناء خضوع هذا الحيز الحكام ونموذج 
المجتمعية األحادية، مايفضي الى، ويؤدي بداهة، السباغ أنماط من التعريفات 

التسميات، ومعها المعاني والدالالت، تسقط عليها من خارجها، وبما يالئم حالة القصور و
العقلي، وطاقة اإلحاطة المتاحة امام العقل بإزاء الظاهرة المجتمعية، باالخص وبالذات 

  .في صيغتها التحولية االزدواجية
 

ين يختص الطرف وال يتسنى لالزدواج بطرفيه التعبير عن ذاتهما كل على انفراد، في ح
الالارضوي غير القابل للتجسد، بمواصلة الحضور في زمن االنقطاع، في الوقت الذي 

اليكون فيه الطرف المنتمي لالحادية محتاجا لتكريس مايدل عليه اال بصفته المتحققة 
كتاريخ احادي، كما الحال بالنسبة لبابل او بغداد، ومكانهما كقمتين تاريخيتين، بالمعنى 

اطوري األحادي الشائع، هذا في حين يعيش المكون او العنصر االخر من االمبر
عنصري االزدواج حياته الفعليه وتحققه خالل فترات االنقطاع، مع االختالف بين 

مملكة "الحالتين االنقطاعيتين، األولى والثانية بين التساسيسي للنبوية االلهامية، وإقامة 
، االمر الذي عنته "النبوة" وبين انهاء زمن على األرض خارج ارض المنشا، " هللا

تجربة االمامة الالحقة بالنبوة، والجزء الملحق المكمل االزدواجي منها، الذي يذهب ابعد 
الذي تكون النبوة قررته أصال مع المحمدية، نحو " ختامها"من مجرد التوقف عند

  .اغالقها وطي صفحتها نهائيا
 

ويا لمرتين، األولى تاسيسية نبوية الهامية، اتخذت تجلى حضور كيانية الالارضوية سما
مقصدها مابعد النبوة " انتظارية"والثانية "الوعد خارج ارضه"وجهة ومنحى الجيتوو

االلهامية الحدسية، تظل تنوء بثقل متبقيات المنظور األحادي النبوي وقد تجلى، او هو 
التحقق المذكور في المرتين يتجلى متبقات نبوية منتهية الصالحية، لقد تبلورت صيغتا 

الى الشمال، خارج مجال وارض مجتمع الالدولة الجنوبي العراقي، ودولته الالدولة التي 
التتحقق ارضويا وال تتجسد، فتحملت االبراهيمة األولى الفصل األول من الطرد، 

ر مختارة المنفى الداخلي المؤقت الى حران كمحطة انتقال، قبل ان يتقرر هناك وبعد نظ
، وفي المجال المناقض مجتمعيا، من "الوعد خارج ارضه"وتامل، اعتماد استراتيجيا 

دون تصادمية الغائية ساحقة بالضرورة مثلما هو الحال في ارض المنشأ، فيكون الذهاب 
غربا نحوالشام ومصرخيارا، في حين بدت اللحظة الثانية هاربة هي األخرى الى مافوق 

سفل، وخارج ارض السواد، الى سامراء لتتحقق الغيبة وبدء مابين النهرين والعراق األ
  .زمن االنتظارية

 
لم تنبثق االمامة االثناعشرية، واال اإلسماعيلية والقرمطية والحالجية واخوان الصفا 
والمعتزلة، و ال الخوارجية، وهي الموجة الثانية من الفتح، بتعدد وتداخل تياراته،التي 

 الجزيرة العربية، من اليمن والبحرين والمغرب العربي، الى عرفتها المنطقة، بمافيها
مصر وساحل الشام، في أي مكان آخر، وماكانت اال لتتشكل ابراهيما في ارض المنشأ 
النبوي، وموضع اغالق وإعالن انتهاء مابداته، كطور اول مكرسة ممكنات وطروحات 

ماكانت قد تهيات بعد اشتراطات قبل اوانها، وعند الدورة الثانيه، حيث " النبوة"مابعد 
، منتهى ومستقر الدورة الثالثة، بعد "بفك االزدواج"التحقق مابعد النبوي، المرهون 

  .االنقالب األوربي االلي البرجوازي، والتكنولوجيا
 

الوعد خارج "تتاسس االبراهيمة األولى النبوية االلهامة الحدسية،على قاعدة ومجال 
نه مجتمع الالدولة غير القابل للتجسد في ارضه، أي الدولة ، مكرسة بنية وكينو"ارضه

ارض السواد العراقية المطرودة خارج ارضها، وبصفتها كمجتمعية سماوية دالة على 
االنشطارية المجتمعية االشمل على مستوى المعمورة، مع فعلها كاداة مقاومه، وشكل 

الشرقية والغربية الرومانية، تفاعليه ودينامية تصيرية، ورد على ميل االمبراطوريات 
للحضور الى البؤرة االبراهيمية، والى دائرتها األولى، ومجال تجليها ابان زمن هيمنة 
االحادية، منطقة احتشاد األنماط المجتمعية األعلى، واالرفع تكوينيا وينية، ازدواجيا 

 النيلية، ارض مابين النهرين االزدواجية، وارض أحادية الدولة( واحادية، بالتالزم
مقارنة بسواها ومايجاورها ويطمح ) دى الشامي المفتوحواحادية الالدولة الجزيرية، والم

  .اللحاقها، من بنى وتكوينات امبراطورية أحادية، شرقية منها، او غربية
 

باعتبارها لحظة وصل بين النبوة " المهدوية"الثانية " االنتظارية"هذا في حين تتشكل 
 زوال أسباب ومبررات الطور االبراهيمي األول النبوي الحدسي وانقضاء النبوة، أي

االلهامي، وهي الفترة التي تعيشها منطقة االبراهيمة قاطبة، خارج االنتظارية ومع حالة 
استحالة تريد احضار النبوة في غير زمانها سلفيا، وتظل تعيش على هذا النمط من 

نتظارية المهدوية هي نفسها بجانب مخلفات االبراهيمة خارج زمنها، بينما تصاب اال
أساس من جوانب غلبة ووطاة متبقيات النبوة، فاعالن االنتظار، الذي هو في العمق 
اعالن انقضاء زمن النبوة االلهامية، يصدر قرابة منتصف العصر االمبراطوري 
 العباسي القرمطي، مغلفا ومضطرا لاليحاء بالتوافق مع حكم النبوة وبقايا فعلها، ومع

استمرار االمام الثاني عشر حيا لمئات السنين مايعطية (الخرق االستثنائي مافوق النبوي 
متلي األرض جورا (والخرق االخر الشمولي الكوكبي ) امتيازا اعجازيا مافوق نبوي

وهو مالم يتحقق لنبي من قبل، بما يجعله اقرب الى نبي األنبياء ) فيظهر ليمالها عدال
 ذاته اعالن ضمني عن انتهاء فعالية االلهامية النبوية، التي تبدو بدون نبوه، وهذا بحد

عظمى، وان " تغييرية"دعوية محدودة مكانا وزمنا مقابل حالة "المهدي"بإزاء حالة 
كانها ابراهيمة ثانية حيث ( كانت تمت بصلة ما الى الحالة النبوية األخيرة المحمدية

  ).سلسله االمامه دمحميةسلسلة األنبياء األولى ابراهيمية في حين 
 

، الحاق الديمومة وخرق "المهدي"ولن يكون من قبيل الخروج على مالمح مامرسوم ل
القاعدة الزمنية العمرية بالتصيرية التاريخية، وحالة توالي الدورات واالنقطاعات، 

  برا، حالة التحولية المضمرة والمستقبلية التي تتحقق عـــا وتاريخيـــفالمهدي هو مجتمعي
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وكامن داخل حركة التاريخ ودوراته، " حي" الدورات التاريخية، أي اإلشارة الى ماهو 
الشخص او عدم وجوده، او والدته البيه الحسن " المهدي"وهنا اليهم القول بوجود 

فعبقرية ) االمر الذي يركز اهتمامه عليه البعض من منطلقات أحادية ومتدنية(العسكري 
معية، هي من نفس جنس اجمال عبقرية بناء دولة اللة على الفكرة التاريخية المجت

األرض وخوارقه،ا وطريقتها في نسج ورواية عالمها، او توليف أنواع من النبوات 
  .الوجود لها، مثل موسى الذي هو سرجون االكدي وغيره

 
وجدت محايثة للحقيقة التاريخية والبنيويه " االنتظار"وموضوعة " المهدي"تحوليا، 

ه منها، ومن مقتضيات الصيرورة والمستقبل، وهو وان لم يكن ولم يكن فردا، او ونابع
أي انسان يمكن ان يظهر في المستقبل ليغير العالم، ويجعله اكثر عدال، اال انه من دون 
شك حركة تاريخية سائرة نحو التحولية رافدينيا، ونحو الخروج من ربقة األحادية 

