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لف الموسيقي والمغني السياسي وليم لكاتب اليساري مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه المؤا
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  

  .وانا للمجلةعن
  
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 
ت الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى األخذ بالتي األيديولوجي والسياسي في زمن أصبحت التحديا 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 

  .وداءواألجهزة والسفارات والغرف الس
  
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  حيوات، بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز االبداع وتثمر الحرية، ولمجلة الكاتبتمر  

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

 
 ناني والعربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى المجتمعات الغير عربية توثيق الثقافة والفن االنساني اللب

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

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

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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  أقول للذين يستهجنون مثل هذا العنوان أن من تسبب بانهيار مشروع لينين الشيوعي
الشيوعيون الذين يحجمون عن . وليس أي عدو آخر ” الشيوعيون البورجوازيون“هم 

البحث عن أسباب انهيار الثورة الشيوعية هم شيوعيون بورجوازيون وإال كيف يمكن 
ته لقضية الشيوعية ثم فجأة تنهار الشيوعية وهو ال يعرف لماذا لشيوعي يرهن كل حيا

لم يكن شيوعيا بل " الشيوعي"أال يدل هذا على أن هذا !! انهارت وال يسعى ألن يعرف
ًأفاقا منافقا  ً ؟ السفهاء من هؤالء القوم يقولون أن ما كان في االتحاد السوفياتي هو !ّ

ن يتحرجوا من إحجامهم عن تحديد إشتراكيتهم رأسمالية الدولة وليس اإلشتراكية دون أ
البديلة، وبعضهم يعزو االنهيار إلى غياب الديموقراطية دون أن يتحرجوا من تجاهلهم 

 ديموقراطية –لديموقراطيتهم المضمرة وهي ليست غير الدبموقرطية البورجوازية 
وكأن وبدعي آخرون أن السبب كان البيروقراطية !! بورجوازية دون بورجوازية 

وال تعدم بين هؤالء الشيوعيين البورجوازيين !! البيروقراطية تلد طبقة اجتماعية معادية 
  . من يقول أن االنهيارإنما كان بفعل المخابرات األميركية

  
ًطبعا مثل هذا التشتت والضياع في تحليل انهيار االتحاد السوفياتي وعزوف مختلف     

ي انهيار مشروعهم االستراتيجي، اإلنهيار ما كان األحزاب الشيوعية عن البحث الجاد ف
ليكون لوال أنهم هم أنفسهم، الشيوعيون البورجوازيون، كانوا العلة األولى واألخيرة 

ويصل بهم الفجور إلى رفض قراءة التاريخ، تاريخ االتحاد . النهيار الثورة الشيوعية 
ام اإلشتراكي هي قرار السوفياتي في الخمسينيات حيث كانت الضربة القاصمة للنظ

 – 1951(اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي بإلغاء الخطة الخمسية الخامسة 
 التي كانت بموجب األرقام الواردة فيها ستجعل من اإلتحاد 1953في سبتمبر ) 55

 أغنى دولة في العالم وتؤكد اإلنتصار النهائي للنظام اإلشتراكي 55السوفياتي في العام 
ًكان القرارانتهاكا فضا .  صعيد العالم بموازاة ما تحقق في اإلنتصار في الحرب على ًّ

للقانون العام حيث ال يجوز للجنة المركزية مجرد أن تعيد النظر في قرارات المؤتمر 
ّالعام للحزب خليك عن إلغائها وكانت الخطة الخمسية الخامسة أهم قررارات المؤتمر 

  . 52ي أكتوبر  التاسع عشر للحزب فالعام
  

حجة اإللغاء كما أعلنها القرار هي بناء القدرات العسكرية لإلتحاد السوفياتي في مواجهة 
حلف األطلسي علما بأن القدرات العسكرية لكل دول حلف األطلسي لم تكن لتوازي 

وكان . من قدرات االتحاد السوفياتي كما ثبت ذلك في الحرب العالمية الثانية % 10
  :ً قائال باستخفاف49سخر من تشكيل حلف شمال األطلسي في العام ستالين قد 

أميركا الذرية وبريطانيا عجزتا عن " . لن نحاربكم لكننا سنهزمكم بالمنافسة السلمية "
هزيمة اليابان إال بعد أن قام الجيش األحمر بتحطيم كامل القوى العسكرية لليابان في 

وكتبت إحدى الصحف األميركية  . 45 أغسطس 9منشوريا فيما بعد قنبلة ناغازاكي في 
ًمؤخرا تقول أن ترومان تذلل كثيرا لستالين في مؤتمر بوتسدام من أجل مساعدة أميركا  ً

  . في الحرب على اليابان
  

في مواجهة قرار اللجنة المركزية بإلغاء الخطة الخمسية ألجل التسلح نعود إلى     
 وإصرار ستالين على 1936 األحمر في العام الخالف الحاد بين ستالين وقيادة الجيش

عدم زيادة اعتمادات الجيش ألن من شأن ذلك الحد من تطور االشتراكية بموجب قاعدة 
ذلك ما حدا بالمارشال توخاتشوفسكي للقيام بانقالب عسكري انتهى به . ستالين الثابتة 

  . إلى اإلعدام وعشرات من رفاقه
  

رجوازية الوضيعة إلى الحركة الشيوعية حتى شكلت لكن كيف ولماذا تسللت البو    
األغلبية الغالبة في األحزاب الشيوعية وانتهت بالتالي إلى تقويض مشروع لينين في 
الثورة اإلشتراكية العالمية ؟ ما يجدر ذكره في هذا السياق هو أن يوسف ستالين كان أول 

الديموقراطي وواجباته حزب العمال االشتراكي " من حذر من هذا الخطر في كتابه 
وقال أن االنتلجنسيا والبورجوازية الوضيعة في قيادة األحزاب اإلشتراكية ليس " الملحة

لها مصلحة في نجاح الثورة االشتراكية وهي لذلك سرعان ما تعقر الثورة حيث يتملكها 

 حين كان ستالين في بداية 1901ًالرعب دائما من شبح الشيوعية وكان ذلك في العام 
وفي محادثة خاصة أكد  . 1951العشرينات من عمره، وكأن ستالين يكتب ذلك في العام 

أن عشرات األلوف من طبقة البورجوازية الوضيعة سيسارعون .. لينين لرفيقة ستالين 
وفي العام . إلى اإلنضمام إلى حزبنا بعد أن نتولى السلطة لكننا بالطبع لن نرحب بهم 

الحزب طرد مائة الف عضوا من الحزب ال بد أن يكونوا من  طلب لينين من قيادة 1922
البورجوازية الوضيعة نجحوا في التسلل إلى صفوف الحزب ؛ وبالفعل تشكلت لجنة 

 20لمراجعة أهلية مئات األلوف من أعضاء الحزب لكنها لم تستطع أن تطرد أكثر من 
كان لينين . ن عالقتها بستالين ألفا كان من بينهم للمفارقة زوجة ستالين التي لم تشأ أن تعل

قد اشترط على الحزب الشيوعي في األممية الشيوعية أن يطهر صفوفه بين الفينة 
  . واألخرى من عناصر البورجوازية الوضيعة في الحزب

  
السبب الرئيسي النثيال متثاقفي طبقة البورجوازية الوضيعة على تبني الماركسية     

ّ الشيوعي هو حقيقة الماركسية التي قلما إنتبها إليها أحد ؛ واإلنتساب بالتالي إلى الحزب

على . الماركسية هي بحق الحقيقة المطلقة التي استغرقت علوم الفلسفة منذ فجر التاريخ 
أولئك الذين يرفضون وجود الحقيقة المطلقة أن يعتبروا النفي المطلق للحقيقة المطلقة هو 

يالكتيك، وحسب ماركس فإن نفي الحقيقة المطلقة هو نفسه الحقيقة المطلقة المتمثلة بالد
ًنفسه الحقيقة المطلقة، فالثابت علميا أن الشيء ليس هو نفسه في ذات اللحظة وما ذلك إال 

  .بسبب الديالكتيك 
  

 لبناء الماركسية على أساس الحقيقة المطلقة وهي الديالكتيك قام البناء راسخا ال تهزه 
 داخب هذا البناء يمكن االجابة على كل األسئلة التي اعتى العواصف والرياح وفي

تطرحها الحياة ؛ ولذلك اجتذبت الماركسية متثاقفي البورجوازية الوضيعة األفاقين ألجل 
ًاستخدامها سلما ثابتا وعاليا يرفع شخوصهم إلى مكانة اجتماعية مرموقة ؛ مثل ذلك كان  ً ً ّ

  . األفاق تروتسكي
  

الشيوعي أن الماركسية هي نظرية الطبقة العاملة وهذا ليس يقال عادة في األدب     
ًصحيحا إال بمقدار ما تأخذ بها الطبقة العاملة كيما تكون قادرة على محو الطبقات جميعها 
بما في ذلك طبقة العمال نفسها واإلنتقال إلى المجتمع الشيوعي الخالي من الطبقات ؛ 

ور وقام ماركس بتفسيرها في قراءة التاريخ ًالماركسية هي أساسا النظرية العامة للتط
قراءة موضوعية ال تعتورها أية أهداف خاصة ؛ ولذلك عندما نقول أن الماركسية إنما 
هي القراءة الموضوعية للتاريخ فإنما نعني االستدالل على النظرية العامة للتطور من 

  .خالل القراءة الموضوعية للتاريخ
  

عنده بكل اعتبار هو أن الماركسية التي تحدد القانون العام ما ال مندوحة عن التوقف     
عاركت . لفلسفة الوجود، والحياة بكل تجلياتها هي أحد تهيؤاته، هي صعبة على األفهام 

الكثيرين من قادة األحزاب الشيوعية وأدعياء الماركسية خالل عمري السياسي الممتد 
ذلك هو حال . و ذو اعتمادية ماركسية ًألكثير من سبعين عاما دون أن أجد بينهم من ه

؟ أبناء الطبقة العاملة يروحون إلى الشغل قبل أن !رجال النخبة فما بالك برجال العامة 
عانى عمال العالم من . يروحوا إلى المدرسة من أجل تأمين الشروط األولية للحياة 

ّقصور في الوعي الماركسي بصورة مروعة وقد تبدى ذلك في كومونة بار ، 1871يس ّ
ًوحتى أن أعالما في الفكر الماركسي لم بسلموا من بعض أعراض القصور من مثل 
روزا لكسمبورغ وكارل لبكنخت وأنطونيو غرامشي، ومن قصور صارخ لدى الدكتور 

  . سمير أمين من مصر ومهدي عامل من لبنان 
  

. األحزاب الئشيوعية وقياداتها  ًطبعا انتقل مثل هذا القصور إلى
 22بنا هنا أن نشير إلى اعتراف لينين لرفيقة ستالين في العام حس

ّأنه كان قد فكر في أن يستقيل من الحزب ألن قيادته ليست 
ماركسية، وأن نستذكر استهجان ستالين للقصور الفكري لدى 

ما بكم .. ً متسائال 38رفاقه في المكتب السياسي للحزب في العام 
عاه ألن يأخذ إجازة أليام لكي  وهو ما د-؟ !ال تقرؤون ماركس 

، "المادية الديالكتيكية والمادية التاربخبة"يكتب مؤلفة الشهير 
  . وأمر بتوزيعه على مختلف كوادر الحزب لدراسته بعمق

  
 عرف ماركس أن البروليتاريا حتى في أحد مراكز قواها في 1871ًمبكرا في العام     

يخية قتل ذاتها وانتهت الكومونة إلى مأساة تارالعالم، باريس، لم تكن في مستوى الوعي ب
 ولم يمارس 73ّلذلك حل ماركس األممية األولى في العام . فيها عشرات آالف العمال

ومثله فعل رفيق عمره إنجلز إلى أن  . 1883بعدئذ الفعل السياسي قبل رحيله في العام 
اب اشتراكية ذات  قد برز في العديد من الدول األوروبية أحز1889كان في العام 

ًحضور فدعا إنجلز أحزابا اشتراكية وعمالية من عشرين بلدا منها الواليات المتحدة 
 1912ّلإلجتماع في باريس حيث تم تأسيس األممية الثانية بقيادة إنجلز ثم تبين في العام 

ا ًال تضم إال أحزابا للبورجوازبة الوضيعة مم" المرتد كاوتسكي"أن تلك األممية بقيادة 
   دعا البالشفة بقيادة لينين إلى الخروج من تلك األممية وإدانتها




 

  
  يفؤاد النمر

 االردن
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خيانة األممية الثانية للطبقة العاملة وقد سمحت ألحزابها اإلشتراك في الحرب     
علمته . ًاإلمبريالية المتوقعة بحجة الدفاع عن الوطن علمت لينين درسا في غاية األهمية 

ن القوى الفكرية والمعرفية ما يجعلها قادرة على أن البورجوازية الوضيعة تمتلك م
في " الضريبة العينية"اختراق أقوى حصون البروليتاريا منعة ؛ ولذلك كتب في كتابه 

يجب فضح قصور الشيوعيين الذين لم بدركوا أن البورجوازية .. " يقول 21العام 
  ."الوضيعة هي العدو الرئيسي لإلشتراكية في االتحاد السوفياتي

  
وكان لينين قد اشترط على كل حزب شيوعي أن يقوم بين الفينة واألخرى بتطهير     

صفوفه من عناصر البورحوازية الوضيعة التي تكون قد نجخت في التسلل إلى داخل 
الحزب الشيوعي السوفياتي . صفوفه، وبغير ذلك يفقد الحزب روحه الشيوعية مع الزمن 

 بسبب الحرب وتداعياتها وعندما 53وحتى العام  38لم يقم بتطهير صفوفه منذ العام 
 ألنها لم 52اقترح ستالين االستغناء عن قيادة الحزب في مؤتمر الحزب التاسع عشر عام 

. تعد بالمسوى المطلوب لم يوافق الحزب على اإلقتراح بل تم اغتيال ستالين لهذا السيبب 
ح الشيوعية في الحزب كما أن العدوان الهتلري اآلثم عمل على خفض منسوب الرو

حيث تقدم الشيوعيون الصفوف في الدفاع عن الوطن وفقد الماليين منهم الحياة فدى 
  . الوطن

  
الشيوعية البورجوازية ثبت أنها المرض العضال الذي لم تبرأ منه الحركة الشيوعية     

رية يوما وقد ساعدها العدوان الهتلري اآلثم في اإلنتصار على الشيوعية البروليتا
فمنذ ظهور خروشتشوف وعصابته على رأس السلطة في االتحاد السوفياتي ) . البلشفية(

حاول ماوتسي تونغ في . َمركز الثورة االشتراكية لم يبق شيوعي بروليتاري واحد 
الصين وأنور خوجه في ألبانيا ونيقوالي تشاوتشسكو في رومانيا الثبات على خط 

لوا ألن الثورة االشتراكية ال بد أن تكون ثورة واحدة الشيوعية البروليتارية لكنهم فش
نجيل النظر اليوم في فلول األحزاب الشيوعية القائمة . متماسكة أطرافها مع المركز 

ًاليوم وفي كتابها وإعالمييها فال نجد شيوعيا حقيقيا    !! ًواحدا) ًيولشفيا(ً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  َّالبشرية لطوال مليارات السنوات، إال أن اإلنسان، ترافقت مشاعر الكره مع تاريخ
، ناضل وبقوة ضد الكره، وأبرز مثال على ذلك الفيلسوف "المقصود هنا المثقف"

َّوهنا حددت، حسب اعتقادي، أن الكراهية عبارة عن مشاعر، بمعنى . الفرنسي فولتير
 في حيز الثقافة التي تبرز" الكره"وبقناعتي فإن هذه المشاعر . آخر إنها قابلة للتغير

فرب العائلة يسعى وبقوة إلى . يتلقاها الفرد ضمن العائلة والوسط االجتماعي والتعليم
غرس مفاهيمه في عقول أبنائه، والوسط االجتماعي يتبادل معلومات يعتبرها مقدسه 
رغم عدم وجود أي دليل عليها عن اآلخر المختلف، ويرفض كل مختلف معه، وقد يصل 

 المختلف إلى تصفيته الجسديه كما في حركات األصولية الجهاديه في مصر األمر مع
  .َّأما التعليم فخزينه عندنا هائل عبر كتب التاريخ وغيرها. وتونس

  !مــــــــا الباعث لتغول الكراهية ؟    
  

تنتشر في األزمات المشاعر السلبية كالخوف والغضب والحزن ... كورونا كمثال    
هذا نتاج إحساس االنسان بالعجز في . ونة وضعف العاطفة وعدم التسامحوالقلق والخش

َّوألن االنسان العادي يبحث عن الحلول السهلة والسريعة فنجده، من . مواجهة المجهول
وهنا ينقاد إلى . دون وعي، ينساق إلى كره اآلخر وتحميله كل المآسي التي يواجهها

 الوعي الباطني هذا هو عبارة عن خزين َّوعيه الباطني كما يسميه فرويد، حيث أن
  . للتربيه والثقافة التي نشأ عليها الفرد

تحمل من معاني الكره الكثير، " هللا يفنيهم" ًشيطنة اآلخر، أو التعبير األكثر تداوال     
ْوهو ينطق بهذه المقولة متناسيا أن من أصابتهم كورونا بمقتل فيهم المؤمن والصادق  َ َّ ً

هذه الرغبة . عالم والجاهل، فيهم من جميع الديانات وأعراق البشر والقومياتوالنزيه وال
ِّالمكبوتة في أعماق الوعي الباطني في كره اآلخر تعبر عن ظالمية العقل الباطني 
وأنانيته المفرطة، وهي ال تقل كارثية عن وباء كورونا، وقد كشفت عن نفسها في حالة 

ًها اخذت رصيدها من ثقافة عميقة الجذر تاريخيا ضعف إنساني ولكن بأبشع صورة، ألن
  .ًوواسعة اجتماعيا

  
ًفمثال فرهود . يعطينا التاريخ أمثلة في استغالل المشاعر السلبية لدى عوام الناس    

وكذلك االيزيديين واألقليات الدينية . اليهود في العراق ومذبحة العائلة المالكة العراقية
ذلك في ألمانيا واستغالل مشاعر الكره ضد اليهود وتحول ك. وحروب اإلبادة ضد الكورد

وما قدمه لنا . ذلك إلى معسكرات العزل وأفران اإلبادة وصهرهم وتحويلهم إلى زيوت
التاريخ الحديث أنه في تسعينات القرن الماضي أدت حروب الكره بين الهوتو والتوتسي 

وكأحد االمثلة الموثقة، فإن صالح ًومن تاريخنا أيضا، . في رواندا إلى إبادة مليون فرد
الدين األيوبي، مفخرة الفكر القومي العربي، قام بتحطيم الدولة الفاطمية في مصر نتيجة 

ِولم يكتف بذلك بل عزل نساء تلك الخالفة عن رجالها من أجل إنهاء . لكرهه للتشيع
  .النسل

  
ذي دفع بالجموع الهائلة ما ال. لما بعد مقتل جورج فلويد... دعونا نسترشد بالحاضر    

أن تندفع نحو نهب محال تجارية، وإن تمعنا في الفيديوهات المتوافرة نجد أن الغالبية 
  .المشاركة هي من أصول أمريكا الجنوبيه

  
والسؤال األهم، بتصوري، ما الذي جعل هذه الجموع تندفع بعنف نحو تحطيم تماثيل     

ل تمجد وتخلد الفنان الذي قام بنحت ذلك العمل َّلشخصيات تاريخيه، رغم أن تلك التماثي
َّإنها ثقافة الكره المتأصلة في الوعي فخرجت . الفني أكثر مما تخلد الشخصيه نفسها

ٍبمخزونها تبحث عن ما تدمره فدمرت حتى نفسها عبر تدمير تراث إنساني، ورغم أن 
  .تحطيم تلك التماثيل لن تعيد التاريخ وتصححه، فهو شيء قد مضى

  
َّإن مواجهة ثقافة الكراهية تقع على عاتق األجهزة اإلعالمية والمثقفين، عبر مناقشات     

ًلقد فشلت الدولة فشال ذريعا عندنا في منطقتنا، وباألخص في الدول المتعددة . رصينة ً
القوميات واألديان والمذاهب، مثل سوريا والعراق ولبنان، في بناء دولة التعدديه القومية 

ة، سواء كانت مقادة من قبل أحزاب القومية العربيه أم اإلسالم السياسي، على والديني
ًالرغم من أنها جاءت بعد مرحلة التحرر الوطني؛ فهي فشلت فشال ذريعا في بناء او  ً َّ

ًين، ال بل لم تسع إلى ذلك أصالنسج عالقات صحيه بين المواطن َ   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بنظرية القطيعاتخدم لحكم الشعوب والسيطرة عليهو القطيع يس أسلوك الجماعات ، 

من ها إليفيتبع الشخص سلوك الجماعة التي ينتمي  ب،يدعمها عنصرا الخوف والترهي
  ....دون تشغيل دماغة

  
ق  سار بالقطيع في منطقة وعرة حتى وصل إلى حافة وادي سحياً راعيَّنأحكى ُي    

 ء، لحقه، بحكم االقتداْ أنَّ من باقي القطيع إال فما كان،فانزلقت قدماه فسقط أسفل الوادي
  !...ا تلو اآلخر لكون النعاج والخراف اعتادت أن تقادواحدً

  
 بينما ،مكانياتإلهم كائنات محدودة اَّنأفيغدو الناس كالروبوتات مبرمجين يعتقدون     

لسيطرة على و يعمل باأ يقود ْنّوهذه النقطة يعلمها م د،نسان ليس لها حدوإلمكانيات اإ
 وكذلك ،كما حصل بما يعرف بالربيع العربي يالجماعات وفق نظرية الشاة والراع

 مساحات شاسعة حيث استعمل الخوف والترهيبعلى عندما سيطر تنظيم داعش 
  ... في انتشار وباء كورونا في ظل غياب الوعيآلن يحصل اما  و،ونظرية القطيع

  
 يغرس ، لألسف، في مجتمعاتناْ ولكن،ليةؤولمس يغرس شعور اْنأ النظام يجب َّنإ    

  !روح الطاعة واالنصياع للسلطة
  ؟...أفال يتفكرون    
  ؟...أفال يتدبرون    
 ؟...أفال يعقلون    
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 الكراهية وتعبيراتها المتنوعة بشكل عام، هي سمة خاصة باإلنسان من دون الكائنات

ٌة فيه وإنما مكتسبة، تنتجها وتنعشها وتحتضنها ظروف األخرى، لكنها ليست حالة فطري
ٌمعينة يمر بها الفرد أو الجماعة لتغدو في بعض الحاالت صفة مالزمة ألخالقيات هذا 

وهي من السلوكيات أو التعابير الحياتية األكثر سلبية في المجتمعات . الفرد أو الجماعة
مل مجموعة أكبر من البشر، تجمعهم وبخاصة إذا تجاوزت الحالة الفردية، لتش. البشرية

محددات ذات صبغة أو صفات مشتركة كالعرق أو الدين أو الطائفة أو الطبقة 
  .وغيرهاأاالجتماعية، 

 
وبالطبع يكون من .     على المستوى الفردي يكون لخطاب الكراهية تأثير سلبي محدود

أما إذا .  في حدها األدنىالسهل مواجهته والتغلب على تأثيراته السلبية التي تكون عادة
ًجاء هذا الخطاب على المستوى الجمعي وشمل طيفا واسعا من النسيج االجتماعي، فإنه  ً
يخلف تأثيرات هدامة في المجتمع الذي يبرز فيه هذا الخطاب، وبخاصة إذا قوبل برد 
فعل مماثل من مجموعة أو مجموعات أخرى في ذلك المجتمع، وقد يقود إلى حروب 

ؤدي إلى تفكك المجتمع إياه وتشرذمه، كما حصل في المجتمع السوري عندما أهلية ت
انحرفت الثورة عن منطلقاتها ومبادئها الوطنية األساسية، وذلك بعد عسكرتها وأسلمتها 
بدعم وتمويل وتدخالت خارجية، مما أدى إلى هيمنة التطرف والفوضى عليها، وتحول 

اطية إلى عنف وتدمير وتهجير متبادل بال هدف مسارها من المطالبة بالحرية والديمقر
َّتنفيذا ألجندات ال تمت لسوريا وال للسوريين بصلة، مما شوه الصورة وأفسح بالمجال  ً
لخطاب الكراهية والتطرف الذي هو دخيل على طبائع وأخالق اإلنسان السوري الذي 

لعناصر اتصف عبر العصور باالنفتاح والتمدن والتفاعل الحضاري مع مختلف ا
والشعوب التي مرت على سوريا عبر آالف السنين، وكان نتيجتها بناء حضارة اعتبرت 

إذ لم يكن اختراع أول أبجدية في التاريخ طفرة عابرة في حياة . مهدًا للحضارة اإلنسانية
لكن الظروف القاسية التي عاشها المجتمع السوري في العقود األخيرة . اإلنسان السوري

صر من السلوك والتوجهات الفئوية ال يمكن أن تشكل بأي حال مرحلة من أعادته إلى ع
ًالتطور الطبيعي للمجتمع الذي رغم كل شيء، بقي فيه اإلنسان السوري في الغالب مياال  َّ
ًللتعبير المنطقي عن موروثه الحضاري، ومعبرا في سلوكياته الفردية عن تلك السمات 

لكن . ناصر التنوع والتعددية في بيئته الطبيعيةالحضارية في التفاعل والتكامل مع ع
مرور حوالي ستة عقود متواصلة من أسوأ أشكال التشويه التربوي والنفسي والثقافي 
واالجتماعي المتعمد والمدروس، ترك بال أدنى شك آثاره التي تجلت في سلوكيات 

ًاعتبر طرفا في مجموعات عديدة أثناء الثورة من جهة النظام وأعوانه، كما من جهة من  ُ
المعارضة، رغم عدم دقة هذا التوصيف الذي شمل جميع من وقفوا في الجهة األخرى 
وفي مقدمتهم مجموعات اإلرهاب والتطرف الديني والطائفي بكل أشكالها ومسمياتها، 
والتي جعلت من خطاب الكراهية إيديولوجيا خاصة بها تطبقها على كل من ال يبدي 

  .ولراياتها السوداءالطاعة العمياء لها 
 

 :    وهنا يمكننا تمييز أربعة أشكال من خطاب الكراهية وهي
 :اجتماعي- اقتصادي-    

    هذه الصيغة من نظرة الكراهية إلى اآلخرين نجدها منذ أقدم العصور التاريخية في 
ِّوهي التي تعبر عن نفسها بالمستوى . سلوكيات بعض فئات المجتمعات البشرية

أسود، -محكوم، أبيض-عبد، حاكم-ِّتابع، سيد-مرؤوس، زعيم-رئيس(ي بصيغة االجتماع
ومع التطور الالحق برز شكل آخر من المفارقة يمكن ). طائفة-كافر، طائفة-مؤمن

ًوهذا األمر كان وما زال مرتبطا ارتباطا وثيقا بالوضع ). ريف-مدينة(تسميته  ً ً
  ).فقير-غني: (االقتصادي

  
لطبقات االجتماعية التي أفرزها التطور اإلنساني منذ بداية هذه كما نرى مكونات ا

االستيطان البشري وبناء القرى الزراعية أو المستوطنات األولى التي استدعى وجودها 
متطلبات القيادة والتنظيم وتوزيع مهام العمل وتقاسم الثروة، التي لم تتسم على الدوام 

بالحصة األكبر من الثروة في حين جهد العمل بالعدالة والمساواة، مما جعل األقوى ينعم 

وبالطبع يتولد عن هكذا . الذي يقدمه يكون في حده األدنى، هذا إذا شارك في أي جهد
حالة نوع من الكراهية التي تنعكس في الواقع بأشكال مختلفة من السلوك حيث لن يكون 

ًالعنف احتماال استثنائيا مستبعدًا ً.  
 

ه على هذه الحالة هي ثورة العبيد بقيادة سبارتاكوس ضد     ولعل أقدم مثال نسوق
وبالطبع يروي لنا التاريخ الكثير من هذه الثورات . م. ق73اإلمبراطورية الرومانية عام 

واالحتجاجات عبر العصور، حيث كان الدافع الرئيسي لها هذا التمييز المبني على 
  .وق له سوى الطاعة العمياء لسيدهكراهية اآلخر واحتقاره باعتباره أدنى مرتبة وال حق

 
  قومي-عرقي. 2   

    في أواسط القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين برز مفهوم القومية كإطار 
تمييزي للمجموعات البشرية التي تتشارك في بعض المقومات الخاصة مثل الرقعة 

ًانطالقا من . وغيرهاالجغرافية واللغة والعرق والعادات والتقاليد والمصالح المشتركة 
هذا . هذه المقومات نشأ مفهوم القومية واألمة ومعها برز الصراع القومي بين األمم

ولكسب هذا الصراع الذي تحول إلى . الصراع الذي كانت المصالح أساسه ودوافعه
الشكل العسكري العنيف والحروب المدمرة، كان البد من تغذية مشاعر الكراهية والحقد 

ًكام تجاه األمم والقوميات األخرى المغايرة التي توسم دائما باألمم المتخلفة من قبل الح
. ًواألقل شأنا في الوقت الذي يتم الرفع من شأن المجموعة التي ينتمي إليها ذلك الحاكم

وكان ذلك بدايات النهاية لعصر االمبراطوريات التي كانت تشمل مجموعات عديدة من 
ًرية عصرا جديدًا أصبحت الدولة القومية سمته األساسية، الشعوب واألمم، لتدخل البش

حيث تسود اللغة الواحدة والعرق الواحد والرقعة الجغرافية الواحدة لمجموعة من الناس 
  .تجمعهم هذه المقومات

 
 إيديولوجي-سياسي. 3    

     لم تكد الدولة القومية في أوربا تستقر حتى ظهر مفهوم جديد بالتزامن مع الثورة
الصناعية أو باألحرى كنتيجة لها، وهو مفهوم اإليديولوجيا السياسية الذي بدأ به كارل 

. ماركس وفريدريك إنجلز وفلسفتهما المبنية على صراع الطبقات في المجتمع البشري
هذه اإليديولوجيا التي كانت فلسفة أممية عابرة لحدود الدولة القومية ومناصرة لطبقة 

ًقة رأس المال، وقد أوجدت بذلك نوعا جديدًا من خطاب الكراهية العمال في مواجهة طب
، وأدخلت البشرية في )ياعمال العالم اتحدوا(، تحت شعار )عامل-رأسمالي(الطبقية، 

صراع إيديولوجي مع انتصار الثورة البلشفية في روسيا، ومن ثم الصين وبعض الدول 
 التطبيقات الستالينية المدمرة والتي ًولكن ما كان أكثر خطورة وتدميرا هي تلك. األخرى

وكان من أهم نتائجها انهيار النظام الشيوعي . كانت طبقة العمال نفسها أكبر ضحاياها
المبني على هذه اإليديولوجيا بتفكك االتحاد السوفييتي ومنظومة الدول التي كانت تتبعه 

  .في أوربا الشرقية، وعودتها مجددًا للدولة القومية
 

 طائفي-يدين. 4   
ً    كانت المنطقة العربية عموما، وسوريا من بينها، منطقة مغيبة عن الوعي طوال 
َأربعمئة سنة من االستعمار العثماني، الذي نظر إليه من قبل الغالبية المسلمة من السكان  ُ

ولم تصل أفكار الثورة الفرنسية في التنوير . على أنه خالفة إسالمية ال تجوز مناهضتها
ًساعد في ذلك أوال عودة . ة إلى هذه المنطقة إال بعد حوالي قرن من قيامهاوالحري

وكذلك . ًالمتخرجين المتنورين من الجامعات األوربية إلى بلدانهم حاملين أفكارا جديدة
قيام الحرب العالمية األولى والتدخل الغربي لتحرير البلدان العربية من الحكم العثماني 

تلك الوعود التي انتهت باالنتدابات وما رافقها من . العربيةوالوعود بإقامة الدولة 
إرهاصات على جميع األصعدة، ومن أهمها التعرف على نمط الحياة الغربية وأشكال 

وقد كان لهذا تأثير على نمط التفكير المحلي . أنظمة الحكم وأسلوب تعاملها مع المواطن
 األحزاب السياسية في ظل االنتداب وبخاصة في سوريا التي بدأ فيها السوريون بتأسيس

وكان من بين تلك األحزاب حزب اإلخوان المسلمين الذي كانت بدايات تأسيسه . الفرنسي
 بتأثير مباشر من حزب اإلخوان المسلمين في مصر ومؤسسه حسن 1937في حلب عام 

رأسها وكان يدعو إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية وإقامة الدولة اإلسالمية وعلى . البنا
ومن ال يدين باإلسالم في هذه الدولة فهو إما ذمي من أهل الكتاب وعليه أن يدفع . الخالفة

  .ًالجزية، أو كافر، وحكمه في هذه الحالة إما أن يسلم أو يقتل شرعا
 

الديني خلق هوة عميقة -    هذا النمط من التفكير السياسي
ئات بحسب َّبين مواطني الدولة الواحدة عندما قسمهم إلى ف
مما يعني . معتقداتهم الدينية وليس بحسب انتمائهم الوطني

انتقاص كبير في حقوق فئة من المواطنين وتفضيل فئة 
وهذا يخالف مبدأ . أخرى عليهم ومنحها كامل الحقوق

المواطنة والحرية وحقوق اإلنسان، مما وفر بالنتيجة المناخ 
وخلق . خرالمالئم النتشار مشاعر وخطاب الكراهية ضد اآل

ًأجواء مشحونة بالتعصب وعدم المساواة تحت سقف وطن 
  .يفترض فيه أن يكون للجميع
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    لم يقتصر األمر لدى اإلخوان المسلمين على من هو غير مسلم، وإنما تعداه إلى 
فكان الزمن، وفق هذا المفهوم، يعود بنا . ًالطوائف األخرى اإلسالمية غير السنية أيضا

ور الوسطى حينما لم تكن البشرية قد أدركت بعد معنى حقوق اإلنسان إلى بدايات العص
والمواطن وال مفهوم الدولة الحديثة القائمة على أساس المساواة بين المواطنين كونهم 

  .مواطنين ال رعايا يتصرف بهم الحاكم المطلق كما يشاء
 

. ينية متطرفة    ومن الطبيعي أن تتصاعد حدة خطاب الكراهية في ظل هكذا دعوات د
لكن ما خفف حدة هذا الخطاب في سوريا تحديدًا قبل قيام الوحدة السورية المصرية عام 

، هو وعي المواطن السوري العام مقارنة بالدول العربية األخرى، وتأسيس 1958
وكذلك أحزاب قومية عربية عابرة للدين . أحزاب وطنية أخرى ذات شعبية ال يستهان بها

ال بل كانت في مواجهة شبه دائمة مع حزب ). أمة عربية واحدة(ر وللحدود تحت شعا
ًاإلخوان المسلمين العابر للحدود أيضا، لكن على حساب القومية والعلمانية، حينما نادى 

  ).األمة اإلسالمية الجامعة(بـ
 

    هذان الخطابان كانا متضادين ومتخاصمين على الدوام، لكنهما من جهة أخرى كانا 
ي رؤيتهما لآلخر أيا كان خارج إطار العروبة بالنسبة للقوميين، ولإلسالم السني متفقين ف

  .بالنسبة لإلخوان المسلمين
 

    مع مجيء جمال عبد الناصر إلى سوريا وصلت فكرة القومية العربية أوجها، 
 ومعها تصاعد 1963وتصاعدت أكثر مع وصول حزب البعث إلى السلطة بانقالب 

ُوعانت المكونات األخرى من االضطهاد . ضد كل من هو غير عربيخطاب الكراهية 

ونكران الحقوق األساسية والحرمان من الكثير من الميزات التي كانت متاحة للعربي 
ُوباشرت السلطات سياسات التعريب الممنهج لكل المكونات األخرى تحت ذرائع . وحده

. ًعا من التدمير الممنهج لتلك الوحدةالتي كانت في الحقيقة نو) الوحدة الوطنية(ومسميات 
فقد كانت الهوية الوطنية السورية في طور التشكل في أواسط الخمسينات، مع كل ما 
يعنيه ذلك من تقدم وتطور على كل صعيد، حتى جاءت السياسات القومجية لتهدم كل ما 

قالل، من بناه الوطنيون السوريون في مرحلة االنتداب وخالل قرابة عقد من عهد االست
فجاء أولئك ليوقفوا مسيرة الهوية الوطنية بشعارات . توجه جماعي نحو المستقبل الواعد

ثم جاء حافظ األسد ومن بعده . القومية والحرية واالشتراكية الفارغة من أي مضمون
وريثه ليقضيا على كل ما يمت للوطنية وللحرية وللحياة ولكرامة السوريين بصلة، 

  .يا من وحشية ليوصال سوريا إلى الحال الذي نراها عليه اليومويجهدا بكل ما أوت
 

    من أجل أن يتمكن حافظ األسد من تنفيذ مشروعه في االحتفاظ بالسلطة والغنائم التي 
توفرها له وألبنائه وعائلته أطول مدة ممكنة، عمل على التجييش الطائفي التدميري 

محسوبيات وأباح الرشوة على أوسع نطاق، َّللحمة الوطنية السورية، وشرع الفساد وال
َّوقرب الفاسدين واالنتهازيين ومنحهم المناصب واالمتيازات، في الوقت الذي كان 

ِالوطنيون األحرار يقبعون في السجون ويعذبون في أقبية أجهزة األمن المتغولة ّ.  
 
      
  
 

بالصحوة اإلسالمية، ُ    من جهة أخرى، فقد جرى أسوأ استخدام للدين في إطار ما سمي 
، حيث وفرت المليارات 1973عندما ارتفعت أسعار البترول بصورة جنونية بعد حرب 

الفائضة لدول الخليج لإلنفاق على نشر النسخة الوهابية من اإلسالم المتطرف في 
ًوعوضا عن استخدام هذه األموال الفائضة في دعم . المنطقة ودول العالم األخرى

َ في الدول الفقيرة وبناء المدارس والجامعات والمستشفيات، سخرت المشاريع التنموية ِّ ُ
َّلتمويل المشاريع الخاصة والجمعيات المغلفة بمسميات خيرية لشيوخ الدعوة الوهابية 

ًواإلسالم المتطرف، والتفاخر ببناء آالف الجوامع وأكبرها في العالم في مناطق غالبا ال 
ات اإلرهابية المسلحة تحت عناوين الجهاد المقدس، تحتاجها، ناهيك عن تشكيل الجماع

وتقديم التمويل الالزم لها دون حساب، مع كل ما يرافق من خطابات مغرقة في الكراهية 
والعدوانية وتسفيه اآلخرين وتكفيرهم، ممن ال ينتمون إلى هذا التيار المغرق في الجهل 

  .والتطرف والعنجهية
 
  
 

    كان للبترودوالر أثر تمهيدي لتمجيد ثقافة الصحراء وأفكارها األبعد عن الحضارة 
والمبادئ والقيم اإلنسانية، ودعوات الجهاد والتكفير والغزو والغنائم والسبايا، 
والمتعارضة كليا مع كل المواثيق والعهود والقوانين التي شرعتها األمم المتحدة في هذا 

وهنا لنا أن نتخيل مدى الضرر النفسي واالجتماعي . د الماضيةالمجال خالل العقو
ًوعمق الشرخ الذي يمكن أن يصيب مجتمعا كالمجتمع السوري في صلب ما تبقى له من 
َّوطنية وروح التسامح واإلخاء جراء هكذا خطاب مشبع بالكراهية، وبخاصة إذا علمنا أن 

عن أن يكافحهم، وهو النظام ًنظام األسد كان يفسح بالمجال أمام هؤالء عوضا 

ًكما يروج دائما) العلماني( كان يفعل ذلك ليبرر لنفسه أساليب القمع الوحشية في . ِّ
مواجهة الثورة الشعبية العارمة من أجل الحرية والكرامة، تحت حجج ومبررات مكافحة 
اإلرهاب والتطرف، في الوقت الذي يطلق سراح أعتى اإلرهابيين من سجونه ليؤسسوا 
تنظيماتهم المتطرفة ويوفر لهم مستودعات مليئة باألسلحة والذخائر عندما يأمر جنوده 
باالنسحاب من مواقع معينة ليغزوها اإلرهابيون ويستولوا على ما تركه لهم النظام من 

  .غنائم الستخدامها في مكافحة الثورة وقمع الثوار
 

ل التواصل االجتماعي ووصولها     ومع توافر خدمات االنترنت المتطورة وانتشار وسائ
ًلكل بيت وشخص تقريبا، بدأ المتطرفون وأصحاب الفتاوى يلقون بمواعظهم الغريبة 
، محرضين الشباب على الغزو والجهاد وكسب  وهم يتبجحون أمام الكاميرات كوكالء 

، فيندفع هؤالء لتفجير أنفسهم وسط التجمعات المدنية وهم يبتسمون. الغنائم من الكفار
  .ألن الشيخ قد وعدهم بالحوريات التي جهزت نفسها الستقبالهم في الجنة

 
    وصلت كارثة التطرف الديني اإلسالمي أوجها بعيد عسكرة الثورة السورية، وإطالق 
سراح مئات القادة اإلرهابيين المتمرسين من سجون األسد في سوريا ونوري المالكي 

بتشكيل جيوشهم الخاصة من الجهاديين المتطلعين الموالي إليران في العراق، ليبدأوا 
لالرتقاء إلى الجنة بسفك دماء الكفار والمناوئين، ومناهضة ثورة الحرية والكرامة 

ومن الملفت أن يتلقى هؤالء الدعم المالي غير المحدود من منظمات وحكومات . وإنهائها
 أردوغان في تركيا التي كما تلقت الدعم اللوجستي من حكومة. خليجية وفي مقدمتها قطر

مما رفع مستوى . فتحت لها طرق تمرير السالح والمتطوعين للجهاد على أوسع نطاق
حيث ما يزال السوري يعاني . ًخطاب الكراهية إلى أقصى الحدود وأكثرها عنفا ومأسوية

ْولم يعد معيبا أن . ًمنه عالنية أو بصورة مضمرة في جميع المناطق السورية تقريبا ً
  .ر المرء به على مرأى ومسمع الجميعيجاه

  
  
 

      
.     ال شك أن هذا النوع من الخطاب هو أخطر ما يواجهه أي مجتمع على اإلطالق
. َّولذلك فقد سنت المجتمعات المتحضرة القوانين لتجريم صاحب هكذا خطاب ومعاقبته

 التي يفترض بها أن َّأما في الحالة السورية فإن هذا الخطاب نراه يصدر عن السلطة ذاتها
ال بل تقننه بما تسن من قوانين . تواجهه وتحد من تأثيراته الهدامة للمجتمع وللفرد

وإجراءات حكومية تمنح بموجبها الحق واالمتيازات لبعض الفئات والطوائف 
  .واألشخاص في الوقت الذي تحرم اآلخرين منها

 
رى، حيث تسيطر التنظيمات أما من الجهة األخ.     هذا من جهة النظام ومؤسساته

المتطرفة، فاألمر ال يحتاج إلى أية قوانين أو إجراءات تنظيمية، وإنما إرادة الفرد المسلح 
لذا . أو زعيم المجموعة أو من يمثله في أي وقت وفي أي مكان يمكنه ممارسة نفوذه فيه

أو القومية أو حتى فإنه في هذه الحالة ال يجد المغايرون في الدين أو المعتقد أو الطائفة 
بالرأي أمامهم سوى الهجرة خارج تلك المنطقة إذا توفرت لهم هذه اإلمكانية، أو مواجهة 

  .مصيرهم
 

ً    إن مواجهة هكذا نوع من الخطاب لن يكون سهال في ظل هذه الظروف، إن لم يكن  َّ
، يجهد بكل فالنظام الذي يفتقر إلى أي نوع أو شكل أو حس بالمسؤولية الوطنية. ًمستحيال

ما يملك من قوة للمحافظة على وضعه الذي تعب، ومنذ عشرات السنين، لترسيخه 
ًوهو مازال يقاوم أي تغيير مهما كان بسيطا، طالما استمر . بالشكل الذي هو عليه اآلن

داعموه الروس واإليرانيون على موقفهم، في الوقت الذي لم يمارس المجتمع الدولي أي 
إلى حل سلمي لالنتقال إلى النظام الديمقراطي الحر، ووضع ضغط حقيقي للوصول 

الحلول العملية وسن القوانين الالزمة لكل المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري 
  .اليوم، وفي مقدمتها مشكلة خطاب الكراهية

 
َّ    على الطرف اآلخر نجد أن المشكلة هي ذاتها، حين يمارس داعمو تلك المجموعات 

ب ذاته تجاه اآلخر المختلف أو المعارض، فكيف لهم أن يجبروا من يستخدمونهم الخطا
  !!!لسلوك مغاير

 
    يبقى األمل، على ندرته، عندنا نحن السوريون العاديون المجردون من أية سلطة أو 
َّقوة، ومع ضعف اإلمكانيات، أن نفعل شيئا يكون له تأثير فعال في الساحة السورية  ً

ال بل يهدم المرتكزات التي . وى ال مصلحة لها في مواجهة هكذا خطابالمحتلة من ق
ومع ذلك فإن هذا ال يعفينا من المسؤولية . بنت عليها خطابها التحريضي ضد اآلخر

لمحاولة زرع بذرة المحبة والتسامح وقبول اآلخر المختلف في تربة الوطنية الحقة، 
ار الدائم المتالك أية مساحة ممكنة على واستمرارنا بتغذيتها باإلرادة الصلبة واإلصر

أرض الوطن وفي عقول وضمائر السوريين، لتوفير المناخ المالئم لنمو هذه البذرة، 
  ا عواصفـــانت قبل أن تهب علينــــل السوريين، كما كــــوانتشارها مع األيام لتشمل ك

 البترودوالر وخطاب الكراهية

  الثورة وانكشاف املستور

 سبل مواجهة خطاب الكراهية



  

  اليساري
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  . الكراهية والحقد والجهل
 

ن تجارب اآلخرين الناجحة في تخفيف حدة التوتر     في هذا المجال علينا أن نستفيد م
المجتمعي بين الفئات المتصارعة على أساس النظرة الفوقية، أو التقييم المسبق أو غيره 

ولنا هنا في تجربة نيلسون مانديال في جنوب إفريقيا خير مثال، . من مسببات الكراهية
ق، فإن هكذا تجربة تدفعنا ورغم هذا الفار. مع مالحظة الفارق الكبير بين الحالتين

أو أن تلهمنا األيام . البتكار حلولنا الخاصة عندما يحين الوقت للمواطن السوري أن يقرر
  .ًالقادمة قائدًا وطنيا على شاكلة مانديال

 
    وحتى ذلك الحين، علينا أن نبحث عن السبل التي توصلنا إلى مبتغانا بكل إصرار 

 : وفق الظروف التي نمر بها حاليا، التاليوجدية ومن أهمها من وجهة نظري،
لقاء جامع لكل القوى واألحزاب والشخصيات الوطنية لصياغة خطاب وطني جامع     • 

يتسم بالموضوعية والتسامح ورفض أي شكل من أشكال الكراهية لآلخر المختلف 
ا مع ًوتدشين تجمع بما يشبه رابطة الوطنيين السوريين يضم كل من يرى نفسه منسجم

  .هذا التوجه الوطني اإلنساني، مع حيادية تامة تجاه أي موقف سياسي خارج هذا اإلطار
تشكيل لجنة من الحكماء مهمتها مراقبة سلوك ونتاج وخطاب كل المنضوين تحت     • 

  .هذا العنوان لتحديد مدى انسجامهم مع المبادئ األساسية التي تقوم عليها الرابطة
  . لهذا التجمع مفتوح للجميع لنشر كل ما يتعلق بهذا التوجهإنشاء موقع خاص    • 
القيام بنشاطات وفعاليات للتوعية والتنوير في هذا المجال وبيان مدى األضرار التي     • 

  .يلحقها خطاب الكراهية بسوريا الوطن وبالسوريين كمواطنين
لدول المهتمة لشرح العمل بجدية باسم هذا التجمع للتواصل مع القوى الفاعلة وا    • 

لطموحات والمبادئ على أرض مهمة هذا التجمع وطلب المساعدة لتجسيد هذه ا
  الواقع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    لماذا ؟ لماذا لم تطرق الحداثة والديمقراطية بل والحرية والسيادة بابنا حتى اآلن

  السبب هوالدولة؟ هلرهاب إرهاب الدينى بل وإل ليس فقط ا،رهابإلابتلينا منذ عقود با
   ...ةم كل هذه العوامل مجتمعأ ...السياسة...  الدين... الفقر...الجهل

  
سوسيولوجيا الجمهور (حمد خليل فى كتابه الرائع أطروحات يطرحها الباحث خليل أهذه 

 ييكشف من خالله الواقع المرير الذ. )وسط المعاصرأل فى الشرق اي الدينيالسياس
 فمنذ اجتماع .نتاج سلطته الجمهوريةإا عن مجال ً المستبعد دائميلعربيعانيه الجمهور ا

 ي بقوة رجال الدين والسياسة فةالسقيفة وحتى يومنا هذا وهذا الجمهور مأخوذ عنو
 ها فى عقلية الجمهور ويوضح ضرورة تحريرً هذا الكتاب يغوص عميق.يعالمنا العرب

 ولكن هذا التحرركيف يكون؟ وما ...أسالمية بلدان عربية وي بعدما أغرق فى دمه فًالَّأو
  لياته؟آ

  
لة العالمة هى نتاج و فالد. الكفيلة بهذا الدوري العلمانية وحدها هَّهنا يوضح الكاتب أن

 علمانية علمية مستقلة عن َّإال أو متعلم والعلمانية ال يمكنها أن تكون يمجتمع علن
وسط أل جرى تسويدها فى الشرق ايجية التلويو تلك األيد،لوجية الدينية والسياسةيويدإلا

 الجمهور َّنأ إلىا ًمشير... كما يرى الباحث، المعاصر من باكستان حتى موريتانيا
 ين لمقدسين مفترضين هما المقدس السياسين مثاليتي مطبوع فى ذهنه صورتيالعرب
  لذلك يظل طوال، خارقي استثنائيء فى مقابل شي عادشيء ويتصرف كأنه ي،والدين

 من معرفتهما ًا بدالًيتم تطبيعة على تقديسهما معو بل ،اًالوقت فى حالة خوف منهما مع
 لذلك يصبح شعب خائف من الحاكم ي، والسياسي التاريخي أجيفى اطارهما السوسيولو

 يخضاعه سواء للخطاب الدينإا من السهل ًا وثقافيً أبجدييِّ فالجمهور األم.)ةماالع(ومن 
 غير قادر على استيعاب ه الوقت نفسييكون فو ،سيطاته وتسطيحاته بكل تبيأو السياس

من المجتمعات العربية كما يشير  %5ل سوى ِّ ال يشكي الحديث الذيالخطاب العلم
  .الباحث

  
 السلطة فيياه طرإالتى أسكنها ) خانة السكون( فى اً يبقى هذا الجمهور ملتزميولك

 عن معركة العلم هبعادإينهما على ضرورة  بي جرى اتفاق ضمن، وقد)ي والدينيالسياس(
 لذلك يظن ؛ه تكمن مصلحتةي ما يقدم له من معرفة هو العلم كله وفَّن أاًمَالحديث موه

 ، ينقذه من الضالليرفع الذأل ما يقدم له هو العلم اَّيدلوجيته أنإالجمهور الغارق فى 
رهاب سلطة عامه إ يمتمثل فالرهاب المزدوج إل من اي الجمهور العربيوهنا يعان

 جرثومة ه لذلك أصبح جمهور ملتبس منفصم يوجد بداخل.وسلطة خفية أصولية يمينية
 إلى يفتقر ي فالعالم العرب. العلم وتقنياتهَّستبعاد المعرفة النقدية ومن ثماالعنف والخيال مع 

   .نظمة دامجة تدمج الفرد فى بينتة الجماعية وتدمج القوى االجتماعية فى نظام عامأ
  
ساس لجنون القوة الذى تعانيه أل المصدر اي فه؛الواقع المرير تتشكل الفوضى  هذايف

رهاب الفكرة السياسية إرهاب الفكرة الدينية المطلقة وإالجماهير العربية الواقعة بين 
سبابها أ قدرية بعد ما غابت عنه ه مشاكلَّنأا يعتقد الجمهور ًيضألذلك و .المطلقة

  . حلقات مفرغةي وهكذا يدور ف، الناحية الدينيةييجاد حلول لها فإ ىإل فيلجأ ،السياسية
  
 شخصية إلى شخص ثم إلى ظل هذا المناخ ال يتحول ي الفرد فَّ أن إلىويشير الباحث 

 تقوم فوقه ، بل يتحول إلى مجرد نسمة أو رقم من أرقام الرعية،مستقلة مميزة ومبدعة
 ،هذه الحالوفي  ؛ مواطن وسط جمهورنا أنه هلكالمامعنى و ي،اسي والديني السطتاسل

 بسبب ذلك مواطن وطن أخر ، وهو وهو مقموع بسياسة دولتهيكيف يكون مواطن سياس
 هل يخرج ،وطان والدولأل غياب مفاهيم اي ف...!! الملكوتيو فأيجده فى المنفى 

  مواطنون من هذا الجمهور المستلب؟
  

 بشكل َّالإمواطنيين وسط هذا الجمهور ا أننا لن نجد  تساؤل يطرحه الكاتب مؤكدً
ما أ ، أو كحنين إلى األصلٍ انتماء المواطن إلى وطنه كتراث كماضي يعنيرومنس

ى ن وما مع...ه مواطنيي فما معنى وطن ال يحم...ينتماء إلى هوية وطنية فشكل لفظالا
ء وهل مثل هؤال.  بالخارج لتجديد هيمنتهايحكومة وطنية تفترس مواطنيها وتستقو

 القوانيين والدساتير لماذا تفعل بهم حكوماتهم يا؟ ولو كانوا كذلك كما فًمواطنون حق
  ذلك؟ 

  
ها رساالت توحيدية مسالمة َّسها على أنفم نِّ الديانات فى العالم العربى تقدَّنأيرى الباحث 
بحاث العلمية السوسيولوجية غير أل بينما تجعلنا ا،غير لفة والمحبة الإلتدعو إلى ا

 ةال وهو الحرب كتعبير عن جنون القوأ ،خر لهذه الدياناتآ اًيدلوجية نكتشف وجهإلا
  . يكراه االعتقادإلوالتعصب والعنف المرتبط با

  
حاول المثقفون العضويون التصالح مع ُ يي، والدينيفى مثل هذا الجو من التعصب السياس
،  والدين داخل جمهور خاص للسياسةنة تقديم عقللكتلتهم االجتماعية التاريخية من خال

  ال. يكون المرجع للعلمي إلى مجتمع شبه علمي نجاحهم مرتبط بتحول المجتمع العربَّلكن
 من َّبد الف ، مسلم باالكثريةي المجتمع العربَّأن وبما .اً من تمدين الجمهور نفسه فكريَّبد

ياسية سالم صراعات سإل ايك فل هنا.هليةأل للحروب اي موضوعياسترجاع تاريخ
 والكوفة وغرناطة ة كما حدثت فى مك،مَّقدُ تْنأ َّبد ودينية تمأل صفحات هذا التاريخ ال

وحروب أصولية فى مصر والجزائر .. .لبنانو فلسيطن ي كما تكررت ف،نبولطواس
 متعصب يبغى التفريق بين جمهور مسلم مؤمن وجمهور سياسن وهنا ي؛والسعودية

  . رادته بالقوة إا لفرض ًياسي منتظم سيسالمإا وجمهور ًمذهبي
  

 ي لذلك فالفوضى ه، مجرد كما مهمل بالقوة ال بالفعلي الجمهور العربَّنأيرى الكاتب 
 فوضى هذا ي والديني يقتحم السياس.الستغالله شكال االستالب والنفاذ لهذا الجمهورأ

 بل ،ةالجمهور الستغالله ليدور الصراع أو التحالف بينهما على هذه الضحية السهل
ا ًيضأصوليين أل وتقدم سياسات ا،تتحول سياسات الدولة إلى مناورات على الجمهور

 ي وعدم وعي الفراغ السياسً مستغلة،بةآ مما يزيد المشهد ك،ها مناوراتَّنأنفسها على 
ه طاغية ظالم مستبد َّله الحاكم بأن صفت ف، بالظلم االجتماعىهالجمهور المستلب وشعور

 تتوارى صورة المناضل ، ظل ذلكي ف.صولية وتوهمة بالجهادأللجنة ابواب اأوتفتح له 
أ ًصولية التى سميت خطألوجة ام عرفه الجمهور قبل الي الذي اليساري الوطنيالسياس

  . صحوة أسالمية على حد قول الكاتب
  

ا فى َّ أم. ورجل الدينيهذا الطرح تتعاقب بل تنحصر السلطة بين السياسل ومن خال
 فبعد استبعاد رجل الدين ظهر التعاقب على السلطة بين ،ا يرى الكاتب وكم،الغرب
ا لهذا ًا ومؤسسيًا معرفيًطارإ ي الديمقراطيم المرجع االجتماعَّ ورجل العلم وقديالسياس

 فبدون ثورة علمية فى عالمنا العربى لن يكون هناك جمهورية للعلماء وال .التعاقب
 ه، وتستمر باستمراره وبقوته تقوم باسم، الجمهور حكمي فالجمهورية الحديثة ه.جماهير

   ا ما؟ًفهل سيتحقق ذلك يوم




  
 

 

  ليفةخجيهان 
 مصر
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 ليس غياب سميرة، ورزان ووائل وناظم، مسألة حقوقية أو سياسية فحسب، وال هو  

كذلك مسألة أخالقية فحسب، إنه فوق هذا كله مسألة دينية، أو دينية سياسية، تنفتح على 
ر وإعادة التفكير في ما هو ديني، تسائله عن معناه وتدعوه إلى مساءلة نفسه، التفكي

  .وبخاصة في تراكبه مع السياسي
  

َّ    ذكرت في غير مرة سابقة أن شعار النسوية المعاصرة الشخصي سياسي والسياسي : ُ
ًهذا صار ظاهرا أكثر بعد تغييب سميرة على يد إسالميين . شخصي، يمثل تجربتي كذلك

ويبدو أن سنوات من الغياب المحكم، نحو ستة اليوم، . 2013ي الشهر األخير من ف
ًتسوغ التفكير بأن الشخصي صار دينيا سياسيا، والديني السياسي شخصيا ً ً.  

  
ً    ليس ظاهرا ما يمكن أن يعنيه ذلك، لكنه يبدو شيئا متميزا عن االهتمام الفكري  ً ً

ولعله متميز كذلك عن .  قبل اغتياب سميرة وبعدهُوالسياسي بالشأن الديني، مما مارسته
ًمقاربة أكثر مخاصمة لإلسالميين أو أشد انفعاال حيالهم، مما أخذت أمارسه بارتباط مع 

يتصل األمر . تحول موقع اإلسالميين في الصراع السوري، وأكثر بعد اغتياب سميرة
ة الدينية، بجعل الدين باألحرى بتوطين هذه التجربة المخصوصة في قلب الدين والتجرب

ُساحة لمعركة أخالقية وسياسية، يساءل فيها عن معناه ويدعى إلى تبرير نفسه أمام 
  .هذه معركة شخصية وسياسية في ما يخصني، وبصورة ما دينية. المغتابين ومجتمعهم

  
    في واقع اليوم، يشغل الدين موقع ذروة التبرير أو إضفاء الشرعية عند قطاعات 

ن السوريين، الشيء الذي يحتاج األشخاص واألفعال واألفكار إلى تبرير أنفسهم واسعة م
أمامه، وال يحتاج هو إلى تبرير نفسه أمام أي شيء أو استمداد شرعيته من شيء 

ال تنزع جرائم إسالميين متعددين ومتنازعين في ما بينهم . ُهذا مجادل فيه اليوم. خارجه
قط، وإنما هي تضعهم ومعتقدهم في موقع المطالبين موقع ذروة التبرير عن معتقدهم ف

  .هذا تحول يمكن للعمل الفكري تعزيزه. بتبرير أنفسهم
  

ً    أن يكون الشخصي سياسيا والسياسي شخصيا كان يعني حركة مستمرة من طرفنا،  ً ً
المعتقلين والالجئين والنساء وعموم المعرضين للتمييز، تستكشف السياسي في تجاربنا 

ي في السياسة، فتحول دون أن يتعإلى السياسي على الشخصي والخاص، أو أن والشخص
ومثل ذلك في شأن العالقة بين . ينعزل الشخصي والخاص عما هو سياسي وعام

ًفال يستطيع الدين أن يمارس أدوارا عامة تطال . الشخصي والديني أو الديني السياسي
ًيبقى مماثال لذاته فقط، متعاليا على ًحياة األشخاص، فضال عن أن تكون إجرامية، وأن  ً

وفي سياق الثورة السورية، وأشكال ظهور اإلسالمية . ًمساءالت المتأثرين شخصيا به
فيها، تنتقل مساءلة الديني السياسي إلى نطاق تكويني، يتجاوز حقنا الشخصي في 

ِالمساءلة، إلى اكتساب هذا الحق مكانة تأسيسية، مؤسسة ومكونة للمجتمع و ّ   .السياسةُ
  

    وأتكلم على الديني السياسي للقول إن األمر ال يتعلق بتعاليم مجردة، وال بصيغ التدين 
الشخصية العالمة أو غير العالمة، وال الصيغ االجتماعية الطقوسية التي ربما تميز 
َّاإلسالم الشعبي، بل باإلسالمية الحديثة والمعاصرة، وهي مركب ديني سياسي، ال تمايز 

وبقدر ما إن الدين هنا سياسة .  بين سياسة ودين، أخذ بالظهور في القرن العشرينفيه
والسياسة هنا دين، فإن كل جريمة سياسية يرتكبها إسالميون هي جريمة دينية في الوقت 

ْفإما تنزع عنه الصفة األخالقية، أو يصلح . نفسه، بما يضع الدين نفسه تحت المساءلة ُ
ال يعترض بصورة متسقة على .  مع مقتضيات حياة أخالقيةوتعاد هيكلته كي يتوافق

ًذلك َمن ال يعترضون على ما تقوم عليه اإلسالمية المعاصرة جوهريا من الربط الوثيق  ْ
وهو ما يعني أنه من وجهة نظر علمانية فقط يمكن التفكير في . بين الدين والسياسة

  .ًدينية حتما في الوقت نفسهجرائم اإلسالميين كجرائم سياسية دون أن تكون جرائم 

    والمسألة ليست مسألة نقاش فكري أو سياسي مجرد، إنها مسألة شخصية لكثيرين 
خطف امرأتي وأصدقائي في دوما وتغييبهم، . اليوم، كاتب هذه السطور واحد منهم

وقبلهم خطف أخي وأصدقاء آخرين في الرقة وتغييبهم، وقبلهم وبعدهم االعتداء على 
وأن تكون الجريمة جريمة  .اة كثيرين حيثما سيطر إسالميون، هي جرائم دينيةحرية وحي

تغييب، محاطة بكل هذه السرية والكتمان طوال ست سنوات، فهذا ينقلها حتى من نطاق 
ًالجريمة الدينية إلى نطاق الجريمة التأسيسية، لتصير بمثابة جريمة اغتياب للناس جميعا 

ستنادًا إلى المماثلة القرآنية بين االغتياب وأكل لحم األخ ًأو أكل للحم الناس جميعا، ا
  ). االغتياب والتغييب والغيب: مقالتي(الميت 

  
القتل والسرقة (ًاغتال جيش اإلسالم وداعش كثيرين، وسرقوا الكثير، وكذبوا كثيرا 

ان هذه جرائم دينية، فوق كونها سياسية، ما دام الطرف). والكذب هو الثالوث األسدي نفسه
ٍلكن حين يتعلق األمر بتغييب مديد المرأتين ورجلين، . ينكران تمايز الدين والسياسة

مشفوع بالسرية والكتمان، وحين يتعلق األمر بتغييبات داعش التي غابت هي بالذات 
ًوظل غياب مغيبيها طي الغيب، تكف الجريمة عن أن تكون دينية سياسية لتصير أمرا 

ًية تأسيسية، معوال على أن يعني ذلك نقطة انفصال وتحول في أقول إنها جريمة دين. آخر ِ ّ ُ
وتحديدًا على أن يعني مساءلة . مسار الديني السياسي في مجتمعنا وفي نطاق أوسع

جذرية لإلسالمية بوصفها التجسد المعاصر للديني السياسي، التجسد الذي يحتكر لنفسه 
ُاالغتياب الشرعي، أي مرة أخرى أكل لحم جميع  الناس، والذي لم يسائل نفسه بصدد َّ

ْ، ولم يدن )قتل الكلمات(والكذب ) قتل الممتلكات(والسرقة ) قتل البشر(ثالوث االغتيال  ِ
  .مرتكبي الجرائم في أي وقت

  
    المساءلة الجذرية ال تتحقق من تلقاء ذاتها، وال على يد إسالميين يتشاركون المثال 

ًمشايخ وعلماء يظهرون تحجرا فكريا شديدًا ليحتفظوا الديني السياسي ذاته، وال على يد  ً
ْإن كان لجرائم . بشيء من سلطة على جمهور يبدو أنهم يدركون تراجع ثقته بهم

ْاإلسالمية في االغتياب تحديدًا أن تصير نقطة انقطاع وتحول فاألمر يقتضي إحالل هذه 
 الجرائم، في ضرب من الجرائم في قلب اإلسالمية المعاصرة واإلسالمية في قلب هذه

التفخيخ المتبادل، يقوم به المعنيون بعيش حياة أخالقية، والمتضررون من اإلسالمية أو 
َّونعلم أن هذه الجريمة واحدة فقط . قضية المغيبين أساسية في هذا الشأن. الديني السياسي

في من نظائر كثيرة، مورست بعناد وإصرار على يد إسالميين في الغوطة الشرقية، و
سجون اإلسالميين . حلب والرقة والجزيرة، وفي إدلب ومناطق من حماه والالذقية

  .وشرعييهم المكفهرين تضاهي في القسوة سجون األسديين وضابط مخابراتهم
***      

ً    قضية سميرة ورزان ووائل وناظم مهمة بحد ذاتها، لكنها يمكن أن تكون اسما عاما  ً
فعال قتل وإيذاء وتغييب مارسها إسالميون كثيرون في لقضية أوسع بكثير تحيل إلى أ

  .سورية وغيرها
  

: َّ    وأعتقد بالتحديد أن القضية تحوز طاقة كامنة كبيرة تؤهلها لطرح مسألة مفصلية
أعني قدرة اإلنسان على التوجه والتصرف على نحو أخالقي . االستقالل األخالقي

فاعل مع اآلخرين والتدرب على وضع اعتمادًا على ضمير شخصي يتكون من خالل الت
أتكلم على استقالل أخالقي حين يستغني . النفس مكانهم والنظر إلى النفس بعيونهم

سميرة ورزان وائل وناظم، بين . الضمير عن والية دينية، ويظهر في استقالل عن الدين
 يحظوا ليس فقط لكونهم ضحايا إلسالميين لم. كثيرات وكثيرين، يجسدون هذه اإلمكانية

ُبتضامن أي إسالميين آخرين، وإنما لكونهم فاعلين أخالقيين مجربين ومعروفين قبل 
الثورة وأثناءها، وكانوا يقومون بواجبهم في التوثيق والشهادة على الحصار والعيش بين 

هذا فيما احتاجت جرائم اإلسالميين إلى (المحاصرين، دون الحاجة إلى دين من أجل ذلك 
  ). حصلت عليهتشريع ديني، و

  
وسميرة . رزان دافعت عن الحق في العدالة للسلفيين الذي انتهوا إلى خطفها وتغييبها

َّكانت معتقلة ألربع سنوات عند األسديين، ما يعني بكل بساطة أن اإلسالمية التي خطفتها 
في األربعة، وفي المرأتين . قبل نحو ست سنوات هي استمرار لألسدية بوسائل أسوأ

تتجسد إمكانية أخالقية غير دينية، رفيعة في شجاعتها واتساقها، ثم إمكانية ال بخاصة، 
  .أخالقية دينية، استثنائية في خستها وشرها

  
ً    ليست قضية المرأتين والرجلين مصممة خصيصا إلثبات االستقالل األخالقي 

رية ما بعد ووجوب هذا االستقالل في مجتمعنا اليوم، أو لراهنية التأسيس ألخالقية تحر
ْدينية، لكن ما كان يمكن أن يكون لدينا مثال أفضل من قضية األربعة من أجل تأكيد هذه 

أعني بالتأصيل ترسيخ هذه األخالقية في العالم، . االستقالل والعمل المثابر على تأصيله
وفي وجودنا وفعلنا فيه، وفي تجاربنا األشد مأساوية، وليس البحث عن أصل قديم 

لدينا أصل بالغ القوة هو القصة الهائلة . ليه، وال الوكالة عن موتى غابرينوالجلوس ع
للثورة السورية، ولدينا أمثوالت تغييب ذات قوة دينية، ارتكبها إسالميون مختلفون ولم 
يعترض عليهم أشباههم من اإلسالميين اآلخرين، ولدينا أمثوالت إيثار وشجاعة وكرم ال 

  . األربعةتحصى، من أبرزها المغتابين
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َّ    ثم إن االستقالل األخالقي الذي صار اليوم، بعد تحطم الثورة السورية، جزء أساسي 
َّمن معركة الحرية، يتجاوز إثبات إمكانية أخالقية ال دينية إلى إثبات أن االنضباط 
الحصري بالنظام الديني يؤدي إلى نتائج ال أخالقية، أو إلى أخالقية طائفية تبيح الشر 

يحول االنضباط الحصري بالدين، اإلسالم وغيره، دون .  الغير أو تحث عليهحيال
تقمص الغير أو مشاركة الغير من جهة، ودون نقد الذات ومراجعة الذات ولوم الذات، 

ْقصر البر على من هم منا ومثلنا هو التعريف األصلح . وبدونها ال يتكون الضمير َ ّ ِ
ترن البر للمثيل بكره ومعاداة غير المثيل أو غير لألنانية وليس للخيرية، حتى لو لم يق

هذه العقيدة شر مضاعف ألنها . المسلم، على ما تقضي عقيدة الوالء والبراء السلفية
َّتوجب أن تجافي، وفي بعض صيغها أن تؤذي، من لم يبادرك بسوء، لمجرد أنه ليس  ْ ْ َْ

  .منك ومثلك
  

َّ لكن فقط ألن معيار الصدق في أداء ْ    يمكن لألقربين أن يكونوا أولى بالمعروف،
لكن فعل . َّالمعروف هو أن يؤدى ألول محتاج، لذاك القريب الذي يستبعد أال تراه العين

الخير للغريب المجهول الذي قد ال تراه بعد اليوم أرفع أخالقية من فعله للقريب حين 
ب وغريب فيه إلى ينتفي الرياء، وهذا حتى لو كنا في عالم ال تتجه الفوراق بين قري

األلماني الذي يقصر فعل الخير على مواطنيه هو أناني وليس . االمحاء كعالمنا اليوم
. ًأخالقيا، أنانيته تأخذ اسم الوطنية أو التفوقية البيضاء أو حماية الجذور المسيحية أللمانيا

ْومن أحسنوا لمسلمين وغير مسلمين من الالجئين إلى ألمانيا هم بالضبط من ال  يعتنقون َ
ٍأصحاب هذه العقيدة في ألمانيا هم يمين شعبوي معاد للالجئين، . عقيدة والء وبراء ألمانية

  .وبعضهم نازيون جدد يحلمون بإبادة الالجئين، المسلمين منهم بخاصة
  

ً، فضال أو تكرما ممن يفعل الخير، بل هو جوهر "فضيلة"    وليس فعل الخير للغريب  ً
ًذا بقدر ما يكون الخير شيئا متميزا عن األنانية، أي عن شيء أتوقع فكرة الخير بالذات، ه ً
رعايتي لوالدي (، أو عن تسديد دين سابق )مثل رعايتي ألطفالي(عائدًا منه ذات يوم 

جوهر الفعل األخالقي ". ًكما ربياني صغيرا"، فأرحمهما وأدعو لهما بالرحمة )المسنين
ابن "إنه . ًفه وال أرجو من إحساني له مقابالًهو أن أفعل خيرا للغريب الذي ال أعر

  .ًالذي يحتمل أال ألتقيه يوما بعد أن أكون قد أحسنت إليه" السبيل
  

َّ    في هذا الشأن يتبين المرء واقعا مطردًا، يسوغ ما تقدم قوله من أن أخالقية دينية  ً
لثورة لم تسجل خالل نحو تسع سنوات من ا: ًحصرا تفضي إلى الشر ال إلى الخير

بالعكس، عدا . السورية واقعة مشهورة واحدة لفعل خير أحسن بها إسالميون لغيرهم
الجرائم الكثيرة، ثمة روايات متواترة عن االستئثار بموارد عامة لمصلحة الفئة الخاصة، 
بما فيها تبرعات مغتربين متنوعين، قدمت باسم اإلسالميين وأعطيت لمن يوالونهم 

  .ًحصرا
***      

  
ّلكنا بال ريب في وضع أفضل بكثير لخوض معركة االستقالل األخالقي في مواجهة      ُ َ

. اإلسالمية لو لم تكن معركة االستقالل السياسي ضد الولي األسدي متعثرة كل هذا التعثر
ًلكن لعلنا نكون أقل تعثرا، على مستوى تنظيم سجل التفكير على األقل، بالربط بين 

َّليوم ويحث عليه في آن حقيقة أن اإلسالمية واألسدية صارتا يسهل من ذلك ا. الصراعين
اليوم عنصرين في بنيتين دوليتين عدوانيتين على حد سواء، غير متعاديتين فوق ذلك، بل 
ومع رسوخ أشد لألسدية بحكم اندراجها في مركب إقليمي ودولي متعدد األطراف، فيما 

 أن وضعت كل بيضها في السلة يبدو أن موازين اإلسالمية تخف أكثر وأكثر بعد
  .التركية

  
ٍ    ويبدو أن هناك سلفا تهافت لإلسالمية، أو انحدار وتداع متسارع، وثيق الصلة في  ً
تصوري بغثاثة تفكير اإلسالميين وفجور ممارساتهم وقت صعودهم في سورية في 

تهافت الشيء المهم هو تحويل ال. ًسنوات ما بعد الثورة، فضال عن تبعيتهم التركية
واالنحدار، أو زوال السحر الديني هذا، إلى تحرر وإلى قيم إيجابية، تلبي حاجة شبان 

هذا . وشابات إلى معنى للحياة وسند للواجب والعدالة دون دين أو بتصور مغاير للدين
   ُميدان للعمل التحرري لطالما أهمل في حداثتنا طوال قرن ونصف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ِإلهة تستحم في جرون عيوننا ُ ٌ 
َتعد باعتزاز فضة دموعنا ّ ٍ ُّ, 

ِثم تلف جناحيها؛ بحبور األثرياء؛ على قاماتنا المغتربة ِ ِ َُّّ. 
ُأجمل ما فيها؛ معجزات معانيها ُ: 

ٍإنها تزيد وتنقص كصالة ولي مريض ّ ِ ُ ُ ّ! 
ِوإنها أغنى من األبد ّ.. 

ِوأوسع من تطلعات الرغبة ّ ِ ّ ُ 
ُّلكنها؛ أقل  !ِ من لقمة فقيرّ

ُيفتش فيها المطر الرسول ّ ُ ُ ِّ.. 
ِعن القمح المخطوف ِ ِ.. 
ّفتبرز له آيات التعتيم ِ ُ ُ ُ! 

 
ٍامرأة من غرابة بكر ٌ.. 

ّتنسب للعالقة بين القمر والليل ِ ِ ُ ُ 
ِهي األكثر ظهورا على شاشة الشائعات ً ُ: 

ِتشرد كثيرا باألوسمة؛ ً ُ 
 ّوتعري لها كتفيها

َبينما؛ تقلب خرائب  ِ كفيها في وجوهنا المنفطرةُ
 ّلكنها؛

ِومهما ألصقوا بها من تهم األسماء ِ ُ, 
ِلم تغرم إال بالنشيد ّ ّ ْ.. 

ّولم توكل حدودها إال للشرف المزمع عرسه في فتوة الدم ِ ُّ َ ِ ِ ّ ّ ْ! 
 

ّمذ رسا التاريخ على شواطئ عفتها ُ.. 
ِونام المؤرخون في فراش األساطير ِ َ َ.. 

ًأنجبوا موتا باطال؛ يتع ِايش معنا بموجب القرابة ً ٍ ُ! 
 ..َوصار رحمها

ًيضمنا بحنو؛ ويتمنى لنا جوعا سعيدا ً ّ ّ ُ! 
 

ِالبالد دبوس في القلب ٌ ّ 
َنقبل رأسه الشريف ّ ُ َ ُ ّ 

ُنبكيه؛ ونسبه ّ ِ 
    ْلكن؛ ال نرميه

 

  

 

  سعاد حممد
 سورية

 



 

 

    
ار -12         ات ال د:: ال ز 1::  43 رق   الع                                  2020 ت

 ًن المالحظ عموما الضعف التدريجى فى عملية م َ
. ًالخلق واإلبداع لدى المبدعين عموما، ومنهم الشعراء

شاهدت ذلك لعدد من أعظمهم مثل أحمد فؤاد نجم 
وصالح جاهين وعبد المعطي حجازي وغيرهم، وإن 
َّكان هذا ال ينفي وجود استثناءات ظل أصحابها فى قمة 

ق األخير، ومن بينهم رائد يقظتهم وإبداعهم حتى الرم
الشعر العامي فى مصر، بيرم التونسي، وكذلك عبد 
الرحمن األبنودي وغيرهما، وعلى القمة من الجميع 
ّيأتى شاعرنا العظيم فؤاد حداد، هذا الرجل الذي كان إذا 

ًجرح ينزف شعرا، وحين ينام يحلم بكالم مقفى َ ِ ُ.  
 