 وتفرضها على المنظور الالارضوي ابان زمن هيمنة ووطاتها، واألسباب التي تلقيها
  .األحادية والمنظور النبوي االلهامي الحدسي

 
التحولي باعتباره لحظة اماطة للثام والكشف عن الحقيقة التحولية على " المهدي"يظهر 

مستوى الكوكب األرضي وعموم المجتمعات البشرية، مهيئا األسباب العقلية االدراكية 
ضرورية الالزمة لالنتقال البشري الى الالمجتمعية ومابعد مجتمعية، والى الغائبة وال

مكان االنسايوان المرتهن وجوده باالنتاجوية المركزة على قضاء " االنسان"صناعة 
   الحاجات الحيوية للكائن المزدوج العقلي الحيواني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ًالسرطان، أكثر األمراض شراسة وفتك ً ُيهابه البشر لدرجة أن بعض . ا باإلنسانُ

ُالمجتمعات مثلنا، تخاف أن تنطق اسمه بشكل مباشر، فتكني عنه، ويخفض الناس نبرة  ُ ِ ُِ ّ ُ
ًصوتهم وهم يقولون همسا ِالمرض الخبيث، المرض الوحش“: ِ ّمتبوعا بالتعوذ با من " ِ ً

ُوقد يدلل باإلنجليزية. ّشره َّ َ َق اسمه بنبرة الصوت الطبيعية، وال ُالناس ال تنط". كانسر“: ُ ُ
ّيصرحون باسمه الحقيقي أبدًا، كأنما يخافون أن يسمع السرطان اسمه فيلبي النداء ُ َُ ُ َ ولم . ّ

ًتتوقف رهبة المرض لدى الناس عند إضافة لقب إلى االسم والهمس به، تماما كما تفعل  ُ
ُى الخوف من ّالشعوب المقموعة حين تتحدث عن ملك طاغية فاشيستي، بل يتجل

َالسرطان عمليا كذلك، فتجد الناس تتحدث باهتمام عن المبيدات المسرطنة، واألطعمة 
التي قد تسبب بالسرطان، والفيتامينات والكريمات والتمارين واألطعمة التي تمنح الجسم 

السرطان، والنظر إليه " احترام"القدرة على الوقاية من السرطان، إلى آخر مظاهر 
  . معه بقدر وافر من االهتمام والتوقير والرعبوالتعامل

 
ّولكن للسرطان جانبا جميال لطيفا رحيما، لم نعرفه إال اليوم حين تعرفنا على فيروس  ً ً ً

ًفمريض السرطان بمجرد إصابته وإعالن ذلك، يعتمر هالة من . ، أو كورونا"19كوفيد " ُ
ُالنبل ويبدأ الناس في التعامل معه باحترام وحب وتوق فهذا . ير وإعالء تقترب من التقديسُ

ُاإلنسان يخبئ في خالياه أشرس عدو للبشر، سيد األمراض وأخطرها، ذاك الذي نخاف  ّ َ ُ ُ
ُنطق اسمه دون ألقاب، وال نجرؤ على الحديث عنه جهرا فتنخفض أصواتنا تلقائيا في  ُ ً

َنعامل مريض السرطان بقدر عال من التوقير، ونزوره حاملين ب. حضرته اقات الزهور ُ
واألهم من كل ما سبق هو أننا . َوالكتب واسطوانات الموسيقى ليؤنس وقته في المستشفى

ُنغمر مرض السرطان بالقبالت واألحضان ونطيل لحظات المكوث معه بقدر ما 
  .نستطيع

ُكل ما سبق من امتيازات يحصل عليها مريض السرطان، يحرم منها مريض كورونا ُُ َ ُ ُّ .
ُيهرب من مص َ ُاب كورونا، كما يهرب من مصاب بالجذامُ ٍ ُ ُ َ ٍال ينال زهورا وال قبالت وال . ُ ً ُ

ًأحضانا وال زيارات، حتى من أقرب البشر إليه، األم، األب، االبن، االبنة، الزوج، 
ٍوال يـحدث عنه بتوقير وتقدير ونبالة، كما يحدث مع مرض . الزوجة، واألصدقاء َ

ًنه كأنما نهش عن أنفسنا غبارا نخشى أن يصيب السرطان، بل على النقيض، نتحدث ع ُّ
  .مالبسنا

 
ُورغم أن فيروس كورونا قد يفعل باإلنسان في أيام قليلة ما يفعله السرطان في بضعة 

ُّسنوات، إال أننا نهاب السرطان، ونستخف بفيروس كورونا َ ورغم أن فيروس كورونا، . ُ
َلية رئة بشرية، يهلك اإلنسان في ساعات، بينما قد ّ، إن تمكن من خ"19كوفيد"أو  ُ ِ ُ

ٍيتعايش اإلنسان مع سرطان الرئة شهورا أو سنوات، وربما ينجو لو تم استئصال الجزء  ً ُ
ُالمصاب من الرئة، لكننا نحترم السرطان ونقيم له ألف حساب، ونضحك من فيروس 

  .ص العدوى واإلصابةُكورونا ونكره الحكومة حين تصدر قرارات حاسمة لتقليل فر
 

ُلم أسمع طيلة حياتي نكتة واحدة عن السرطان، فهو كما أسلفت الطاغية مهاب الركن ُ ُ ًُ .
ٌوهذا بالمناسبة جيد ألن السخرية لون . لكننا سمعنا في شهرين آالف النكت عن كورونا َ ٌ

ٍمن المقاومة، كما فصلت في مقال سابق ُ  في السخرية… ال تسخروا من السخرية “: َّ
  .ُولكن االكتفاء بالسخرية من كورونا دون الحذر منه يجلب الكوارث". حياة

 
مؤامرة صينية : ُخالل الشهور الثالثة الماضية، سمعت عشرات الخزعبالت عن كورونا

لضرب اقتصاد العالم، مؤامرة أمريكية لضرب االستثمار في الصين، اختراع بشري 
 أجسامنا، خدعة إعالمية ألغراض لالستحواذ على الكوكب ورزع ميكروتشيب في

سياسية، مؤامرة ماسونية إلغالق دور العبادة ودفع العالم لإللحاد، وغيرها وغيرها من 
َالحيل الدفاعية"ٌهذا لون من . من الواقع، لرفضنا تصديقه" الهروب"محاوالت  التي " ِ

ُيلجأ إليها اإلنسان غريزيا لتجنب صدمات الواقع المؤلم، تسمى ّ أي . Denialكران، الن: ُ
ُرفض تصديق المصيبة لفترة وجيزة من الوقت، وهذا طبيعي وصحي، ألنه يمنح 

َاإلنسان برهة من الزمن، حتى يستعد ويتكيف ويؤهل لمواجهة األزمة َُّ َ ّ َّ ً لكن تلك الحيلة . َ
ُالدفاعية إن طالت عن زمنها الطبيعي يتحول األمر إلى ملهاة سرعات ما تتحول إلى  ُ

الدولة تبذل قصارى جهدها في عالج . ًوهذا يحدث اآلن تقريبا في مصر. مأساة
ُالمصابين، وكذلك في التوعية للوقاية من كورونا، لكن الشعب مازال مستخفا وال يضيع  ُ

. فرصة للتحايل على الحظر وعدم اتباع إرشادات السالمة بالتباعد ووضع الكمامات الخ
ًوحين يصاب قريب لنا ونراه منبوذ ٌ ّا في العزل أو معذبا، تتبدل الموازين ونصدق أن ثمة ُ ُّ ً َّ ُ

ًخطرا داهما اسمه وباء كورونا يحيط بينا من كل صوب َأرجو أن ينال فيروس كورونا . ً
ًبعض االحترام والتوقير الذي يناله السرطان، فهو دون شك أشرس وأسرع فتكا ُ ّاللهم مد . ّ

، والوطن“. َيد الرحمة لعبادك ُالدين     ”ُّ لمن يحب الوطنُ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 آفة العصور لنتحدث عن العنصرية ...  
 