ّ حي الظاهر في ّ    هو فؤاد سليم أمين حداد، المولود في
» عبيه«، والده من بلدة 1928 أكتوبر28القاهرة في 

ّاهتم الوالدان بتعليم . ّبلبنان، وأسرته مسيحية مارونية
ّسليم حتى تخرج من الجامعة األميركية في بيروت،  ّ ّ
ّمتخصصا في الرياضيات المالية، وجاء إلى القاهرة  ّ ً ّ

ّليعمل مدرسا في كلية التجارة في جامعة ف ّ ً ّؤاد األول ّ
ّويحصل على لقب البكوية، " جامعة القاهرة حاليا"

ْوعندما أنشئت نقابة التجاريين في مصر، منحته  ّ ُ

  .ّالعضوية رقم واحد
 

ّ    أما والدته زكية، فهي من مواليد القاهرة في  ّ19 
، جاء أجدادها السريان الكاثوليك 1907يونيو /حزيران

اها في القاهرة، أبوها ّإلى مصر واستقروا فيها وولد أبو
ّمن عائلة أسود التي جاءت من دمشق الشام وأمها من 

  .عائلة بوالد من حلب
 

 :ّ    يقول فؤاد حداد عن نفسه
ّأنا مصري من أصل شامي ال يغتفر احتشامي" ٍ ّ 

  "َهينطلق من حيشاني صوت الجموع المفرد
 

ّ    تعلم في مدرسة الفرير ثم مدرسة الليسيه الفرنسيتين ّ ّ ّ ،
ّواطلع مبكرا على التراث الشعري العربي في مكتبة  ّ ً ّ ّ

ّوالده، وكان منذ طفولته يريد أن يصبح شاعرا، ولما  ً
ّألساعد الناس حتى تكون : "ُسئل عن السبب أجاب

  ".حياتهم أفضل
 

ً    بدأ فؤاد حداد النشاط األدبي تزامنا مع نشاطه  ّ ّ
ّالسياسي كشيوعي حتى النخاع، عام  ّ ٌ تلميذ ، وهو1944ّ

ّبالمدرسة حيث كان ينشر قصائده في الدوريات األدبية  ّ
ّوالجرائد الحزبية، وكان اسم أول دواوينه  أفرجوا عن «ّ

وقد اختار هذا االسم الجريء » ّالمسجونين السياسيين
ّفي تلك الفترة انطالقا من موقف وطني وسياسي  ٍّ ٍ ً

 تحت اسم 1952واضح، وقد صدر هذا الديوان عام 
  .، بسبب من الرقابة» وراء القضبانأحرار«
 

ّ    اعتقل فؤاد حداد للمرة األولى من عام  ّ  إلى 1953ُ
ّ، وقد أفرج عنه لمدة شهرين فقط عام 1956عام 

، وخرج من المعتقل ليكتب كما لم يكتب من قبل، 1954
، وكتب بعدها ّ»حنْبني السد«وصدر ديوانه الثاني 

ّمحتفيا بكل حركات التحرر الوطني ّ ّ ّ من كل أنحاء ً
ّكما اعتقل للمرة الثانية من أبريل . العالم  إلى 1959ُ

، وهي الضربة األمنية الكبرى للشيوعيين 1964أبريل 
ًالمصريين وتجميعهم معا في سجن المحاريق فى 
ًالواحات، وفى هذه السنوات الخمس كتب كثيرا، بل 
ّتفجرت بداخله طاقات فذة وصنعت تراثا فريدًا، وقرر ً ّْ ٌ ّ 

ّأن يكتب كل يوم قصيدة ليرفع من الروح المعنوية  ّ
  .لزمالئه

 
ٍ    كتب فؤاد عن كل شيء وعن كل الناس، بنفس  َ ُ ّ

ّمصري وعربي وأممي ّ ٍ ّكانت فلسطين همه الشخصي، . ّ ّ
 :شاغله األكبر» الغالبة«وكان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ..من جنود األرضمسحراتي «
  ..منقراتي كل دقه بفرض

  ..أطلب غنايا زي أب ضناه
  ".القدس الحت فى الطريق حضناه

 
بعد بيرم "    وما بين هذا وذاك، كان المؤسس الحقيقي 

ّلشعر العامية المصرية الحديث، يقول عن " التونسي ّ
 :ِنفسه

ّأنا والد الشعرا فؤاد حداد" ّ 
 أيوه أنا الوالد وياما والد

ّالسه ربيتهم بكل ودادأب ّ"  
 

    وكانت آخر أبياته التي تركها على المكتب ليلة 
ّ، هي الملخص 1985وفاته، يوم األول من نوفمبر 

 :الوافي لسيرته
 َمات اللي كان حالف يموت وال يقطع دابر"

 "أمل المساكين في األكابر
 منين يا عم إبراهيم؟
 قال لي أنا من الطير
 يا ميت صباح النعيم

 يا ميت صباح الخيرو
 ما أحلى الشقا لما أشقى

 بقلب أعقل وأشقى
 ّمن العقول الشقية
 أعدل جناح الطاقية

 وافتح عراوي الصديرى
 ّلسه في حياتي بقية

 تسأل عيوني اللي عاشقة
 الطير مزاج واال نشأة؟
 وال الغرام اللي جابني
 والجو صاحي وعجبني
 أقول لك الحق يا ابني

  ".كلنا من الطير
 
  عالم فؤاد حداد ال حدود له، فضاؤه رحب ال يعترف   

بمقاييس الجغرافيا الطبيعية، أرضه تتكلم العربي 
وسماؤه تظلل كافة البشر، وأشعاره تعبر عن اإلنسانية، 
فمعانيها تهدهد قلب عجوز كوبي على شواطئ هافانا، 
وتمسح دمعة فالحة من أعماق الريف بقرية صينية 

مة على وجه فتاة على ترعة صغيرة، وترسم االبتسا
المحمودية، فهو الشاعر الوفي لتعاليم جيفارا والباحث 
عن العدالة االجتماعية فى ثورة عبدالناصر ضد الفقر 

  .والجهل والمرض
 

    انحياز فؤاد حداد للبسطاء فى قصائده ليس صدفة 
فالشاب الذى طحنت . لكنه جزء من تكوينه الثقافي

 مطلع الخمسينات بسبب تبنيه جدران المعتقل عظامه فى
ًللفكر الشيوعى ظل وفيا ألفكاره، رافضا السير فى  ً
قطيع المهللين للسلطة، رغم تقديره إلنجازات عبد 
الناصر ومشروعاته القومية التى كتب فيها ديوانه 

ْ، وال عجب فى أن يحمل ديوانه األول »حنبني السد«
» يينافرجوا عن المسجونين السياس" عنوان 1952سنة 

ألسباب » أحرار وراء القضبان«قبل أن يتغير اسمه إلى 
  .رقابية

 
    منذ بواكير حياته انحاز فؤاد حداد إلى الطبقات 
الشعبية الكادحة والمسحوقة والمستضعفة، وحارب 
الظلم والقهر والقمع واالضطهاد، وحلم بمجتمع 
المساواة والعدالة االجتماعية، الذي ستبني صرحه 

 . حين المعطاءةال والفالسواعد العم
 

 انتمى فؤاد إلى الحزب الشيوعي المصري وانخرط في






  

 

  
 رياض حسن حمرم
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 صفوفه وشارك في معاركه النضالية والكفاحية ضد 
ًالفقر والجوع واالستغالل واالنسحاق الطبقي، ودفاعا 
ًعن الخبز والكرامة والفرح اإلنساني، وعاش محاربا 

األخير، على الجبهة الثقافية بقلمه الثائر حتى يومه 
َّوجسد في قصائده العامية الغنائية الرفض المباشر 
واالحتجاج العنيف ضد القهر والجور، وراح يرثي 

أيام العجب "الشهداء كما لم يرثهم أحد فى ديوانه األخير 
، وذلك بعد أن اجتاز عقبة مرضه في العام "والموت
 .  الذي كانت أهم أعراضه الدوخة1977

 
خمس ( وحتى وفاته 1980ة من العام وفي الفتر

ًكتب ما يقرب من ثلثي جملة أعماله، تاركا لنا ) سنوات
ًثروة ثمينة من الشعر العامي، وأيضا المنثور، تجارب 
عن السجن والفقراء والثورة والنضال والتضحية، 

  .األحياء والشوارع
 

بمعجم شعري " أيام العجب والموت"    يتميز ديوان 
 المنابع التى استقى منها كلماته وأثبت ثري تتنوع فيه

ُفيها أنه ال توجد كلمات خاصة بالشعر دون أخرى، كما 

استخدم الشاعر كلمات عربية فصيحة وصلت لدرجة 
استخدمها فى صياغة تسعة " عين شمس"أنه فى قصيدة 

أسطر شعرية كاملة دون أن يحدث بذلك أي خلل فى 
يوظف الكلمات َّالقصيدة، لكن فؤاد حداد استطاع أن 

الفصيحة فى قصيدة عامية عندما تطلبت منه الضرورة 
الفنية ذلك كي يتقمص الشاعر دور الدرويش المتصوف 

  :الذى يرى بقلبه ما ال يراه اآلخرون حيث يقول
  أومأ الجثمان ال أهذي
  أومأ الجثمان بالوهم

ِفى رثاء الميت والتأبين ْ  
  .أومأ الجثمان يا قومي

 
ٍد الديوان توجد اشارات دالة على     فى جميع قصائ

الذات مثل ضمير المتكلم وياء النسب وياء الملكية وفى 
بعض القصائد ذكر الشاعر اسمه واسم والده كما فى 

، األيام التى رحل "الطلق والتهنين والدة الندى"قصيدة 
فيها رفاق النضال جودة سعيد الديب ودمحم عباس وأم 

ين رثاهم الشاعر صفوت وفخري مكاري، هؤالء الذ
جودة "بحرقة ونحيب، ومن أمثلة ذلك قوله فى قصيدة 

  ":سعيد الديب
  آدي أيام العجب والموت

  جت بسرعه زي غمضة عين
  ليه ما قلتش زي لمح البصر

  ّكنت باتقلب على الجنبين
  والكابوس من كل جنب يجيني

  
  :يقول" عين شمس"وفى قصيدة 

  غنوتي شكل اللي ضاع مني
   أتعس مغيبفى مغيب الفجر

  
  :يقول" عن حصار بيروت" وفى قصيدة النبض 

ٍبلغوا بيروت باني حزين ّ  
  فى الحواري محطة البنزين
  ديدبان حارس على جسدي

  انتباه الفجر للمغرب
  العرب البسين بدل عنكبوت

  .والمفتش كل يوم بيفوت
  

  : يقول" فخري مكاري" و فى قصيدة 
  قولوا كلمه كبيره تتحمس

  ألراضي جدورتمشي تضرب فى ا
  افتحوا الباب اللي متربس

  سكتوا الغفر اللي فوق السور

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :يقول" النبض"وفى قصيدة 
  كنت بالعربي باغني لكم
  كنت حالف تحت عين هللا
  ٍاني آخد حقي من موتي

 
أيام العجب "    ترتبط التشاكالت الداللية فى ديوان 

قات لتشكيل ببعضها البعض عبر عدة عال" والموت 
المسار الداللي، فالعالقة بين الذاكرة والذات عالقة 
تواصل حيث تتواصل الذاكرة مع الشاعر وتحرضه 
على مواجهة أيام الغياب والموت والنسيان وتذكره 

  ":أم صفوت"بنضاله القديم كما فى قصيدة 
  ّقلنا طول الليل ماونينا

  افتدينا النور بأغلى شهيد
ٍمعتقلنا اخضر بادي   ناّ

  ٍمعتقلهم زي قطع االيد
  

ِّ وهذه العالقة هى المحفز والمحرك لرغبة الشاعر في  ِّ
استعادة قدرته على المقاومة ومن أمثلة ذلك يقول فى 

  ":الماضي تحت الطبع"قصيدة 
  ّقدروا ان الدم كان عصفور
  ّقدروا ان الشمس كانت سر
  الزم ارسم نفسي باألحسن

  
 الغياب والموت ويدخل الشاعر فى صراع مع أيام 

الطلق "والنسيان ليستعيد ما ضاع منه كما فى قصيدة 
  : يقول" والتهنين والدة الندى

  قلبي زي رغيفي تحت الباط
  ابتدينا من تالت سنوات
  آدي أيام العجب والموت

  
وهنا تتدخل الذاكرة وتلعب دور المساعد للشاعر فى هذا 

  : وفى قصيدة االستغفار يقول. الصراع
  كنت ماشي فى نوريستحيل ان 

ّان ظلك يتمحى بالغصب ٍ  
  

ٍفتعود اليه غنوته التى ضاعت منه يرددها فى مواجهة 
  : أيام العجب والموت

  خلي صوتنا بعد موتنا مليح
  مش عمل باطل وقبض الريح
 .مش كالمنا اللي هيبقى تراب

 
 فالشاعر فى هذا". ام العجب والموتـــأي"وان ـــيبقى دي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   شاعرالربابة، كما فى-الديوان يرتدي عباءة الراوي 
، يرسم فؤاد حداد أيقونة لهذا "فخري مكاري"قصيدة 

المناضل الراحل صديق دربه حيث يقول فى بداية 
  : القصيدة

  لما اغني يا ليل يا ليل تكبر
  صوتي بيرد الولد السمر
ّاللي شب وقب واتخمر ّ ّ  

  من عجينه وطينه مصريه
  وتي قمريهربي يجعل ص

  قادره ما تبطلش سجع وهديل
  طول ما بتحس العطش والنيل
  فخري كان زي النبات األصيل

  
 كان المنشدون وشعراء السيرة أسالف فؤاد حداد 
يبدأون قصائدهم بذكر النسب العريق للبطل ولكن فؤاد 
حداد لم يجد أعرق من الطينة والعجينة المصرية 

د األسمر فخري الول"بملمسها ورائحتها لينسب لها 
َّ، ثم يرسم الشاعرأمنيته أمامنا ويدعو ربه أن "مكاري

ٍيجعل صوته قمرية تغني عن احساسه بالعطش والنيل 
 فى هذا الحوار رسم الشاعر عن  .وفخري وأمثاله

ِطريق التمثيل االستعاري والرمزي بصوت فخري من 
منظور باطني صورة نابضة خريطة لقلب فخري الذي 

ًنة المصرية حقال يرفض أن تحاط به تشكل من الطي
األسوار، نرى فيه السنابل وكيزان الذره والنور 

هذا القلب الحقل عندما أراد /والشباب ونسمع الزغاريد
َّأن يكشف عما في داخله ويغالب القهر والصمت دفع 

ًثمنا فادحا  ً ..  
  

وفى المعتقل يصف الشاعر هجوم مأموري السجن على 
  : المضربين عن الطعام

  ِتدبح المغرب سحن عامله
  مشنقه لليل وتأبيده
  الديابه برتبة المأمير

  يصرخوا فى الناس أقف عندك
  فخري من أربع آالف كامله
ّالتفت سماهم الهكسوس ٍ  
  ٍالرموز سبقتنا واالشارات
  انكتب نمشي على الجمرات
  .ّوالسجون ندخل تالت مرات

 
م العجب أيا"    كالم ال ينتهي عن الشاعر وعن الديوان 

   نأيها الشاعر العظيم، كم نفتقدك اآل"... والموت
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  ،ّنعم وألف نعم، لقد دمر االحتالل األمريكي بلدنا العراق، لكن هناك أمور شائكة

  .أعتقد يجب وعلينا التوقف عندها بشجاعة وبدون مبالغات وشعارات رنانة فارغة
  

ة َّ    أحد أهم إفرازات االحتالل و ما نتح عنه، أثبت أن الجماعات التي كانت محسوب
بشكل عام، هي قوى تكالبت وال تزال تتكالب على دوالر ) المعارضة العراقية(على 

ومن أجل الدوالر، فعل وما زال يفعل هؤالء كل شيء وأي . العراق ال أكثر وال أقل
فساد ال محدود، لصوصية ال محدودة، عمالة علنية وبفخر ال يعلوه فخر، حمامات : شيء

عب بأكمله وتحطيم العلوم والثقافة والفن، تحطيم دم، قتل وخطف وتعذيب، تجهيل ش
التعليم واإليغال بهذه العملية من دون ترددد، تحطيم الجهاز الصحي، وإحدى نتائجه 
ًنراها بعد بدء جائحة كورونا، حيث يقف الجهاز الطبي عاجزا، فاقدًا أهم متطلبات القيام 

ّلقد دمر هؤالء . ر الطبيبما يلزم لحجر المصابين ومعالجتهم والحفاظ على الكاد
اإلمكانيات العلمية والفنية وسحقوها مما اضطر األغلبية منهم للهجرة وهؤالء يبدعون 

ًوأوال وقبل كل شيء، خلق هؤالء ألنفسهم جهازا . في بلدان الغربة التي احتضنتهم ً َّ
ألمان ًقضائيا أفسد منهم، مهمته الحفاظ على الفساد والفاسدين، وبذلك ضمنوا ألنفسهم ا

  .من أية محاسبة قانونية
  

  .    هذا غيث من فيض للوضع المزري والمأسوي الذي وصل إليه العراق
  

كان : َّسيأتيني أحدهم ويعيد ما تم قوله عشرات المرات
ْيتوحب أن يكون التغيير في أيدي الشعب العراقي ذاته وليس 

نعم، تحليل وطني دقيق . باالعتماد على قوى خارجية غاشمة
ًدًا ولكنه يبقى تحليال نظريا يتقاطع مع الواقع الذي كان ج ً

يعيشه العراق في عهد البعث، أو باألحرى عهد صدام 
ًسؤالي، وأبحث عن جواب عملي بعيدا عن التنظير . حسين

ْوالفلسفة الفارغة، هل كان في العراق قوى تستطيع أن تقوم 
فمن بالتغيير من دون دعم خارجي، وإذا كان الجواب نعم، 

  هي تلك القوى؟؟
  

ً    القوة األكثر حظوظا هي انقالب عسكري، وهو أمر جرت محاوالت عديدة من هذه 
الشاكلة وفشلت بسبب األجهزة المخابراتية المتشابكة التي بناها صدام حسين وهو األمر 
المعروف، اذ داخل كل جهاز أذرع طويلة لجهاز آخر وهذا اآلخر بداخله أذرع لجهاز 

َّكذا دواليك، باإلضافة إلى أن صدام حسين يتخذ خطوة واحدة ال غيرها لو اشتم ثالث وه
َّأتتذكرون عندما كان يقول إنه يرى ما وراء (رائحة تحرك، ال أقول خطوة بل رائحة 

لقد بنى صدام . لم يكن يبالغ ابدًا). النظارات الشمسية لألشخاص ويعرف كيف يفكرون؟؟
ًحصنا أمنيا خصص له أموال ا نعم، حجم . لعراق التي يسرقها اآلن لصوص العهد الجديدً

َّأقول إن صدام كان يتخذ خطوة واحدة . كبير من األموال كان يصرفها على أجهزته تلك

بعد ذلك الشم، اإلبادة الكاملة للعوائل حتى الصلة الرابعة أو أكثر، عدا عن أصدقائهم، بل 
ْوجيرانهم، وكل من التقى بهم َ . 

  
  .ى االنقالب العسكري كان شبه مستحيلالتعويل عل

  
في التغيير؟ ترى أية قوى وطنية تلك الموجودة !!) الوطنية(ّ    هل كنا نعول على القوى 

َّإذا فكرنا . على الساحة العراقية؟ ال شيء على االطالق، هكذا أقولها وبدون تردد
ً ضعيفا إلى أبعد َّبالحزب الشيوعي، وهو الحزب الوحيد األصيل في العراق، فإنه كان

درجات الضعف في الخارج بعد الضربات الهمجية التي تعرض لها اعضاؤه من قبل 
 وخروج عدد كبير جدًا من الشيوعيين إلى خارج العراق والتحاق 1978البعث منذ عام 

قسم كبير منهم في حركة األنصار الشيوعية المسلحة في كوردستان العراق، ولكن علينا 
َّبدون تردد، أن حركة األنصار لم تكن جاهزة، ال بعددها وال أن نعرف وبدقة و

بإمكانياتها ألن تقوم بفعل كبير على وزن تغيير النظام في بغداد، حتى لو استمر نضالها 
  .ُلعشرات السنوات األخرى، عدا وضع قيادة الحزب الذي لست حاليا بمحل تقييم عملها

  
ل هو من أساسيات الواقع آنذاك، القوى اإلسالمية َّالموضوع الذي يجب أال نغفله ابدًا، ب

الشيعية واألحزاب الكوردية التي بذلت أقصى ضغوطاتها وجهودها إلقناع أمريكا 
ًلم ولن اكون أنا مدافعا عن . وحلفائها على القيام بعمل عسكري إلسقاط صدام حسين

 إلقناع أمريكا تلك القوى كان لها دورها الكبير. أمريكا، ولكن يجب كتابة الحقيقة
ًبالحرب، ورتبت من أجل ذلك كما هائال من الوثائق التي تدين نظام صدام حسين 

  .َّوقدمتها لها
  

َّ نعم بالتأكيد إن أمريكا تعرف أن الكثير من تلك الوثائق تفتقد المصداقية، وتعرف جيدًا  َّ
ت إشرافها، ولكنها َّأن العراق لم يعد يمتلك أسلحة الدمار الشامل والتي تم تدميرها تح

استخدمتها من أجل اغراضها العدوانية، فهل كان للشعب العراقي إمكانية إسكات تلك 
  القوى وايقافها عن نشاطاتها؟؟

  
 في تقديري، استنادًا إلى الواقع الذي اشرت إليه أعاله، وباالبتعاد الكلي عن الهتافات 

ين الذي ساهم الشعب العراقي َّوالصراخ الذي تعودت عليه شعوبنا، إن نظام صدام حس
ذاته وقواه الوطنية وعلى رأسهم الحزب الشيوعي العراقي واالحزاب الكوردستانية، 
ّبدعمه وجعله بعبعا حقيقيا على رؤوسهم، لم يكن باإلمكان إسقاطه إال بتدخل قوة خارجية  ً ً

  .تفوق قوتها تقنيتها على إمكانية النظام
  

ّإعالن احتاللها للعراق، وبشكل خاص حل مؤسسات  ما قامت به أمريكا بعد حربها و
الدولة العسكرية بكافة صنوفها، الجيش والشرطة، هو ما جلب الكارثة األكبر على 
َّالعراق، ومن ثم خطوة مجلس الحكم المخزية التي كانت النواة األولى لزرع المحاصصة  ْ ِ

 يفترض إقامة حكومة عراقية ُالدينية والطائفية والقومية، ثم اإلجراءات األخرى التي كان
  .خالصة هي من تقوم بكافة اإلجراءات للبدء ببناء عراق جديد

  
سؤالي لرافضي أي شيء وكل شيء ومجرد رفع الشعارات، ترى كيف كان سيكون 
العراق لو استمر حكم صدام حسين إلى يومنا هذا؟؟ هل كان سيكون أفضل ولو قيد أنملة 

كان العراق يعيش وسط حمامات دم ورعب، . ي ذلكُّعما يعيشه عراق اليوم؟ أشك ف
َّواليوم كذلك، ولكن لي أمل أن الظروف اآلن أفضل لمن يريد التغيير بالمقارنة مع زمن 

  .جرذ الحفرة، قائد الهزيمة
  

ُ أرحب بأي انتقاد، بل وأعتقد أن العديد سيعتبرني أبرر االحتالل وربما أباركه، لكنني  ُِّ ُ ِّ
    النقاط على الحروفأمتلك الجرأة ألضع
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أنت حيث الموت يشبه . أنت في طريقك إلى هناك. ال تصدق. ال أنت ميت.  أنت حي

يسمونها النفس للداللة على . بقيت الحياة دون روح. انتزعت روحك بقيت حياتك. الحياة
نفس للحديث عن حياة ال ًكان ضروريا، حتى في األديان، زيادة ال. الحياة دون روح

حين صار هناك علم الطبيعة منذ قرنين أو ثالثة لم تعد الضرورة . يحتكرها رجال الدين
  .ملحة لالزدواجية؛ ألغيت واحدة منهما حسب المنحى االيديولوجي لصاحب التحليل

  
. َ    فقدت رحابة الحياة وحرية الحركة والحميمية مع اآلخرين، حتى أقرب الناس إليك

أنت . تباعد االجتماعي والحجز المنزلي تمارسهما بكل طيبة نفس كي تنجو من الوباءال
فقدت ما كان عندك من حقوق وواجبات، ولم تجد حقوق وواجبات . تمارس حياة جديدة

ًربما حانت الفرصة لجعلك انسانا ناقص اإلنسانية باسم إعادة فتح . ربما لن تجد. جديدة
  . ناهيك بالعيش الكريم. َم يبق لك مورد آخر للعيشول. طردت من عملك. االقتصاد

  
على كل حال، لم . ال ندري إذا انتهى وباء الكورونا إذا كنت سوف تعود إلى عملك أم ال

. ّالمؤسسات والشركات الكبرى تسرح العمال بعشرات الماليين. يعد موقع العمل كما هو
بين طبقة وطبقة، وبين عرق وعرق، ّأن الكورونا ال تميز ) أرباب العمل(ألم يقولوا لك 

  . كل ذلك غير صحيح. وبين قومية وقومية
  

يستطيع أرباب العمل النأي بالنفس مع إجبار العمال على ممارسة عملهم . التمييز طبقي
مثل جميع . واالختالط حتى ولو أدى ذلك إلى مخالفة قواعد الحجر والتباعد االجتماعي

يحاربون في الخطوط األمامية، وحتى الخلفية، الحروب، يأخذ قرار الحرب من ال 
سيان عند الطبقة . ويدفعون بالعمال وبقية الفقراء إلى الجبهة، للحرب والموت أو عدمه

ربما قدموا لك وسام . وإذا مت فأنت شهيد. إذا لم تمت فذلك من حظك. العليا إذا مت أم ال
  . الشهادة وعلقوه على قبرك

  
أنت . ل الذين دعوا إليهما شرط أن يكون المساس بك دونهمأنت شهيد التضامن والتكاف

لكن الذين ال . بين حياة ال معنى لها وموت ال تعرف عنه شيء. بين الحياة والموت
. ًيملكون شيئا، وليس لديهم سوى قوة عملهم، هم ال عمل يرتزقون منه، فهم أشبه بالموتى

حياة؛ األحياء الذين ال روح وال جردوا من مقومات العيش بعد أن جردوا من مقومات ال
  .نفس لهم

  
ً    السؤال الكبير هو هل سيعود ماليين العاطلين من العمل، الذين سرحوا حديثا بسبب 
الوباء إلى عملهم؟ هل تحتاج الشركات الكبرى إليهم أم سيحل مكانهم الروبوت؟ ال نتهم 

مالية معتادة على االستفادة من لكن الرأس. هذا مستحيل. الطبقة العليا بالتواطؤ مع الوباء
فتح االقتصاد وحياة الناس الذين " إعادة"بين . الفرص، حتى الفرص القاتلة لآلخرين

وليذهب العاملون . سوف يتعرضون إذا اختلطوا، فإن خيار الرأسمالية هو فتح االقتصاد
  .ُإلى الحياة األخرى في السماء

  
  ادــح االقتصــمرضون من العودة السريعة إلى فتاء والمــِّ    يحذر خبراء األوبئة واألطب

. هم معرضون لإلفالس دون فتح االقتصاد.  واالختالط، لكن أرباب العمل ال يهمهم ذلك
الدولة مصدر أموالها من الناس؛ ضرائب . مساعدة أرباب االقتصاد واجب على الدولة

م مداورة بأموال فعندما يتعرض أرباب االقتصاد للخسارة، يصلحون أحواله. وغيرها
ال يستحق . رغم الديمقراطية، الدولة ما زالت ملك الطبقة العليا. الناس عن طريق الدولة

ُيرمى بالفتات . وهناك مؤسسات مختصة بذلك. الفقراء سوى بعض أعمال البر واإلحسان
  .إلى الفقراء، ويحتفظ أرباب الثروات بما لديهم

  
.  كل منهم لآلخرين، بخصوص فيروس الكورونا    يحاول أرباب النظام العالمي إدانة

استهالك الحيوانات (هل هو مولد في مختبر أو هو نتيجة ممارسات اجتماعية خاطئة 
حتى ولو انتهى اعتداء الكورونا فيروس . ً؟ التهم المتبادلة ال تغير في األمر شيئا)البرية

فع ثمنه الفقراء والطبقات النظام الجديد يد. على الناس، سيكون العالم غير ما كان عليه
  .ًالدنيا عموما

ًالناس عموما في الحجر الكامل أو الجزئي، .     الكورونا اختصر الحياة البشرية
الحل عند أرباب العمل هو فتح . َّيشاهدون الشاشات وهذه ال تتحدث إال عن الكورونا

ن من الوباء فإنه لن إذا نجا اإلنسا. الحل عند األكثرية من الفقراء هي النجاة. االقتصاد
الحياة دون . الخيارات ضيقة أمام أكثرية البشرية. أمران أحالهما مر. ينجو من االقتصاد

ًفلنسميه موتا افتراضيا. تعدد الخيارات أشبه بالموت ً.  
  

صار الموت . ًلم يعد حدثا وحسب. ً    لم يعد الموت انقطاعا بين سلسلتين من األحداث
صار . لم يعد الموت هو ما يتمناه المرء إلنهاء حياته.  والخلفّعملية تطور نحو األمام

ّجزءا من الحياة التي تعذب المرء ِ ًصار جزءا من الحياة في حين صارت الحياة . ً
َّال ندري هل نعيش؟ كيف نعيش؟ نحن الذين لم نولد إال في رحم األزمة، أزمة . افتراضية

والدنا خلسة، وعندما كانت حياتنا خلسة، الحرب األهلية والدمار والخراب، عندما ولد أ
نقلنا حب . وعندما ظهرنا للوجود وكأننا منقذين للعالم، انتقلنا من الخلسة إلى الوجود

الوجود، حب الحياة، علم الحياة، علم الطبيعة الذي يعلو على كل ما تعنيه األديان بالروح 
  .أو النفس أو غيرها من النفايات

  
ًديدًا لم يكن أمرا مألوفا عند أبائنا وأجدادنا    اتخذ الموت معنى ج كانوا يعيشون مع . ً

وكانوا . كانوا يتحسبون لتقلبات الطبيعة. هم الطبيعة، والطبيعة جزء منهم. الطبيعة
كانت حليفهم ضد ! ًلكنها لم تكن عدوا. َّيعرفون أن الطبيعة لها تقلبات ال يمكن التنبؤ بها

َّلكن هل كثر بحيث أن الكرة األرضية لم تعد . كثر عدد البشر. لم يعد األمر كذلك. األوبئة
بمواردها تحتمل هذه الكثرة البشرية؟ الرأسمالية ال تحتمل هذا العدد الكبير من البطالة، 
أما األرض فهي تستطيع تحمل بمواردها الطبيعية ومساحاتها أضعاف أضعاف األعداد 

  . البشرية الحالية
  

كثرة البشرية تتيح . هم خالصها. السبب ليس البشر. لبشريةالمسألة ليست في كثرة ا
لإلنسان تجربة عظيمة في التكافل والتضامن، أما الرأسمالية فهي تعتبر المسنين مشكلة 

ًيعتبرون المسنين عالة على البشرية، وال يعتبرون المسنين جيال أو أجياال قبلنا، . كبرى ً
بشرية، والحنان البشري، ما يمكن االستفادة اختزنت من التجربة البشرية والحميمية ال

َّاعتبرت الرأسمالية أن اإلنسان، إن كبر أو صغر، ال فائدة منه إذا لم يكن في صلب . منه
لم يعد اإلنتاج هو ما يمكن أن يفعله اإلنسان، بل هو ما يمكن أن . عملية اإلنتاج

ء األذكياء، الذين تمتد عدد قليل من البشرية البارعين الخبرا" يبدعه"، أو "يخترعه"
بين ما ينتج الربح وما يؤدي إلى . معرفتهم بين ما يمكن صنعه وما ال يمكن صنعه

بيونغ، ايرباص، شركات الطيران، جنرال : الرأسماليات الكبرى تنهار. الخسارة
  … موتورز، جنرال إليكتريك، إلخ

  
ادها ال يهمهم إال أن عمالها إذا اشتغلوا معرضون للكورونا، أسي. ال تستطيع الصمود

َّتعرف الرأسمالية أن خياراتها األساسية تعني . يعمل هؤالء البائسون إلنتاج فائض القيمة
ال . االستمرار في اإلنتاج والموت أو الحفاظ على البشرية في الحجر وتحاشي الموت

 يريدون الموت. ًيريدون الموت ماشيا ما بين صفوف جمع القطع. يريدون تحاشي الموت
. على العاملين أن ينفذوا. ّينفذ أوامر غرف الهندسة التي تمرر الخرائط والتصميمات

الموت في مواجهة أرباب الصناعة والمال يصبح . وعلى التنفيذ أن يواجه إمكانية الموت
ًموتا افتراضيا، موتا يصيب أي بشري كان، مهما كان، ومهما كانت طبقته ًً.  

  
، فيجب على البشرية )َّويبدو أن المخفي أعظم(باء صحيحة     إذا كانت األرقام حول الو

ًفتح االقتصاد صار مطلبا عاما. ّأن تتعرض للموت في سبيل المحافظة على االقتصاد ً .
ًالموت صار نتيجة جانبية، بل صار مصيرا عاما البشرية بقيادة الرأسمالية ال تأبه . ً

الفقراء .  نفسها عن الوباءللموت ليس بسبب شجاعة أصحابها بل بسبب أنها عزلت
  .وحدهم في مواجهة الموت

  
    بغض النظر عن انتشار الكورونا فيروس، البشرية 
مهددة اآلن باالختيار بين الحياة والموت، بين فتح االقتصاد 

على األقل هذا ما يشعر . مع الموت المؤجل والموت السريع
من واحد الطبقة العليا وحدها، وهي أقل . به معظم البشرية

ال تنجو ثروة هؤالء . بالمئة من البشرية ال تهتم لهذا األمر
ال توسع لهؤالء، ال مجال . َّإال بأن يعمل العمال وبقية الفقراء
ربما كان الجدير بهم أن ال . لتراكم الثروة، دون عمل أولئك

  .يعملون
  

  ة فيمنــ المشكلليست. ل بل فيمن يرفضون العملــــ    ليست المشكلة فيمن يقبلون العم
تعلموا خالل األجيال في أن يسمحوا للطبقات .  يرفضون البطالة بل فيمن يقبلون البطالة

تقتضي التضحية والمساواة وضع أبناء الطبقة العليا في خطوط . العليا باستباحة حيواتهم
تحتاج . مسألة طبقية من الطراز األول. الرأسمالية العليا ترفض. المواجهة األمامية

الطبقة البروليتاريا إلى النضال لوضع أبناء الطبقة العليا في خط المواجهة ال في خط 
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وهذا ممكن شرط أن يجري التطويع القسري ألبناء جميع الطبقات بدون . المحسنين
أبناء السادة في . استثناء للذهاب إلى مواجهات الخطوط األولى في الحرب على الكورونا

. أوروبا وإيران والبلدان العربية والصين والهند يهابون الخوض في المواجهةأميركا و
اللقاح وغيره هو شغل الخبراء، وشركات األدوية تتنافس على ذلك، أما مواجهة مآسي 

  .الكورونا فهي مقتصرة على الفقراء، المحكوم عليهم بالشهادة إن بقوا على قيد الحياة
. أبناء الطبقات العليا ال يعانون هذه المشكلة. بشرية    هو موت افتراضي ألكثرية ال

الناس وحدهم . ًأن يكونوا جزءا من الناس أمر ممنوع عليهم. العزلة عن الناس تحميهم
  .حيال الموت تنفضح كل ادعاءات الرأسمالية. هم يعرفون ذلك. هم الذين يواجهون الوباء

  
الشفاء منه، وهو متاح .  الدنيا    الموت االفتراضي هو موت محتم لبؤساء الطبقات

ًهم يعرفون تماما . للطبقات العليا، يصير وسيلة للتباهي وإظهار الشجاعة في المواجهة
ًالفقراء أيضا يعرفون تماما األخطار، وهم يواجهونها. األخطار، ويعرفون كيفية تالفيها ً .

. الطبقات العليااالقتصاد شأن . التضامن االجتماعي هو من شأن الطبقات الدنيا وحسب
عدد الضحايا في هذه العملية التي . همهم فتح االقتصاد للحفاظ على ثرواتهم وتراكمها
ًتتطلب اختالطا يرفضه العلماء ال يهم أرباب العمل إصرارهم على : فقدوا سبل الرحمة. ّ

  .فتح االقتصاد واالختالط، وال هم لديهم إذا كانت هناك موجة وباء ثانية نتيجة ذلك
  
ًهم أساسا ال يفكرون في الموجة .   ال تفكر الرأسمالية أبدًا بانهيار الحضارة البشرية  

يعتقدون، وقياسهم الذاتي هو الثروة، أنهم سيحافظون . ال يهم األمر. التالية من الحضارة
. يقيسون على األوبئة التي حصلت عبر التاريخ. على ما هم عليه في الموجة الثانية

َّلكنهم على أتم االستعداد للتباهي بأن األوبئة . ًشيئا عن تطوراتهامعظمهم ال يعرف 
ًهم أساسا ال يعرفون شيئا عن انهيار الحضارات. ِالسابقة لم تؤد إلى انهيار حضارات ً .