هذا ما يدفعني اليه مزاجي الفكري لكثرة ما تابعت من اخبار هنا وهناك عن ثورة 
هذه العنصرية الموجودة دائما وأبدا تعود لتبرز  ..االحتجاجات ضد العنصرية في أميركا 

  ...، األمر الذي يثير التساؤلنصريين ربما بطبيعتنارنا بأننا عالى السطح وتذك
 

جتماعية التي تمت هل العنصرية أمر راسخ في الثقافة شأنها شأن الكثير من أمراضنا اال
ربما لهذا نبحث لعنصريتنا على مبررات تشرعها لنفرق بين أسود  ؟برمجتنا عليها

  ؟بيض وبين ذكر وأنثى أو غني وفقيروأ
 
نؤمن بها، نتعلمها في مناهجنا ونكتبها في ) وأسود إال بالتقوىال فرق بين أبيض (

، فال زلنا نفرق بين أبيض وأسود  على أرض الواقع نعجز عن تطبيقهاكراساتنا لكننا
  .ويظهر ذلك جليا عند الزواج مثال أي عندما نضع النظرية قيد االختبار


  

 

  فاطمة ناعوت
 مصر


 

 

  حنان بديع
 لبنان



 

 

    
ار -26         ات ال د:: ال ان 15::  42 رق   الع                                  2020 ح

ارخة فكل ما نفعله ونقوله يوحي لكن انتهاكاتنا دائما وأبدا ص) ال فرق بين األنثى والذكر(
  !بهذه التفرقة

 
أن تكون ذو بشرة سمراء في مجتمع أميركي أو حتى عربي فهذا يعني العنصرية في 

 ..السكن السيء والوظيفة السيئة والمعاملة الدونية غالبا 
ن تكون مواطنا من الدرجة و أن تكون فتاة في مجتمع شرقي وذكوري يعني أيضا أ

  .. أن تسقط من سلم األولوية في التقدير والعمل والتعليم والحرية ، يعنيالثانية
 

، وهل يمكن أن ترتبط العنصرية ين عنصريينالعربي مجتمعو الغربي ينمعفهل المجت
  بسمات شعب أو حضارة ما؟
؟ ثم نتشدق بأخالق ال اومها وال نقوى على القضاء عليهاهل هي ميول فطرية لذا نق

  ناك تفسير علمي لدى علماء االجتماع والنفس؟نمارسها بالفعل؟ وهل ه
 

امل النفسية تجعل  بأن بعض العو2006أقرت الجمعية األمريكية للطب النفسي عام 
 أحكاما مسبقة ومجحفة ، والحقيقة أن الغالبية العظمى من البشر يخفوناالنسان متطرفا

  !!ييز بطريقة ما، ربما لهذا يعتقد معظم الخبراء أننا مجبرون على التموغير عادلة
 

لقد سبق وأن شارك مئات اآلالف من النساء الالتي ارتدى الكثير منهن قبعات بألوان 
، لكنهن لم  تنتقد نظرة الرئيس ترامب للمرأةوردية وحملن الفتات كتب عليها عبارات

  !يغيرن نظرته أو نظرة غيره حتى لو سنت القوانين والتشريعات
 

معنا والدليل أنها غير موجودة لدى األطفال أو الحيوانات العنصرية تشوهات نفسية تكبر 
 ..وهي الفئة البريئة والنظيفة من أي تلوث فكري 

بب لونه أو أصله أو دينه أو جنسه، الناس تعلمت ال يوجد إنسان يكره إنسان آخر بس
  ..، تربت على التفرقة ليس إال الكراهية فقط

 
 ..الحجر ال تنسوا أن العلم في الصغر كالنقش في 

وم نحارب العنصرية أو نعاني ولو كان ما نقشناه على هذا الحجر مختلفا لما كنا الي
  منها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الحديث عن الحريات األكاديمية في النسق السياسي السوري ذو شجون كثيرة، حيث

لوجي، منذ تتعرض مؤسسات التعليم العالي إلى التوظيف السياسي والتأطير األيديو
ًوقد جاء العقاب المسلط مؤخرا على أستاذ االقتصاد في . 1963انقالب البعث في العام 

جمعية العلوم "ّجامعة دمشق، زياد زنبوعة، ليذكر بغياب هذه الحريات، حيث كانت 
، إللقاء محاضرة عن تداعيات 2017يناير / كانون الثاني17قد دعته، في " االقتصادية

ة الوسطى، فأدلى برأيه العلمي الذي انطوى على نقد السياسات األزمة على الطبق
وحينها تم تحويله إلى مجلس تأديب، . االقتصادية للنظام، التي ألحقت الضرر بهذه الطبقة

جريمة "ومن ثم أحيل إلى القضاء الجزائي، بناء على طلب رئاسة الجامعة، الرتكابه 
، وحين شمله العفو األخير في العام "ولةهيبة الد"والمساس بـ " إضعاف الشعور القومي

، فقرر مجلس "َّأخل بواجباته الوظيفية"َّ حركت دعوى الحق العام بحقه، باعتباره 2019
  ".النقل التأديبي خارج الجامعة"التأديب العقوبة السابقة 

 
، 2001سبتمبر / أيلول9وفي السابق كان عميد كلية االقتصاد عارف دليلة قد اعتقل في 

، في منتدى جمال "مشكالت وحلول: االقتصاد السوري"محاضرة له تحت عنوان بعد 
إثارة النعرات الطائفية، والدعوة : وحوكم أمام محكمة أمن الدولة بتهم. األتاسي بدمشق

إلى عصيان مسلح، ومنع السلطات من ممارسة مهامها، ونشر معلومات كاذبة، والسعي 
فتمت إدانته، وحكمت عليه المحكمة باألشغال . إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية

  . سنوات10الشاقة لمدة 
 

ّ، وإن "سورية األسد"ّإن المثالين السابقين يدالن على غياب الحريات األكاديمية في 
ّصناع القرار في سورية ال يعتمدون الدراسات والمعطيات العلمية لرسم سياساتهم، مما 

ويظهر ذلك جليا في . لبحث العلمي والرشادة السياسيةيدل على غياب العالقة لديهم بين ا
عالقة إدارة الجامعات مع أساتذتها وطالبها، مما يجعل العنصرين األساسيين في 

مما . الجامعة، فاقدين للحرية األكاديمية، وعاجزين عن المساهمة في التغيير والتقدم
امعات السورية، ويبين ّيعكس نفسه على ضعف دور الحوار األكاديمي الخالق في الج

  .ّأسباب تخلف التعليم الجامعي عن تلبية حاجات التقدم، بما فيها حاجات سوق العمل
 

ّإن تحول الجامعات السورية إلى قالع من االستبداد يعود  ّ إلى تربع أهل –ً أساسا –ّ
الوالء كراسي المناصب اإلدارية لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء األقسام، 

ًل أحيانا الكراسي التدريسية، بقرارات عليا يصوغها مكتب التعليم العالي في القيادة ب
وهذه التعيينات، الخارجة . القطرية لحزب البعث، وفي أغلب األحيان األجهزة األمنية

ًعن إطار العاملين في الجامعات، ال تقدم األكفاء من األساتذة، حكمة ومعرفة وبحوثا 
  .ألشخاص غير الموهوبين من أهل الوالءجادة، وإنما أولئك ا

 
إن األستاذ زنبوعة لم يخرج عن واجبه العلمي، وكل ما فعله أنه حاضر في أمسية، 

ِّنظمت بدعوة من ثالث جهات رسمية كلية االقتصاد في جامعة دمشق، وغرفة تجارة : ُ
، من قبل ّويبدو أن المشكلة األساسية في محاضرته. دمشق، وجمعية العلوم االقتصادية

األجهزة األمنية، تكمن في رؤيته لألسباب التي أدت إلى تفاقم الكارثة السورية، ففي 
ّ، يرى األستاذ الموقوف عن العمل، أن "تآكل وتحول الطبقة الوسطى"الجزء المعنون 

ُبلغ عنق الزجاجة عندما لجم "ّالتوجه االقتصادي التحرري الذي كان سائدًا في سورية 
سي للدولة فخنقت السياسة االقتصاد، وهنا كان مربط األزمة التي تفجرت بالتوجه السيا

ُحيث أصبحت في سورية قوى منتجة متنامية، تقابلها عالقات إنتاج وبنية . في البالد
  ".سياسية متخلفة تتمثل في غياب منظمات المجتمع المدني وغياب األحزاب الحقيقية

 
تطرق باستهزاء الى "ًأديبيا خارج الجامعة ألنه زياد زنبوعة عاقبته جامعة دمشق بنقله ت

ما تقوم به الدولة في مجال اإلصالح السياسي واالقتصادي خالل األزمة التي تمر بها 
ُ، وألن ما أسند إليه "البالد من شأنه المساس بهيبة الدولة وإضعاف الشعور الوطني "ّ

 بواجباته الوظيفية مما ًللمواطنين ويبث فيهم روح االنهزام ويشكل بالتالي إخالال
  ".ًيستوجب مساءلته مسلكيا عن تلك المخالفة المسلكية

 
أني حذرت من "ّلقد ذكر السيد زنبوعة أن إحدى الفواحش التي أدت إلى معاقبته هي 

َّتالشي الطبقة الوسطى، وأن ثالثة أرباع الشعب السوري صار تحت خط الفقر، وال بد  ّ
رها، فالفقر هو أخصب تربة إلنبات المجرمين وكل من التصدي لذلك كأولوية على غي