. يؤمنون بالتقدم، وبأن كل ما يحدث، مهما كانت المآسي، سوف يؤدي إلى التقدم
  .شيءالتكنولوجيا والتقدم التكنولوجي حل لكل 

  
مع مزيد من .     آمنت الرأسمالية العالمية بأن التاريخ يسير حسب خط مستقيم

ّالتحسن يقاس بالثروات التي تتكدس، . التكنولوجيا واإلبداع التقني تتحسن أحوال البشرية ّ
ال يصغي أحد، . ّوهي عادة تتكدس في حسابات قلة من جهابذة الرأسمالية باسم التقدم

ْلقول إن التاريخ ال يسير بخط مستقيم، وإن التقدم يمكن أن يقود إلى منهم على األقل، ل
كم من حضارة . ْكوارث يمكن أن تقضي على الحضارة اإلنسانية، وعلى الجنس البشري

  .ازدهرت، بلغت الحد األقصى، وهي اآلن مدفونة تحت التراب أو في مجاهل الغابات
  

ي مسألة التقدم التكنولوجي؛ تقدم ه.     مسألة الكورونا ليست مسألة وباء وحسب
مختبرات محشوة بعلماء التكنولوجيا، لكنها تكنولوجيا فقدت . ِتكنولوجي لم يصغ إلى العلم

ّالعلم يدور حول ما نعرف، وال يدور حول ما نصنع وما يمكن أن يشكل . الصلة بالعلم
 على الطبيعة َّمرة أخرى نقول إن المعرفة الهدف منها السيطرة. ًخطرا على البشرية

لكن التكنولوجيا تهدف إلى تملك وسائل . بل المعرفة في سبيل المعرفة) وعلى اإلنسان(
ًما لم تصغ التكنولوجيا للعلم سيكون األمر وباال على . السيطرة على اإلنسان والطبيعة ِ

طريق التقدم هو المعرفة، طريق االنهيار والخراب هو التكنولوجيا . اإلنسان
  .التي يزعم أصحابها أنهم يسيطرون على الطبيعةواالختراعات 

  
ْ    لن تتواضع التكنولوجيا إال بأن تنحني أمام العلم، وبأن يستعيد العلم واألكاديميا 

أن نعرف الطبيعة . موقعهما في المجتمعات البشرية، فتعود للمعرفة البشرية عظمتها
  .شيء وأن تستعلي التكنولوجيا على الطبيعة شيء آخر

  
 تتواضع التكنولوجيا بتواضع النفس البشرية وبتواضع الرأسمالية، وبخضوع    

التكنولوجيا لحدود العلم والمعرفة وانقطاع المغامرة بالمصير البشري في سبيل بعض 
المعرفة . هي سلعة رأسمالية. التكنولوجيا عرضة للشراء والبيع. المغامرين والمقامرين

  . هي الضمانة ضد المغامرةال تعرض نفسها للسوق الرأسمالية؛
  

    ليس حرية أن يكون الخيار بين موت عن طريق فتح االقتصاد أو موت في السجن 
   انتظار الموت في سجن تطوعي هو موت بطيء، موت افتراضي. التطوعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ُنب الذي يصنف من عندما نقول أرنب السباق فإننا هنا ال نتحدث عن حيوان األر

الثدييات، والمعروف للجميع بأنه يتميز بالسرعة وخفة الحركة، وشكله المميز، إنما 
نتحدث عن ذلك المتسابق الذي يتواجد في منافسات ألعاب القوى، وتحديدا في سباقات 

  . العدو للمسافات الطويلة والمتوسطة
  

ية برتم سريع بهدف استفزاز أو إن وظيفة المتسابق األرنب هي قيادة السباق منذ البدا
تحفيز بقية العدائين لزيادة رتم السباق؛ وبالتالي زيادة فرص الفائز بتحطيم رقم قياسي 

و . عالمي سابق أو تسجيل رقم جديد، والذي سينعكس إيجابا على مستوى البطولة
خرافيا في األرنب يكون دائما في مقدمة العدائين ، ثم بعد أن يقوم بالمهمة ويبذل مجهودا 

بداية ومنتصف السباق، ويستنفذ لياقته وقوة تحمله، ينسحب من السباق، ويتوارى عن 
األنظار، فهدفه ليس الفوز بالسباق، ومحاولة تحطيم أو تسجيل رقم قياسي عالمي، بل 
هدفه هو تنفيذ أوامر منظم البطولة الذي يعطيه مبلغا من المال مقابل قيامه بتلك المهمة 

  .  من مستوى السباق وقيمة بطولته الفنية والتسويقيةالتي سترفع
  

أما أرانب األحزاب فالمقصود بها األشخاص الصغار والكومبارس الذين يتصدرون     
المشهد في المجاالت كافة نيابة عن معظم زعماء األحزاب الذين يتحكمون بهم و 

كل مكان اليوم، يديرونهم بريمون كنترول من خلف الكواليس، وهؤالء ينتشرون في 
حيث تجدهم في اإلعالم، و في المناصب الحكومية الرفيعة والمتواضعة، في التجارة 

، في الرياضة، والصحة، والتعليم، والفن، )اإلنسانية(والشركات األهلية، في المنظمات 
  .إلخ...والمهرجانات، والمالهي، وصاالت القمار، واألوقاف الدينية

  
كثيرا عن مهمة المتسابق األرنب، فهم من يتولون إدارة إن مهمتهم ال تختلف     

الحروب اإلعالمية، ونشر اإلشاعات، واالستحواذ على اقتصاد البلد نيابة عن 
وهم كالكالب . الذين يدفعون لهم أمواال كثيرة مقابل تلك المجهودات) الخط األول(الكبار

مع، بغية إصالحها، حتى المسعورة، ما أن وجدوا شخصا ينتقد ظاهرة سلبية في المجت
َّنبحوا في وجهه أو حاولوا عضه، ألن إصالح الوضع بالنسبة لهم يعني زوال امتيازاتهم، 
ومكانتهم التي حصلوا عليها بفضل نباحهم المستمر في وجوه المصلحين، أو المخالفين 
لتوجهاتهم، فهم يعتاشون على الفوضى والمعضالت، ويخفت بريقهم وتتالشى شهرتهم 

  . انتهم وتأثيرهم عند الالعبين الكبار بزوال هذين السببينومك
  

إنهم بارعون في افتعال األزمات، والتغطية على فشل احزابهم أو قادتهم، وتجميل 
ويدعسون على المبادئ، والقيم األخالقية، والضمير، واإلنسانية في سبيل . صورتهم

حساب معاناة أفراد المجتمع، إرضاء أولياء نعمتهم، والحصول على مكاسب مادية، على 
ويرفعون راية الوطنية للتغطية على فسادهم و النيل من خصومهم، و إتهام من ال يسير 

  .على خطاهم وهواهم بشتى التهم الجاهزة
  

، الحة القديمة بين الفينة واألخرىوعادة ما يجري تغيير وجوه أرانب األحزاب الك     
و أحيانا تتحول الوجوه . أرنب السباق في كل بطولةبجوه جديدة، تماما كما يجري تغيير 

، فتدفع الثمن غاليا، وقد يكون الثمن هو السجن أو الموت أو القديمة إلى كبش فداء
   ويل ألمة تتالعب بها األرانب الصغيرة. الهجرة

 


  

 

 

  درباس إبراهيم
  العراق

 

 



  

  اليساري

 

  

17 – The Leftist Writer ::  Issue No. 43::July 1st  2020 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  لديني، رغم الحداثة حاجة غريزية لدى البشر إلى المقدس ا(َّ   إن القول بوجود

وأنا ) 1. (أصبحت معروفة ومبحوثة في أوروبا وأمريكا منذ سنوات عديدة) والعلم
ًأعيش في أوروبا أشاهدها وأكتشفها لدى األوروبين ثقافة وسلوكا، شعوبا ونخبا ً ً ّلكن كل . ً َّ

ّمجتمع مهما كان حداثيا وحتى ملحدًا، فإنه يعبر عن هذه  ُ حاجة إلى الغريزة الدينية وال(ًَّ
لدى الجماعات ) المقدس(وقد تجلى . حسب ثقافته وتراثة وديانته األصلية) التقديس

شيوعية، اشتراكية، ليبرالية، : العقائد الفلسفية والحزبية(الحداثية وغير الدينية باسم 
نظرية، أي (، رغم أنها )نظرية داروين عن األصل القردي لالنسان(ًمثال ...). قومية

َّ، إال أنها اصبحت )ت بعدفرضية لم تثب ). قدسية قصة آدم وحواء(ّوحلت محل ) مقدسة(َّ
وفكرة ). الطبيعة والصدفة خالقة كل شيء(استبدلت بـ) هللا خالق كل شيء(كذلك فكرة

العقاب والثواب والجنة (وفكرة)... الرجعي المتخلف(استبدلت بـ) الكافر الزنديق(
ضل، الشيوعي أو الليبرالي، حيث السالم والعدالة حلم المجتمع الفا(استبدلت بـ) الموعودة

 ...)!والمحبة، حتى مطلع الفجر
 

كي نكتشف أنهم ال يختلفون عن ) الالدينيين والملحدين(    يكفينا معاينة طروحات 
ألفكار ومقوالت ال تقبل الجدل أو التشكيك، وكل من ) تقديسهم(بـ) المتعصبين الدينيين(

  )! أي كافر زنديقرجعي متخلف،(يعارضها هو 
 
 
  
 
  

) الشيوعيين والماركسين(    لو بحثنا عن هذه الحالة في العراق الحديث، وأخذنا مثال 
الذين أعرفهم أنا جيدًا ألنني كنت منهم في شبابي األول، لوجدنا أمثلة ال تحصى عن هذه 

وما ) الحزب الشيوعي العراقي(كان ). المقدسات الدينية التي تنكرت بثياب الحداثة(
، حتى أعوام الثمانينات من القرن الماضي أكبر أحزاب )جماعات ماركسية(يحيط به من 

. من المثقفين والنخب العراقية% 70العراق بل حتى الشرق االوسط ومسيطر على 
ّوكانت غالبية أعضائه وأنصاره من الشيعة، ثم أقل بكثير بين االكراد، أما مناطق السنة 

شين اس :(لهذا انتشرت حينها عبارة طريفة. ر البعث والعروبيينفكانت بغالبيتها تناص
 )2)!(شرق العراق، أي أهل الجنوب: شيعي، شيوعي، شرگاوي: (أي) ثالثة

 
المقدسات (    إذن الحزب الشيوعي، دون قصد، قد ورث من مجتمعه الغالب الكثير من 

ي ماركسي ورطانة روسية أنيقة مع مكياج فلسف) ًثيابا شيوعية(ولكنه ألبسها ) الشيعية
كذلك أصبح !) أئمة، جميعهم شهداء(ـ مثلما الشيعة لهم :    هاكم بعض األمثلة. وأوروبية

وهو : مؤسس الطائفة الشهيد الرفيق فهد(وعلى رأسهم ) شهداؤها األبرار(للشيوعية 
 )!الشيوعية أعلى من أعواد المشانق(وكان شعارنا المقدس ). مسيحي عراقي

العامل (َّفإن جماعتنا قد اختاروا تقديس) السيد العلوي(ِّا الشيعة يقدسون    ـ مثلم
نبوس (ونكاد ) هذا عامل يشورـ أي يعاقب(، وكأننا بصورة ال واعية نقول )البرولتاري

  )!السيد الموسوي األصلي(فإنه أشبه بـ) عامل صناعي(، واذا كان )إيده
 

أما أعداء . ينافسه ويعاديه) دين(ون هناك في التاريخ، ال بد أن يك) دين(    ـ مثل أي 
أمام أي شيوعي ) هللا(حتى اآلن اذا أقسمت بـ). أتباع هللا وجميع االديان(الشيوعييين فهم 

  !أمام مسلم) ُالالت وعزة وهبل(وماركسي، فإنه يكش ويهز ويفز وكأنك اقسمت بأوثان 
 

من خارج ) رجعهم األعلىم(ًيفضلون عموما أن يكون ) شيعة العراق(َّ    ـ بما أن 
، )أكراد العراق(ًكذلك قد اختاروا دائما مراجعهم من ) الشيعة(مجتمعهم، فإن الشيوعيين 

هو مرجعنا األعلى، وكنا ) كاكا عزيز دمحم: آية هللا أبو سعود(وفي تلك االعوام كان 
  . ًمبهورين خصوصا بابتسامته السينمائية وشعره المصبوغ بالحنة

  
بتسليم حزبنا كله وبتاريخه ) فتواه القدسية(له إلى حد أننا ارتضينا بـوبلغ تقديسنا 

) روح هللا كاكا مسعود البرزاني(، أي )مرجعه األعلى منه(وجماهيره الساحقة ووو إلى 
آية هللا كاكا (وينوب عنه في بغداد ) مرجع الحزب المقدس(الذي ال يزال حتى اآلن هو 

ميع الشيوعيين والماركسيين حتى اآلن مهما تناقروا َّولهذا فإن ج). فخري كريم زنكنة
مراجعهم البرزانية (التي أطلقتها ) الفتوى الدوالرية(وتكافشوا بينهم، يتفقون على تقديس 

  )!حق تقرير المصير واالنفصال الكردي عن العراق(بقدسية ) والطلبانية العليا
 

ً    ـ طبعا كان للشيوعيين أيضا  نها ويرمون عليها كل مشاكل يخاصمو) طائفة سنية(ً
صدام (ّوقد حل ). الدين القويم(المنحرفة عن ) طائفة البعث األموي(الكون، أال وهي

)! يزيد بن معاوية(فكان هو ) عدي صدام(َّ، أما )معاوية بن أبي سفيان(محل ) حسين
آلن َّوالطريف أن األحزاب الشيعية اقتبست هذا في ما بعد من الشيوعية وال زالت حتى ا(

  !).ًتعتبر ـ البعث ـ أمويا
 

    ـ مثلما الشيعة، رغم كل العتبات الشيعية المقدسة التي 
في ) اإلمام الرضا(تمأل العراق، فإنهم يفضلون زيارة 
طائفة (كذلك )! زاير(إيران، ويطلقون على من يزوره لقب 

والذي يرجع منها بعد ). زيارة موسكو(يقدسون ) الشيوعية
عالمات اإليمان (حان هللا، تظهر على محياه ، سب)الزيارة(

  !َفيبدو أشقر بعيون خضراء) الماركسي
 

خمرة (ُّويصلون عليها، فإن الشيوعية يقدسون ) تربة كربالء(    ـ مثلما الشيعة يقدسون 
ّالتي تطهر الروح من ) المياه الشيوعية المقدسة(التي يعتبرونها ) الفودكا: روسيا دنس (ُ
ًا فإن الشيوعي الذي ال يشرب الكحول وخصوصا الفودكا، فإنه يبقى ولهذ)! األديان

ًما زال ملوثا : (إلى حد تعرضه للتهمة التكفيرية الخطيرة جدًا) نقائه اإليماني(ًمشكوكا بـ
 )!ببقايا التخلف الديني

 
 :ً    أخيرا أختتم موضوعي بهذه النكتة العراقية الشيوعية جدا

لهذا قررا منذ تلك اللحظة ). يعتنقا اإللحاد(يتخليا عن الدين و    اتفق عراقيان على أن 
 :بعد ايام التقيا، وأثناء الحديث قال أحدهما). هللا(ًأن يتجنبا تماما لفظ اسم 

 ...    ـ وهللا العظيم
 :ً    فأوقفه اآلخر محتجا

 !    ـ يا أخي، أنت نسيت اتفاقنا بأن نترك هذا االسم إلى األبد
 !أستغفر هللا، نسيت... ه...    ـ اووووو

     ـــــــــ
 :    المصادر

المقدس : ـ عن المقدس في العصر الحديث،    ـ دراسة جيدة بالعربية، عن كتاب1    
 ميرسيا الياد/ والمدنس

        Michel Carrier, Penser le sacré. Les sciences humaines et l 
invention du sacréـ 

    LES ECHOS DE SAINT-MAURICE / Le "saint" et le "sacré"/ 
Philibert SECRETANـ 

    -Nicolas Coutant /Modernité sacrée 
ـ عن غلبة العناصر الشيعية في الحزب الشيوعي، تطرق لهذا بالتفصيل الباحث 2    

العراق ـ الكتاب : (في كتابه البحثي الشهير) حنا بطاطو(الفلسطيني األمريكي الكبير 
    ).الثاني ـ الحزب الشيوعي

َّأن قيادته ) اإلسالمي في الحزب الشيوعي(ومن األمور الطريفة التي يذكرها عن التأثير 
الشيعي سالم عادل، : العليا في أعوام الخمسينات كانت تتكون من ثالث شخصيات

وهؤالء الثالثة ينتمون إلى عوائل . والسني عامر عبد هللا، والكردي جمال الحيدري
   )!سادة شرفاء(
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 في روايات ومالحم آخر الزمان تطرح بعض َ ُ
األسئلة، وهي هل في اإلمكان أن يشارك المسلم في تلك 
األحداث الدرامية كالمهدي والدجال ونزول المسيح 
ويأجوج ومأجوج وفتح الهند والقسطنطينية وغيرها؟ أم 
ًأن المشاركة لم تكن طرحا مقبوال في زمن النص  ً

ًة السؤال ظاهريا، لكنه وبالرغم من سذاج... ًأصال؟
ًيحوي معنى دقيقا وهو التفريق بين الفرص المحققة  ً

 ...وغير المحققة
 

ً    مثال عندما ينزل المهدي ويحارب وينتصر بنفس 
السياق الدرامي العنيف المذكور في الروايات سيكون 
ٍالمسلم وقتها على علم تام باألحداث والنتائج، وقتها 

   : خيارينسيكون أمام أحد
َ أن يشارك في الحدث وهذا لم يذكر في المالحم :َّاألول ُ ْ

   . من الحديث النبويًوال يتخيله أن يكون جزءا
ْ أن ال يشارك فيترقب النتائج دون الشك في :والثاني

ًحتميتها، بالضبط كمن شاهد فيلما دراميا أو أكشن أو  ً
رعب وهو يعلم بكل تفاصيله ونهايته لسبق مشاهدته 

ًلكنه منجذب داخليا للسياق كأنه يراه للمرة عدة مرات، 
 ...األولى

 
    تلك الخيارات المطروحة تدخل ضمن الفرص 
المحققة، أي بإمكان المسلم تحقيقها حتى لو لم يشارك 

ًلكن ما ال ينتبه إليه البعض أن هناك جانبا ... في الحدث َّ َّ
ًمختلفا وهو الفرصة غير المحققة، أي أنها فرصة لكنها 

َّ قابلة للتحقق وهي أن العالم تجاوز بيئة هذا النص غير
ولم يعد في إمكانه العودة، كوصف المعارك بالسيوف 

هذا انتهى، وقانون السببية ... والرماح والسهام والخيول
 كما قلت منذ سنوات في دراسة المسيح -يتطلب إحياءه 

 أن يلزم ذلك تدمير العقل البشري ليعود إلى -الدجال 
صفر ليبحث عن سالحه البدائي، ليس كما يزعم نقطة ال

الشيوخ في تحرير تلك النقطة أن هللا سيدمر كل األسلحة 
َّإن تدمير السالح ال يعني تدمير : والجواب... المعاصرة

َّالعقل الذي أنتجه، وبإشكالية أخرى إن بدائية العقل لو  ُ

ًتحققت ليبحث عن سالحه من جديد ليس شرطا أن 
والرماح فلربما العقل البشري الجديد يكون بالسيوف 

 .يفطن لسالح مختلف ولكنه بدائي
 

    السببية هنا تعني تماسك الطرح وواقعيته، وإشكالية 
النص الروائي تظل في طبيعته األدبية الخيالية التي لم 
تكن حينها بحاجة لسببية كي تقنع الجماهير، فالعالم قبل 

لنص المتماسك  عام كانت هذه حياته وحروبه وا1000
َّيحاكي بالضبط طرق معيشته، وهذا يفسر كيف أن  ُ
ُّجمهور وغالبية فقهاء المسلمين لم يشكوا في تلك 
الروايات حتى بعض المعتزلة الذين خالفوا الجمهور في 
ًالعقائد ذهنيا لم يخالفوهم روائيا في هذا الجانب لتعلقه  ً

زلة بالسياسة، وقد سبق اإلشارة في محاضرتي عن المعت
ًكيف ولماذا لم ينكر القاضي عبد الجبار مثال عقيدة قتل 
المرتد وأن بعض شيوخ االعتزال كانوا أصوليين سنة 

 ...في هذا الجانب
 

ً    مما يدل أن النص الروائي في المالحم كان عشوائيا  َّ
ًمن الناحية العلمية بينما كان منظما من حيث الجانب 

ن الوسطى، ولوال االجتماعي الالئق لجماهير القرو
غياب التفكير بالحدس في تلك العصور لوصل الفقهاء 
إلى الشك في طبيعة ومعقولية تلك النصوص وأنقذوا 
مجتمعاتهم من الخرافة واالدعاء المتكرر بالمهدوية 
َّوالمسيحاوية، وفي تقديري أن العقل الحدسي الغائب 
عن فقه المسلمين هو السبب في غياب العقل الكلي 

 النقل والتقليد، والمقصود بالحدس هنا أن تنظر لصالح
للنصوص من خارج الصندوق ال االستغراق بداخله 

  ات بنفســــارضات واإلشكاليــّة تفسير كم التعــومحاول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المنهج التقليد وهو المقاربة الروائية ال أن يجعل 
 .ًحكما على هذا الصندوق نــالذه

 
ُ    والحدس قد يشار إليه بصيغة أخرى هي الوجود، أي 

ًكان مطلوبا من بعض الفقهاء أن يهتموا بموقفهم 
وفي التراث توجد ... الوجودي من الروايات والمالحم

بعض اإلشارات على هذا الموقف الوجودي الشخصي 
ً مثال والذي "أحمد بن حنبل"من المالحم كموقف اإلمام 

َّفادعى تالميذه أن ... يرفض المغازي والسير والتاريخ
رفض إمامهم لتلك العلوم سببه غياب السند الكافي 

فابن ... َّللوصل، وبرأيي أن هذا تزوير من موقف اإلمام
حنبل كأي محدث عاش في عصر المتوكل ومن بعده لم 

قدي يقبلوا كتب التاريخ السابقة كأعمال ابن إسحاق والوا
إلنصافها المذهب الشيعي ومن يسمونهم القدرية 
ًتاريخيا، وابن حنبل كان له موقفا وجوديا مذهبيا قام  ً ًً
على إثره بتكفير اآلخرين كما تقدم في دراسة موقفه 
التكفيري من اإلمام أبو حنيفة النعمان منذ سنوات، وهو 

 ..إمام أهل الرأي الخصم األشهر لمدرسة الحنابلة
 

تبرير أتباع ابن حنبل لرفضه المغازي والسير     أما 
بغياب السند فهو يعود لموقف هؤالء التاريخي الذي 
صاغه ابن تيمية وأحيا به فقه المحدثين والحنابلة 
بالخصوص كعلماء مذهب معتبرين، وهم من كانوا قبل 
ابن تيمية أصبحوا في عداد المشبهة والمجسمة 

لبربهاري، فقد مات والجبرية كالدارامي وابن خزيمة وا
هؤالء في ضمير فقهاء السنة بعد تكفيرهم لكل من ال 
َّيقل بمذهبهم إن هللا في السماء ووصفوا خصومهم 
بأوصاف مكروهة كالمعطلة والجهمية وغيرها، حتى 
قام ابن تيمية باستدعاء أفكارهم وفتاويهم ضمن سلسلة 
أعماله الواسعة ومصنفاته التي بلغت المئات مما أعاد 

 ...للحياه أفكارهم وللمجتمع سطوتهم
 

    وسبق القول إن إحياء مذهب أهل الحديث في عصره 
الثاني على يد ابن تيمية أعاد للسردية القديمة في زمن 
المتوكل هيبتها، فقد أحيا قدسية الصحاح والكتب التسعة 
وأعاد االعتبار للسند مثلما أهمله من قبله كابن عبد البر 

َّزالي والطبري وغيرهم، حتى أن حياة والبغدادي والغ
ابن الجوزي البغدادي بين هؤالء وابن تيمية كانت 
كطيف عابر ليس له أثر لشيوع رؤية مختلفة عن 
ًالروايات تقول إنها مجرد دليل لفهم الدين وليست أصال 
َّمن أصول الدين، مما يعني أن نشاط ابن الجوزي في 

لخروج بموسوعته فحص الروايات وترتيبها وتهذيبها وا
عن الضعيف والمنكر لم تشتهر في زمانه والدليل أنها 
غابت عن معظم أدلة وحجاج فقهاء عصره ومن خلفوه 
ُحتى جاء ابن تيمية وأحيا فقه السند مرة أخرى ليعود 

ابن الجوزي للواجهة ويتم اعتماد علم الحديث كعلم 
 .ًمعتبر وأصال من أصول الدين

 
تقسيم عصور الحديث ألربعة، ً    وسبق القول أيضا 

فاألول منها هو عصر البخاري وابن حنبل والثاني البن 
تيمية وابن الصالح والثالث البن عبد الوهاب، والرابع 
لأللباني والجماعات الذي نعيشه، وقد عمدت إلى 
تصنيف عصور الحديث بهذا الشكل ليسهل علينا فهم 

ً يتيسر نوعا الحقب التاريخية السابقة على هذا النحو كي
ما فهم المراحل الوسيطة بين تلك العصور، فالطبري 
ًوالغزالي والبغدادي مثال عاشوا في مرحلة وسيطة بين 
ّعصري حديث لم يلزموا في فهمهم أصول السند، لذلك 
غابت عن كتبهم دقة علم الرجال وكثرت في مصنفاتهم 
األحاديث الضعيفة والموضوعة، نفس الشئ علماء 

وزكريا األنصاري وابن حجر الهيثمي كالسيوطي 
وغيرهم الذين عاشوا في مرحلة وسيطة بين زمن 

 ...وهكذا... اإلحيائين الثاني والثالث
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    برغم أن السردية التاريخية الطبيعية لتراث السنة 
أضعف في كثير من جوانبها من سردية أصحاب 
ّالمراحل الوسيطة، فهذا السيوطي الذي ألف في كل شئ 

فقه والتاريخ والتفسير والجنس يكاد يكون من ال
ًموسوعة علمية مقارنة باإلمام يحيى النووي، فالثاني 
ًاشتهر باألربعين حديثا في الصحيحين وهو بذلك يكون 

َّلكنه في باب العلم ... أقرب لعلماء الحديث وسرديتهم
والوعي التاريخي أضعف بكثير من السيوطي، وقد 

َّاألخالقي فقط مما يعني أن َّتميز بالتصنيف الفقهي و
النووي حسب معاييرنا الحديثة هو صاحب عقل تحليلي 
إسالمي مقيد بالمتاح وال قدرة له على تجاوزه كسائر 
ًفقهاء المسلمين القدامى، خالفا للسيوطي الذي يمكن 
وصفه بالكمبيوتر المتنقل مما ساعده على تجاوز بعض 

لة النبي وعمه الثوابت السنية في عصره كموقفه من عائ
ٍّأبي طالب وجرأته بالكتابة في الجنس إلى حد قد نراه 

ًتجاوزا أخالقيا(ًحاليا   ...ُفي الدين والعرف) ً
 

    هذا يعني أن التقيد بالروايات وأصول تحقيقها في 
السند ال ينتج فقط جمودًا وخرافة أدت لشيوع المهدوية 

ًضا انفتاحا وقالقل سياسية متعلقة بالعقيدة، ولكن أنتج أي ً
ًعلميا لطبيعة الرواية الصادرة من أنفس متعددة لها 
َّتفكير نسبي مختلف، والدليل على ذلك أن مثال 
السيوطي الذي تجاوز بعض ثوابت السنة في عصره 

 قرون مع اإلمام الطبري الذي لم 6تكرر قبل الرجل ب 
يهتم بالسند واعترف بذلك في مقدمة كتابه عن التاريخ، 

تاحه العلمي أدى به لرفض ثوابت سنية أصيلة لكن انف
ّكأفضلية أبي بكر عن علي بن أبي طالب فقام بتصحيح 

وقال بتواتره فكان " ّمن كنت مواله فعلي مواله"حديث 
 .ًسببا في إنهاء حياته وضربه من طرف الحنابلة

 
    ولوال أن السببية في البعد التاريخي غائبة ما حدث 

 أو عندما أحيا ابن تيمية فكر ذلك حين قتلوا الطبري
خصومه، وأقصد هنا بالسببية التاريخية هي الربط بين 
عالمات التاريخ الكبرى وأحداثه العظمى المفصلية 

. كمقدمة للربط بين الصغائر والروايات المتوسطة
فحدث تاريخي كبير كسقوط الدولة الساسانية كان يلزمه 

َّابه وكيف أن ًتجريد هذا السقوط علميا والبحث في أسب
 قرون 8سقوط الدولة البيزنطية تأخر عن هذا التاريخ 

ًمتصلة كان فيها اإلمبراطور المسيحي قويا، وما 
العوامل التي أدت لنجاح العرب في دخول مصر والشام 
وأفريقيا وانتزاعها من البيزنطيين بينما فشلوا طوال هذه 

وجود المدة في غزو القسطنطينية، وبينما الرد الشهير م
بحصانة المدينة وقوتها ومنعتها لكنها بأي حال لن تكون 
أقوى من حصانة طيسفون الساسانة الواقعة على شرق 

 ...نهر دجلة
 

    فقبل أن يسقط العرب بالد فارس كان لديهم مانعين 
ًمائيين قبل الوصول لطيسفون هما الفرات غربا ودجلة 

ًشرقا، وضيق مساحتهم عرضا يسهل للطرف المد افع ً
عن نفسه أن يجعل من هذين النهرين مانعين مائيين 
ًكبيرين كما جعلت إسرائيل قناة السويس مانعا لحمايتها، 
ًأما القسطنطينية فليس هناك مانعا مائيا يحميها سوى  ً
ًالبحر األسود شماال وبحر مرمرة جنوبا، ولكي يصل  ً
العرب إلى البحر األسود عليهم اجتياز آسيا الصغرى 

 هذا على فرض صعوبة الوصول لبحر مرمرة ًأوال،
وشدة تحصينه من ناحية بحر إيجة، وبالتالي الطريق 
ًكان مفتوحا للعرب إلسقاط البيزنطيين شريطة أن 

وهذا لم ... يمروا من آسيا الصغرى إلى البحر األسود
يحدث لجهل مؤرخي العرب بأسباب النصر واعتمادهم 

وم حينها يجيدون فقط على الحشد الديني الذي كان الر
ًالحشد بنفس الدرجة على ناحيتين، آسيا الصغرى شرقا 

 .ًوأوروبا غربا

 م كان 13    فقبل االنشقاق المسيحي العظيم في القرن 
 ًمسيحيو أوروبا كتلة واحدة فكان سهال على إمبراطور

ًبيزنطة أن يحشد دفاعا عن مدينته بوازع ديني، وأن 
 دفاعية عسكرية هي ًيخلق من بيئته المحيطة حصونا

 قرون عن إسقاط الدولة 8التي عطلت المسلمين طوال 
ًالبيزنطية، وتأثير هذه األحداث العظيمة تاريخيا كبير 
حيث لم يتوقف على التغيير السياسي بل عقبه تغير كبير 
في األفكار أدى بعد سقوط بيزنطة إلى هجرة عقول 
المسيحيين المكبلة تحت إمرة حكم اإلمبراطور 

لمركزي الديني ألوروبا الوسطى والغربية فحدثت ا
أعظم نهضة إنسانية في التاريخ والتي يعيشها اإلنسان 
ًالمعاصر، أي لوال سقوط بيزنطة تاريخيا ما تقدمت 
َّأوروبا، في حين أن سيطرة العثمانيين على القسطنطينية 

َلم تجعلهم متقدمين بل حسبت إمبراطورية آل  ِ عثمان ُ
ًعلى أشد الدول تخلفا عقليا وعلميا في التاريخ اإلنساني ً ً. 

 
    كذلك لوال سقوط بيزنطة ما شعر مسيحيو أوروبا 
الغربية بالخطر ليجتمعوا على مسلمي األندلس 

 عقود، فكان التعادل سيد 4ويطردوهم في خالل 
هزيمة هنا ونصر هناك، بينما هذه الطريقة ... الموقف

لتفكير كانت غائبة عن فقهاء القرون السببية في ا
الوسطى لتصبح لديهم القدرة على فهم التاريخ الذي هو 

 ...مفتاح فهم اإلنسان وحضارته بشكل عام
 

ً    وأختم بأن موقف المسلمين من التاريخ لم يكن مبنيا 
فقط على جهل به أو بأبعاده وفلسفته، ولم يتوقف على 

نسان وتعاطيه أطماع وأحقاد السياسة أو قصور اإل
ًولكن أيضا كان لجهل المسلمين بعلم ... الغبي مع العالم ْ

النفس دور كبير في الجهل بمصدر أخبار المالحم 
والفتن والخرافات، فكلما كانت النفس عشوائية غير 
مرئية كلما كانت معقدة غير مفهومة وبالتالي يصعب 
 َّالتحكم فيها أو الوصول لهيكلها التنظيمي، وأزعم أن

ًعلم النفس حين ظهوره أعطى زخما للفكر من تلك 
الناحية، فبدأ اإلنسان يرى عشوائيته النفسية السابقة 
بطريقة منظمة مفهومة ويربط بين األسباب والنتائج 
بشكل صحيح حتى انتشر الطب النفسي المجرب 
وأصبح ساحة علوم كبيرة ومهمة دخلت في شتى 

 .لسياسة واالقتصادالجوانب العلمية كالدين والمجتمع وا
 

    وجهل المسلمين بعلم النفس هو مصدر جهلهم 
بسلوك اإلنسان ودوافعه، فعندما نظر الفقهاء في 
ًروايات المالحم والتاريخ مثال لم يهتموا بالدوافع قدر 
ًاهتمامهم بالنتائج وقبول تلك الروايات عقائدًيا وسياسيا، 

ن سياسة فحين يقبل الشيخ رواية تاريخية ويرفضها فع
ال دخل هنا بالجانب النفسي األهم الذي في ... ومعتقد

غالب أحواله هو مصدر نشوء تلك الرواية، وفي ظني 
َّأن فقدان المعلومة التاريخية أثر بشكل كبير بحيث  َّ
ًأعطى للفقهاء المسلمين تبريرا مناسبا لموقفهم والشك  ً
 ُفي أي نتيجة أخرى حتى لو كانت منطقية وعلمية، وإلى

هذا تدور دفاعات الشيوخ عن التراث، فحين يعجزون 
ًعن تبرير موقفهم علميا وأخالقيا يشككون في السردية  ً
ُاألخرى وينزعون عنها صفة اإلجماع وفقدان المصدر، 

َّبينما نفس هذا السلوك الفقهي يوجه كدليل ضدهم 
ًخصوصا وأنهم فئة تعتقد باألغلبية واإلجماعات السيما 

يقة في االعتقاد يسهل دحضها بعرض َّأن هذه الطر
واكتشاف الرأي اآلخر أو أي تأويل عارض 

  مختلف
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 من شباب اليوم تعلمت  
  كيف أقرأ

  صحيح الحرية
..  

  المعنى اآلخر للحرية
  معهم نحلق شباب

  أرواحا نقية
..  

  تحت النصب الدموع
  قصيدة

..  
  في الزمن المزيف

  عدوا لهم يرون الشعب
  وباسمه يحكمون

  مفارقة
  في زمن الحرية

..  
  أن يصبح

   للحرية الشباب أعداء
  مفارقة

  األولون هم عشاقها
..  

  ِاقتف
  أثر الشباب،
  لعراق كبير،

  يشدو بصوتك،
  .موال الحرية

..  
  تساوي زاوية السقوط

  زاوية االنعكاس
  على الشباب انعكاسا لنتكئ

  لآلت غدا
  من عيونهم

   حرية
    ..  