ّشرور األرض كما أني حذرت من نشوء أمراء الحرب وتفشي ظاهرة النهب والسلب 
  ".والتعفيش

 
ّوهكذا فإن معاناة أساتذة الجامعات السورية تظهر األسباب الرئيسية، التي دفعت 

غياب : مظاهر تلك المعاناةاألكاديميين السوريين إلى الهجرة، منذ سنوات بعيدة، ومن 
الحريات األكاديمية على صعيد البحث العلمي، وهيمنة األجهزة األمنية على الطالب 

  .واألساتذة، ولجم األفواه وامتهان كرامات األساتذة في كثير من الحاالت
 

وإزاء هذا الواقع، المتميز بغياب الحريات األكاديمية عن الجامعات السورية، يمكن 
رة هجرة الكفاءات والعلماء من سورية إلى الخارج، منذ أكثر من أربعة تفسير ظاه

  .عقود، مما كان له تأثيره على هيكلية القوى البشرية السورية
 

ّإن صيانة الحريات األكاديمية، وعدم تسييس التعليم، أو عسكرته، واحترام حقوق 
ودولة الحق اإلنسان، وخضوع الحكام والمحكومين لمقتضيات العقد االجتماعي 

والقانون، وحرية وصول الطالب واألساتذة إلى المعلومات، وتبادل األفكار والدراسات 
  .من دون أية حواجز أمنية، هو من أقوم المسالك لتقدم الشعب السوري

 
ّإن الجامعات ال يمكن أن تنتج معرفة بدون حريات أكاديمية، ومراكز الدراسات 

 تدخالت وممنوعات تفرضها عرفة جديدة في ظلوالبحوث ال يمكن أن تعمل وتنتج م
   السلطات


 

 
 

 

  عبد اهللا تركماين. د
  سورية



  

  اليساري
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  معظم ((يقول وول ديورانت فى كتابة قصة الحضارة
لألسف برمج )) .. لتاريخ ظن وبقيتة من إمالء الهوىا

عقلنا الجمعى المسلوب منذ الصغر والمفتون بفتوحات بن 
الوليد وبن العاص التى مألت صيحات سيوفهم كتب 
تاريخنا األشبه بحكايات وأقاصيص الجدات األمر الذى 

فون عنه وعن زمستشرقين الغرب يعجعل الكثير من ال
 كمصدر موثوق به لتدوين األحداث التاريخية ألنه هإعتماد

ال يتماشى مع الرواية العلمية والنقدية لألحداث التى تتبناها 
   .مناهج البحث الحديث

  
ومع ظهور كتابات جادة إعتمدت هذه المناهج تكشف لنا 

 ، لتزييف بل وا،الكثير والكثير من المغالطات والتهويل
  .للعديد من هذه الفتوحات التى مألت األرض شرقا وغربا

  
حات العربية فى روايات الفتو( ولعل كتاب حسام عيتانى 

أحد هذه الكتابات الجادة حيث يحاول الكاتب ) المغلوبين
كما رآها ثم رواها إخباريو سرد قصص الفتوحات العربية 

ن  ومصر والصين واالندلس والسرياة وفارسبيزنط
  .غيرهمو
 

 يرى عيتانى أن مؤلفات الكتاب ،ومن خالل سرد ممتع
العرب الذين تناولوا الفتوحات نموذج للوقوع فى أسر 
الخطاب الصادر عن الذات والموجه إليها رغم أن 

ر ي وسعت الى تغيهتوحات إستهدفت بالد اآلخر وأراضيالف
عقيدتة وضمه الى الدين الجديد وسط حمالت عسكرية 

 ولم تتوقف هذه الفتوحات إال .اضحة وصريحةودعوية و
وكان العرب كما الشعوب االخرى قد إتتقلوا من حال الى 

  . حال
  

المشكلة التى يحاول هذا الكتاب فى تظهيرها وطرحها 
للنقاش العام ال تتعلق بصواب أو خطأ ما قاله ثيوفانس او 
سوفرونيوس أو الفردوسى عن العرب والمسلمين وال فى 

 تبيض صورة هذه الفتوحات عند القارىء تسويد أو
 بل تكمن فى نقل كالم هؤالء الى حيز الوعى ،المعاصر

النقدى العربى عن أنفسهم قديما فى سبيل فهم ما عن 
  .ة التى يكونها العالم عنهم حديثاالصور

 
وعن بالد العرب األصلية التى إنطلقوا منها فى فتوحاتهم 

ادر المذكورة بالرغم فتحديد ذلك ال يقل غموضا فى المص
 إال .من أن العديد منها يرجح مجيئهم من البوادى العربية

أن بعض المؤرخين األقرب زمنيا الى الفتوحات ومنهم 
سيبيوس ينقلون عن شهود قولهم إن أبناء إسماعيل جاءوا 

 *من شبه جزيرة سيناء فى حين يرى أخرون أن السراسنة
حر قزوين محيطة ببجاءوا من منطقة القوقاز والمناطق ال

  . وذلك من أمثال فريد غار
  

ويشير الباحث أن مسألة أصل الغزاه الفاتحين عبر التاريخ 
 فالبالد ،لم تشغل بال الشعوب والدول المصابة بالغزوات
لى أنهم التى أصابتها الغزوات نظرت للعرب الفاتحين ع

 إهتمام بالتقرب الى معتقداتهم يكارثة حلت عليهم ولم تبد
كارهم وطرق معيشتهم وبناهم اإلجتماعية والسياسية وأف

والثقافية إال عندما إستقر العرب فى بالد العراق وإسبانيا 
  .وبالد الشام 

 
 إعادة اويوضح الباحث أن العلماء الغربيون عندما حاولو

ع عشر وجدوا أن ما يمكن إكتشاف العرب منذ القرن الساب
ية والدينية ال  من النصوص العربية التاريخهالخروج ب

ة منطقيا لعالقة لتساعد على وضع رواية متماسكة ومتسلس
العرب كشعب موجود فى الواقع بالعرب الذين تحدثت 

 ولفكرة إنتقال الدين اإلبراهيمى إليهم وتبرز ،عنهم التوراة
كلمة لطالما أثارت إهتمام العلماء من دون أن يعثروا لها 

  )حنيف( وهى كلمة يتخطى اإلقتراحاتعلى تفسير وتعليل 

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وجمعها أحناف التى يمكن إعتبارها مفتاحا فى شرح إنتقال
لكلمة  مشيرا الى أن هذه ا، اإليمان اإلبراهيمى ألى العرب
والتى )  إبراهيم حنيفالةم(وردت فى القرآن فى عبارة 

ور فى القرآن وهى البقرة وآل عمران تكررت فى خمس س
  .. ساء واألنعام والنحل والن

  
تعنى بالعبرية العضو الذكرى وبما أن  ))ملة((فكلمة 

الختان من أصول الدين اليهودى فقد أشار الناموس الدينى 
إلى كل من إختتن على أنه قد دخل فى ذمه وعهد إبراهيم 

   .الخليل
  

 لكن . إبراهيمةعبير ملا أطلق على كل من أختتن تومن هن
الختان ال يؤدى وحده إلى اإليمان باليهودية ألن هناك 
شروط أخرى البد من توافرها كإعالن الدخول فى الديانة 

جتناب ما ا ور به التوراةمتباع ما تأاة ويالتوحيدية اإلسرائيل
لذلك اطلق اليهود على كل من يختتن من دون ، تنهى عنه

 فالختان هنا ،نيف أى غير الصالحأن يعتنق اليهودية إسم ح
غير وافى الشروط اليهودية ويشير الباحث أنه فى لسان 

 ففى أحد المصادر الحنيف .العرب ما يشير إلى هذا المعنى
هو المائل من الخير الى الشر ومن الشر إلى الخير ولكن 
هذا التفسير ينهار سريعا كما يؤكد الباحث مع افتراض 

ستعارة من الواردة فى القرآن مة نولدكة بأن مل ثيودور
وأنها ترد فى النص اإلسالمى ) كلمة(الغة اآلرامية وتعنى 

  .)دين(
 

جانب أخر تشير إليه المصادر العربية ويهمله المؤرخون 
العرب المعاصرون هو ذلك المتعلق بتركيبة جيوش الفتح 

   .العربية من الناحية البشرية
  

 الذين ال يعلمون المصادر توضح إنضمام عدد من العرب
فقد ضمت الجيوش الى جانب  ،من اإلسالم غير إسمه

حديثى اإلسالم خالئط من البدو والحضر والعرب 
ب ما  وذلك بحس،والمسيحيين بل من مذاهب كنسية عده

 أشار أنه كان بينهم عدد ، فقديفهم من أقوال األسقف يوحنا
)) المونوفيزيين((كبير من المسحيين المهرطقين 

   .اطرةوالنس
  

ذ اإلهتمام هذه المالحظة تفتح بابا واسعا من النقاش لم يأخ
 ، ممن تكونت جيوش الفتح العربى،الكافى من الباحثيين