  
  
  
  

 
 

 

  نصيف الشمري
  العراق
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     ّمن عجائب التاريخ اإلنسانى أن البشرعلى
مدارآالف السنين، آمنوا بوجود قوى 

ْوهى التى خلقت األرض ..وغيرمنظورة..خارقة
ْوخلقت اإلنسان ..والسماء والمحيطات والبحار

ّإلخ، باختصارأن البشرآمنوا بالميتافيزيقا، أى ..والحيوان
دى وليس لها عالقة بالواقع الما) بقوى فوق الطبيعة(

  .على األرض
 

أى قبل ) شعوب ما قبل التدوين(    وإذا كانت 
عصرالكتابة لها العذرفى خلق آلهة تحميهم من 

وآلهة تجلب لهم الخيرمثل ..ومن كل ضرر..العواصف
ويستدعى التساؤل ..ّنزول المطرإلخ، فإن ما يثيرالدهشة

ّهوأن اإليمان بالميتافيزيقا استمرحتى بعد التقويم  ّ
  ..الميالدى

  
 -أو. عندما تمتزج الميتافيزيقا بالخرافة خطورة واألكثر

 عندما تتمحورالميتافيزيقا وتتشكل فى -بصيغة أدق
ُوهواألمرالذى انتبهت إليه وأنا أقرأ ما ..مظاهرالخرافة

وهويسرد ) قصة الحضارة(كتبه ديورانت فى موسوعته 
 -1558تفاصيل ما حدث فى أوروبا فى الفترة من

قد تولد : هذا الجزء بجملة ثاقبة فكتبوقد بدأ ..1648
  ..ولكن الخرافة الناتجة عنها التموت..الديانات وقد تفنى

  
ّوذكرأن الخرافات فى تلك الفترة أكثرمما يحصيه 

يجلب  ّومن أمثلة ذلك أن الزواج فى شهرمايو..العد
وضرورة الحذرمن الجن واألرواح ..السعادة

والحيوانات ّوأن بعض األرقام والمعادن ..الشريرة
ولكل حادث ..والنباتات خصائص وقوى سحرية

من  أو) غضبه(أوعلى ) رضا هللا(إما على ) عالمة(
   .)عمل الشيطان(
  

ّـدرس وكان ي..وفى تلك الفترة كان التنجيم اليزال سائدًا
 انقطع تدريسه فى 1572 وفى عام.فى بعض الجامعات

 -كبلر(انى بينما الفيزيائى والفلكى األلم) جامعة بولونيا(
نظرللتنجيم نظرة الشك والريبة، ) 1630 -1571

خاصة أنه هوالذى وضع قوانين تصف حركة الكواكب، 
بعد اعتماد فكرة الدوران حول 

كما أثبت كل من ..كمركزلمجموعة الكواكب..الشمس
  ..كوبرنيكوس وجاليليو

  
يؤمن (ومن ) يؤمن بالعلم(وهكذا يتبين الفرق بين من 

دهشة ما  واألكثر) ُلمـتمحورة فى الخرافةبالميتافيزيقا ا
ّأن الذين تعرضوا  أثبته ديورانت، حيث ذكر ّ

ّصـدقوا ) على حد سواء(ومن أمروا بتعذيبهم ..للتعذيب
معونة القوى الخارقة للطبيعة، ((بإمكان الحصول على 

وإذا كان من المستطاع ..بواسطة الرقى والتعاويذ
َ، فلم النلتمس بالصلوات) شفاعة قديس(الحصول على 

أنه  والتودد إليه؟ وذكر..بمالطفته) معونة الشيطان(
بعض األفكارالمسيحية ( بعنوان 1580صدركتاب عام

وفى ..ّجاء فيه أن العالم بأسره، فى البر) حول السحر
مملوء بالعفاريت واألرواح الشريرة  البحار

ْمن الممكن أن  ّوساد االعتقاد بأن كل البشر..غيرالمرئية
  ..سهم الشياطينتتلب
  

 - ملفق-حيث شاع خبر  انتشرالذعر1593وفى عام
ّوتعذبوا ..اصْشياطين تلبست أجساد ستين شخّفحواه أن ال

ّوأن أحد القساوسة استحوذ الشيطان ..اًتعذيبـــا بشع
الدجل إلى ما  واستند تجار..يلقى موعظته وهو..عليه

ّحيث جاء فيه أن ) 34 -27: 8(جاء فى إنجيل متى 
سيح أخرج الشياطين من أجساد الذين حلوا الم
مرقص حيث قال المسيح د فى إنجيل ك تأ وهوما..بهم

  .حكم القدرة على إخراج الشياطين باسمىنألتباعه سأم

 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فى هذا المناخ الذى غلب عليه اإليمان بالميتافيزيقا 
قساوسة لعمل تعاويذ مختلفة، كان المواطنون يلجأون لل

مثل إزالة الحشرات الضارة عن النبات، أولتهدئة 
أوتطهيرالمبانى من األرواح ..األعاصيرفى البحر

ًوالكارثة أن البابا بول الخامس أصدرمنشورا ..الشريرة ّ
ضمن الخدمات  ّ بأن هذه التعاويذ تعتبر1604فى عام

نيا بقيمة ْا لذلك اعترفت كنيسة بريطاوتبع. الكهنوتية
ْكما انتشرت الكتب )) طقوس شافية((التعاويذ على أنها 

كيفية االتصال بالشياطين، إما لتفادى ((التى تشرح 
  ..المشورة لالستفادة برأيها ضررها أو

  
) محاكم التفتيش(ْ نشطت -اضأي -وفى هذا المناخ

ّمارس السحر، فتـم شتبه فيه بأنه ييوالقبض على كل من 
وصدر الحكم ..ًــا فى إسبانيا شخص53القبض على

ْ انتشرت 1609 وفى جنوب فرنسا عام.. منهم11 بإعدام
واعتقد مئات ..موجة عاتية من الذعر بسبب السحر
ْالناس أن الشياطين حلـــت فى أجسادهم ّوظن بعضهم ..ّّ

وزعم )) وأخذوا فى النباح..ّتحولوا إلى كالب((أنهم 
تسلل منها الشيطان الدجالون أنهم اكتشفوا األماكن التى ي

إبرة فى  النصاب يغرز/ إلى جسد اإلنسان، فكان المعالج

  بوخزاإلبرة، فهذا معناه جسد المريض، فلوأنه لم يشعر
   .ّأن هذا المكان هوالذى دخل منه الشيطان

  
ّديورانت أنه فى مقاطعة اللورين الفرنسية تـم      وذكر

ى  إنسان بتهمة ممارسة السحر، وذلك عل 800 حرق
 إنسان 134 ّ ستراسبورج تـم حرق وفى ..سنة 16 مدى

 بتهمة ممارسة السحرفى أربعة أيام من شهرأكتوبر
ّولكن المهم هوأن .. وهكذا فى مدن أوروبية كثيرة1582

 بالرغم من -الكاثوليك والبروتستانت فى ألمانيا اتفقوا
ْوامتدت ..اعلى إعدام السحرة حرق -خالفاتهم المذهبية

كان من ) طاعون الماشية(ّشمل مقولة أن الخرافة لت
  .أفعال السحرة

 
ممارسة ) شبهة(ّ إن وقائع حرق كل من تحوم حوله   

حرق (وتجمع الناس فى الميادين لمشاهدة ..السحر
حتى التفحم، تلك الوقائع وأعداد الضحايا اعتمد ) األحياء

ديورانت على ما نشرته الصحف المعاصرة 
ّحثين األلمان قـدروا جملة من ّوأضاف أن البا..لألحداث

بمائة ألف فى ألمانيا فى القرن  أعدموا بتهمة السحر
  .السابع عشر

 
ْعمدت ((ّ    والحظ ديورانت أن أسوأ األعمال الوحشية 
أعمالها  إلى اقتباس النصوص المقدسة لتبرير

) شعوب ما قبل عصرالتدوين(ّوكما أن )) اإلجرامية
ّآمنت وصـدقت معتقداتها الد قبل اليهودية (ينية ْ

ولما لم يفهم ..ْكذلك آمنت بالتوارة واألناجيل) والمسيحية
ْعامة الناس األناجيل المكتوبة باللغة اليونانية، انتشرت 

وعندما ..ترجمات عديدة لألناجيل مكتوبة بلغة الناس
كادت تحدث فتنة بين كبارالمتعلمين وأعضاء الكهنوت 

) علماء الالهوت (الدينى، بسبب هذه الترجمات، أوضح
استخدم أسلوب العامة المشترك ) الروح القدس(ّأن 

  .))للناس فهم النصوص المقدسة حتى يتيسر((
 

    وفى خضم هذا العالم المشحون بأقصى درجات 
فى مقاطعة ) كومنيوس(ُولد ..التعصب الدينى والمذهبى

 ودخل الكنيسة حتى صعد 1592مورافيا التشيكية عام 
  .. األخوةإلى درجة أسقف

  
ْوبالرغم من األحقاد الدينية التى جعلت حياته سلسلة 
ّمتصلة من المحن والباليا، فإنه ظل على إيمانه بفلسفة 

 وفى هذا الشأن كتب ،)معتقد الوحدة األخوية(و..التسامح
وأنه من ..وفى عروقنا نفس الدم..نحن أبناء عالم واحد((

نسان البغض والكراهية إل ضمرْمظاهرالحماقة أن ن
يتكلم بلغتنا، أو  وال..ّالنعرفه لمجرد أنه اليؤمن بديننا

إنى . ّألن أفكاره وآراءه التتطابق مع أفكارنا وآرائنا
 إننا بشر. ْأتوسل لجميع البشرأن تكفوا عن هذه الكراهية

 ا هدف واحد هوليكن لنا جميعمتساوون فى اإلنسانية، ف
سبب اختالف ونقتل الحقد داخل نفوسنا ب..خير اإلنسانية
 -15 المجلد- قصة الحضارة-ديورانت(اللغة والدين 

ّ    واختتم ديوانت هذا الجزء بقوله إن . )30، 29الجزء
ْالخالفات الدينية كادت أن تقضى على روح ومبادىء 

ّوبالتالى تـم التمهيد ..البحث العلمى فى الجامعات
 لتكريس استبعاد الخالفات السياسية والدينية والمذهبية،

  .واالبتعاد عن المهاترات الكالمية..داخل الجامعات
 

    وفى هذا العصرالمشحون بالتعصب الدينى 
ُواإليمان بالميتافيزيقا المتمحورة فى الخرافة، ..والمذهبى

واالكتشافات ) عصرالعلم(جديد  بدأ يبزغ عصر
 لكبيرااسم العالم  وبصفة خاصة مع ظهور..العلمية

ما سأحاول الكتابة عن  ووه) 1642 -1564-جاليليو(
العلمى، بعيدًا عن / التفكيرالعقالنى هذا التحول نحو

  الخرافة 



  

 

  
  طلعت رضوان

 مصر



  

  اليساري
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  يمكن تفسير االشغال الشاقة على انها اجبار المحكوم بها على القيام بأعمال يدوية

تعتمد على الجهد الجسدي فقط وتتميز بانها مواصلة تكرار نفس العمل دون نتيجة كان 
تقضي زمنا طويال قد يمتد الى سنوات وانت تقوم بحفر نفس الحفرة واعادة ردمها او ان 

وم بنقل الحجارة من مكانها الى مكان ثم اعادتها الى ما كانت عليه وهكذا وهي تشبه تق
الى حد بعيد ما تقوم به ثيران الساقية من دوران طوال الوقت حول البئر دون ان تدري 

  .لماذا تفعل ذلك وال لصالح من
  

 ان يشعر المحكوم باألشغال الشاقة ال يجد أي معنى لعمله فهو ال يمنح حتى فرصة    
بالسعادة اللحظية ان تمكن من انجاز عمل ما كان يقوم بعمل سور مثال او حفر قناة للمياه 
لسقي الحقول او اعمال بناء يرى بعدها اهمية ما قام به بل على العكس من ذلك فان ما 
يقصد باألشغال الشاقة هو تحطيم ارادة وانسانية من يقوم بها وافراغه نفسيا وروحيا من 

  .غبة او احساس بمعنى واهمية مواصلة الحياةأي ر
  

باختصار فان فلسفة االشغال الشاقة هي الوصول بمن يقوم بها الى حالة ما من     
االحباط وعدم االحساس بجدوى أي شيء حتى الحياة نفسها وبالتالي فان الفعل الذي ال 

ين النتائج يتطور وال تجري عليه اية تطويرات او تحسينات في االداء بهدف تحس
ويتواصل القيام به سيصنف تلقائيا على انه نمط ما من االشغال الشاقة التي ال جدوى وال 

 وأيا كان ما سبق .هدف لها وهو ما فعلناه وال زلنا في عالقتنا بقضيتنا الوطنية الفلسطينية
اال ان مواصلة االعتقاد والعمل على ان التفاوض هو الحل الوحيد سوف يصل بنا 

يجة مع تكرار الفشل الى ان الحياة احباط وليست مفاوضات فنحن نصل دائما الى بالنت
نفس النتيجة بنفس االداة دون ان نتردد بمواصلة تكرار الفعل نفسه مرات ومرات 
مترافقا مع االعالن عن الرغبة بنتائج مختلفة وهو اما ان يندرج تحت بند الغباء او 

ير والتغيير الضروري للوصول الى الضرورة التي الغياب الكلي عن حياة الفعل والتأث
  .نحتاج

  
لقد واصلنا دائما اختالفنا وخالفاتنا حول طريق تحرير فلسطين نظريا اال اننا كنا نتفق     

فلقد اختلفنا سابقا فيما اذا كان الكفاح المسلح هو ... في معظم االحيان على ما ننفذ 
... احدا من وسائل التحرير او انه ال داعي له الوسيلة الوحيد لتحرير فلسطين ام انه و

وواصلنا تنفيذ الكفاح المسلح او رفضه كليا الى ان تخلى عنه من نادى به وذهب اليه من 
رفضه ووصلنا الى حكاية الحياة مفاوضات ومنذ ثالث عقود تقريبا ووسيلة المفاوضات 

  .تقودنا من فشل الى فشل ومن هزيمة الى هزيمة
  

نواصل القول ان ال تراجع عن وسيلة المفاوضات دون ان يكون هناك بإصرار     
ورنا فيدور النقاش مفاوضات وعلى هذا الطريق يتفاوض االعداء عنا بدون حض

سرائيل عن حدود القدس او عن مساحة وحدود االراضي وإمريكا أوالتفاوض بين 
يما يترافق رفضنا  فيما نقف نحن على البعد نندد ونرفض ف،المنوي ضمها في االغوار

ضرورة له عن التزامنا الثابت بطريق المفاوضات  -مع اعالننا المتوال وتأكيدنا الال
كوسيلة ال بديل عنها للتعاطي مع قضيتنا الوطنية بال كلل او ملل الى ان وصل الحال 
بشعبنا حد اليأس من أية نتائج مرجوة تخص قضيتنا الوطنية وبات االعتقاد بالهزيمة 

صلة والفشل المتواصل تشبه النتائج المرجوة من تكرار األشغال الشاقة نموذجا بال المتوا
 والذي يمنح العدو النتائج التي يريدها وال يمنح شيئا للمنفذ سوى ،هدف سوى العمل نفسه

الفشل وانعدام االمل واالحباط الذي يؤدي في كثير من االحيان بأصحابه حد التفكير 
  .باالنتحار او حد تنفيذه بشكل أو بآخر في الحاالت االكثر سوءا

  
و دولة أوطن  -شعب والال -الو دولة الأو الدولة المزعومة أسرائيل الدولة الكذبة إ    

صبح اسوأ اسم أ دولة حقيقية باعترافنا ورضانا و اصبحت،اللصوص والمرتزقة
 وعادة ما ."الرأي اآلخر"وهو ما يشبه لغة ومعنى " الطرف اآلخر"نستخدمه في نعتها 

ننادي باحترام اآلخر في فلسفة السياسة والفكر والحياة فاآلخر بمعناه المجرد ضروري 
نا ونسكت بإرادتنا ونطالبه بالتنازل  لتصبح حقيقة وفي حالتنا صار اآلخر بديال لأللألنا
 فانتظار المحكوم باألشغال الشاقة ،ناه لصالحنا دون ان نملك ما يجبره على ذلكأعن 

نه حين يأتي فلن يكون له معنى  أوأ وهم قد ال يأتي او حاكمه هو انتظارأللعفو من سيده 
 فالتعود على ،واالحباط قد استشرى وصار العفو ال معنى له أبداس أن يكون اليأبعد 

لفة مع الزمن ويصبح مطلبا كبديل للفراغ المفترض في غياب الحال ألى إالشيء يتحول 
ن ال بديل لديهم بإرادتهم فلم أ فالذين يتحدثون عن التمسك بالمفاوضات يدركون .القائم

بدا ال يتناسب وقدراتهم ورغباتهم وهم أنه و االتيان به ألأيعد بوسعهم صياغة البديل 
يديهم أفلتوها من أن هم إن تنقلب عليهم أحريصون على مواصلة االمساك بالعصا خشية 

  .وسطوتهم وسيطرتهم
  

 فلقد اتفق ،بدا تفادي الوقوع بالخطأ وتكراره مرات ومراتأقرن بكامله ولم نتعلم     
 للحصول على نتائج مختلفة هي جريمة ن تكرار نفس االسلوب والطريقةأالبشر على 
 وها نحن نواصل طوال ،لى الهاويةإال إن من يواصل فعل ذلك لن يصل أتنطبق على 

 فما ،ن بإمكاننا الحصول على نتائج مختلفةأقرن استخدام نفس االساليب والترويج لها ب
لى إ دىأشغال شاقة بعد ذلك أ وما فعلناه من ،وسلو ليس وطنا ولن يكونأجاءت به 

صال ولن أ ونحن ننادي بمفاوضات لم تكن ،تقليص رقعة ما يسمى بالوطن رويدا رويدا
 فالتفاوض ال يمكن له أن ينجح ابدا بين من يملك كل القوة وكل الخيارات ومن ،تكون

دوات أننا نتقن التخلي عن أ بل ،يحشر نفسه بخيار ضعيف ال قوة تسنده من أي نوع كان
  ... عداءنا أا التي تنازلنا عنها طواعية لصالح همها وحدتنأقوتنا ومن 

  
ل فعل االشغال الشاقة بإرادتنا كإعالن عن عجزنا عن صناعة البدائل لمواصلة وازننا نإ

نياب الغزاة فكما اعتبرنا لندن مربط لخيولنا أالكفاح لنيل حقوقنا وانتزاعها علنا من بين 
 ،حيانا مع موسكو وغيرهاأ واشنطن و عاودنا فعل ذلك مع،ملين منها ان تمنحنا حقناآ

  .نفسناأبدا لم نحاول فعل ذلك مع ألكننا 
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ار -22         ات ال د:: ال ز 1::  43 رق   الع                             2020 ت

    المقدمة: 
ُ    العار أن تجد نفسك في بقعة جغرافية، تعتبر قلب 
العالم القديم، وأنت تبحث عن لقمة عيش في كيس أو 
حاوية نفايات، أو تسعى منذ الصباح وحتى المساء 

، إذا )في الحياة(لتأمين أبسط مستلزمات االستمرار 
ًاعتبرت نفسك ما زلت حيا، وتمتلك روحا ونفسا  ً ً

 وما يغلفهم من كرامة وعزة وافتخار، بكونك وجسدًا،
، سواء كنت )خلقه هللا على أحسن تقويم(اإلنسان الذي 

ًيهوديا أو مسيحيا أو مسلما، أو بوصفك الكائن األرقى  ً ً
  .في هذا الوجود

 
ً    ولكي تكون مواطنا، ما عليك سوى أن تموت لتأكيد 

 -ذلك الهجين المتوحش-) الوطن(َّذلك، بدعوى أن 
) الحق(أو ألنك مارق فحق عليك . حتاج للدماءي

ًبالموت، إما حرقا وإما ذبحا وإما  ً!....  
 

ُ     أو أن المواطنة لقب يمنح، أو يستخرج من جراب  ٌ َ َّ
.. ُحاو، ويحتكر من قبل سلطة وراية صفراء أو سوداء

؟ وعند الحاجة لكبش فداء على مذبح نهمهم ...!إلخ.. أو
 .طة والمالالمتوحش لمزيد من السل

      
  
 

    إن لمحاولة اإلحاطة، أو تسليط ضوء على مفهوم 
الفكري، أو -المواطنة، سواء على المستوى النظري

اللغوي، بدون الدخول في المجال الواقعي، -المعجمي
ٌلهو خروج عن السياق الحضاري الذي انبثق منه  َ ُ َ

ْولكن، لو مررنا . ّوتطور عبر أنهار دفاقة من الدماء
ًريعا على بعض من المعاجم والقواميس العربية، على س

سبيل المثال وليس الحصر، لوجدنا بأن هذا المفهوم بحد 
ٍ؟ وإنما نجد في المقابل في بعض ...!ذاته، ليس واردًا

ْمن هذه القواميس والمعاجم ما يلي ِ:  
 

َالوطن محل : وطن]): "1([مختار الصحاح -أ     َ ُ َ َ
ُاإلنسان و أوطان الغ َ ْ َنم مرابضها و أوطن األرض و َ َ ْ َ

ُوطنَها و استوطنَها و اتطنَها أي اتخذها وطنا و توطين  ِ ْ َْ ًَ َ ََّ ْ َّ َ
ُالنفس على الشيء كالتمهيد و الموطن المشهد من  ِ ْ َ

لقد نصركم هللا في { مشاهد الحرب قال هللا تعإلى 
 ".}مواطن كثيرة

ُالوطن المنزل تقيم ]):"2([لسان العرب -ب     ِ ْ َ ُ َ به وهو َ
َموطن اإلنسان، يقال أوطن فالن أرض كذا وكذا أي  َ ٌَ َ َ ْ ُْ ِ َ

ًاتخذها محال ومسكنا يقيم فيها، وفي التنزيل العزيز  َ ْ ُ لقد "ً
َنصركم هللا في مواطن كثيرة َ ُُ ُ َ." 

ُيطن(ِبالمكان ـ ]): "3([طالمعجم الوسي -    ج ِ ًوطنا) َ ْ َ :
َأوطن .( أقام به َ ْ َوطن به: َالمكان) َ َ ًاتخذه وطنا:  البلدوـ. َ َّ .

َواطنَهُ.( َّ ورضاها بهَّمهدها له: وـ نفسه على كذا على ) َ
عاش : وـ القوم. وـ وافقه عليه. أضمر فعله معه: األمر

َوطن).(محدثة. (معهم في وطن واحد َّ ّاتخذه : بالبلد) َ
حملها : وـ نفسه على األمر، وله. ًمحال وسكنا يقيم فيه

َاتطن.( عليه َ َتوطن.(ًاتخذه وطنا: لدالب) َّ َّ َ َمطاوع وطن): َ َّ .
َّذلت وتمهدت له: َّتوطنَت نفسه على الشيء: يقال وـ . َّ

َاستوطن.(ًاتخذها وطنا: األرض، وبها َْ ْ : َالبلد) َ
ُالموطن.(َّتوطنه ِ ْ ّوـ كل مكان أقام به اإلنسان . الوطن): َ
َ وـ المشهد من مشاهد الحرب.وـ المجلس. ألمر ْ ) ج. (َ

ُالميطان.(مواطن َ موضع يوطن لترسل منه الخيل في ): ِ
ُالوطن.(مياطين) ج. (ِّالسباق َ مكان إقامة اإلنسان ): َ

 البقر ِوـ مربض. ّومقره، وإليه انتماؤه ولد به أو لم يولد
  ..".أوطان) ج. (والغنم الذي تأوي إليه

 
ّ    أما واألمر هكذا، فهو إن دل فعلى غياب هذا 

  ري،ــى المستوى المجتمعي أو الفكوم، سواء علــــالمفه
  ة علىـــة األهميـــة بالغـــَّوأن ارتباطه بالمكان لذو دالل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غيابه، تتجلى في ذلك الوعي الجمعي المتشكل حينذاك، 
حيث أنه مفهوم منبثق ومرتبط باآلن نفسه، بالتجربة 

ة على غرار الوعي الجمعي لتلك للشعوب الحضاري
ًوالمجتمعات المتحددة مكانيا وزمانيا، وعالقته باإلطار  ً

ولكن لهذا الغياب داللته على . السياسي لتلك المجتمعات
المستوى االجتماعي والسياسي والثقافي، بالنسبة 

للمجتمع العربي واإلسالمي بشكل عام، والسوري بشكل 
 هنا، وهو ما سنتناوله في خاص، ألنه موضوع بحثنا

  .حينه
  

    كما أن الرتباط مفهوم المواطنة باألرض، حسب ما 
ورد بالمعاجم العربية لذو داللة بالغة األهمية، لسبب أن 
ُمفهوم األرض كمفهوم وواقعة خام تأخذ أبعادًا أخرى، 

ًال مجال للخوض فيها هنا ألن مجالها ينحى فلسفيا  َّ
  .ل لهًووجوديا ال يتسع المجا

 
، في العالم "المواطنة"    أما في ما يتعلق بهذا المفهوم 

القديم، وتحديدًا في الحضارتين اإلغريقية والرومانية، 
إذ ارتبط مفهوم المواطنة . فاألمر يختلف إلى حد ما

، بشكل أساسي، واعتبر ])4([ اليونانية) الدولة(بالمدينة 
الرغم من ًنموذجا للممارسة الديمقراطية آنذاك، على 

ًقصر المفهوم على المواطن األثيني الحر، تمييزا له عن 
. اآلخرين، سواء العبيد أو غيرهم ممن يسكنون المدينة

وال يخرج هذا المفهوم عندهم عن التصور الفكري 
حول المدينة الفاضلة، وانقسام المجتمع إلى طبقات، 
وهو ما اعتبر الناموس الطبيعي بالنسبة لبعض فالسفة 

العصر، وال يختلف تطبيق هذا المفهوم في المدينة ذلك 
ًاليونانية عن المفهوم الحديث له كثيرا، ألنه يحق لهم من 
خالله المشاركة في الحياة السياسية العامة واتخاذ 
القرارات ومناقشتها، أي المشاركة الفعالة في الشؤون 
العامة، وبغض النظر عن ضيقه، أو ما يشمله من الناس 

  .حين ذاك
 

    ويرى دومينيك شنابر وكريستيان باشولييه في 
كانت المدينة بالنسبة لليونانيين ): "ما المواطنة(كتابهما 

مختلفة كل االختالف عن إمبراطوريات الهمج غير 
ًالمتمدنين ألن المواطنين لم يكونوا ليطيعوا رجال مهما 

كانت . بلغت قدرته وقوته، ولكن يقبلون االمتثال للقوانين
انين المدينة هي السلطة اآلمرة الوحيدة التي يمكن قو

  .للمواطن قبول الخضوع واإلذعان لها
 

رفض األخير " سقراط"    عند الحكم باإلعدام على 
ًالهرب احتراما منه لقوانين المدينة وإن طبقت بشكل ال 

  ]).5"([يتسم بالعدل
 

ً    ولو خرجنا عن السياق قليال، فإنا واجدون على 
الخالفة "من ذلك في المنطقة العربية، منذ بداية النقيض 
، إن لم نقل قبل ذلك، ولكافة تجليات السلطات "األموية

التي قامت عبر تاريخ التجربة الحضارية في هذه 
المنطقة من العالم، الصغيرة منها والكبيرة، وحتى 

على أن االمتثال والمواالة للحاكم فوق . العصر الراهن
 التشريعات والقوانين على تأكيد ذلك ُوقسرت. كل انتماء

ًوتثبيته، وبالتالي أصبح لتلك التشريعات والقوانين وجها 
نقيض ما يذهب إليه بعض المنقبين في تاريخ -أوحد،

، سواء -الحضارات القديمة أو االختصاصيين الحقوقيين
  .    التشريعات الدينية أو الوضعية

  
فقد اشتهر الرومان        وكما اشتهر اإلغريق بالفلسفة، 

بالقانون، الذي نظم حقوقهم وواجباتهم، وإن قصرت 
عليهم، ولم تعمم على الوافدين إليهم، أو الذين خضعوا 

]) 6"([كراكال"لهم، إلى أن أصدر اإلمبراطور 
، والذي منح من خالله 212مرسومه الشهير في العام 

الجنسية الرومانية لألحرار في جميع أنحاء 
 الرومانية، وعليه أصبح جميع األحرار اإلمبراطورية

في اإلمبراطورية الرومانية متساوين، ويخضعون 
لقانون واحد ضمن الحرية والحقوق األساسية التي 

على الرغم من أنه . ًحصلوا عليها بناء على ذلك القانون
  .أصدره لهدف أساس وهو جباية الضرائب وزيادتها
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المفهوم الذي     وعودة اآلن لمفهوم المواطنة، ذلك 
ارتبط عبر التاريخ اإلنساني بالسعي لتحقيق العدالة بين 
الناس، من خالل المساهمة والمشاركة في الحياة 

ولذلك فهو مفهوم غير . السياسية واالقتصادية العامة
جامد وإنما خاضع للتطور والتغير والتبدل، ضمن 
شروطه الحضارية اإلنسانية بشكل عام، والزمان 

  .كل خاصوالمكان بش
 

    وعلى هذا األساس، فلمفهوم المواطنة أبعاده 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والقانونية، وبالتالي 
ًفهو ليس مفهوما مجردًا، وإنما يرتبط بشكل أساسي 
بالتجربة الحضارية البشرية بالدرجة األولى، ألننا ال 

وعليه . يمكن أن نعزله عن سياقه التاريخي اإلنساني
كن التعاطي مع مفهوم المواطنة كإشكالية معرفية يم

ًجدلية ومجتمعية، متجددة باستمرار، بناء على 
 . تصورات خاصة مرتبطة بكل مرحلة حضارية

      
  
 

    ال شك بأن لغياب مفهوم المواطنة في الشرق القديم 
والوسيط له عالقة جوهرية ببنية الحضارات التي كانت 

قة التي اتسمت بنمط خاص من قائمة آنذاك، تلك العال
  .التبعية ما بين  الحاكم والمحكوم

 
    ولفهم هذه العالقة ال بد لنا من إلقاء الضوء على ما 
يسمى نمط اإلنتاج الذي وسم تلك المجتمعات، إضافة 

وبالعودة . إلى التركيبة االجتماعية لتلك المجتمعات
بأن ، يرى ])7"([قراءة في رأس المال"لكتاب ألتوسير 

التركيبة االجتماعية تحوي عناصر عدة، االقتصادية 
والسياسية واإليديولوجية والنظرية، ولكل عنصر من 
تلك العناصر دوره في تبلور المجهود البشري وتحوله 
من التصور إلى الواقع، فمن خالل العنصر االقتصادي 
يتم تحويل المواد الخام إلى إنتاج اجتماعي محدد، من 

أما . ام المنتظم والممنهج لوسائل اإلنتاجخالل االستخد
السياسي فيتجلى في شكل التحوالت التي تطرأ على 

ّواإليديولوجي فيترسخ من خالل . العالقات االجتماعية
ذلك التحول في العالقات التي تتبلور ما بين الذات 

أما النظرية . والعالم في شكل الصراع اإليديولوجي
للمفاهيم في اإلطار فتتجلى من خالل ذلك التحول 

اإليديولوجي إلى المعرفة العملية لتأطيرها في المجال 
المفاهيمي لتحديد المجاالت التي تطرح فيه إشكالية 

أما العامل . وهذا ما يشكل الممارسة االجتماعية. العلم
ًاألساس في هذه العوامل فيبقى فيه المجال مفتوحا بسبب 

حدة، إضافة إلى اإلشكالية التي يطرحها كل عامل على 
  .الموقف الفكري والمنهجي للباحث بالذات

 
َّ    أما في ما يتعلق بأسلوب اإلنتاج فال يكفي تناوله عبر 
الممارسة االقتصادية اإلنتاجية، ألنه مفهوم مركب من 
عناصر عدة أخرى، فهناك العامل غير المنتج والذي 
ا يتجلى بطريقة االستحواذ على الفائض في اإلنتاج، وهذ

بدوره يشكل عامل أساس في تحديد الملكية، التي تلعب 
ًدورا رئيسا في شكل عالقات اإلنتاج ما بين العامل  ً

  .المنتج والعامل غير المنتج
 

    وهذا يقودنا بالضرورة عند دراسة النظم 
االجتماعية، ولفهم العالقة ما بين الحاكم والمحكوم، ال 

ة العناصر السابقة بد من معرفة اآلليات التي تحكم طبيع
أعاله، والتي من خاللها نفهم جوهر أسلوب اإلنتاج 

  :اآلسيوي وديناميته
 

 المشترك القروي هو القاعدة التي بني عليها -1    
 .تنظيم اإلنتاج

 ارتباط العمل الحرفي بشكل أساسي بهذا -2    
 .المشترك القروي بالدرجة األولى

اإلطار المرسوم  محدودية التبادل السلعي ضمن -3    
 .من قبل السلطة، وباألخص ما يتعلق بالتبادل الخارجي

 الدور المركزي للسلطة في إعادة إنتاج شروط -4    
عملية اإلنتاج، بحيث يحافظ على شكله ومضمونه 

وباألخص لتلك الحضارات المشرقية التي . األساسي
  .قامت بجوار ومحيط المصاب المائية واألنهار

 
لى الدور األساسي للسلطة الحاكمة بالدور     وهنا يتج

والوظيفة االقتصادية من خالل تنظيم وقت العمل 
الفائض للعمل الجماعي القروي، من أجل بناء أقنية 
الري والسدود والتخزين المختلفة والضرورية للعملية 
ًالزراعية، وعليه فهي تقوم أيضا بانتزاع العمل الفائض 

على شكل العمل في إنتاج من تلك المشتركات القروية 
تلك المنشآت، إضافة للضريبة التي تنتزعها على شكل 

  ])8.([الخراج
 

    ونجد هنا بأن السلطة القاهرة التي تحكم وتسيطر 
تعتمد على الحكم الفردي المدعوم بالساللة الدموية 
والقرابة، وبأن هذه السلطة مرتبطة بقوى علوية مفارقة 

وضحه أسطورة إيتانا للعنصر البشري، وهو ما ت
  ]).    9([والنسر السومرية

 
    ومن خالل هذه األسطورة نستشف األدلجة التي تقتلع 
الكائن البشري من جذوره األرضية، وتحوله لملك من 
أصول سماوية وليس أرضية، وذلك بهدف تأصيل 
وتبرير وترسيخ السلطة التي يحيط بها الملك نفسه، 

ومن هنا يتوضح . داسة عليهاًإضافة إلى إضفاء طابع الق
لنا ذلك المفهوم للحكم الملكي في المجتمعات الشرقية 
القديمة، وعليه فإن كافة األعمال التي يقوم بها، سيغلب 
عليها الطابع القدسي، ويتم تغليفها بالرموز والشعارات 
الدينية، وتتحول من ثم لعالقة فتشية بين مؤسساته 

أساس أنه الراعي لكل ما ، على ])10([الدينية والرعوية
وعليه فإن السلطة في تلك . تجود به الطبيعة عليهم

ًالمجتمعات، كانت دائما تسعى وترسخ عميلة إعادة 
إنتاج العالقة اإلنتاجية ذاتها، وتعيق أي تطور أو نزعة 

  .للتغيير، أو االنتقال لعالقات إنتاجية أخرى
 

وقي كأشهر معلم حق" مسلة حمورابي"    كما نجد في 
ًوحضاري في العصور القديمة، مثال بالغ الداللة على 
األصل المفارق للقوانين التي وضعت لتنظيم حياة 

، إذ - ولهذا داللته على الصعيد الوجودي للبشر-البشر
يحتوي الجزء األعلى للمسلة على صورة للملك 
ًحمورابي واقفا أمام شمش، اإلله المسؤول عن العدالة 

رافدين القديمة، ويظهر فيها شمش في أساطير بالد ال
ًجالسا على عرشه وهو يقدم بيده اليمنى رموز السلطة 

إلى حمورابي كرمز لتكليفه بالسلطة ) الصولجان(
  .وتحقيق العدالة

 
  :    كما جاء في نهاية التشريعات النص التالي

أنا حمورابي، الملك الكامل، الذي منحه إنليل حكم     "
 سلمني اإلله مردوخ مقاليد حكم ، كما"الرؤوس السود"

ًفاآللهة الكبيرة اختارتني دون الناس جميعا ...... الرعية،
ّألكون الراعي الذي يسهر على راحة رعيته ويقوم 

ّ، فأنا الملك الذي بز كل .....اعوجاجهم بعصاه المستقيمة
 ])...! 11"([الملوك

      
      

 
ر والثقافة َّ    إن لتجليات مفهوم المواطنة في الفك

العربيين، ارتبط بشكل غير مباشر أغلب األحيان عبر 

 المثقف والسلطة، كما أنه ارتبط -العالقة بين المفكر
ًأيضا بمفهوم الديمقراطية لدى هؤالء المثقفين، 

ًوباألخص منهم من كان نشطا سياسيا ً.  
  