 وبالرغم من أن ،سواء على المستوى العرقى أو الدينى
المصادر العربية تبدو شحيحة فى المعلومات عن 

ى من اإلنتماءات الدينية للمشاركين العرب فى الموجة األول
الفتوحات فقد كان عدد كبير من القبائل العربية يدين 

 فقبائل تغلب ولخم وجذام .بالمسيحية على إختالف كنائسها
وأياد وغيرها من القبائل التى كانت على تخوم مملكتى 
الغساسنة واللخميين فى الحيرة والشام من القبائل التى 

 الى عمق  قبيلة أياد فقد هاجرتأما .إنتشرت فيها المسيحية
 فى حين أن قبيلة ،األراضى البيزنطية رافضة اإلسالم

  .ب األكثر عددا شاركت فى الفتوحاتتغل
 

وعن التاريخ المتفق عليه إصطالحيا لبدء الفتوحات يرى 
 أى بعد ،م هو التاريخ المتفق عليه 634عيتانى أن عام 

 خالل . وبعد قمع حركات الردة، الرسولةعامين من وفا
فى القرن الثالث  ء ألمت باألمبراطورية الرومانيةهذه األثنا

تين عمليا فى الغرب أدت إلى ظهور مملكتين مستقلأزمة 
وفى الشرق هدد ذلك بإنهيار اإلمبراطوربة ذاتها وحفزت 
على تولى العسكريين شؤون الحكم ووضع الجيش فى 

 ووصل ذلك إلى ذروته مع تولى ،مقدمة أدواتة
الحكم المركزى بالقوه وقمع ديوقليتيانوس الذى أعاد 

اإلنتفاضة الفالحية فى مصر فى خطوه سيكون لها صدى 
عميق فى تاريخ العالقات بين الرومان والكنيسة القبطبة 
ومنع السكان المحللين من إمتالك أسلحة مما سيكون له 







  

 

  
  جيهان خليفة

 مصر
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 ناهيك عن الحروب المستمرة بين ،أثره بعد ذلك
لتى أتهكت كال ومانية ااإلمبراطوريتين الساسانية والر

  . الدولتيين
وبشبه إجماع إعتبرت الشعوب المغلوبه الفتوحات عقاب 
من هللا على ذنوب سابقة تعود الى الخالفات الداخلية بين 

 فقد توقع كتاب الحوليات والكهنه حدوث ،الكنائس المختلفة
الفتوحات وجاءت فى أكثر من مصدر قديم عن سيوف من 

رين قبل بين النه د ماشهب ظهرت فى سماء سوريا وبال
ويشير عيتانى أن اإلدانه الشديدة . أعوام أوأشهر من بدايتها

للغارات العربية فى كالم سوفرونيوس ال توضح سبب 
الغارات العربية مشيرا الى وجود داللة جاءت من مصدر 
قريب زمنيا من الفتوحات وهو المؤرخ سيبيوس حيث 

بار إلى صلة كتب أن رجال من العرب ظهر وأعاد اإلعت
النسب التى تربطهم بإسماعيل وقرر دفع بنى قومه إلى 

   .إستعادة األرض الموعودة فى فلسطين
  

يرة ويرى وليام موبير أن التزايد السكانى فى شبه الجز
 ليوتى كاتيانى موضحا هالعربية كان السبب وذلك يرفض

أن أعداد العرب كانت قليلة ولكنه لم ينفى وجود مشكلة 
 أما هنرى . جراء القحط دفع العرب الى الهجرةإقتصادية

  .المنس فيرجعها الى طبيعة العرب الميالة للقتال والغزو
  

 بينما يرجح موريس كانورد وجود قادة أكفاء فى الجانب 
العربى وضعف الجانب الفارسى والبيزنطى باإلضافة إلى 

شك وبحسب دونر  األسباب اإلقتصادية والدينية ويوجد بال
رقيين دوافع سياسية وإستراتيجية وضعت ستشن الموعدد م

 فبعد حروب .سوريا فى رأس أولويات النبى دمحم والخلفاء
الردة أصبح واضحا أن بقاء الدولة والدين الجديدين يتحتم 
ضم القبائل الرحل فى األجزاء الشمالية القريبة من الحجاز 

   . والمدن والبلدان التى يقطنها الحضر،فى المقام األول
  

عريضة لفهم مؤرخى مما سبق يتضح لنا أن الخطوط ال
ين التاسع عشر والعشرين األوربيين ومستشرقى القرن

واألمريكيين ظاهرة الفتوحات كانت بعيدة عن تصورات 
 من مسحيي كتاب الحوليات من البيزنطيين والفرس أو

المشرق فى القرن السابع والثامن الذين ربطوا الفتوحات 
 فقد كانت المعطيات المعرفية لديهم لم ،بمعطيات الغيب

تتجاوز األدبيات الدينية والالهوتية التى سادت بعد انحسار 
عد صراع مرير مع الوعى ة العقالنية بيلينيالحضارة اله
  . الدينى آنذاك

  
ويرى عيتانى أنه إذا وضع الدين فى مقام اإليدولوجيا 

م ذاته لعصور ما قبل الحداثة فإن التطور المرحلى لإلسال
لم يكن بعيدا عن التفاعالت الحضارية والسياسية العميقة 
التى عاشها مسيحيو المشرق فى الشام بالدرجة األولى 

 يشير ما سبق الى أن اإلسالم ر ثانبا.وفى العراق ومص
ته دينا وبإقامته دولة لم يكن بمنأى عن الحركات أبنش

دهما منذ السياسية والدينية التى كانت اإلمبراطوريتين تشه
   .القرن الثالث عل أقل نقدير

  
ويرمى الكاتب إلى أن مسائل مثل إنتشار المسيحية فى شبه 
الجزيرة العربية وإنتماءات عدد ممن تعرف عليهم النبى 
دمحم عن قرب وتعرف على إعتقاداتهم الدينية ال تزال من 

 وعالقته الموضوعات التى تتطلب بحثا فى تاريخ اإلسالم
  سابفة عليه باألديان ال

---  
: بالالتينية(، ساراسين أو ساراكينوس   السراسنة *

Saracenusساراسينوس؛ باليونانية ، :Σαρακηνός ،
مصطلح استخدمه الرومان لإلشارة إلى ) ساراكينوس

سكان الصحراء في إقليم البتراء الروماني ثم أصبح يطلق 
على العرب، وفي العصور الوسطى وخالل الحروب 

  .ية توسع المصطلحالصليب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سالم َ في وطنال ٍ  
  ُنشيده عويل الثكالى

  يا قالع الثورات واالنتصارات التي
  تتعالى من رماد مرايا المفجوعات

  وأنت تنتزع أبنائهن
  تؤلمني رؤية رايتك

  وهي تربط أبواب البيوت
  ُكما تربط علب الهدايا
  بؤس اليتامى يؤلمني

دم من وجه الم يكن كافيا ألخذ ال
  انتصاراتك

  يتيم قذف على شوارعك؟
  يا وطنا يتعالى يتعالى يتعالى

  غبار ودخان
  غادر الرجال
  غادر االبناء

  ..ونحن نجر خلفهم أقدمنا المتربة
  نحو افق مبهم

  وفي كل البيوت معلق ظل الليل
  في ارجاءها يقظة انفاس الميتين

  غادر الرجال
  غادر االبناء

  .. ونحن نجر خلفهم
  زنادك تحدق اقدامناعين 

  تهدم الخطوات
  تتساقط من االكف القلوب

  وأي أم لولدها تلتفت
  في عمق عينيها

  ستجد نشيد سالمك يتوجع
  ومرة ثانية تتنفس روحك في داخلي
  وعلي جلدي سيمطر لسان جبهاتك

  يمطر ثانية ناويا تمزيقي
وأنا ارى االبتهاالت دائخات يبحثن عن 

  ٍسالم
  ى جثث ابنائناياوطنا تمدد وامتد عل

  ّتذكر وانسج
ِمعلقة نشيدك من اسمائهم َ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 باستشهاد الثوار ى قلعة شقيفانتهت الغارات عل 

الفلسطينيين الذين كانوا يدافعون عن الوجود الفلسطيني 
لقد .. استشهدوا تحت القصف الهمجي .. والكرامة العربية 

اسقطوا قبل .. موا قاومو حتى الرمق األخير ولم يستسل
استشهادهم طائرة فانتوم إسرائيلية وأخرى هليكوبتر حربية 

لقد كانت وما زالت هذه القلعة نموذجا مشرفا لهزيمة .. 
  .جيش االحتالل اإلسرائيلي في لبنان

 
   :1982ضباط االحتالل ممن شارك بالهجوم أحد شهادة 

ولم " فتح"مهم من قوات  فلسطينيا، ومعظ33كان عددهم "
نأسر أيا منهم ألنهم قاتلوا حتى الموت، ولم يستسلم أحد، 
لقد دهشنا جميعا من ضراوة مقاومة هؤالء الفلسطينيين، 
وهذا ما دفع رئيس هيئة االركان ايتان الداء التحية 

الحرب جاء / وأيضا بانتهاء المعركة .. العسكرية لهم 
ليقدم تحية " مناحيم بيغن"رئيس الوزراء اإلسرائيلي حينها 

  . "م هعسكرية ل
دخلنا إلى القلعة ووجدنا أن كل الفدائيين الثالث  ":ويضيف

  .."والثالثين شهداء 
 

يدة هذه الحرب كالمص: "يقول الجنرال شاؤول نكديمون
، في قلعة شقيف فقد وقد وقعنا فيها كفئران صغيرة

هذا كننا فقدنا خمسة أضعاف ً مقاتال ل30الفلسطينيون 
، أكثر من مائتين من جنود النخبة جوالني الصهاينة العدد

معركة الشقيف أذهلت بيغن وشارون، فقدنا في معارك "
  ."الشقيف خيرة ضباطنا وجنودنا

 
 :معركة سطرت بدماء 

قلعة شقيف الشامخة مرغت رأس الجيش االسرائيلي الذي 
وأحبطت كل مخطاطاتهم الشيطانية ال يقهر بالتراب 

الفلسطيني البسيط والذي سلبت أرضه وشرد إلى نتفض او
 إلى فلسطيني مقاتل ،بالد الشتات والذي يعاني من الفقر

إنها قلعة .. شرس ال تستطيع قوة الطغيان من كسر إرادته 
، ولوال النصائح األميركية لقيادة برة لالسرائيليين مق،شقيف

االحتالل االسرائيلي بعدم التمترس المستمر حول القلعة 
لكانت خسائر الجيش االسرائيلي اإلرهابي ال تعد وال 

 ..تحصى
 

الشهداء األبطال الذين كان وأختتم أسطري هذه عن هؤالء 
 واستبسالهم ممزوجا باإليمان والتمسك باألرض مصموده

إنهم أبناء شعبنا الفلسطيني .. واالستشهاد دفاعا عن األرض
  .. أبطال الثورة الفلسطينية المعاصرة 

لغز من ألغاز الصمود العربي والفلسطيني " شقيفقلعة "
قلعة شقيف على أرضها .. في االجتياح اإلسرائيلي لـ لبنان 

وترابها من قاتل حتى النهاية ولم يرعبه أو يكسره ضراوة 
 فكل التحية والتقدير لشهداء الثورة ،الحرب االسرائيلية

مقاومة لشهداء النضال وال.. الفلسطينية واللبنانية والعربية 
ًركة شقيف ننحني إجالال ولشهداء مع.. الباسلة 

  ًوإكراما


 

 

  بلقيس خالد
  العراق



  

 

 

  وسيم وين
 فلسطني

 



  

  اليساري
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 "تلك البالد القديمة الرائعة ومملكة أرارتو"أرمينيا ، .
برغبة في اإلطالع على تاريخ البالد ككل، اخترت فيلم 

من اخراج أرتاك " My Armeniaأرمينيتي "بعنوان 
نجليزية ومدته الفيلم الوثائقي باللغة اإل. 2009أفيتيان عام 

: ّ دقيقة ومقسم إلى أربعة أجزاء تقابل عناصر الطبيعة90
لغة الفيلم شاعرية للغاية . الماء والنار والتراب والهواء

ّومؤثرة وتوضح آالم هذا الشعب وتعلقه بالحياة في الوقت 
 .ذاته

 
بالحديث عن جبل أرارات ورسو سفينة " الماء"يبدأ قسم 

ين وجهود الباحثين للبحث عن نوح هناك بحسب سفر التكو
السفينة ووجود مقتنيات مقدسة في احدى الكنائس األرمنية 

ًيذكر الفيلم أيضا . ُيقال أنها تضم جزء من خشب السفينة
بعثات روسية في زمن القيصر نيكوالي الثاني للبحث عن 

. السفينة وتدمير تلك اللقى وضياعها بسبب الثورة البلشفية
سطورة تقول أن األبواب الرئيسية ًذكرني ذلك أيضا بأ

. لكنيسة آيا صوفيا في اسطنبول تضم خشب من سفينة نوح
يتحدث الفيلم عن األثر المبكر للمسيحية في ضمير الشعب 
األرمني وتأسيس الكنيسة األرمنية الرسولية وكيف كان 
ٍقسطنطين أرمني المولد وكيف انتشرت المسيحية في وقت 

ًل بالد تتبنى المسيحية رسميا في مبكر في البالد وكانت أو
بالتأكيد كانت هناك مملكة الرها . القرن الثالث الميالدي

ًالمسيحية أيضا وهذا يدفعني لقراءة أكثر عن هذا 
يذكر الفيلم قصة القديس غريغور المنور . الموضوع

 عام 13وبقاءه في الجب مع األفاعي والعقارب لمدة 
رر لعالج زوجها من وخروجه بعد رؤية الملكة لحلم متك

ّالجنون على يد السجين الذي ترك هناك وتصور الجميع 
يتطرق الفيلم لضحايا األرمن . وفاته، وهو القديس غريغور

 وهروبهم من غرب أرمينيا وتوزعهم في 2015في عام 
بالد كثيرة في أوروبا والواليات المتحدة وسوريا ومصر 

يسرد الفيلم . راق ولكنه لألسف لم يذكر الع–ولبنان وإيران 
دفاع األرمن عن بالدهم في وجه محاوالت لمحو أرمينيا 
ّمن الوجود وكيف صد الشعب الجيش التركي في معركة 
سردار آباد باستخدام مناجل وأدوات زراعية صدئة وكيف 

 .بارك الكاثوليكوس تلك الجهود الشعبية الدفاعية
 

نظر إلى يتحدث الفيلم عن ندرة المياه في أرمينيا عند ال
الهضبة ولكنه يؤكد تقديس الماء في الثقافة الشعبية ووجود 
آلهة للمياه واألنهر وكيف تسربت تلك التقاليد إلى المسيحية 

رش المياه أو "واستمرار تقديس المياه في عيد التجلي 
، الذي يعقب عيد القيامة، حيث يرش الناس المياه "فاردافار

به عيد نوسرديل على بعضهم البعض، وهذا بالضبط يش
في الكنيسة اآلشورية العراقية وذكريات " عيد الرشاش"

يتحدث . تلك اللحظات من البلل في بغداد في التسعينيات
 1900 على أرتفاع –" سيفان"الفيلم بشاعرية عن بحيرة 

 وجمال الطبيعة هناك –متر فوق مستوى سطح البحر 
ّصد واألديرة والكنائس فوق جزيرة وسط البحيرة وكيف 

األرمن هجمات العرب في القرن التاسع الميالدي والفرس 
في البحيرة، عثر العلماء على . والمغول عبر التاريخ

يتطرق الفيلم . عربات ملكية أورارتية عمرها آالف السنين
ًأيضا لتقديس المياه وتخصيص نافورات ونبع لشرب المياه 

حوظة من قبل الناس ألحبائهم الراحلين، وهذه العادات مل
 .ًفي تركيا والعراق اليوم أيضا

 
دور النار في تاريخ الشعب " النار"يتناول القسم الثاني 

يذكر . األرمني وكيف فرضت عليهم الحروب عبر التاريخ
الفيلم تقديس األرمن للنار في السابق وكيف أعيد تفسير 
أعياد مرتبطة بالنار بشكل آخر يتوافق مع المسيحية، وهذا 

الدوام في الكثير من األديان ألن العقائد ما يحدث على 
في السابق، كان األرمن . ُالقديمة ال تختفي بل يعاد توظيفها

يوقدون النيران بهدف تدفئة األرض تمهيدا لقدوم الربيع 
  وفق المعتقدات القديمة، وعند إزالة المعابد القديمة مع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مسيحية لم يقم الرهبان بإزالة معبد إله الشمس  إنتشار ال
وبذلك بقي معبد غارني، المعبد الوثني الوحيد في البالد 

المعبد . وتمت إعادة ترميمه بعد أن ضربه زلزال مدمر
مبني من البازلت على الطراز اليوناني وداخله مزين 
بالموزائيك وموضوعات من الميثولوجيا اليونانية وهناك 

ً تعمل كمكان للتواصل االجتماعي أيضا كما حمامات كانت
ال يزال األرمن يحتلفون بعيد . هو الحال في روما القديمة

المرتبط بديانات قديمة مكرسة إلله الشمس قبل " ترنديز"
ًيذكر الفيلم أيضا أقدم صورة . دخول البالد إلى المسيحية