    ومن خالل ذلك نجد بأن من القضايا المحورية التي 
أولئك المفكرين هو تجليات السلطة تركز عليها نتاج 

أو سلطة الرأي العام أو ) الدولة(المختلفة على مستوى 
... السلطة الدينية أو الحاكم والرجل واألعراف السائدة

  .إلخ
 

    ومن بين القضايا التي كانت تطفو على السطح عند 
تناول القضية الديمقراطية والمواطنة والحرية السياسية 

ًية والتراث، وتناول ذلك كان سيفا ذو هي قضية المرجع
حدين، وحده األمضى هو الذي تستخدمه السلطة لإلبقاء 
ًعلى ثوابتها، حفاظا على هيمنتها، أمام أي رياح 

َّعلى اعتبار أن هناك رأي -) الرأي العام(للتغيير، وأمام 
  ...!عام

 
    كما نشطت بعض مراكز األبحاث العربية، مساهمة 

الدائر على الساحة العربية حول تجاوز منها في الجدل 
الفوات الحضاري الذي تعاني منه المنطقة العربية، 
وأصدرت العديد من الدراسات حول مبدأ المواطنة 
وأولويته على سائر الحقوق السياسية والقانونية 
واالجتماعية، ألنه المسار األدق للتنمية المجتمعية 

سياسي السلمي، العربية، بهدف االرتقاء في النضال ال
  ]).12([إلخ...وتداول السلطة، وإعادة توزيع الثروات،

 
ً    كما قدم مركز دراسات الوحدة العربية كتابا بعنوان 

، ])13"([المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية"
وتضمن الكتاب مجموعة من الدراسات، ويتألف من 

 وهي التي قدمت-ُمقدمة وستة فصول، قسمت لقسمين، 
تضمن القسم . 2004في اللقاء السنوي العاشر عام 

َّاألول الدراسات التي تناولت مفهوم المواطنة في الدولة 
الديمقراطية، وإعادة نظر في المفهوم التقليدي للجماعة 
السياسية في اإلسالم، ومبدأ المواطنة في الفكر القومي 

. العربي، ولمحة عن مبدأ المواطنة في البلدان العربية
تضمن القسم الثاني الدراسات التطبيقية التي أعدت بعد و

اللقاء، وتناولت العالقة بين الحركة النسوية الديمقراطية 
والديمقراطية في األردن، وحالة المواطنة المتساوية في 

  .اليمن
 

    وعلى المستوى الفردي نجد على سبيل المثال لدى 
... واطنةالم: "دمحم عابد الجابري، في مقال له بعنوان

بأنه بالمحصلة لدى ]) 14!"([الجولة األولى: والمواطن
بحثه في المخزون العربي على لفظة أو مفهوم 

منزل "المواطنة، فأهم ما وجده ما يفيد معنيين األول 
  "..!مربط المواشي"والثاني " إقامة اإلنسان

 
    وبما يخص المواطن والمواطنة فال يوجد في 

اللغوي أو الفكري والوجداني المخزون العربي، سواء 
  ..!ما يعني هذين المفهومين اليوم

 
    بالمقابل نجد في حوار للدكتور عزمي بشارة أجراه 

، بأن من ])15([معه كل من حسين نشوان وماجد جبارة
أولى مهام المثقف هو التأسيس لفكرة المواطنة، على 

ًاعتباره يحمل منهجا عقالنيا وموقفا نقديا أخالقي ً ًً ا باآلن ً
نفسه، ومن هنا تتولد إشكالية، وهي عالقة المثقف 
بروابط أخرى ال عقالنية وال طوعانية، تتمحور حول 
الروابط واالنتماءات التي ولد من رحمها كالطائفة 

َّ، إن دور ...والعشيرة، وسق عليها تجليات أخرى
المثقف يتجلى في التأسيس لفكرة المواطنة، على اعتبار 

ْ الحر من يقيم العالقات االجتماعية في عقد َّأن المواطن َ

   التراث الشرقي القدمييف

 جتليات املفهوم يف الفكر والثقافة
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ُاجتماعي، على العكس من تلك العالقات التي تبنى على 
وهو األساس ... أساس انتماءات عشائرية ومذهبية،

العربية، وليس على أساس ) الدول(الذي قامت عليه 
  . المواطنة

  
ً    أيضا نجد لدى برهان غليون من خالل دعوته إلى 

 ":نقد السياسة، الدولة والدين" كتابه المواطنة، في
إن جوهر القاعدة التي قام عليها النظام الحديث،     "

ونشأت بقوتها األمم التي تملك مصير العالم اليوم 
وتمسك بزمام الحضارة، هو إبداع مبدأ المواطنية، أي 
اعتبار المشاركة الواعية لكل شخص دون استثناء 

ء اإلطار الجماعي، ودون وصاية من أي نوع، في بنا
أي في تأسيس السلطة والشأن العام، بما هو بناء اإلطار 
الجغرافي والعسكري والسياسي والقانوني، هو قاعدة 

وهذا هو الذي جعل من . التضامن والتماهي الجماعي
الحرية والسعي على تنظيمها لدى الفرد والجماعة 
جوهر اإلنسان في هذه الحقبة أو القيمة المؤسسة له 

إن مشاركة األفراد في صوغ القوانين . ًوغايته معا
واألطر التي تؤسس الجتماعهم وتحدد مستقبلهم، هو 
السمة الرئيسة للنظام الجديد بالمقارنة مع نظام التسليم 

 ]).16." ([األول بقوانين وقواعد وأطر جاهزة
          

      
 

    اإلشكالية تبدأ من العالقة األحادية، ذات البعد 
الواحد، والطرف األوحد وهو السلطة، تلك السلطة التي 
انفردت بفرض مشاريعها على الشارع والمجتمع 

ألن جوهر مفهوم المواطنة، يقوم باألساس . السوري
على مبدأ أساسي هو التناقض واالختالف على كافة 

َّحيث أن  .األصعدة لتجليات الفاعلية البشرية الخالقة
نات القرن الماضي، وهو ما انقالب البعث في سبعي
َّ، أسس "الحركة التصحيحية"يطلق عليه في أدبياته 
 :"لمرحلة أهم سماتها ما يلي

حزب "  اختزال العمل السياسي في سورية بـ-1    
 ".البعث 

في قيادة موالية ألمينه " حزب البعث"  اختزال -2    
 .العام
تها   تضخيم األجهزة األمنية، وتسرطنها، وهيمن-3    

على كافة مناحي الحياة المؤسسية واالجتماعية في 
 .سورية

  فقدان الحزب لوظيفته السياسية وتحوله لهيكلية -4    
 .تنظيمية بحتة

وتحويل مؤسسات .   استنقاع المجتمع السوري-5    
 .إلى دكاكين" الدولة"

  قنونة آليات السيطرة، بما يساهم في تهميش -6    
ت االجتماعية عن مجالها وإقصاء كل الفاعليا

  ]).17."([الحيوي
 

    كما أن العهد الجديد الذي انطلق عهده بعقد جلسة 
 من 83لتعديل المادة " مجلس الشعب"استثنائية لـ

 :"الدستور السوري، فقد أرسى
 .  الهيمنة على أجهزة الدولة-1    
 .  االستفراد في الحكم-2    
 .  احتكار السياسة-3    
االستئثار بالخيرات المادية والطبيعية   -4    

 تجاه األفراد -السلطة-ومعيارها هنا ]).18"([للدولة"
هو بمدى ما يقدمه من فروض الطاعة والوالء لرب "

  ]).19"([النعمة
 

    وفي هذا العهد وأد النظام فرصة تاريخية لن تعوض 
لتأسيس دولة المواطنة السورية، قام بالدور الرائد فيها 

قد ) بعث التصحيح(فون السوريون الذين كان المثق

صادر دورهم السياسي، وألغى الفضاءات اإلبداعية من 
  .   حينذاك) الدولة(خالل تدجينه وتعليبه لكافة مؤسسات 

 
    بينما الدور الوظيفي األساسي للدولة فيتجلى في 
المحافظة على الجماعة وتأمين مستلزمات استمرارها 

يان مؤسسي منظم، يجمع وتطورها، من خالل ك
ويصهر التنوع والغنى االجتماعي ألفراد المجتمع على 
كافة المستويات للفاعليات البشرية المتنوعة لذلك 
المجتمع، وضمن أطر مؤسسية عامة وخاصة، وتتجسد 
بالسلوك والفاعلية اليومية للمواطنين، بكافة 
اختصاصاتهم ومجاالتهم دون استثناء، ودون 

 ])20.([قيد
      

      
 

الدولة "    يحدد الباحث خلدون حسن النقيب في كتابه 
، ])21"([التسلطية في المشرق العربي المعاصر

 :السمات العامة للدولة التسلطية بما يلي
 .احتكار مصادر القوة والسلطة في المجتمع -1"    
 .بقرطة االقتصاد -2    
  .شرعية نظام الحكم تقوم على القهر -3    

 
 : أما أدوات الحكم التسلطي فيمكن إجمالها في ما يلي   

، وفي بعض )عسكرية أو مدنية(النخبة المتسلطة  -1    
 .الحاالت الحزب الحاكم

 .العسكرية للدولة-التركيبة البيروقراطية -2    
البنى الموازية لنظام الحكم كالتضامنيات القبلية - 3    

 ...والطائفية والمهنية،
ى المساعدة كالحرس الوطني والبوليس البن -4    

السري والمباحث واالستخبارات والميليشيات الطائفية 
  .".إلخ...أو القبلية 

 
    ويضاف لتلك العوامل في ما يتعلق بدول العالم 
الثالث الرأسمال التابع للمراكز الرأسمالية العالمية 
الكبرى، من بين النقاط األهم واألكثر حساسية، التي 

ا النظام السوري لتكريس هيمنته هي ظاهرة إضفاء لعبه
القدسية، التي عملت على شخصنة السلطة وإحاللها 
فوق المجتمع وعلى مسافة منه، إن لم نقل مفارقة، ألنه 
ال يمكن أن تكون السلطة بعيدة عن النقد وعلى تماس 
مباشر بالمجتمع، أو جعلها محكومة بشرطي الزمان 

كانت خاضعة لسلطة القانون والمكان المتعينين، إن 
وذلك . والدستور، أو خاضعة لقوانين وضعية باختصار

ْمن خالل إصباغ صفات استثنائية خارج إطاري الزمان  َ
ترميزية تعبوية وتحريضية الخطاب . والمكان عليها

السلطوي، حيث تتحول تلك األفكار إلى قوة منغرسة في 
 ])22.([أذهان الجماهير ومسيطرة باآلن نفسه

وممهورة بطابع اإلكراه، الذي يدغم بخطابات شعبوية 
هالمية بإيديولوجيا قومجية طاغية على الفضاء اليومي 
للجماهير الشعبية، متحولة لقوة مادية تمارس اإلكراه 
والقسر، عن طريق الحشد والتعبئة 

  .إلخ...واالستعراضات
 

    لقد واجه العهد الجديد المثقفين والمعارضين على 
ًء بقانون إعالم أقل ما يقال فيه بأنه يحيي تراثا السوا

، وهو المرسوم الخاص بحرية المطبوعات )ًقراقوشيا(
ُوالمكتبات، والذي صدر وأعلن في الجريدة الرسمية 

  ]).23([،22/9/2001/و/5/7/1422بتاريخ دمشق في 
 

ً    وطبعا فإن التوجه لهذه الفئة االجتماعية من قبل 
اسمة، وإن كان العهد الجديد قد لعب السلطة لذي داللة ح

على هذا الوتر لفترة من الزمن، وكما يقال في لغة 
  .الشارع السوري ليستشف ماءه

    إضافة إلى توجه العهد الجديد لرجال األعمال 
ومنظري الليبرالية االقتصادية، على حساب التنمية 
االقتصادية وخلق فرص جديدة للعمل، وكم األفواه 

وإن ]). 24([،...ت، واالنفتاح على تركياواالعتقاال
نقابات قدرة النظام على إعادة تكييف المؤسسات وال

، واألجهزة األمنية، تعتبر وحزب البعث وأحزاب الجبهة
عامل أساس وجوهري في استمراريته وترسيخ تسلطه، 
إضافة إلى مرونته في إحكام قبضته واحتكاره لمصادر 

خالل هيمنته واستحواذه القوة لسلطته على المجتمع من 
والمجتمع، كما يتجلى ) الدولة(على ملكية كافة موارد 

دور السلطة بذلك الدور المزدوج الستغالل المجتمع من 
  :خالل

حيازتها على العدد األكبر من العمالة، والمقرر  -1    
إضافة الحتكارها ... لألجور وطبيعة العمل شروطه

 .للخامات االستراتيجية
واالحتكار عند -وم بدور الوسيط، السمسار تق -2    

، بين المجتمع والشركات المتعددة الجنسية -الضرورة
 .والسوق المحلية إضافة للسوق الدولية

التوسع في مجاالت محددة للبنى التحتية مع  -3    
 .إغالق المجال للمشاركة السياسية

 .الخلل الكبير في توزيع الدخل الوطني -4    
ن في سياسات التنمية ما بين الريف والمدينة الغب -5    

 . من جهة، وما بين مدينة ومدينة من جهة أخرى
اقتطاع الجزء األكبر المخصص لإلنفاق العام  -6    

 .على المؤسسات العسكرية واألمنية
تفتيت الملكيات الزراعية عبر سياسات ارتجالية،  -7    

نفسه ًمما جعل تلك الملكيات عبئا على المزارع 
واالقتصاد االجتماعي العام، وأدى إلى هجرة الكثير من 
األيدي العاملة الريفية إلى المدن، وما يؤدي ذلك من 
ازدياد للبطالة العادية والمقنعة في المدن، إضافة إلى 
تبوير مساحات كبيرة من األراضي الزراعية لهجرة 

 .األيدي العاملة منها
       

      
 

جوهرية في خطاب اإلسالم السياسي،     النقطة األكثر 
هو السعي إلقامة نظام إسالمي على أساس الشريعة 

َّ؟ ناهيك عن أن بعض األصوات تنادي ...اإلسالمية
بإقامة المجتمعات اإلسالمية النقية، وعلى هذه األرضية 

  .تنشأ في ما بعد الدولة اإلسالمية التي تناسبها
 

) صراعهم(ي     ولكن؛ عندما يحاول اإلسالميون ف
السياسي ضمن األطر السياسية لمجتمعاتهم، سواء خالل 
دورات انتخابية، أو صراعهم على السلطة، أو التحاقهم 
باألنظمة القائمة، نجد بأن خطابهم يتوجه إلى كافة البنى 
االجتماعية، من خالل خطاب شعبوي سياسي عام، 
ًولكن هذا الخطاب دائما ما كان يصطدم بتوجس بعض 

َّائح االجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى إن ذلك الشر
الخطاب ال يقدم جديدًا أو يطور اإلطار الفكري 
واألخالقي من واقع التطور المجتمعي والحضاري 
للمجتمعات المعاصرة، بل تنبع من أرضية انتهازية 
ًلكسب دعم الشارع بشكل عام، أو انسياقا وتماهيا مع  ً

ورها في التسويق لهذه رموز السلطة الحاكمة، لتؤدي د
السلطة وتكون لسان حاله تجاه األوساط الشعبية 

  .واإلسالمية
 

    وبالمقابل نجد أطروحات تدعو إلى استيعاب تلك 
الشرائح االجتماعية من منطلق استلهام التراث الفكري 
اإلسالمي على أرضية رؤية جديدة لذلك التراث 

  .والتاريخ اإلسالمي
 

  ات والتي باإلمكان وضعها تحت    ولكن هذه الطروح

  يف سوريةشكاليات مفهوم املواطنةإ

 الدولة التسلطية

 اإلسالم السياسي



  

  اليساري
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 عنوان عريض يجمعها وإن كان هناك بعض 
االختالفات بينها هنا وهناك، تحت ما يسمى اإلسالم 
المتنور، فإنها تنطلق من الجغرافيا وليس الدين للتعامل 
مع مفهوم المواطنة، وهي نقطة تحسب لهم بالتأكيد، 

َّولكنها تبقى أصوات فردية، ال تعبر إال عن    .أصحابهاِّ
    كما أن البعض من هؤالء طرح خطابه على أساس 

ًتبني خطابا إسالميا يستند إلى حقوق اإلنسان ؟ ولكن، ...ً
حتى هذا الخطاب لم يوضح بشكل عام ما هو اإلطار 

هل هو حسب الشرعة ...! الحقوقي الذي يستند عليه،
  الدولية، أم اإلسالمية، أو السلطوية؟

 
لعامة، هناك منزلق السقوط في     وضمن هذه األطر ا

فخ الشوفينية في مواجهة أعداء وهميين، أو صناعة 
أعداء لتبرير موقفهم المتعنت أو المنغلق الجامد، أو 
لغايات سياسية أخرى ال عالقة لها على اإلطالق بالدين 
وإنما بذلك الصراع السياسي االستراتيجي على 

  .المنطقة، كما على السلطة والنفوذ
 

ناك بعض أطروحات اإلسالم السياسي، سواء     ه
التابع لألنظمة، أو في الخندق المعارض، المعترف به 
ًرسميا كشكل من أشكال اللعبة الديمقراطية الكرتونية، 
ًأو غير المعترف به رسميا كتنظيم سياسي في تلك اللعبة 
السياسية، تتقاطع في رؤيتها للمشاركة السياسية واتخاذ 

نظمة الحاكمة للبلدان التي ينشطون القرارات مع األ
فيها، بأن هناك نخبة حاكمة تتولى األمر دون بقية أفراد 
الشعب، بغض النظر عن الرؤية ألولئك األفراد، سواء 

، ولكن بالتأكيد ليس ])25([كرعايا أو أفراد أو ذميين
ألن هذا . مواطنين بالمفهوم الحديث لمفهوم المواطنة

ن األساس في الديمقراطيات المفهوم ال يمكن فصله ع
الحديثة من حيث العضوية غير المنقوصة في الجماعة 

 في اتخاذ وصنع -الشراكة والمشاركة-السياسية 
القرارات من خالل آليات قانونية ودستورية متوافق 
ًعليها مجتمعيا، وبغض النظر عن العرق أو الدين أو 

  .إلخ...المذهب
 

سياسي لإلخوان المسلمين      أما في ما يتعلق بالنشاط ال
في سورية، فإن بداياته تعود إلى أربعينات القرن 

  ]). 26([الماضي عند خوضهم االنتخابات النيابية
 

    وفي منتصف الثمانينات ونهاية التسعينات من القرن 
الماضي أصدر اإلخوان المسلمون من المنفى العديد من 

ربة الوثائق، وهي ما اعتبروها حينذاك خالصة لتج
ثالثة عقود من الصراع العسكري والسياسي مع النظام 

المشروع السياسي لسورية "السوري، ومن بينها وثيقة 
، وكما أصدروا إبان الدم السوري المسفوح "المستقبل

  ".عهد وميثاق جماعة اإلخوان المسلمين في سورية"
 

     في الوثيقة األولى، نجد بأن المنطلق واألساس في 
اإلسالم بما يشكله من مرجعية "ع هو هذا المشرو

حضارية وهوية هذه األمة، بما يحوزه من قيم سامية 
  ".عليا

 
    وفي األهداف العامة نجد بأن الهدف األول هو بناء 

-3-25، كما أصدر اإلخوان بتاريخ ...الدولة الحديثة
ويؤكدون فيه على االلتزام " عهد وميثاق"، 2012

... والتعددية والمساواة،بالدولة المدنية الحديثة 
  ]).27([إلخ
 

    وكذلك اآلن ولكن؛ وكما اتضح من خالل الصراع 
الدامي في سورية خالل سنوات الموت والدم السوري 
المسفوح، الذي وسم المرحلة اآلنية في سورية، بأنه 
ليس فقط خطاب اإلخوان المسلمين، وإنما قسم كبير من 

سياسي ذو أوجه المعارضة السورية، بأن الخطاب ال
وتالوين عديدة وحتى قد تكون متناقضة، وما يحدد ذاك 
الخطاب ليس تطلعات وأهداف الشعب السوري، وإنما 
إلى من هو موجه هذا الخطاب؛ هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى، فالخطاب السياسي العربي بشكل عام 
والسوري بشكل خاص، اإلسالمي المعارض والرسمي 

بأدوات الهيمنة الفوقية، إضافة إلى مرتبط بشكل أساسي 
أنه يحمل إيديولوجيا الختراق النسيج االجتماعي الذي 
َّحوله النظام إلى حالة من االنصياع الكلي، والتغييب 
عن الشأن العام، والالمباالة التي تجلت في أحيان كثيرة 

وكما كانت . بالنأي بالنفس عن مجريات الحدث
 لسياسة النظام في صنع البراغماتية هي الطابع العام

السياسة االقتصادية واالجتماعية له، كانت كذلك بالنسبة 
للمعارضة، وكما كانت الشمولية سمة أساسية للنظام في 
تعامله مع المجتمع السوري، كانت كذلك بالنسبة 

وهذا قاد . لسياسات المعارضة بما فيها اإلسالم السياسي
 طروحات إلى وجه أوحد للمشاركة أو التقاطع مع

اإلسالم السياسي، هو تلك المشاركة النابعة من الحكم 
ُالمسبق والتأييد القبلي للمشروع اإلسالمي، أكثر مما هو 
نابع من المشاركة الفاعلة النابعة عن قناعة فكرية 

  .وثقافية ومعرفية
 

    الخطاب اإليديولوجي اإلسالمي طغى على 
لتحريضي المعرفي، والسياسي طغى على المجتمعي، وا

 ]) 28.([طغى على التحليل البنيوي للمجتمع السوري
      
 :خاتمة    

َ    وأي خاتمة لمسيرة الدم والتوحش التي تمارس على  ُ
؛ وهل من )الشعب السوري(األرض السورية وعلى 

مكان لتفعيل دور المواطن، في الوقت الذي ال ينظر إليه 
كافة الالعبين َّإال كوقود وذبيحة، على خلفية المصالح ل

  .األساسيين على األرض السورية
 

    أو هل من مكان للمواطن السوري في السياسات 
والمفاوضات بين من يدعي تمثيله؟ المواطن السوري 
هو الغائب والمغيب الوحيد، في الدبلوماسية، كما وأن 
كل الدبلوماسيات تدعي تمثيله، وأنها الناطقة باسمه، 

آماله وطموحاته المتواضعة والمعبرة عن مصالحه، و
في الحرية والكرامة وتقرير مصيره، خارج كل أنواع 
الضغوط وعوامل القهر، سواء الطبيعية أو السلطوية 

 !.بكل أوجهها وتجلياتها
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 المتابعة المستمرة لمسيرة القضية الفلسطينية منذ صدور قرار الجمعية العامة َّإن 

تنشأ في فلسطين : " الذي نص على ما يلي1947 لعام 181لهيئة األمم المتحدة رقم 
الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الخاص بمدينة القدس المبين في الجزء 

لثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جالء القوات المسلحة التابعة للسلطة ا
ا حدود َّأم. 1948تشرين األول / أكتوبر1 حال عن ّ يتأخر ذلك في أيَّالمنتدبة، على أال

الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني 
، موقع الجزيرة، 1947 سنة 181نص قرار تقسيم فلسطين : راجع". (والثالث أدناه

من مساحة فلسطين إلقامة الدولة % 55خصص قرار التقسيم ). 28/11/2016
  .منها إلقامة الدولة العربية% 45اليهودية، و

  
رفض عرب فلسطين وحكومات الدول العربية وذات األكثرية اإلسالمية والقوى     

لقومية العربية والقوى المحافظة قرار األمم المتحدة بإقامة الدولة واألحزاب اإلسالمية وا
الفلسطينية على األرض المخصصة لعرب فلسطين، كما رفضت واعترضت على 

 قرار التقسيم اليسار الفلسطيني وبعض قوى 1947موقف االتحاد السوفييتي في عام 
طيني على قرار التقسيم  وافق اليسار الفلس1948وفي عام . اليسار في الدول العربية

إلدراكه سعة وعمق المؤامرة المحاكة ضد عرب فلسطين مما دعاه إلى االعتراف بقرار 
  .التقسيم، وأيدته وشاركته في ذلك القوى واألحزاب الشيوعية في الدول العربية

  
ل، موقف النظم الحاكمة في الدول العربية والقوى َّاألو: نشأ هنا موقفان مختلفان    

المية السياسية والقوى القومية التي رفضت قرار التقسيم وأعلنت الحرب على يهود اإلس
 التي شاركت 1948فكانت حرب عام . فلسطين بهدف االحتفاظ بكل األرض الفلسطينية

فيها قوات عسكرية من عدد غير قليل من الدول العربية والتي انتهت بخسارة الحرب، 
ع عرب فلسطين عن إقامة دولتهم العربية على تلك النسبة وقيام الدولة اإلسرائيلية، وامتنا
واستمرت حالة الحرب مع عدد من الدول العربية حتى . من األرض التي خصصت لهم

) أو(اآلن، وانتهت مع عدد متزايد منها، كما عقدت اتفاقيات سالم وتبادل دبلوماسي و 
المنصرمة في القضية فماذا حصل خالل فترة الـسبعة عقود . تعاون متعدد الجوانب

الفلسطينية والشعب الفلسطيني واألرض الفلسطينية التي اعتبرتها تلك الحكومات 
  ؟!"قضيتها المركزية"
  

أما الموقف الثاني فكان للشيوعيين والعديد من قوى     
اليسار في الدول العربية، ومنهم شيوعيو فلسطين، حيث 

 موقف االتحاد  قرار التقسيم وانتقدوا1947رفضوا في عام 
ولكنهم أدركوا في عام . السوفييتي في الموافقة على القرار

 حجم المؤامرة على الشعب الفلسطيني، فحصلت 1948
الموافقة على التقسيم من جانب الشيوعيين في فلسطين ومن 

  . ثم في عدد متزايد من األحزاب الشيوعية في الدول العربية
  

عند اإلعالن عن قرار التقسيم :" الحقائق بما يلييشير حزب الشعب الفلسطيني إلى هذه
دولتين واحدة عربية وأخرى يهودية، وقف إلى  القاضي بتقسيم فلسطين 1947عام 

ه وبعد دراسة أبعاد ذلك وإدراكه للمخطط َّالحزب ضد قرار التقسيم بحزم منذ إعالنه، لكن
نية وأجزاء من الصهيوني الذي كان يستهدف االستيالء على كل األراضي الفلسطي

األراضي العربية، وسعي الحركة الصهيونية لتهجير أبناء شعبنا عن أراضيهم، أعلن 

ًالحزب عن موافقته على قرار التقسيم واصفا إياه بأفضل الحلول السيئة، لكن الهيئة 
العربية العليا في ذلك الوقت رفضت هذا القرار، مما أعطى للحركة الصهيونية فرصة 

" رض فلسطينأذ مخططها، األمر الذي كرس الوجود الصهيوني على تاريخية لتنفي
حزب الشعب الفلسطيني، الموقع الرسمي، دولة فلسطين، منظمة التحرير : راجع(

  .)الفلسطينية، موقع الحزب اإللكتروني
  

 كتب القائد الشيوعي المعروف 1948وعن إعالن حرب الدول العربية في عام     
لم يكن المجتمع الفلسطيني : " مقال مهم له بهذا الصدد ما يليالرفيق نعيم األشهب في

 الفال سالح و. ا على منع قيام إسرائيل، سواء بالسالح أو بغيرهً قادرالأ، حينها، وًمهي
ّ في ميدان السياسة، تخلت القيادة الفلسطينية، في تلك ابينم.  قيادة مركزيةالتدريب و

فر ايقابل ذلك، تو. ربي التابع لالستعمارالظروف المصيرية، عن دورها، للنظام الع
ا عن الطرف اليهودي َّ أم".خرآلجميع هذه العناصر، وبتفوق كاسح، لدى الطرف ا
 العسكري الحاسم ستوىفعلى الم: "والعربي بقواتهما المسلحة فكتب األشهب بحق ما يلي

ًاستطاعت القيادة الصهيونية تجنيد عشرة بالمئة، رجاال ونساء، من سكان  القطاع ً
ا، جميعهم يتقنون استعمال السالح، ونواتهم ً ألف65ّاليهودي الذي كان يعد، حينها، قرابة 

المركزية ألوية تزيد عن العشرين ألف محارب، سبق لها أن شاركت في الحرب العالمية 
 العربية، بزعم تحرير فلسطين، فإن مجموعها نظمةألأما الجيوش التي أرسلتها ا. لثانيةا

 جندي، أي أن المعبأين 500 ألف و21، بلغ 1948 أيار 15ت فلسطين، بعد التي دخل
تحت السالح في الجانب اليهودي يعادلون ثالثة أضعاف جميع الجيوش العربية التي 

   . مستوى اتقان فنون الحرب العصرية فينوعيدخلت فلسطين، هذا عدا الفارق ال
  

ّ تلك الجيوش، بل حل مكان التنسيق  على انعدام التنسيق الحقيقي بينمرألولم يقتصر ا
 في الصراع على مناطق ردنيألا بين الجيشين المصري واالتنافس العدائي، كما بدا جلي

 يخفون أن ضباطهأما الجيش العراقي، فلم يكن . النفوذ في منطقتي الخليل وبيت لحم
رال البريطاني  يقوده الجنردنيأل، بينما الجيش ا)ماكو أوامر(ليست لديهم أوامر بالقتال 

 حينها في التآمر على القضية الفلسطينية، ردنيألجون كلوب، ومعروف دور النظام ا
َبينما كان جيش الملك فاروق المصري يقاتل بأسلحة فاسدة، كما تكشف  َ  دهىألوا. حقاالَ

 الفلسطينية، كان مصادرة أسلحة رضأل لهذه الجيوش، بعد دخولها اإجراءل َّ أوَّأن
ِتواضعة وحرمانهم حتى من أيالفلسطينيين الم  ذلك يعرقل َّ نشاط سياسي، بدعوى أنّ

ّنعيم األشهب، ما سر اجترار : راجع!". (عمل هذه الجيوش في تحرير فلسطين
  ). على تاريخ الشيوعيين الفلسطينيين؟فتراءاتإلا

  
فماذا كانت حصيلة مواقف حكومات الدول العربية وقوى اإلسالمي السياسي والقوى     
مية اليمينية والرجعية إزاء قرار التقسيم واألرض والدولة الفلسطينية العربية، وهي القو

  ؟"المركزية"ضية فلسطين هي قضيتها قالتي تحدثت أن 
  

% 22إلى حوالي % 45تقلصت مساحة األرض المخصصة لعرب فلسطين من  (1    
، في حين 1947فقط في الوقت الحاضر من إجمالي مساحة فلسطين قبل التقسيم عام 

 الفلسطينية التي احتلتها ضيمن األرا% 23ًزائدا % 55 ىأصبحت إسرائيل تسيطر عل
 وبهذا أصبحت إسرائيل ربية، والتي كانت ضمن حصة الدولة الع1967بعد حرب عام 

  .من أرض فلسطين قبل التقسيم% 78تسيطر على 
هودية فيها على مساحة  ببناء مستعمرات ياًثم تقلصت مساحة الضفة الغربية عملي (2    

من أراضي الضفة الغربية والتي يريد البيت األبيض ورئيس حكومة إسرائيل % 23
في  بأن إسرائيل مستمرة اً من أرض دولة إسرائيل، علماًبنيامين نتنياهو اعتبارها جزء

  .بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية
، وبعد نقل سفارة الواليات 1967دارة الفلسطينية منذ عام لم تعد القدس تحت اإل (3    

ًالمتحدة فعال من تل أبيب إلى القدس، واعتبرت اآلن جزء م  ل! من الدولة اإلسرائيليةاً
 وال باحتالل القدس أو اعتبارها 1967تعترف األمم المتحدة بالمناطق المحتلة منذ عام 

  . آخرًااقع على األرض يقول ويفرض شيئ الوَّ إنَّمدينة إسرائيلية حتى اآلن، إال
لم تعد منظمة التحرير الفلسطينية منذ سنوات موحدة، وهي غير قادرة على تنفيذ  (4    

ًقرار إقامة الدولة الفلسطينية ما لم توافق إسرائيل على ذلك أوال، ومن ثم موافقة الواليات 
وهذا لن يحصل . اًلدولي أخيرالمتحدة األمريكية والدول المؤيدة لها، ثم مجلس األمن ا

  . ال تريد لمثل هذه الدولة أن تقوميلألن إسرائ
لم تعد الجامعة العربية وال الدول العربية والدول ذات األكثرية اإلسالمية دون  (5    

استثناء مهتمة بالقضية الفلسطينية وليست قراراتها واعتبارها قضية مركزية سوى حشو 
  .ى عربة فارغة كثيرة الجعجعةكالم فارغ وقاتل، وليس سو

الشعوب العربية والقوى الديمقراطية التي رأت غير ما تراه الحكومات العربية  (6    
وغيرها مغلوب على أمرها وعاجزة عن تغيير دفة السفينة في بلدانها بسبب وجود نظم 

  .سياسية مستبدة ورجعية وعلى مستوى منطقة الشرق األوسط
  

 طيلة العقود المنصرمة؟ سأحاول تكثيف رؤيتي في اإلجابة عن لماذا حصل كل هذا    
  .هذا السؤال
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َفشل الفلسطينيون في االحتفاظ بقرار مستقل حول إقامة الدولة الفلسطينية بأيديهم  **     َ َ
 القوى اإلسالمية والقومية العربية دي وتركوه لعبة للمزايدة بأياًمباشرة، بل فوضوه عملي

وكذلك بأيدي حكومات الدول العربية وذات األكثرية المسلمة التي كانت اليمينية الكاذبة، 
  . ومتآمرة ومتصارعة وتابعة ورجعية في آنة،مستبد

  
َفشل الفلسطينيون، ومعهم كل العرب والمسلمين، الذين رفضوا قرار التقسيم  **     َ َ

وفق قرار ، بإقامة الدولة العربية "البحرفي رمي اليهود وإسرائيل "وحملوا شعار 
الجمعية العمومية لألمم المتحدة على األرض الفلسطينية، في حين فسحوا في المجال 

 والمزاودة الخرقاء، بتعزيز دولة إسرائيل وتوسعها على وغةبسياساتهم المساومة والمرا
  .األرض من جهة، وتقليص مساحة األرض العربية في فلسطين من جهة ثانية

  
 في تفتيت وحدة الشعب الفلسطيني وقواه اًا قذرً والقوى دور هذه الحكوماتَّأدت **    

الوطنية والديمقراطية، ومن ثم تفتيت وحدة منظمة التحرير الفلسطينية، بتبنيها السياسي 
لهذا الطرف السياسي ضد الطرف السياسي اآلخر، كما حصل في مواقف نظامي الحكم 

 وفي مصر واألردن ودول ،عودي وكذلك الحكم السالعراق،البعثي في كل من سوريا و
لخليج وبقية الدول العربية، ودفعها باتجاهات عبثية زاد من شلل الشعب الفلسطيني ا

ا وعن إدارة عقالنية لدفة مما بينه ومنظمته وعجزهما عن إيجاد لغة مشتركة في
  .الصراع مع إسرائيل على الصعد المحلية والقومية والدولية

  
ساد المالي لحكومات الدول العربية وذات األكثرية المسلمة، ولعب الفساد واإلف **    

 في عملية الفساد السائد الذي تعاني منه منظمة اً مدمراًالسيما إيران، وغيرها دور
التحرير الفلسطينية واألجهزة اإلدارية والعسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة 

جزء من حركة اإلخوان المسلمين  المتطرفة، وهي النفصاليةالخاضع لحماس بسياساتها ا
 يساهم في تعميق شقة الخالف ا جدًًا سيئاًكما تلعب إيران منذ عدة عقود دور. اإلرهابية

  .والصراع بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية
  

ثم لعبت السياسات الدولية واإلقليمية وما تزال من جهة، والفساد واإلفساد المالي  **    
مساعدات المالية ودعم استمرار وجود نظم حكم رجعية واستبدادية من الدولي وتقديم ال
 في تعميق التمزق في الموقف من القضية الفلسطينية في ا جدًاً كبيراًجهة ثانية، دور
 جبهة الدول العربية وذات األكثرية المسلمة، بحيث لم تعد قضية أوالجبهة العربية 

ًقوى واألحزاب اإلسالمية والقومية إال غطاء فلسطين مركزية بالنسبة لهذه الدول أو ال
ًمهلهال ودعاية كاذبة ورخيصة، كما في الضجيج الدعائي الجاري للدولة اإليرانية، 

  . العرباقفمن مو!" اًأكثر صدق"والذي يعتبره البعض 
  

لم يعد في مقدور منظمة التحرير الفلسطينية المفككة والمتصارعة وال في  **    
غير توجيه التهديدات الكالمية وقرارات يصدرها ) أبو مازن(عباس استطاعة محمود 

على الورق، وهي غير قابلة للتنفيذ، يطلقها بين فترة وأخرى، وال من سميع أو مجيب 
 ومصداقيتها أمام الشعب الفلسطيني وشعوب الدول عله، مما أضعف قدرتهما على اإلقنا

  .العربية والرأي العام العالمي
  

جة لألوضاع والعوامل الداخلية واإلقليمية والدولية اعترفت بعض الدول ونتي **    
ً معها السفارات والسفراء أوال، ولكن عدد الدول الذي يتعامل تالعربية بإسرائيل وتبادل

ا وتجاوز كل محذور سابق بما في ذلك ً قد ارتفع كثيراً واقتصادياً وأمنياًمع إسرائيل ثقافي
 بين الدول العربية في ادعاء تأييده لنضال اً كاذباً وضجيجاًراخالحكم السعودي األكثر ص

  !الشعب الفلسطيني، إنها جعجعة بال طحين أيضا
  

وبينما ينهمك من يجترون االفتراءات على : "كتب نعيم األشهب في المقال ذاته يقول    
شيوعيين  قبول الال أن يصرخوا بأنه لوالّ إَتاريخ الشيوعيين الفلسطينيين، حتى لم يبق

 وقعت النكبة، يغمضون عيونهم الالفلسطينيين بقرار التقسيم، لما قامت إسرائيل و
 الرجعية العربية في النكبة الفلسطينية، واستمرارها دون ور عن دلوانألالمصابة بعمى ا

ّوإذا كانت هذه الرجعية قد غلفت . ا عن مواصلة التآمر على هذه القضيةا واحدًًتوقف يوم

 بشعارات ١٩٤٨ والصهاينة، في العام مبرياليةإلآمر على هذه القضية، مع ادورها في الت
 حكام السعودية، تنتقل من المزاودة إلى بقيادة، فإنها اليوم، !)التحرير الكامل(المزاودة 

المناقصة، واالستعداد الكامل للتفريط بالقضية الوطنية الفلسطينية، في لهاثها المحموم 
  ." محور المقاومة في المنطقةللتحالف مع إسرائيل ضد 

  
ا ً قيام إسرائيل كان رهنَّوعلى أي حال، فكل من يعتقد أن: "ثم يشير في مكان آخر فيقول

 المتحدة فهو يجهل ما تحقق على أرض الواقع منذ وعد بلفور وحتى نهاية ممأل اراربق
نتداب فإسرائيل كانت مكتملة التكوين في رحم اال. االنتداب البريطاني على فلسطين

 الوضع الولم يكن .  شهادة ميالدهاالّ المتحدة إممألالبريطاني لدى نهايته، ولم يكن قرار ا
بمعنى آخر، سواء صدر . دةال هذه الوجهاضإل مهيأ الدولي ال العربي والالفلسطيني و

 كانت ،القرار التقسيم أم لم يصدر، وصوت االتحاد السوفياتي لصالح ذلك القرار أم 

 أميركية، وبتواطؤ مع - امبريالية أنجلو-م حينها، وفق خطة صهيونية دولة إسرائيل ستقو
  .)المصدر السابق ذاته: راجع". (الرجعية العربية

  
 شعب فلسطين ابتعد َّ أمامي من الوقائع والحقائق على األرض ما يشير إلى أنَّإن    

 ورغبته الصادقتين،  عن إقامة دولته الوطنية الفلسطينية المستقلة ليس بإرادتها جدًاًكثير
بل بسبب السياسات الجارية في الدول العربية ومنطقة الشرق األوسط والعالم منذ سبعين 

وإذا ما قامت هذه الدولة، .  إلى خالفات وفشل منظمة التحرير الفلسطينيةً، إضافةاًعام
د فرضها راُ، بسبب الشروط اإلسرائيلية والدولية التي ياًفسوف لن تكون قابلة للحياة عملي

هل يمكن تصور إقامة دولة فلسطينية مستقلة على : طرح السؤال التاليُولهذا ي. عليها
 ممكن اً فلسطين قبل التقسيم حقيقة وواقعضمن أر% 15أرض ال تزيد مساحتها عن 

التحقيق أم أنه وهم زائف؟ وهل يكون األفضل للشعب الفلسطيني أن تكون هناك دولة 
نية حيث يعيش العرب، من مسلمين ومسيحيين، واليهود واحدة على األرض الفلسطي

سوية؟ فهل هذا هو الحل األسلم باالرتباط مع العامل الديمغرافي وتزايد نسب النمو 
  .لخ إ...السنوية المعروفة للسكان الفلسطينيين

  
رض أ أرى دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة قائمة على ْ أتمنى أناًكنت دوم    

أن صدر قرار التقسيم، دون خوض حرب غير ذات جدوى، وبجوار دولة فلسطين بعد 
أو أقل من % 15ولكن هل يمكن يا ترى إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة على . إسرائيل

 بال استقالل وال سيادة وال قدرة على الحركة إال دولةاألرض الفلسطينية، أم إنها ستكون 
مكن أن تسمى دولة فلسطين الديمقراطية هل مثل هذه الدولة ي. من خالل إسرائيل

  !َالمستقلة؟ ال أعتقد ذلك
  

كتب عن هذا الموضوع كثير من الشيوعيين والديمقراطيين منذ عقود، ومنهم بشكل     
خاص أميل توما وأميل حبيبي والشاعر الفلسطيني الكبير والفقيد محمود درويش، إضافة 

ماهر الشريف، إميل توما والحل . د: جعرا. (إلى كتابات قادة حزب الشعب الفلسطيني
، موقع حزب الشعب الفلسطيني، 1947-1944 يةالديمقراطي للقضية الفلسطين

21/11/2019(.  
  