ليسوع المسيح في أرمينيا ونقلها إلى القسطنطينية ومن ثم 
ى كنيسة أرمنية في جنوى في إيطاليا وأنها األقدم في إل

بالطبع يطلق األرمن على بالدهم اسم هايستان، . العالم
وكحال العديد من الشعوب التي يعرفها اآلخرون بأسماء 

واالغريق ومصر " بالد هيالس"أخرى مثل اليونانيين 
 .وغيرها الكثير" فارس"وإيران " إيجيبتوس"
 

ول الفيلم أن أرمينيا بالد صخرية في فصل التراب، يق
بشكل كبير وهذا ما يجعل الزراعة صعبة في كثير من 
األحيان ويضطر السكان لجلب التربة من أماكن بعيدة 
لفرش مصطباتهم الجبلية وزراعة الكرمة وصنع النبيذ منذ 

في بعض أجزاء أرمينيا، يبقى . أقدم العصور التاريخية
 تعرف تلك األجزاء سوى الطقس باردًا طوال الوقت وال

يذكر الفيلم وصف مؤرخ ". الشتاء والربيع"فصلين 
بريطاني لألرمن بأنهم شعب مستعد للموت من أجل 
وجوده ومتفائل عندما يكون الجميع في أشد مراحل 

يسرد الفيلم قصة طريفة عن تراب أرمينيا بين . االكتئاب
 الملك أرشاك وملك فارس شابور، ويذكرني ذلك بالمصور

في . األرمني العراقي أرشاك، األشهر في القرن الماضي
الحديث عن تاريخ مملكة أراراتو العريقة، يظهر التأثير 
ّالنهريني من العراق قويا على المنحوتات األرمنية القديمة 
وأساليب تصوير اآللهة بوقوفها على الثيران واألسود وهي 

بل، كما تمد قدمها كوقوف اإللهة عشتار على أسدها في با
أن الكتابة المسمارية النهرينية التي أبتكرت في جنوب 
ُالعراق انتشرت لتستخدم من قبل الفرس واألرمن والحثيين 

القبعات . والسوريين وغيرهم من شعوب دول الجوار
ّالمزودة بقرون األلوهية في بالد النهرين مصورة في 

مق ًمنحوتات آلهة أرمينيا القديمة أيضا وهذا دليل على ع
يذكر الفيلم بابل وروما . الصالت بين الشعبين منذ القدم

 من القرن الخامس –ويذكر أقدم خارطة للعالم في بابل 
 وكيف أنها ذكرت أرمينيا إلى جانب بالد –الميالدي 

يذكر الفيلم الكثير من الكنائس األرمنية التاريخية . آشور
ارها من العصور الميالدية المبكرة والقرون الوسطى ومعم

ّالمميز الذي وضعه القديس غريغور المنور لطالما جذبني . ّ
هذا المعمار وأنا أمر بجوار كنائس أرمنية في بغداد 
وموسكو والقاهرة واسطنبول، بل أن كنيسة القديس 
ّغريغور المنور في توبهانه في أسطنبول قد جذبتني منذ 

 واخترت فرع معهد اللغة 2005أول زيارة لي للمدينة عام 
 فقط ألنه يطل على – على بعده عن منزلي –الواقع هناك 

يذكر الفيلم صمود تلك الكنائس أمام . تلك الكنيسة الجميلة
الغزاة واحتواء بعضها على معاهد تدريس وبحوث في 
العصور الغابرة ويتطرق بالطبع للصليب الحجري 

يجعلني ذلك أتساءل أحيانا إن . األرمني المميز الخاتشكار
 التركية بمعنى haçاتشكار أصل كلمة هاتش كان الخ

 .صليب
 

موضوع األبجدية األرمنية " الهواء"يتناول القسم األخير 
وابتكارها منذ القرن الرابع الميالدي على يد الالهوتي 
األرمني ميسروب ماشدوتس ودورها في الحفاظ على 

يظهر الفيلم متحف . األمة األرمنية ولغتها ووجودها
رمنية واحتواءه نوادر المخطوطات القديمة المخطوطات اال

ومنها ترجمات أرمنية ألعمال أرسطو وكتب طبية أرمنية 
ًمن القرون الوسطى وغيرها فضال عن مخطوط ضخم 
أنقذته سيدتان أرمنيتان في رحلة النجاة من المذابح في 

 ودفن جزء منه في ارضروم حتى –مدينة موش في تركيا 
نقذ آخرون باب خشبي  وكيف أ-تم جمعه من جديد 

. ًتاريخي من موش أيضا ونقلوه على ظهورهم إلى يريفان
يتطرق الفيلم ألقدم عروض المسرح اليوناني القديم في 
أرمينيا وكيف كان الجيش األرمني والبارثي يخوض 
معارك وتداخل العرض المسرحي مع جلب رأس قائد 

  .دراماالجيش المعادي لتزول الحدود الفاصلة بين الواقع وال
  

 يذكر الفيلم كلمات الكاتب األميركي األرمني وليم 
سارويان عن اعتزازه بهويته بأنه كاتب أميركي المولد 
ويكتب عن أميركا وباإلنجليزية ولكن روحه التي تصف 

باإلضافة إلى صوت الدودوك . وتكتب ستبقى أرمنية
األرمني المهيب والترانيم األرثوذكسية الرائعة وموسيقى 

ديلي "دية لورينا ماككينت وأغاني أرمنية شهيرة مثل الكن
، يبرز الفيلم في النهاية جمال نافورات يريفان "يامان

المعاصرة والرقصات الشعبية الشهيرة التي تذكرنا بدور 
األرمن الكبير في مدرسة الباليه في العراق وحتى الباليه 

م يختت. في القاهرة أيام حضوري لحفالت دار األوبرا هناك
الفيلم المؤثر بكلمات الشاعر البريطاني الرومانسي لورد 
بايرون بأن أرمينيا ستظل على الدوام من بين أروع البالد 

   في العالم




  

  
  كلكامش نبيل

  العراق











 

 

    
ار -34         ات ال د:: ال ان 15::  42 رق   الع                                  2020 ح

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 شار كورونا فوائد جمة إذا ما نظرنا ال ب ان س ان للحجر الص  أنه   أنكر 

، منها أ كفرد من أفراد المجتمع السوري   جا ع من الجانب اإل للموض
ان المغ ا  المواصالت ب م ات، استطعت استغالل الزمن الذي كنت أقطعه يوم

ت وهو حوا  املة 4العمل والب تفادة منها  ة قدرت اال  ساعات، فهذه المدة الزمن
ً

س
عض المسلسالت السورة منها عة  ادا ووالدا، : (ً القراءة نهارا، ول  متا ار، م برو

اعات ال خرجت بها من إال أ س) هواجس عابرة عض االنط أتحدث ههنا عن 
ار"مسلسل  أن األحداث  الحلقات األو قدرت أن تجذب ألتابع " برو وال أن 

ث راحت  دأ من الحلقة السادسة فصاعدا، وح اعات عنه  ن االنط ن تك العمل، ول
طل ال توم، ال طل الصامت، الهادئ، ال ما تظهر  المسلسل مالمح ال ذي ال يتفاخر 

اهاة واالدعاء، وهو ما  ة من شوائب الم ة شائ ه أ ه، وال تظهر لد قوم  قوم وس قام و
ل"نلمسه  شخصي عصمت ي" يزن خل ء " سعد مينة"وعزام الهم وهو ال

ث  ة، وح ة الزمن اة الناس  تلك الف الذي لم نعهده  الدراما ال تصور لنا ح
اء تعودنا ع نماذج ات األح ضا رة وجع زعامات وق ات الفارغة واله  من العن

طل  دور عصمت أي الممثل يزن  ة ال ل الذي اجتمع  شخص ة، والجم الشعب
قدر  ما ال  قوم  خالف زعران الحارة فهو  نه  ة الطب، ول ل ل هو أنه طالب   خل

ه أي مدع أو متفاخر منهم، وذلك من خالل قتله  قة غ ّعل ط للجنود الفرسي 
ما أن  رة،  جح واله اء القائم ع الت ات األح ضا خالف اسلوب ق ة  استعراض
ا ع أهل  ب هو أنه من الفئة المتقدمة علم طل المح ه لصورة ال مل ف الجانب الم
أي حركة تدل ع  قم  ا، ومع ذلك لم  سورة اقتصاد ، وهو من الفئة الم ّال

تع دة ساال دي ونخوته ف ة مع أبناء الحارة، وهذا النموذج غ تقل فوق الء والتعامل 
الدنا، الفئة ال  ة المتعلمة أو المثقفة   ة ع النخ نوعا ما من ب الفئة المحس
ها  المجتمع الحق  نما وجودها وتأث ة، ب تدعو إ التغي  منتجاتها المعرف

ة الشاعر أو الفنان أو هام جدا وغ فع ث أن الصورة المرسومة لشخص ال، وح
الهشاشة وتم  ة تمتاز  ع ومذعور، شخص المثقف  أنه خائف، كسول، هل
و  طل  ذلك المسلسل التلف ة؛ عموما موقف ال ا رب الس ط وتقول  جانب الح

اة ا شك ع مراد  الح الشاعر والفنان ال ذكر إال  ث أنه  لم  ة، وح لواقع
ان  نه بنفس الوقت  ل الثورة عاش كفنان وشاعر، ول ة مكوثه  مدينة حلب ق ف
ه، ف  ل من يتطاول عل أ لالنقضاض ع  سا إذا ما تطلب األمر، ومه مواطنا 
عامل المعتدي أو  كن  أنه فنان وشاعر، ولم  ان ي تماما  ة  ات ُعض المواقف الح ِ

ُ

فهم بهاالمتط لة ال  اللغة والوس   !!.ّاول من زعران المجتمع إ 

ء المث لالهتمام والمم  مسار أحداث الحارة وخاصة  الحلقة   9ما أن ال
اقع عن وجوههن كرد فعل ع  دانهن وال ساء ال للمالءات عن أ ع  فصاعدا هو ن

ساء، وال شك أن قرار ا  مشغل ال ا ة ما جرى للص  عضاوات الحارة  الحلقة العا
س ألبناء ذلك الزمن فحسب  ة ل ة ثورة ع العادات االجتماع مثا من المسلسل هو 
م ذلك  عة تعم ن الالمنط  األمر هو  ، ول ة ألناس الحا س ال إنما وح 

ج ف استطاع المخ ار المتحجرة آنذاك، فك األف سوة الحارة الغارقة   أن القرار ب 
نما هذا  لهن  حلقة واحدة ب ة ال تك ل ساء من القيود الش ر ال ٍعمل ع تح
كون أ  ع س ان الموض ا؟ ورما  لة ع أرض الواقع حال األمر يتطلب سنوات ط
سوة  ّإقناعا للمشاهد إذا ما قام بتلك الحركة التحررة نماذج معينة فقط من ال

ات  المسلسل مثل  ة والفت ينة الق ت أي الممثلة نادين خوري، و الدكتورة انطوان
ي  ، وأم عصمت أي الممثلة مها الم ارا عتها أي الممثلة زنة  طب والمتمردة 

ة المجتمع اب ارها من أ   .اعت

ة والذي جاء  ء من الالمنطق اله  شعر المشاهد وخاصة السوري  ح وثمة مقطع 
اق حوار  ب الممثل دالحق " سعدو" وائل زدان  س قة معن ع نه  ال مع ق

انة 17 الحلقة " كرمو" وقات المدفونة  الج الم ان  عد االت أنهم  قوله له   
ك  ت عز ب قة ب عد أن يتمكنوا من  ا " زه رمضان"و كون الحارة نهائ سي

ات عدها للسكن  البنا تقلوا  خطر!! و ال المشاهد هو والسؤال الذي قد   ع 
ه  الم ف ان ال ة  سورة؟ أم  ة أو أبراج سكن ات عال ان  زمن الفرسي بنا هل 
ف ع  ع من البهارات الفانتازة أض ل الممثل؟ أم أنه ن ارتجال وزلة لسان من ق

  .الحوار؟

شم منها روائح الوضاعة، وقد مرت ع لسان  مة  اق المسلسل ح ُما ورد  س

ة سعدو أي الممثل وائل زدان  الحلقة الخامسة من المسلسل، أال و ش خص
أمرها : " جملة ، ل ما من أحد يهتم  قة الغ قة الفق فيها بركة أ من 

ق ال ة والرأي " وتم  ال السلطات األمن شغل  قة من الفقراء ال  ث أن ال وح
ط ث العام، وال تهتم بها عيون أجهزة ال الم، وعادة ما ال تكون حد عة ووسائل اإل

ال  اق وهم مرتاحو ال فها ال الناس  الساحات والمقا والشوارع والبيوت، ف
ة الشك بهم  دين عن احتمال ع انوا  الحقهم، وطالما  ما أنه ما من أحد  والخاطر 

قت منهم األموال قة والذين  ة ال ما أن قض ض عليهم،  لقاء الق ات أو ُو  أو المقت
نفار األم أو الشع ة، ال يرتقون إ مستوى اال ل وذلك ع خالف ! ساألدوات الم

ة  الم واألمن ع ع الساعة، وتجعل عيون اإل ث تكون الحادثة موض عقة الغ وح
شغال  ب ا س وقة  األموال الم حثا عن اللص الذي ال يتمتع عادة  ة  ع ع

ً

ل من العامة والبو ما أن الالفت  سلوك وممارسات  ق؛  من  الم بها و س واإل عل
ت كرمو وسعدو طوال حلقات المسلسل أنه يتوافق تماما مع ما ورد   الشخص

و  ل الناس لصوص"محتوى المثل ال   ".عتقد السارق أن 

اق أحداث العمل الف من دون نطقها أو  ة معمول بها  س مة شعب وثمة ح
ــــح بها ع لسان أحد، إذ أن المثل الشع ه وقع فيها: "الت " من حفر حفرة ألخ

ار   دور ابت ه ع الممثلة نجاح مختار ال نهضت  حذاف انطبق  المسلسل 
نة، منها فات ن ه من ت عملها كجاسوسة مع القوى : المسلسل ع ما قامت 

ة والحقد، المحتلة ضد أبناء ال من أهلها وناسها،  اب الغ ا حرقها للمشغل من  وثان
ات  المشغل، وذلك من خالل تعرضها  ناتها من الفت انت تحفره وتتمناه لق وما 
انت تتعامل معهم كجاسوسة ضد أبناء  ل عنا نفس القوى ال  لالغتصاب من ق

س ة  ات اللوا تعرضن لإلصا ل الفت ب حرقها لدها، وكذلك األمر موتها من ب 
ار محراك ال األسا  حارة  ب قط من د ق ّللمشغل، إ أن هذا المثل لم 

ه  ث أن هذا النموذج ال ة هنا أي الممثل قاسم ملحو، وح ار، أال وهو شخص برو
ج  الوقع ع األغلب سالما غانما  خ ة  ق ئات ال ة  الب ك من ال والمن 

ل المصائب ال ت  من  ت ذلك النموذج المق ئة، ولئال ي جلبها إ تلك الب  
مة له  ة وخ كة جاهزة عن نها ج ح ال المخ ضا، ال شك أن  مخ العمل الف أ
أن منتج  ن فلنفرض جد  ًتناسب مقامه المكروه  الجزء الثا من المسلسل، ول

سعفهم الظروف إلنتاج الجز ج ومؤلف المسلسل لم  ع ذلك ومخ ء الثا منه، أال 
ل  ان يتم أن  حز  نفس المتل الذي  أن ال انت  المسلسل وهو ما س
ة هنا أخطر  ار أن شخص اعت ض ع طول حلقات العمل جزاءه العادل،  غ هذا ال
طان  ا الش ة حسوده أو خطاءة أو فاسدة، إنما هو عمل أنها شخص قال عنها  ُمن أن 

ث األ م الدائم ب أفراد المجتمع والذي ي ان والمق طان الماثل للع   الحارة، الش
تب المقدسة   طان الهال الذي رسمته ال س الش نهم، ول ل لحظة ب سمومه 

  !.أذهان الناس

نتجها المواطن السوري سواء  س جا  صورة المحتل الفر ال  أما الجانب اإل
م  مناطق طرة النظام، هو أنه المق ث  المناطق الخارجة عن س  النظام أم الما

، إال أن المتل  حة المركونة  األذهان عن المحتل الفر ل الصور القب رغم 
د المجتمع من خالل عدم ذكر  ام المحتل األجن نوعا ما ألعراف وتقال الحظ اح

م لألبواب  والقفز من فوق أسوار البيوت أي حالة مداهمة للمنازل أو ك وتحط
نما ح المقارنة  ساء ع طول حلقات المسلسل، ب والدخول عنوة إ حجرات ال

ً

سلطة ع رقاب السور راهنا من السور  أن جميع القوى الم شف السوري  ك
اما أهانوا كرامات الناس  الشوارع العامة وانتهكوا الحرمات أمام األهل  أنفسهم 

ئذان من وال ساء من دون أي اس اما اقتحموا المنازل ومخادع ال عائلة والخالن، و
ه  ان األمر عل ما  ت أو من خالل حضور المختار أو حضور وجهاء الحارة  صاحب الب
ات  عد مقيتا لهذه الدرجة مقارنة مع سلوك  زمن االحتالل الفر الذي لم 

ً

لد سلط ع الرقاب من أبناء ال    !م أنفسهالم

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــ

ار م: برو ف سم ه   .مسلسل سوري، من إخراج دمحم زه رجب، وتأل
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