ًلهذا أرى مجددا أن يبدأ الشعب الفلسطيني، بعد كل الذي جرى، التفكير الواقعي الجاد     
ن أو الدولة الواحدة فرة، وأن يدرس موضوع الدولتياوالموضوعي بكل الخيارات المتو

إسرائيل الحاليتين، فإسرائيل سائرة إلى ابتالع فلسطين كاملة، سواء -على أرض فلسطين
وغالبية الدول العربية مشاركة في الدفع بهذا االتجاه، إن !  رفضواموافق الفلسطينيون أ

لذي يجب ما العمل؟ إنه السؤال ا: لم نقل كلها، والسؤال الذي يواجه الجميع في الواقع هو
أن يشغل بال الفلسطينيين قبل غيرهم، وأن يأخذوا قضيتهم بأيديهم بعد أن بقيت لعبة 

فسياسة نتنياهو وكل القوى اليمينية .  والفاسدةتبدةبأيدي النظم والقوى العربية المس
ثابت ) صهيوني(واليمينية المتطرفة في إسرائيل تسير على نهج قومي يميني متطرف 

دول االتحاد األوروبي أو (، اًتحرك بعض دول العالم لتعلن شكليوواضح، وبالكاد ت
 ولكن دون وجود ك،، إنها ضد هذا اإلجراء أو ذا)تصريحات أمين عام األمم المتحدة

بل هناك من . اإلسرائيلي-حركة وفعل عمليين وصادقين ضد تنفيذ هذا النهج األمريكي
تسريع على ذا الشكل أو ذاك، المؤشرات ما يؤكد ممارسة سياسات فعلية تساعد، به

ُفهل ينبغي أن يبتلع كل ما تبقى من فلسطين، أم أن يكون الشعب الفلسطيني . عملية تنفيذه
 للشعب اليهودي من منطلق حقوق القوميات وحقوق اِ من حل يسهم في جعله ندًاًجزء

وشرعة اإلنسان والمواطنة الموحدة والمتساوية على وفق لوائح األمم المتحدة والئحة 
ي ن للنقاش ألناحقوق اإلنسان العالمية في الدولة الموحدة؟ أطرح هذه المسألة مجددً

 منذ نهاية الحرب العالمية الثانية المأساةعشت، كمواطن عربي ديمقراطي وتقدمي، هذه 
حتى اآلن، والتي تعذب ضمير اإلنسان النبيل ويتحرى عن حلول تنقذ الشعب الفلسطيني 

 اليومي والحصار واالضطهاد واالحتالل الظالم، في حين إنها أقدم من التمزق والقتل
 وفي العشرينات والثالثينات من القرن العشرين وفي 1917بكثير وتبدأ منذ وعد بلفور 
    فترة الحرب العالمية الثانية
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  ا باإليقاع، تردد شعارات مبتذلة لمشروع سياسي ممسوخ، تمشي في ً  ترفع شارة النصر، تصفق بحرارة منتشي
تخرج منها بأمر من الفوق، ال تتبع أية إيديولوجية وال  المسيرات، تحضر الندوات، تسافر إلى المؤتمرات، تدخل في تحالفات،

عجائبي والغرائبي، الخرافة والدجل والشعوذة، السلفية والتقدمية، دهان يستوي فيه ال فلسفة، خليط من الماضي والحاضر،
سياسي يخدم لجميع المراحل والحقب، أربعون عاما تجتر في بالدة نفس االسطوانة المشروخة، تقدم الوعود العظام، تمني 

ا عن قطيع ًرين بالترهات، بحثالنفس بمستقبل زاهر لك ولألهل والعشيرة، تعرضت لغسيل الدماغ، وتحشو بدورك أدمغة اآلخ
ا في ذوات اآلخرين، مسلوب اإلرادة، القمة تحرك القاعدة، األتباع األغبياء سجناء ًيذوب طوع مدجن، مستسلم ينسلخ عن ذاته،

 .الهرم المقلوب
 

متجددة، سقط حائط سورة بثقافة الشيخ والمريد وأدوات الصراع الأا بين المرحلة والذات المغلفة والمًا صارخً    تعيش تناقض
ظللت  برلين، انهار االتحاد السوفيتي وتفتت، تالشت ديكتاتوريات، ظهرت دويالت، وحركات تحرر وطني، حراك اجتماعي،

الستنشاق هواء ونسمات نقية، ال تخجل  ا، تخاف الخروج من القوقعة،ًا وانفصامًا، تعيش انكماشً متقوقعًا منعزالًا متكلسجامدً
 أحادي منغلق تهاوى، يمنع القفز على الجاهز، هيكل فارغ بدون روح، بدون أفق، رغم األزمات من الدفاع عن فكر

واالنكسارات، تنامي سخط الشارع، تدني الشعبية، نزول المؤشر إلى الحضيض، تستمر في معاكسة الواقع باالنتظار 
 إلى جثة متعفنة، يدخل غرفة اإلنعاش،األجرب، كم حاجة قضيناها بتركها، شيء ما غير طبيعي يحركك، اإلطار يتحول 

ا، تعتبر التنظيم في فترة كمون، سينهض من تحت الرماد مثل طائر الفينق، لكن النهوض المعجزة ا وتمردًًتعاند، تزداد إصرار
 أم حد األتباع ببراءة مرة، هل سيكون النهوض بنفس األفكار الجامدة والمتجاوزةأواألسطوري، طال انتظاره وترقبه، سالك 

ا في ًا وحزينً، ومعنى بائستينا في أذنيك المشمعًا كريهًكلمات كبيرة، ثقيلة، أحدثت طنين ؟...بتبني تطلعات فكرية حداثية
 في سراديب وأقبية األمس، الزمن توقف في وعيك بعد االستقالل، كان االنتماء إلى ًالذاكرة، حارس المغارة ال يزال معتقال

اء الوطن تدغدغ األحاسيس، توزيع الثروة بشكل عادل، تجتذب الكادحين وأفواج الفقراء الحزب شرف كبير، شعارات بن
 يسافر في ْنَالحالمين بالفردوس المفقود، االنتظار ضريبة المتخاذلين الذين يضعون مصائرهم في أيدي اآلخرين، إنهم أشبه بم

ا عن مستقبل مشرق، يكتشف المقلب يثور ً والفقر بحثا من الفاقةًزورق مثقوب إلى الضفة األخرى، رغم المخاطر يغامر هرب
 انكمش ،ود، تزول السكرة والمخدر، تهاوت النظرياتدفي وجه سجانه، ضاعت سنوات عمره هباء، ينقلب إلى عدو ل

ب مند عقود، كل شيء له ثمن، تسلل ِّيُاالستقطاب و التوسع في تجاويف الوطن، جاء الغضب والنفور، النضال المجاني غ
 من صور باض َّالمغارة فارغة إال  في صحراء قاحلة،َيِلقأجفاف والنضوب إلى األوعية، تحس بالتيهان والشرود، كمن ال

الغبار يغسل الكراسي والطاوالت الكسيحة الخسيفة ألوانها، ترنو  عليها الذباب ونسج العنكبوت شباكه في جميع األركان،
ة على الجدران، تفتر عن ابتسامات ماكرة وساخرة، أشبه بابتسامة الموناليزا، بعينيك وقلبك، تتفرس صور وجوه باهتة معتقل

تحس بغصة، الحلق ينشف، وخز كاإلبر في جميع مسامي البدن، داهمتك لحظة مشحونة بالوجع،غمرت الدموع عينيك 
، تستحضر وجوه وأسماء أغمضتهما، ما أقبح الخسارة، نهاية ذميمة، خروج مذل أمر من العلقم من مسرح الحياة المتشعبة

ة والحدس، الوساوس تتربص أا للتاريخ والكرامة، كانت لديها الجرًطواها النسيان في غفلة، اختارت الرحيل في األوج، صون
 .تحتل مساحات في المخيلة الجامدة

 
 . كل حزب يعيش فترة عقم وجدب-    
 . البد من تغيير السياسة العامة-    
 .الجميع هذا ما يبحث عنه -    
 . البداية تبدأ، من القاعدة الملزمة بتبني عملية تجديد النخب-    
 ؟... هل علينا أن نجهز على القيادات التاريخية ونفتح الباب للمبتدئين للقبض على التنظيم-    
 ... انه الخيار المتبقي إلنعاش الحزب-    
 ؟...ا لن يحصل هذا أبدً-    

 
ي أرذل العمر، كسر على الصدر األشرعة والمجاديف، عاجز، مكبل بإطالل نابتة في الجمجمة أشبه     الزمن يتآمر، يخذلك ف

بالنباتات الوحشية، تقاوم بدون حيلة، التاريخ الحافل بالتضحيات بال قيمة، األوراق الرابحة هما الحاضر والمستقبل، ال تملك 
 ناولك فاتورة ، خطوات رشيقة لشاب في مقتبل العمر، تفتح البابذا، وقع أقدام تثير جلبة في اإلدراج،ً ومنفًلهما مدخال

 ثمة مناضل قديم، جاء لصلة الرحم، ما أحوجك إلى شخص تخوض معه الحديث، َّالكهرباء، تحس بالمرارة والغبن، اعتقدت أن
من منكم بال ( المسيح  تشكو المخاوف واألحزان، تشرح وجهات النظر، تقدم االعتذار، اإلنسان بطبعه خطاء، قال ،تجادله

 ...).كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون(، وقال الرسول )خطيئة فليرميها بحجر
 

    تذكر كيف كانت القاعة تجيش بالمنتسبين، خلية نحل حقيقية، الكل يهتف للزعيم الخالد، للمترشح الذي تنكر وخان العهد، 
ة ويتحولون إلى شياطين، جميعهم يغرفون من نفس البركة األسنة والمطحلبة، الخيانة سمة السياسيين، يأتون في صفة مالئك

ا من ًصفعة غير منتظرة، أفقدتك احترام الجماهير، الحزب تآكل من الداخل، يتوغل في أحشاء الصمت، أسدلوا عليه ستار
صيد سهل في مصيدة الكذاب، ما االمتعاض، السياسة في الوطن لعبة مبتذلة وقذرة، التافهون يسقطون في الفخاخ، الطماع 

أكثر الكذابين والمنافقين، األحزاب مجرد ديكور، زعماء كراكيز في مشهد مسرحي عبثي، فصوله الرديئة معدلة في مراكز 
 .اًالقرار، كل واحد يلعب في الرقعة المحددة سلف

 
يمتد الحاضر أمامك بكامل وحشيته وكآبته،     في الزقاق تشيع األشجار الشامخة المخضرة، أشجار تشيع الحياة رغم الكبر، 

ا في الجريدة والمحافل، تنكرت لك، كل أسبوع ًتتسربل باالختناق واالشمئزاز والقرف من المدينة المتفسخة، صنعت لها اسم
سيل  الوطن أخبار المدينة المنسية، المدفونة تحت الوحل والرماد، في المقاهي وخلف دخان التبغ يستلذ الحالمون بغأيقر

 ثمة َّتسمع كلمات اإلطراء والشكر واإلعجاب، تعرف أن  أخبار الجرائم والنهب واالختالس،ٍهَرَشِوفضائح اإلدارات، يتناولون ب
منافقين، الشمس تتوارى فجأة، دثرتها بشراسة سحابات سوداء، فكرت أنها ستمطر، تهب روح خفيفة باردة، غير بعيد يجلس 

؟ تجاوزت الشحاذ األول والح ...ة، جلباب ممزق تختلط فيه ألوان الرقع أشبه بجزر وسط البحر المارًمتشرد يمد يده متوسال
لك آخر، لكل شحاذ الزمة خاصة، امرأة متلفعة بالبياض، تعترض سبيل المارة بنبرات مستعطفة، نظراتها الحزينة المنكسرة 

 يملك المال يموت بالتقسيط أمام المشافي، ملزم بحمل ا، من الًتنضح بالشفقة، تعرض دزينة وصفات أدوية، العالج بات مكلف
  . الخدماتأمراضه واالنتحار ليريح ويستريح، كل مؤسسات الدولة تخذل المسحوقين، الرشوة جواز سفر إلى

 






  
  احلسان عشاق

 املغرب



  

  اليساري
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طالة تضرب بقوة، رائحة االزبال المواطن مجرد رقم في المعادالت البخسة، انتابتك موجة من الخجل، وداهمتك جيوش الملل، الفقر يضغط على المدينة، ال معامل وال مشاريع، الع
ا من ًشيوخ يلعبون الورق، يفترشون األرض، الضحكات والقهقهات العالية تلوي األعناق، شيء مقرف أن يقضي اإلنسان ما تبقى من عمره، في لعب الورق، هرب تزكم األنوف،

ع غفير من الموظفين، أصواتهم تتعإلى، تندد، تستنكر، تدين، خيل إليك أنهم يلوحون لك، ابتسمت سجن المنزل والطلبات التي ال تنتهي والجيوب المثقوبة، أمام إحدى المؤسسات، جم
ا للجولة، تهيم بدون اتجاه، في عيون الناس يأتي التذمر والقرف، في الكلمات ينبجس الغمز واللمز، تحاول الهرب تتحاشى ًا مسبقًابتسامة فاترة وتابعت السير، لم تضع مخطط

، تلبس الوهم وتغوص فيه باشتهاء ورعونة، باألمس القريب كنت تتلقى التحايا بالعشرات، تفتح ً كنت تعيش مخذوالْقاسية، تنكس الرأس كالمحارب المهزوم، تساءلت إنالنظرات ال
دوام الحال من المحال،  ي البركة، تؤتمن عل مصالح الناس،ا بوجهة النظر الخاصة ولكنك متمرس في مضغ الكالم المعلب، ترمي الصنارة فالنقاشات العقيمة بالجملة، ال تقنع أحدً

 . في المقهىًةَّحد اليساريين مرأقال لك  ال تدري كيف سقطت الفكرة في الدماغ،
  

 . أتعرف أن حزبكم صنيع االستعمار-    
 . حزبنا فيه خيرة المناضلين الشرفاء-    
ر انتهازيين درسوا في الخارج وتعاونوا مع االستعمار الذي عقد صفقة مع النظام تقضي بتمكينهم وأبنائهم من مناصب في كبأ. ..ه حزب الخونة والمتآمرين على الشعبَّنإ -    

 .الدولة أجهزة
 . فضفاضةٌمَُه ت-    
 .ة المحلية نصيب منهاحصلنا على استقالل ناقص وجميع الثروات بقيت في يد المستعمر مع تمكين البرجوازي. ..عد قراءة مفاوضات اكس ليبانأ -    

 
 باألفكار الضبابية، صوت متقطع يخيم على الحجرات، تكسره بين الفينة واألخرى أبواق السيارات وبائعي مواد التنظيف، صور األوالد معلقة على الحائط، ً    تدخل المنزل مثقال

سنة الحياة، شريكة العمر تغيب ألسابيع لرعاية اآلباء،  عز الناس،أالخبز يسرق  لهاتفية تباعدت،تأوهت بحرقة وألم، كلهم هاجروا إلى مدن الحرية، أخبارهم انقطعت، المكالمات ا
الوحدة تعتصرك، تزحف على المخيلة، تتوغل في القلب حسرة، شجرة الحزب ذابلة لم تعد مثمرة، تحتاج إلى التشذيب والتخصيب واالرتواء من النبع الصافي، شريحة المغفلين 

ا، الناس تتجنبك، تنافقك، تسحب آلة لوطار، تسوي خيوطها، تدندن، تخرج النغمة مفعمة بالحزن، أغنية امازيغية تحكي ًقراض، حقيقة تلطمك بقوة، المقر أصبح مقفربدأت في االن
تعشق الفنان االمازيغي دمحم رويشة، تحفظ جميع أغانيه، ا ولم يستطع النهوض، ًا سقط أرضًا، وعن الحق الذي يشبه رجال يتيمًعن الزمن الجميل الذي راح وحل محله وقت أكثر قبح

األجر الشهري ال يكفي،  ا عن الترقي،ًال تخجل من تنشيط حفالت المجون والعربدة، التنفيس عن لصوص المال العام لعبتك المفضلة، الدفاع عنهم بالكتابات المتملقة المنبطحة، بحث
ن، يمتهنون مهن وضيعة، ترى بعضهم يتسكعون أمام المقاهي والدكاكين، أجيال تم سحقها بالالمباالة والخديعة، الضمير عملة نادرة، التالميذ الذين درست لهم عبر السنوات فاشلي

ارع طواحين الهواء، ساتك وعزلتك، تشكلت النهاية التعيسة، لكنك تصر على المقاومة، تصأصرخات التغيير إزعاج للعقليات المتكلسة، ظهور أحزاب أخرى في الساحة يزيد من م
 من النافذة، تنظر إلى المطر ىتتدل دونكيشوط زمانك، تكبس في وعيك على بصيص أمل، تحلم باستعادة األمجاد، األحزاب الوطنية ال تموت، تتداخل األصوات المزعجة في الرأس،

ا،  دراجة نارية يبلله رشاش السيارات المسرعة، يسب السائق المتهور، يلوح بيده مهددًالمنهمر على اإلسفلت، البالوعات تقيئ المياه، الشارع يغرق، حركة المرور تتعطل، راكب
يرسم حركة الخنق في الهواء، آخرون يرشقون مسؤولي المدينة بالسباب والشتائم، التذمر الجماعي وصل ذروته، دكاكين الدهانات في الوطن لم تعد فاعلة ومؤثرة في الوعي 

 انكشفت مقاصدها الملتبسة، تأكل مع الذئب وتبكي مع الراعي، تفرمل تطلعات الشعب، فقدت الثقة في التنظيمات، في عيون الناس ألوان الطيف السياسي الجماعي، تراجع مفعولها،
 .متشابهة، نسخ كربونية، القواسم المشتركة البحث عن المصلحة الشخصية

 
لى عمود كهربائي، تلتقط األنفاس، تمارس طقوسك في تفحص المارة، تمر أمامك شابة في العقد الثاني، أصابع مليئة     تمشي الهوينى، تستبد بك تخيالت هالمية، تسند الكتف إ

د مهيأ جس نفها يرتاح قرط زجاجي، شعر ثائر بصخب مجنون،أا أشبه بالثريات المعلقة في مواجهة الريح، في ًا مبعثرً رنينُثِدُْحبالخواتم والصباغة، معاصم مسورة باألساور ت
ا أشبه برغاء الجمال، رأس حليق ً يتدلى بعبث، يظهر التبان وجزء من اإلست، يصدر صوت، ممزقهللركض والرقص،الحقتها في حسرة حتى غابت، سقط بصرك على شاب سروال

فرطنا في الهوية، ال هي عربية وال غربية، تمطر غيمات الحنين نعيش حالة من االندحار األخالقي والتمرد على الوضع، . تتوسطه شعيرات منتصبة أشبه بالقبرة، لعنته في الخيال
ا، تزحف مثل عضاية، تدفع المفتاح في القفل، تصعد ًا، منبوذًا على الوجه، غريبً تترنح، هائم،في فضاء الروح، الحنين إلى الماضي البعيد، يداهمك الحاضر بقبحه وقسوته وعنفه

ا ًألول مرة تشعر بالهزيمة، تبحلق في كومات األوراق المستسلمة فوق الرفوف المتآكلة، تسحب ملف) الشيخوخة( زلق على اللسان لفظ الرأس والجسم، انفي لم ينبض  أاألدراج،
 السياسية، ارض هللا واسعة، خرى تنتظر نوبتها، آخرون غيروا الوجهةُالتاريخ، أسماء رحلت إلى العالم اآلخر، أ ، تنفض عنه الغبار، ضربتك رائحة الحموضة، تقرأ األسماء،ًثقيال

ا عن شيء ما أضاعته في ًا، مزيج من الرهبة والخوف، امرأة عجوز تعيد فتح الصناديق القديمة، بحثًا غريبً طلقوا العمل السياسي، تقليب األوراق يثير فيك شعور،كثيرون تقاعدوا
 .ا جناحيه، القاعة تضيق، تغرق في العرق ودخان السجائررعن فاردًغفلة، تأتي الثرثرة بقسوة مثل صفعة مباغتة على الوجه، يطوقك الضجيج األ

 
 . ما موقف الحزب من الحراك االجتماعي-    
 . نتعاطى معه بناء على توجيهات القيادة-    
 . جهةيةأ نكون بجانب الطبقات المسحوقة وال نحتاج إلى تعليمات ْنأ الشعب يعاني البطالة والفقر وتوسع الهوة وضروري -    
 . نحترم المواقف الوطنية الشجاعة لكنها تتعارض مع توجهات الحزب-    
 ا للدولةًا تابعًا بل مخفرً الحزب الذي ينظر خارج اإلرادة الشعبية ليس حزب-    

  
 ؟...سحب الكالمإ -    
 .اً حزبية وال قطيعًسحب ولسنا كالباأ لن -    
 . أنا كلب الحزب-    

 
انفجرت للهروب إلى األمام، لحسم الموقف، خيم الغضب والنرفزة،  دون استئذان، كانت لحظة من لحظات الضعف واالنكسار والهزيمة، الضغط يولد االنفجار،    خرجت الكلمة ب

ا في ضيعة الزعيم، حاضرين، لسنا عبيدًحد الأتعاظمت قيمة الوجود واالنتماء، صرخ  تعالت األصوات الباحثة عن موقف جماهيري، المطالب تصطدم بجدار من االسمنت المسلح،
ولسنا مفصولين عن المحيط العام، نحن جزء من الشعب وعلينا التفاعل مع المطالب المشروعة، أمام استحالة تسطير وتسييد موقف األغلبية، بدأت االنسحابات، أفرغت القاعة، لم 

ا، تشعر بمرارة الهزيمة، جبل من الثلج يسقط فوق الجسد، القافلة تسير ًة تخسر حربَّول مرَّبالحذر، أل سوى بضعة رؤوس خنوعة، تميل حيث العليق، عاد الهدوء المشوب َيبق
 ؟...ا يهر أهل الدارًا كلبًهل رأيت يوم والكالب تنبح، لطمك المعنى كقبضة شرطي، ملعون من أطلق هذه الفكرة البليدة والساذجة، الكالب ال تنبح سوى على الغرباء واللصوص،

  
ا أو قالقل، فكرت بصوت ًا، انتصارات وهزائم، أحلك اللحظات لم يعرف انقسامًا وهبوطأصبحت ذاكرته المتنقلة، عرف صعودً ا تحمل هيكل الحزب على الظهر،ً    أربعون عام

؟ تستعيد أدق تفاصيل ذلك اليوم الذي يعد نقطة تحول، الجماجم ...ا، األفكار المبسترة لم تعد صالحةًا، فتاكًا، مقتحمً، يأتيك الجواب قاسي...مسموع ما الذي حصل وكيف ولماذا
المعتقلة بالمسكنات والمنومات فكت من أسرها، زال التخدير، انزعجت وانتابتك المرارة، لم تستطع إيجاد تفسير لالنقالب على المفاهيم الراسخة، عن المرجعية الحزبية المتوارثة، 

ا تسكنه األوهام والذكريات، ترفض االستسالم وابتالع وهضم الحقيقة، أن جرعات الكذب والخداع وتوزيع الوعود لم تعد  سنين تحرس معبدًتهدم المعبد، تالشى االحترام، مند
نكسة، ال حاجة للتمترس اليومي ا لما تبقى من الكرامة، تترك المشعل المنطفئ والراية المًا انتهى، المرحلة التي أوجدتك اندحرت، عليك االنسحاب في هدوء صونًتجدي، زمنك أيض

تعلق التمائم  ا، ومن العشق ما قتل، طرقت أبواب الدجالين، حرقت البخور ورش المحاليل، تطرد النحس،ًا جنونيًفي مغارة مهجورة، تحرسها، تهويها، تعشق القيادة عشق
ال فائدة من اجترار سيمفونية  مك الشاعر أبو ذؤيب الهذلي، أية الكرسي ترتاح في جيب المعطف،على حد قول ع) َوإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميـــمة ال تنفع(واألحجبة،

  رديئة،
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    كانت قضية المجتمع المصري الرئيسية هي 1952و في وقت ما قبل ثورة يولي 
ثلثي األرض الزراعية، % 5الصراع بين االقطاع حيث تحوز قلة من األفراد ال تتجاوز 

، 1953حينذاك نشرت جريدة المصري الوفدية عام . الثلث الباقي % 90وأكثر من 
ضيته ، وبلورت الرواية أمام المجتمع ق"األرض" رواية عبد الرحمن الشرقاوي

وبتلك الرواية كان الشرقاوي، الروائي، يشتبك بالسياسة مباشرة، ألنه . المركزية األولى
 وضع نجيب محفوظ يده 1966في عام . يقوم بإدانة سياسة النظام الملكي تجاه الفالحين

على قضية المجتمع األساسية أال وهي القلق تجاه مصير ثورة يوليو، فنشر نهاية عام 
في الرواية . حلقات في جريدة األهرام، ثم كتابا بعد ذلك بعام" ميرامارا"  روايته 1966

لمن تكون مصر؟ للوفدي القديم : يضع محفوظ يده على قلب السؤال المركزي حينذاك 
الليبرالي؟ للشيوعي؟ لالقطاعي؟ للعامل البسيط؟ وكان هذا القلق مثل حدس بالنكسة التي 

بك بالسياسة مباشرة بطرحه التساؤالت المشبعة وبذلك كان محفوظ الروائي يشت. وقعت
في الحالتين وضع كل من الشرقاوي . التي تجسد مصر" زهرة" بالخوف على مصير 

ومحفوظ يده على القضية المركزية التي أرقت المجتمع قبل ثورة يوليو وبعدها، القضية 
تفتش بعينيك في اآلن حين . التي ال تعني فقط فردا أو فئة أو شريحة، بل مصر بأكملها

معظم الروايات التي تصدر حاليا، ومنذ عشر سنوات، ستجد أن معظم الكتاب يرجعون 
إلى شخصيات وأحداث تاريخية من الماضي، وليس لكي يفسروا بها الواقع الحاضر، بل 
ليفسروا بها الماضي مرة أخرى، أو أنهم يثبون إلى الغرائبيات والعجائب التي ال صلة 

األمثلة وأسماء الروايات . مع أن الواقع عامر بكل بما هو مدهش حقالها بالحياة، 
واألدباء، كثيرة، المؤكد أنه أمسى من الصعوبة اآلن، أو شبه االستحالة أن تجد رواية 
تحدق بالواقع في عينيه مباشرة، بقوة، وتمسك بجوهر التحوالت االجتماعية والثقافية 

يقول الكثيرون في تبرير ذلك . بير تعشق الصراحةالراهنة، مع أن الحقيقة كما يقول شكس
مبدعا يحتفي "إنه ال ينبغي على الكاتب أن ينغمس في السياسة، وأن عليه أن يظل 

لكن ما هي هذه السياسة التي قد ينبغي لألديب أو بالعكس ال ينبغي ". بالجانب الجمالي
 ساني مرتبط بالعالقاتالسياسة بشكل عام هي مجال للنشاط االن. عليه أن ينغمس فيها؟

  بين الطبقات والفئات والدول واألمم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقد يبدأ األديب عالقته بذلك المجال باالعالن الصريح عن موقفه من أزمة أو أخرى، أو 
وال . من أحداث الصراع االجتماعي، وصوال إلى انخراطه في حزب أو نشاط برلماني

بذلك المعنى المباشر، ذلك أن كل " سياسيا " يستطيع أحد أن يطالب األديب بأن يكون 
أديب حالة قائمة بذاتها، وله أن يقتحم المجال السياسي المباشر كما فعل يوسف إدريس 

  . وعبد الرحمن الشرقاوي وغيرهما، وله أال يقترب منه كما فعل نجيب محفوظ
  

أو اقترب من السياسة فأنه منغمس فيها ألسباب فنية في إال أن الكاتب سواء ابتعد 
األساس، ذلك أن الروائي أو القاص يتعامل مع وعي الناس ومشاعرهم ومواقفهم 
والعالقات التي تربطهم، أي كل مادة األدب التي تنشأ في ظروف محددة اجتماعية 

ضع سياسي وإذن فأن الكاتب يتعامل في النهاية مع ثمرة و. واقتصادية وسياسية
 جانبا أو جوانب من عمليات الصراع -شاء أم أبى –وتاريخي ، وتعكس أعماله األدبية 

  الفكري واالجتماعي والسياسي، وبهذا المعنى فإن كل أديب أو روائي هو كاتب
  

 سياسي، ألن مادة أعماله هي البشر ومشاعرهم ومعتقداتهم، وال يعكس األديب كل ذلك 
 وعلى سبيل المثال فان الفنان بمجرد تعاطفه مع فقراء في من دون رؤية سياسية ما،

إحدى قصصه انما يجسد رؤية سياسية، وبعبارة أخرى يشتغل بالسياسة، لكن الرؤية 
  . السياسية المالزمة لألدب شيء، واالنهماك في السياسة بصورة مباشرة شيء آخر

  
نى المباشر، لكن رؤاه وأديب عظيم مثل نجيب محفوظ لم يمارس قط عمال سياسيا بالمع

السياسية كانت األشد تأثيرا حين صور أزمة الديمقراطية في المجتمع الناصري، بل إن 
رواياته كلها تنضح بالموقف السياسي، وأنت ال تستطيع أن تفصل في أعماله بين 
الروائي والسياسي، وما من أديب كبير إال وكان لديه تصور سياسي للشكل المثالي 

هكذا كان تولستوي، وديكنز، . عالم وهذا التصور وثيق الصلة برؤيته الفلسفيةللمجتمع وال
وكوتزي، وساراماجو وغيرهم، وفي هذا السياق تبقى عبارة بريخت مثل بوصلة تشير 

  ."فلماذا ينبغي على الناس أن يهتموا بها؟.. إذا لم تهتم كلماتي بالناس: "الى الحقيقة

وال الخراف إلى الحظيرة، األحزاب تغرق مند سنوات في الجذب والعقم، رائحة التغيير منعدمة، التخشب فوق الكراسي  الدوران في حلقات مفرغة لن يعيد البكارة للحزب،
على المريد إطاعة الشيخ، لم  رب ملعون إلى يوم القيامة،سزعماء البطنة، الوطن العربي يستنسخ التجارب الحزبية، يخونون الخارج عن الصف، المغرد خارج المرض يصيب 

مام الطاقات، لتجديد الدماء، تستفزك الوجوه ا تحت الحزام بل دفعة لنشر الوعي، فسح المجال أً االختالف ليس ضربَّا أنًتكن تؤمن باالختالف في الرأي، ال تستوعب إطالق
حد يعرف ما تخبئه األدمغة، أالمبهمة الغارقة في الغموض، مالمح باعثة على الشك، تتخيل أنها مدفوعة مندسة، تحوم حول الكرسي، االحتراس حاضر في المخيلة، ال 

على الوجوه، للتحكم في القطيع، المقاالت التي تكتب لم يعد ) فرق تسد(ف أسرار اآلخر، ترمي ورقة التنظيمات مكتظة بالمرتشين وعديمي الذمة، عندما ال تنفع الفراسة في كش
ال وسيلة إلعادة الروح لجسد يحتضر، في الليل نبتت في الدماغ فكرة بدت مستعصية على  الخيارات أمامك معدومة، لها طعم وال معنى، العالم االفتراضي أصبح اإلعالم البديل،

ا تحمل يافطة على الظهر، أربعون عاما عشت مسلوب اإلرادة، مكبل الدماغ، شعور غريب ًبت الفكرة في الرأس آالف المرات، تبينت الربح والخسارة، أربعون عامَّ، قلالتنفيذ
قرب أعدة ندوب، طعنت في الظهر من ا كالمية، خلقت العداوات، وخرجت بأشرعة ممزقة وًينتابك، يدهسك، يفعصك، شعور المحارب المنكسر المهزوم، دخلت حروب

حد، لكنك حافظت على الكرسي، حميته بالقوة والكولسة، آن األوان لتستريح من الضجيج والكالم المعلب، في الصباح دبجت رسالة بأنامل أالمقربين، لم تغضب ولم تحقد على 
 الظهر، تنفست الصعداء، اآلن أصبحت عنا انتهيت أحسست بفرح طفولي، صخرة كبيرة تنزاح عندم. مرتعشة مترددة، في رأس الورقة البيضاء بانت عبارة استقالة من الحزب

ق السرير وغبت عن العالم ا لتهتم بالمرض، تتصالح مع ذاتك، تجلس على قارعة الطريق للعب الورق وزيارة األهل واألصدقاء، التقاعد نعمة ونقمة، استرخيت فوًحر
   المحسوس

 






 
  أمحد اخلميسي. د

 مصر



  

  اليساري
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  ٍمع حبي الكبير ألغاني داليدا، وترجمتي لبعض منها
الفرنسية المصرية -ومعرفتي بحياة المغنية اإليطالية

ليلة البارحة وكان " داليدا"ُالمولد، قررت مشاهدة فيلم 
الفيلم من إخراج الفرنسية ليزا . ًاالختيار موفقا للغاية

 وتم عرضه أول مرة في فرنسا 2016أزويلوس عام 
تعلب الممثلة سفيفا ألفيتي . 2017انون الثاني  ك11في 

 في 40دور البطولة ببراعة وقد حصل الفيلم تقييم بنسبة 
 على 10 من 6.9المائة على موقع روتين توميتو و

،  IMDBموقع قاعدة بيانات األفالم على اإلنترنت
  .لكنني أعطيه تقييما أعلى بال شك

  
المولودة باسم (يبدأ الفيلم بمحاولة انتحار داليدا     

في أعقاب انتحار حبيبها لويجي تينكو، ) يوالندا جيليوتي
ّلنتعرف بشكل الحق على طفولتها في القاهرة وتنمر 
الفتيات عليها في المدرسة بسبب نظاراتها والمصاعب 

 بتهمة التعاون – الموسيقي –التي رافقت اعتقال والدها 
 . مع النازيين وتعذيبه في معسكر االحتجاز

 
يتطرق الفيلم لحياة داليدا وحبها لزوجها لوسيان موريس 
الذي ساهم في نجاحها وشهرتها بعد ان يكتشفها على 

لكن . المسرح ويحصدان سوية الكثير من المال والشهرة
ًداليدا، وكأي امرأة، ترغب في أن تصبح أما وأن 
ّتحضر له العشاء كزوجة، فيرفض لوسيان ذلك ويقول 

ء يحسدنها على وضعها ويتمنين أن لها أن بقية النسا
يصبحن مثلها، لكنها تخبرها أنها تتمنى أن تصبح 

نالحظ الضغوط األسرية على داليدا عندما . مثلهن
ّيصرح شقيقها للمعالج النفسي بأن داليدا ليست كأي 
ّامرأة وانها ولدت مختلفة وأنها مكرسة للمسرح 

  .والشهرة
  

الذي (ن سوبيسكي تقع داليدا في حب بوهيمي مع جا    
وتقول له أن حب أمير ) يقول بأنه أمير بولندي منفي

ّمنفي أجمل من الوقوع في حب ملك متوج، ولكن 
ّالصحف تنشر صور تجمعهما ويتسبب ذلك في تأزم 

 . العالقة مع زوجها لوسيان لينتهي األمر بالطالق
 

ًال يوضح الفيلم كثيرا عن نهاية قصة حبها لسوبيسكي 
 للمعالج النفسي بأنه اكتشف أن لداليدا ّالذي يصرح

يوالندا تحب (جانب فصامي وأنها تحب الشخصين معا 
يحاول لوسيان ). سوبيسكي وداليدا تحب لوسيان

محاربتها ومنع بث أغانيها واعتبارها موضة قديمة أمام 
  .انتشار موسيقى الروك

  
تظهر حادثة انتحار المغني لويجي تينكو أنه كان     

غيرة منها مع انه اعتبر أن انتحاره احتجاج يشعر بال
تفاجأ بعد ذلك بأن ". جهل العامة"على ذائقة الجمهور و

ابن شقيقها سيحمل االسم لويجي ولكنها تتقبل األمر 
  .وتعبر عن حبها للطفل

  
بعد التعافي من تأثير االنتحار ونجاتها من الموت     

ها بأعجوبة، تعود إلى روما لتصادف شاعر شاب يهدي
تلتقي داليدا بالشاب وتتحول . كتاب عن لويجي تينكو

العالقة إلى قصة حب مع أنه في مطلع العشرينيات من 
يحرج الشاب داليدا بزيارتها لمنزلها في عيد . عمره

فجأة، . الميالد لينزعج شقيقها من ذلك ويغادر المكان
ّيتحقق حلم داليدا بأن تصبح أما في ظرف غير مناسب 

فجأة أن عالقتها بلوشو غير مناسبة وأنه ألنها تدرك 
في تلك الفترة، تغني أغنية رائعة تذكر . ّيصغرها سنا

ال ".  عام18نسيت أن عمرها ضعف ال "فيها بأنها 
تخبر داليدا األب بمسألة الحمل وتقوم بإجهاض الطفل 

في الوقت ذاته تترك للشاب . ويترك ذلك أثره عليها
  .ساهابعض النقود ليكمل تعليمه وين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

من النقاشات المؤثرة في الفيلم، نقاشها مع معلم     
 عندما تقرر ممارسة التأمل وترك –هندي روحاني 

يسألها المعلم عن سبب عدم . الغناء وتذهب إلى الهند
رغبتها في الغناء وهل تشعر بأنها ال تحب الغناء، 

نها متوحدة مع ذاتها عندما تغني وهذه هي ليكتشف بأ
يخبرها المعلم بعدها أن رسالتها . رسالة وهدف التأمل

في الحياة هي أن تغني السعاد الناس ومنحهم األمل، 
  .ّلكنها تكرر على الدوام أن ال أحد يسعدها في المقابل

  
   Je Suis"أنا مريضة"تغني داليدا األغنية الرائعة     

Malade  المخرجة في تصوير األغنية وتبدع 
ومشاعر داليدا وتزامن ذلك مع انتحار طليقها السابق 

ّ الذي يستمر في حبها سرا–لوسيان  مع وفاة والدتها، . ّ
مع "يعرض الفيلم أداء داليدا ألغنية ليو فيري الرائعة 

  .Avec le Temps "تالوق

في فترة االكتئاب بسبب انتحار لوسيان، تلتقي داليدا     
ريتشارد شانفري المعروف باسم الكونت دي سان ب

يبدو أنها تقضي فترة حياة سعيدة . جيرمان وتقع في حبه
تحقق . ًمعه ويشتري لها كلبا جميال ليكون بمثابة طفلها

داليدا نجاح باهر في أميركا وتؤدي عروض 
ودعني  Gigi l Amoroso استعراضية مع أغاني مثل

ارد بالغيرة من يشعر ريتش. أرقص وغيرها الكثير
 وهي –أداءها ألغنية مع المغني الوسيم ألين ديلون 

 – Parloes أغنية ترجمتها ذات مرة بعنوان كلمات
ويرغب في أن يشاركها في أداء أغنية على الرغم من 

تتدهور العالقة بينهما وتنجح المخرجة . أنه ليس مغنيا
ي ّفي تصوير ألم داليدا عندما تعرف أنها لن تصبح أما ف

تقف داليدا بجوار ريتشارد وتدفع له الكفالة . حياتها
إلخراجه من السجن عندما يقتل بعض اللصوص في 

مع . منزلهم ويذكرها توقيفه بعذابات والدها في مصر
ذلك، تتدهور العالقة مع ريتشارد الذي يذكرها بأنها 
كبيرة في السن ولن تجد بديال إذا ما تركها، لكنها تقوم 

  . ذلك بانتحارهبطرده وينتهي
  

تدخل داليدا في موجة اكتئاب جديدة وتبقى في     
المنزل وحيدة وال تفتح ستائر الغرفة وتتناول المعكرونة 

يأتي عرض يوسف شاهين لينقذها . فقط كل يوم وتتقيأها
 ".األيام الستة"من ذلك الوضع وتؤدي دور مهم في فيلم 

 
ليدا وهو ّ يصور الفيلم مشهد رائع بين طفل مصري ودا

نعم "يسألها بأنه سمع انها ماتت من قبل، فتقول له، 
ًويسألها ان كانت الموت مرعبا، " ولكن ليس بالضبط

الحوار مؤثر للغاية ". كال، مثل الحلم"فتقول له، 
وسط غمرة الفرح باستقبال داليدا في مصر . وعميق

ّوكأنها رئيس جمهورية، تمر بحي شبرا حيث ولدت 
مر في طفولتها تعود إليها برؤية طفلة لكن ذكريات التن

الحزن والموت يطاردان داليدا . ترتدي نظارات طبية
  .طوال حياتها وفي لحظات فرحها

  
يصور الفيلم األيام األخيرة لداليدا ووحدتها التي     

  Pour ne Pas "كي ال نعيش وحيدين"تجسدها أغنية 
Vivre Seul ولكنها وكما تقول كلمات أغنيتها 

Mourir sur Scene   أو الموت على المسرح، تختار
" األحد"داليدا موتها بنفسها وفي اليوم الذي تحب 

ووسط أجواء احتفال اخبرت فيها السيدة التي ترعى 
شؤون منزلها بأن تغادر ألن لديها موعد غرام وان ال 

لقد كان موعد غرامي مع . تتصل عليها صباح الغد
المشاهدة رائعة . ياتهاالموت الذي طارد داليدا طول ح

ُلقد بكيت في هذا الفيلم . وعليكم االستعداد لذرف الدموع
كما بكيت عند وفاة مطربي المفضل الفرنسي األرمني 

خلدت كلمات داليدا األخيرة . 2018شارل أزنافور عام 
ُالحياة لم تعد تحتمل، سامحوني"في أذهان محبيها  ُ "!

ل أنني وغيري نحب فنها لكنها لم تغادر حياتنا أبدًا والدلي
  .على الرغم من والدتي بعام واحد على انتحارها

  
كآبة خلف : أجواء الفيلم مثل حياة داليدا بالضبط    

اختيار األغاني . الكواليس وبهجة عارمة على المسرح
ّرائع ومناسب لكل فترة من فترات الفيلم ويعبر عن 

ّغناء داليدا حقا لما تمر به، لقد تقمص فنها ّ ّ حياتها وجسد ّ
ٍهناك أغان بالفرنسية واإليطالية . ّكل ما مرت به

والعربية واإلنجليزية واإلسبانية، وكذلك حال الحوارات 
الشبه بين الممثلين والشخصيات الحقيقية كبير . في الفيلم

ّلدرجة ال تصدق ويعطي انطباع عن مدى دق ة المخرجة ّ
في االعتماد على صور حقيقية حتى من ناحية المالبس 

أنصح بمشاهدة الفيلم . لمحاكاة تفاصيل حياة داليدا
ّوأعتبره من األفالم التي يمكن أن أشاهدها مرة أخرى 

   بال شك
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ُعلى دكة مرتفعة وسط الخباء العظيم تربع تيمور لنك حيث فرشت أرض الخيمة بسجاد عجمي فاخر، انتشرت دنان الخمر في أرجاء  َّ
ء الفسيح، في الخلف جلس أهل الموسيقى مع آالتهم، عند قدمي السلطان جلست الحاشية والبطانة، كان أدناهم إلى السلطان الشاعر الخبا

 : ًالتفت تيمور لنك إلى الشاعر قائال. المشهور كرماني
 ً بكم تشتريني يا كرماني لو عرضت للبيع غدا في بازار مدينة سمرقند؟ 

 :أجاب الشاعر
 .ًعشرين دينارا يا حضرة السلطان بخمسة و

 : ً دهش تيمور لنك، ثم ابتسم قائال
 .حزامي وحده يساوي أكثر من هذه القيمة

 :  أجاب الشاعر
ً إنما كنت أفكر بحزامك وحده، ألنك أنت نفسك ال تساوي دينارا واحدا ً              . 

 
ًتصور أن السلطان يمارس سلوكا عنيفا يصل إلى حد الغضب المستعر، الحكاية بهذا التفصيل تحمل دالالت مغيبة بين السطور ألنني أ ً

بل يمارس االنتقام والتصفية الدموية الفعلية حين يتجرأ أحدهم على هيبة الدولة وسطوتها ممثلة بحضرة السلطان، فيكفيه في حالة 
ًتى تبدي السلطة تسامحا معلنا مع خطاب انتقادي والسؤال هنا م. الشاعر كرماني أن ينادي يا جالد حتى يطير رأس الشاعر في الهواء ًُ

 استعمل هذا النوع من الخطاب المستتر بالغفلة كي يخرج -ًممثال بالشاعر-يصل حد السخرية المرة كما في حالة الشاعر؟ وهل المثقف 
َّبرأسه سالما من سياف السلطان؟ أم أن األمر برمته كان ملحة   في مجلس سمر السلطان؟ " مزحة"ً

 
وال مانع . مهما كان األمر فنحن ال يمكننا غض الطرف عن داللة هذه الحادثة التاريخية دون النظر إليها من خالل الدور المنوط بالمثقف

عندي أن يتخذ المثقف في محنة كهذه دور المهرج ويستعمل هذا النوع من الخطاب المستتر بالغفلة والذي يهمس به من وراء ظهر 
ولخطورة الحديث نثبت سنده، فقد أخرجه . أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر: لة تعود بنا إلى الحديث النبويالسلطان وهذه الحي

ورواياته تتفاوت في العبارة . أحمد في المسند وابن عساكر في تاريخ دمشق والنسائي والترمذي في السنن والخطيب في تاريخ بغداد
البس لكل عيشة لبوسها، : هل هي لينة أم غليظة؟ والمثل يقول. حدد سمت الكلمة ولبوسهاوالحديث هنا ال ي. وتلتقي في المضمون

ًولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من "والقرآن يخاطب النبي بآية هي في لفظها ومضمونها من ألطف ما سمع البشر على مر العصور 
                                                  ". حولك

 
ُمثقف يرسم استراتيجية دفاعية مراوغة ناعمة منسوجة من خيوط حرير ال ينقطع، وعلى الرغم من ملمسها الناعم الرقيق تأتي أكلها، ال

فهل أمعن الشاعر في تجريد السلطان من هيبته والتورط في فضاءاته الموحشة وهو ما . وهذا هو المقصود من كلمة حق في الحديث
ًفة خطيرة قد يترتب عليها في كثير من األحيان نتائج وخيمة تصل حد التصفية الفعلية ماديا ومعنويا؟ على يجعل الحضور داخلها مجاز ً

مثالب "حد تعبير الدكتورة هالة أحمد فؤاد، أم أن الشاعر هنا يتمثل قول أفالطون الذي نقله أبو حيان التوحيدي في كتابه الخطير 
على أي حال، مهما كانت داللة . ن قسوته وبطشه، كما ال يجزع الغواص من ملوحة البحرمن يصحب السلطان فال يجزع م": الوزيرين

 عن مراوغة السلطة بشتى -أي المثقف-والذي ال يكف . هذه الحكاية فإنها تطرح عالقة ملتبسة مليئة بالتناقض ما بين المثقف والسلطان
ًالوسائل مستجديا عطفها ورضاها مضمرا احتقارها، جهلها وحم  .اقتهاً
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وقد ترجم الكتاب إلى . للشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف" داغستان بلدي"ُأعيد هنا بتصرف صياغة الحكاية التي جاءت في كتاب 
 .  1975يوليو عام /تموز" اآلداب األجنبية"العربية األديب السوري عبد المعين الملوحي ونشره في مجلة 

 
وكان سلطان تلك . الصحراء شعراء شعبيون يجوبون القرى الطينية وينشدون أغانيهم على الربابةعاش في أحد البالد المتاخمة لحدود 

وفي يوم من األيام سمع أغنية تتحدث عن ظلم السلطان . ُ يحب أن يستمع إلى أغاني هؤالء الشعراء-إذا لم تشغله أعماله أو نساؤه-البالد 
ُ ينشد هذه األغنية التي تحض على عصيان السلطان، وأن يؤتى به إلى القصرفأمر بالبحث عن الشاعر الذي. واستبداده وقسوته ولم . ُّ

 .وعندئذ أمر السلطان وزراءه وجنوده بالقبض على الشعراء في المملكة جميعهم. يستطع أحد العثور على الشاعر
 

ًى كل من كتب شعرا، وألقوا بهم في هجم جنود السلطان مثل كالب الصيد على القرى، والواحات، والشعاب الموحشة، وقبضوا عل
ُعلى كل واحد منكم أن يغني أغنية . ًحسنا: وفي صباح اليوم التالي جاء السلطان ليرى الشعراء المساجين. سجون القصر السلطاني

. وعظمته ومجدهوبدأ الشعراء يغنون واحد بعد واحد، يمجدون السلطان، وفكره النير، وقلبه الطيب، ونساءه الجميالت، وقوته . واحدة
 . ويجب أن يسود سلطانه الصحراء بجهاتها األربع. وقالوا في أغانيهم إن األرض لم تشهد قط مثل هذا السلطان في عظمته وعدله

 
وظن الناس أن . تركوهم في السجن. ولم يبق في السجن غير ثالثة شعراء لم يستمع إلى أغانيهم. أطلق الملك سراح من غناه من الشعراء

 . ُعلى كل واحد أن يغني أغنية واحدة. ًحسنا: ومع ذلك عاد السلطان بعد ثالثة أشهر ليرى الشعراء المساجين. ان نسيهمالسلط
 

وقال في أغنيته إن األرض لم . ُجعل شاعر منهم يغني ويمجد الملك وفكره النير وقلبه الطيب ونساءه الجميالت وقوته وعظمته ومجده
فأمر الملك بنقلهما إلى . وبقي شاعران رفضا الغناء. وأطلق السلطان سراح الشاعر.  عظمته وعدلهتشهد قط مثل هذا السلطان في
ولم يستطع واحد منهم أن . غنياني إحدى أغانيكما: هذا إنذار نهائي. سنلقيكم في النار: وقال السلطان. ُمحرقة أعدت في الساحة العامة

 . ن هذا الشاعروأفرجوا ع. ُوجعل يغني ويمجد السلطان. يتماسك
 

وعندئذ . اربطوه بالجذع وأشعلوا النار: وأمر السلطان. ُوهو األخير الذي أبى في عناد أن يغني" حديدان"لم يبق في الميدان إال الشاعر 
. ا حدثًأنشد الشاعر، وهو مربوط بالجذع، أغنيته الشهيرة عن قسوة السلطان واستبداده وظلمه، تلك األغنية التي كانت سببا في كل م

            شاعر الوحيد الحقيقي في مملكتيأنا ال أريد أن أفقد ال. أخرجوه من النار. فكوا حباله: فصرخ السلطان في الجنود
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  قليلة اصدرت المحكمة العسكرية قرارا يقضي بوقف محاكمة ومحاسبة أسابيعمنذ 

العميل االسرائيلي وجزار معتقل الخيام في فترة االحتالل االسرائيلي لجنوب لبنان 
. والحائز على الجنسية االميركية المدعو عامر الفاخوري، بحجة واهية هي مرور الزمن

ا القرار هو فعل خيانة وطنية ولطخة عار لجهاز الدولة اللبنانية السايكس بيكوية ان هذ
  . التي نشأت اصال لخدمة االمبريالية الغربية واليهودية العالمية

  
وقد القى القرار استنكارا شديدا في االوساط الوطنية اللبنانية وال سيما في صفوف 

وتجمع . سر في فترة االحتالل االسرائيلياالسرى المحررين الذين سبق وعانوا جحيم اال
كل التحليالت على ان هذا القرار انما صدر بفعل الضغوط التي مارستها واشنطن على 

ومع موافقتنا على هذا التحليل، ففي رأينا المتواضع انه كان بامكان واشنطن . لبنان
استفزازية، كاصدار وعمالئها المباشرين في جهاز الدولة اللبنانية االكتفاء بقرار اقل 

حكم مخفف جدا على هذا العميل الجزار وتحويله الى مستشفى الجامعة االميركية 
ولكن صدور هذا القرار االستفزازي كان مقصودا بحد ذاته . ليقضي فترة نقاهة مريحة

كمؤشر على وجود نية مبيتة الميركا واسرائيل وتركيا والسعودية لشن حرب جديدة 
اي ان خطر عدوان جديد على لبنان اصبح على . مة في لبنانبهدف تصفية المقاو

  :ونحن نبني هذا االستنتاج على المعطيات الرئيسية التالية. االبواب
  

ّ ان الدور القتالي المشرف الذي اضطلعت به المقاومة االسالمية بقيادة حزب هللا ـ1ـ    
، واكتساب المقاومة في معركة تحرير سوريا من الجيش التكفيري االرهابي العالمي

من الصواريخ المتنوعة " كافية"تجربة قتالية عالية جدا، باالضافة الى امتالكها كمية 
وعالية الدقة التي بامكانها ان تغطي كامل مساحة االرض العربية المحتلة في فلسطين 

هذه العوامل جعلت القيادات اليهودية العنصرية واالدارة . والجوالن ومزارع شبعا
ّ، الذي هو مكون اساسي من "امن اسرائيل"يركية تخشى بشكل كابوسي على االم

  .مكونات الستراتيجية االميركية ـ الصهيونية في المنطقة والعالم
 ان التنقيب عن النفط والغاز في المياه االقليمية اللبنانية لم يعد مسألة نظرية ـ2ـ    

وقد بدأ التنقيب . مسألة عملية واقعيةوسياسية قيد البحث والمماطلة والتسويف، بل اصبح 
فرنسية وايطالية :  شركات عالمية3وتشارك االن فيه . فعليا في المياه االقليمية اللبنانية

 درجة في الجيوستراتيجية العالمية في لبنان 180ويمثل ذلك بداية انقالب . وروسية
ما كان هذا االنجاز ولوال وجود المقاومة في لبنان ل. ومنطقة الشرق االوسط والعالم

واميركا واسرائيل وتركيا والسعودية . التاريخي ليتحقق بهذه الصورة وبهذا االتجاه
  .وزعانفها الخليجية تريد جميعها الحؤول دون هذا االنجاز وافشاله وتعطيله

 ان اسرائيل، مدعومة من قبل اميركا وباالتفاق مع السعودية البن سلمانية من ـ3ـ    
لتصفية القضية الفلسطينية، تريد قضم جزء من او كل " صفقة القرن "ضمن ما يسمى

  .المياه االقليمية اللبنانية
 ان الميول العثمانية والمطامع التوسعية لتركيا في االراضي العراقية والسورية ـ4ـ    

وقد تجلت بشكل صارخ في الدور الرئيسي . واليونان وقبرص، اصبحت مفضوحة تماما
به تركيا االردوغانية في تشكيل واطالق الجيش التكفيري االرهابي الذي اضطلعت 

وهي تتجلى االن بوضوح في . العالمي الذي سبق واجتاح االراضي السورية والعراقية
العدوان التركي المباشر على االراضي السورية واصطدام الجيش التركي بالجيش 

سالمية بقيادة حزب هللا التي الوطني السوري وبالطيران الروسي وبقوات المقاومة اال

وباالضافة الى هذه النزعة التوسعية العدوانية، فإن تركيا . تساند الجيش الوطني السوري
االردوغانية تطمع في ان تكون شريكا رئيسيا في وضع اليد على عملية استخراج النفط 

بلس الليبية ولهذه الغاية وقعت تركيا اتفاقية مع حكومة طرا. والغاز من شرقي المتوسط
العميلة النشاء ممر بحري عريض بين تركيا وليبيا وارسلت قوات تركية وقطعانا من 

. المقاتلين االرهابيين المرتبطين بها من سوريا الى ليبيا لدعم حكومة طرابلس العميلة
وتعمل تركيا االن لتفعيل العالقة التاريخية العثمانية ـ اليهودية والتركية ـ االسرائيلية 

ولهذه الغاية تريد تركيا . تعاون في مسألة استخراج النفط والغاز من شرقي المتوسطلل
والنتيجة المنطقية النشاء . واسرائيل انشاء ممر بحري اخر من تركيا الى اسرائيل

الممرين البحريين بين تركيا في الشمال وليبيا واسرائيل في الجنوب والغرب هي قضم 
ولتحقيق هذا الهدف تواجه . برص وسوريا ولبنان وفلسطينالمياه االقليمية لليونان وق

تركيا معارضة من قبل روسيا والصين وغالبية دول االتحاد االوروبي، ولكنها تحظى 
  .اميركا واسرائيل والسعودية: بدعم قوي من قبل شركائها

ي  تقوم تركيا واميركا االن بإطالة أمد معركة استكمال تحرير شمال سوريا وشرقـ5ـ    
الفرات من اجل الهاء الجيش الوطني السوري والنظام السوري عن االهتمام الجدي 
والمباشر بمسألة استخراج النفط والغاز من شرقي المتوسط ومسألة استمرار احتالل 

  .الجوالن
 ان وجود المقاومة بقيادة حزب هللا في لبنان ـ الى جانب كونه يمثل خطرا مميتا ـ6ـ    

ـ اصبح االن يمثل العقبة الرئيسية امام تحقيق المشروع " لامن اسرائي"على 
الجيوستراتيجي الدولي لالمبريالية االميركية واليهودية العالمية للهيمنة على استخراج 
النفط والغاز من شرقي المتوسط، وهو المشروع الذي تتشارك فيه اميركا وتركيا 

ير لعدوان مشترك على لبنان، وتقوم االن هذه الدول بالتحض. واسرائيل والسعودية
  :تضطلع فيه كل دولة بدورها، بالتعاون مع الطابور الخامس اللبناني الذي يتألف من

ـ الفيلق الكبير للجواسيس والعمالء في جميع مؤسسات الدولة اللبنانية السايكس     
  .بيكوية

  .ريمةـ اعداء المقاومة وحلفائها المزيفين في صفوف الطائفة الشيعية الك    
  .ـ تيار الحريرية السياسية وامتدادته الطائفية والتكفيرية    
وجميع ايتام بشير الجميل . وحزب القوات اللبنانية. ـ حزب الكتائب اللبنانية وزعانفه    

  .حليف السرائيل" وطن قومي مسيحي"وانطوان لحد الذين ما زالوا يأملون في انشاء 
جنبالطي وغير الجنبالطي، الذي يطمح الى الحصول ـ والجناح الطائفي الدرزي ال    

انشاء دولة درزية موالية السرائيل، تمتد من الدامور الى وادي التيم " جائزة"على 
  .فحوران فالجوالن والجليل

وتشير كل الدالئل المنطقية .  ان قبرص الشمالية التركية هي معسكر مغلق لتركياـ7ـ    
ى مركز تجميع واعادة تنظيم وتسليح وتدريب للقوات ان هذا المعسكر جرى تحويله ال

االرهابية التكفيرية التي يجري سحبها من سوريا والعراق، والتي سيناط بها دور كبير 
ومن المرجح ان اسرائيل ستقوم بتجميع وتدريب وتسليح . في العدوان القادم ضد لبنان

هذا الجيش العناصر الدرزية وينضم الى . فيها" الجالية اللحدية"جديد من " جيش لحدي"
" قوات خاصة"وستشكل كل هذه الحثاالت . والعربية االخرى في الجيش االسرائيلي

  .تشارك في العدوان القادم على لبنان
 ان اسرائيل لن تكرر التجربة الفاشلة الجتياح االراضي اللبنانية برا من الشمال ـ8ـ    

ل ستتخذ في الجنوب مواقع دفاعية ب. 2006الى الجنوب كما جرى في حرب تموز 
اما الهجوم المشترك ضد لبنان فسيتركز ـ برأينا . لحماية الجليل من هجوم قوات المقاومة

المتواضع ـ في الخاصرة الرخوة للمقاومة، المتمثلة في المنطقة الساحلية الممتدة من 
 ومنطقة عاليه وعمقها الجبلي نحو اقليم الخروب) ما قبل صيدا(الدامور الى الرميلة 

هنا ستضرب قوات العدوان المشترك ضربتها الستراتيجية الرئيسية وستحاول . والشوف
الصعود من الساحل نحو الجبال، وجعل الشوف موقع تجمع مركزي مفصلي، وااللتفاف 

جنوبا نحو جزين وما بعدها ومن ثم مهاجمة المقاومة في الجنوب من : منه باتجاهين
وشماال نحو طريق الشام . لجنوب وبيروت والضاحية الجنوبيةالخلف، والفصل بين ا

والمتن الشمالي ومن ثم الفصل بين البقاع وبين بيروت والضاحية الجنوبية، وتطويق 
  .الضاحية الجنوبيةة من البحر ومن الشرق والشمال والجنوب

 ومن المرجح ان تشارك في العدوان غواصات وسفن ـ9ـ
يركية وتركية باالضافة الى انزال وهليكوبترات ضخمة ام

االسرائيلية، التي تقوم بإنزال المغاوير والمدافع ذاتية 
على الساحل وفي ) الدرونات(ّالحركة والدبابات والمطيرات 

ّوستعتمد القوات المعتدية على المطيرات بشكل . نقاط مختلفة
  .كثيف

رة الساحلية الرخوة  اذا نجحت القوات المعتدية في االمساك باالرض في الخاصـ10ـ    
وامتدادها الجبلي، تقوم الطائرات والسفن الحربية االسرائيلية والتركية واالميركية 

  .بقصف الضاحية الجنوبية بشكل كثيف ثم يتم انزال المغاوير بكثافة بالمظالت
  

ان فضح سيناريوهات العدوان القادم ضد لبنان، واالستعداد الفشالها، هو شرط مسبق     
الدامور ـ الرميلة (والمهمة الملحة االن هي اغالق المثلث الرخو . ار على العدوانلالنتص

   بحرا وبرا، وتحويله الى مصيدة ومقبرة للغزاة) ـ الشوف
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  التقيت بزميل لنا عند بوابة الجامعة وتبادلنا 2009صبيحة يوم جامعي من عام 

دقيقتين كانت كفيلة كي يخرج صاحبنا من جيبه علبة التحايا وبضع كلمات في أقل من 
ومع أنني لم أكن آنذاك من , ّالسجائر ويدس واحدة بين شفتيه بينما يناولني أخرى

إال أنني كنت من , ًحيث لم أكن قد اشتريت يوما علبة سجائر, المدخنين بالمعنى الدقيق
حد األصدقاء كنوع من أولئك الذين يتناولون سيجارة بين الفينة واألخرى من يد أ

والتنفيخ هو أن تأخذ دخان السيجارة في فمك ثم تطلقه في الهواء ". تنفيخ"المجاملة والـ
أخذت السيجارة من يده ووضعتها خلف أذني ثم .. المهم. مباشرة دون إيصاله للرئة

  .ّمضى كل في سبيله
  

ّمشيت وعند باب الكلية التقيت فتاة من قسم اللغة اإلنكليزي     ة كنت قد التقيتها قبل بضعة ّ
ّفأخبرتها أنني أنتوي شرب فنجان قهوة في مقهى الكلية قبل , أيام بصحبة إحدى زميالتنا

ّأن أتوجه لقضاء بعض األمور اإلدارية فأبدت الفتاة رغبتها في مشاركتي فكرة فنجان , ّ
ّوألنها كانت من تلكن اللواتي ينفطر قلب المرء عادة حين يبدين, القهوة ّ رغبتهن ّ

ّلم أتمالك حينها إال أن أتلعثم وأنا أأأأبدي سسسعادتي ببببهذا اللللمقترح , بمجالسته
  .الللجججميل

  
ّالمنبعثة من الراديو في كافيتيريا كلية اآلداب رحت " فيروز"على أنغام أغاني     

ّأستعرض أمام الفتاة بطوالتي العقلية في فهم المنطق األرسطي والمعاصر على حد ّ 
ّثم عرجت لشرح مبادئ التفكير العلمي والتفكيكية والبنيوية والنيتشوية , سواء ّ ّ

ّوالماركسية والمهلبية المهم أنني كنت أهرب من لساني الذي كان يريد أن يخبرها كم , ّ
ّهي جميلة وكم أنني مسرور بنكهة فنجان القهوة الممزوج بالعسل الذي يجلس معي على 

  .نفس الطاولة
  

وفي الحقيقة كنت قد , ي سؤالها حول السيجارة التي كنت قد نسيتها خلف أذنيباغتن    
ًفأخبرتها وأنا أتناول السيجارة من خلف أذني محرجا , نسيت أن لي أذنان من األساس

ّفسألتني إن كنت من المدخنين فأجبتها , من زميل لنا" ضيافة"ّبأن هذه السيجارة هي 
ّومع أن الفتاة لم تكن من المدخنات!! "ةخسار "ّبالنفي المتحفظ فباغتتني بقولها ّإال أنها , ّ

ّأخبرتني بأنها تحب مشهد السيجارة في يد الشاب ّألنه وبحسب ذائقة تلك الجميلة , ّ
  ."ّهيبة وشخصية"ّفالسيجارة تمنح الشاب 

  
ّحين تتكلم فتاة بمستوى جاذبية صديقتنا تلك عن مفاهيم الهيبة والشخصية مع شاب      ّ ّ ّ

ّفعلى األرجح أن صاحبنا سيكون على استعداد لنفث النار من ,  من أمثالي-آنذاك-جول خ
ّفما بالك ببداهة أن أتسول والعة من شاب آخر عند الطاولة المجاورة , ّفيه كما التنين ّ ّ

ّألشعل السيجارة ثم أنسى نفسي وأشرق بدخانها الذي يدخل القصبات والرئتين للمرة 
  .األولى

  
مريع يا سادة هو , وكأن رصاصة اخترقت صدري وخرجت من ظهريأحسست     

ّشعور حرقة الدخان عند أول سيجارة ّأخذ السعال كل الهيبة والشخصية وتركني كما . ّ
ًالعجوز أكح وأكح برفقة فتاة مراهقة تسجل انتصارا آخر لها وهي تناولني كأس الماء  ّ ّ

  . )اسم هللا اسم هللا عليك(ومنديل جيب وهي تتمتم 
  

ّلك أي دخيل هللا أنا أي؟ دخيل هللا رائحة العطر األخاذ من منديلك؟ !! اسم هللا عليي؟    
لك أي دخيل هللا الحمرة على طرف فنجان القهوة ؟ دخيل هالشعرات الفاحمين وهالعيون 

ّالعسلية أي؟ لك اسم هللا عليكي أنتي شو طالعة من تمك حلوة كلمة  ًطبعا قلت ). اسم هللا(ّ
ّذلك في سري وأنا أمسح بقايا الهيبة والشخصية عن عيوني الدامعة من أثر السعالكل  ّ ّ ّ.  

ّنظرت من حولي وراعني كثرة الشباب المدخن وكأنني ألحظ ذلك للمرة األولى في      ّ
ّأحسست أن سيجارة كل واحد منهم هي رصاصة تستهدف رجولتي وتنشد إبراز . حياتي ّ

ّشعرت وكأن هذا الذي ينفث . ن الحسناء التي برفقتيّهيبة صاحبها وشخصيته في عيو
ّإنما يهدف من دوائر " كوول"ّالدخان في دوائر ويضحك ملء شدقيه بصحبة الشلة الـ

. ّالدخان تلك نسج شباك يصطاد بها الحسناوات ذوات العيون العسلية من أمثال جليستي
ّهل يا ترى أن السيجارة هي ما كان ينقصني كي أتمتع بالشخ ّصية والهيبة اللتان ّ

ّستجعالن أصابع يدي تنعم بمداعبة خصلة من الشعر الحريري الفاحم المرسل فوق 
أكتاف صاحبته؟ دارت جميع تلك األسئلة في رأسي وأنا أنظر لسيجارتي التي تنام على 

ّبينما ال يزال خيط دخانها يشق المسافة بين عيني وشفاه تلك , طرف منفضة السجائر ّ
ّتناولت السيجارة مرة أخرى وأخذت منها نفسا قصيرا تعمدت أال أبتلع . فقتيالحسناء بر ّ ً ً ّ

وهنا جاءت الصاعقة حين , ّدخانه بعد أن عرفت أن التنفيخ شيء والتدخين شيء آخر
إذا أنت ما , خالص زاهر أنا آسفة: (انتبهت الفتاة إلى أنني أنفخ الدخان وال أبتلعه فقالت

  ).أنا ما كان قصدي, ال تجبر نفسك, ّمتعود عالسيجارة فبالها
  

ًتماما هو ما شعرت به حين وقعت " ّاالغتيال النفسي"هل سمعتم يا سادة بمصطلح     
ّحقد متفجر تجاه كل .. هزيمة حزيران... الخواء.. الفضاء.. الخصاء! عبارتها في أذني

ّوالذين لم يخبرني أحد منهم أنني كنت طوال, ّالمدخنين الذين أعرفهم  الوقت أبحث عن ٌ
ّحيث أنني كنت حتى حينها أبحث عن الشخصية والهيبة في , رجولتي في المكان الخاطئ

ّيومها دخلت الكشك للمرة . وفي المكتبات ال في مقاهي الشيشة, المعرفة ال في السجائر
ّاألولى ال كي أشتري الصحف أو القرطاسية بل كي أطلب والعة رجولة وعلبة لفائف  ّ

فسألني صاحب , ّماركة مارلبورو وهي أول ماركة رجولة طرأت على باليالهيبة من 
ّالكشك إن كنت أريد الهيبة حمراء أم ذهبية؟ فأجبته بأني أفضلها ذهبية ّّ ُولم اك أدري , ّ

ّحينها أن ألوان علب السجائر تشير إلى نسبة السم فيها ال إلى درجة هيبة ورجولة 
ّلحادثة وأنا أبحث عن هيبتي الضائعة في كل مرة ّعشرة أعوام مرت بعد تلك ا. حاملها ّ

ًأحاول فيها اإلقالع عن التدخين فأضعف وتغتالني السيجارة نفسيا كما اغتالتني آنذاك تلك  ّ
  .الفتاة بعبارتها

  
ّعشرة أعوام بعدها وأنا أحاول في كل يوم استعادة هيبتي الضائعة عند كل مرة      ّ ّ

األصدقاء بلطف مشفق أن أبتعد مسافة ثالثة أمتار عن تخبرني فيها إحدى الصديقات أو 
  !ّأنوفهم كما الكلب األجرب حين أريد أن أشعل لفافة هيبة وشخصية

  
ّعشرة أعوام وأنا أشعر بالضعف والمهانة عند كل مرة أضطر خالل إلقاء إحدى     

ّالمحاضرات التعليمية أن أستأذن الطلبة في استراحة لمدة خمس دقائق وأذهب  ألختبئ ّ
كي ال يراني الطلبة وأنا أضرب لهم في نفسي أبلغ األمثال في الضعف البشري أمام لفافة 

 أصملخ آذانهم في الحديث حول -ويا للمفارقة-في الوقت ذاته الذي كنت فيه , الهيبة تلك
  .ّإرادة القوة عند نيتشة

  
ّمرة أدفع من نقودي ّعشرة أعوام بالتمام والكمال وانا أشعر بالحمق والعجز في كل     

ّولشركات المناديل الورقية ثمن منديل كي أبصق , لشركات التبغ ثمن الهيبة المسرطنة
فال اجد فوق , فيه على انفراد بينما أبحث في ثناياه عن رائحة عطر ذات الشعر الفاحم

  .المنديل سوى البلغم
  

ّعشرة أعوام وأنا أحاول أن أوهم نفسي أن عبثية الحياة ال     ً تدع مجاال للمرء كي يحرم ّ
ّفي الوقت الذي كنت فيه على أتم البينة, نفسه متعة التدخين ّأن ال متعة في التدخين البتة, ّ ّ ,

ّإن هي إال تلبية الحتياج ملح كان قد خلقه المرء لنفسه بيديه يسمى  ّ   ."اإلدمان"ّ
  

ًعشرة أعوام وفي كل مرة أقابل فيها أحدا من الذين مضى سنوا     ّ ت على تركهم ّ
للسجائر بعد رحلة إدمان لعشرات السنين أشعر بالخجل والضعف الذي لم أستسيغه من 
ّنفسي يوما رغم كل التبريرات الفارغة التي كنت أحاول أن أقنع نفسي فيها بان التدخين  ً

  .ّهو اختياري الحر
  

ّعشرة أعوام والخوف يملؤني في كل مرة أقابل فيها أحد المصابين بسر     طان الرئة او ّ
ًبل خوفا من آالم السرطان ومن آالم التفاهة الكامنة في , ًال خوفا من الموت, الحنجرة

  ).سيجارة(ّفكرة أن يضحي المرء بحياته من أجل 
  

ّليس عندي من وصفة جاهزة لترك التدخين ولم أتبع أي تقنيات ال اعتيادية في التغلب      ّ ّ
وذلك في مثل هذه , ّاألولى على ترك عادة التدخينّعلى آثار الحرمان في العشرة أيام 

ّبل كانت الحال مجرد بركان غضب وسخط على نفسي لم , ّاأليام من الصيف الماضي
  . وذلك بعد محاولة فاشلة لإلقالع عن التدخين في مطلع العام ذاته, َأقو على كبح جماحه

  
ّتمرت لما يقارب الشهرين كنت قد استفدت من خبرتي في هذه المحاولة الفاشلة والتي اس
ّقبل أن أعود بعدها لشراء علبة لفائف ال حول وال قوة إال با ّهذه الخبرة كانت تتمثل . ّ
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ِفي أن مدمن السجائر بعد أن يمض على تركه التدخين فترة ال بأس بها وتزول عنه  ّ ّ
ّاألعراض اإلنسحابية يحل محلها شعور بالفخر والراحة والقوة ّ ّ ّ جعله يستهتر مما قد ي, ّ

ّويأخذ سيجارة عابرة وهو على يقين أن التدخين كعادة وإدمان قد صار خلف ظهره وأن 
ّال سيما وإن كان المقلع على معرفة بأناس من الذين " . ّسيجارة بالمناسبات ال تضر"

ّيدخنون مجرد سيجارة واحدة بالمناسبات منذ عشرات السنين ّولكن الذي أود اإلشارة . ّ
ّن الذي وقع في فخ إدمان السجائر مرة في حياته ال ينطبق عليه بأية حال ما إليه هو أ ّ ّ ّ

ّألن هؤالء الجماعة لم يخبروا في حياتهم ) سيجارة في المناسبات(ينطبق على جماعة 
تكون السجائر كإدمان وكعادة غير مطروحة ... قد.. ّالتوق والشوق للسيجارة ولذا قد

, ّ التدخين مرة في حياته ومن ثم نجح في اإلقالع عنهّأما الذي كان قد أدمن. عندهم
ّفسيبقى عرضة لإلدمان طيلة حياته وال حافظ له سوى اتباع مبدأ واضح ال مجال للتهاون 

ّفيه أال وهو الحرص على عدم لمس لفافة تبغ مرة أخرى ما تبقى له من حياة سواء , ّ
ّألنه في جميع األحوال , بلع دخانهاسواء أقام بتنفيخها أم , أكانت مشتعلة أم غير مشتعلة

وستأخذه في درب لن ينتهي سوى بالعودة , ًستفتح هذه اللفافة للمرء بابا كان قد أوصده
  .ّللتدخين المنتظم أو باإلقالع المتطرف كما في حالتي

  
ّليس عندي من شيء أضيفه عما تعرفونه حول مضار التدخين الصحية واالقتصادية      ّ ّ ّ

ولكن الذي . ّفكل ما يجب أن يقال في ذلك سبق وأن قيل, وعلى من حولهّعلى المدخن 
ّكان مزعجا بالنسبة لي دائما حين كنت أقرأ أي بحث حول ذلك هو يقيني بأن الكاتب  ً ً

ّوهو في الغالب األعم من الذين لم يدخنوا سيجارة في حياتهم على األرجح ال يعرف , ّ
ّشيئا عن اآلليات النفسية المرتبطة ب ّوال عن اآلالم النفسية والجسدية التي يشعر , السيجارةً

ّبها المدخن جراء التفكير في ترك التدخين فما بالك في الشروع به َكما أن من لم يبتل . ّ ٌ ّ
ّبإدمان السجائر في حياته فلن يعرف شيئا عن الراحة والمتعة النفسية التي تعقب تدخين  ّ ً

ّ لذلك فقد كانت حالي كحال جميع المدخنين !ًسيجارة الصباح مثال مع فنجان القهوة
ًنعلم أن الباحثين واألطباء يقولون خيرا ولكنه طرح عسير على التطبيق و , األسوياء ّ

ّأكبر من أن يكون بمقدورنا أن نغيره بمجرد االقتناع به ّ.  
  

كما استحالت مشكلة التدخين , وعليه فقد استحالت السيجارة عندي من شيء إلى فكرة    
ّدي من مشكلة صحية ونفسية إلى مشكلة فلسفية تتعلق بالحرية المسؤولةعن ّ ّ فال أحد , ّّ

أنا وفقط من قررت ذلك لنفسي .. أنا, أرغمني طوال حياتي على تناول سيجارة واحدة
  ...وأقرره في كل يوم

  
ّلم أتجاهل حقيقة أن , ّكرهت نفسي كمدخن, هذا مفتاح المسألة كما كان عندي    

ّإنما أنا من كنت , ً ال تنطق حرفا وال تستطيع إقناعي وال إرغامي على تدخينهاالسيجارة
أتعامل مع السيجارة فقط بموجب ما أقوله أنا لنفسي حولها وما أقنع أنا نفسي 

ّأن التدخين فكرة قبل أن تكون , اكتشفت حينها وأنا اآلن على يقين من ذلك . بخصوصها
ّواحدة من الرغبة في نفس سجائر واحد لم تنتابني منذ ّولذا أقسم لكم أن لحظة , ممارسة

ّأول صباح استيقظت فيه قبل عام وأنا مبيتا نية اإلقالع في الليل ّوذلك على الرغم من . ًّ
ّالمعاناة الجسدية الطفيفة السيما في أول أسبوع ًإال أن هذه المعاناة لم تكن توقا وال شوقا , ّ ً ّ ّ

ّة صحية خفيفة تغلبت عليها ربما في األيام العشر للسجائر بقدر ما كانت تشبه وعك ّّ

  .األولى باستعمال بدائل النيكوتين التي لم أشعر بعد ذلك بحاجتي إليها
  

هذه كانت الفكرة التي دفعتني لإلقالع عن التدخين ولم يكن في حسباني وال في     
ع قبل عام مقصدي حينها جميع مميزات ترك التدخين والتي حصلت عليها منذ اإلقال

  .وحتى كتابة هذه الكلمات
  

ّفمثال كنت كمدخن أعيش تقري     ًفالزمان عندي كان مرتبطا ال ) بين سيجارتين(ًبا حياة ً
ًشعوريا باإلحساس الجسدي الناجم عن انسحاب النيكوتين منذ آخر سيجارة ّاما المكان . ّ

ًفهو إما المكان الذي أدخن فيه أو المكان الذي أغادره كي أدخن سيجارتي بعيدا عنه او  ّ ّ ّ
أما مع ترك التدخين فقد أصبح . عنده وأعودّالمكان الذي انتقل إليه كي أدخن سيجارتي 

ّفال أغير مكاني وال أقطع استرسالي في أي شيء , ًالزمان والمكان دائما ملكي لوحدي
ّفال حاجة ملحة للتدخين وال مكان أو زمان , ّأقوم فيه إال لسبب واحد هو أنني أريد ذلك

ًة بعد االستيقاظ دائما كانت أول ساع. في العالم ال يتناسب مع حاجتي لتدخين سيجارة
ّاما اآلن فصباحاتي غدت مرتهنة للقهوة ولما أشاء أن أستغلها , مرتهنة للسجائر والقهوة ّ

لذلك فقد أصبح بإمكاني بعد اإلقالع أن أسترسل في أي عمل أو اكتسب أي مهارة . فيه
ّخالل زمن طويل متواصل بجد وثبات دون أن أكون مضطرا لمقاومة الرغبة في إش ًّ عال ّ
ّسيجارة والتي أعلم أنني سأشعلها رغما عن أنفي بعد صراع أقصاه ساعة من الزمان ً.  

  
ًتفاجأت حقا بمقدار ما كنت أنفق على السجائر, بالنسبة للمال     مبلغ يعادل نصف , ّ

ّومع أنني ال احبذ الكالم حول هذه السلبية في التدخين السيما وقد يكون ! إيجار المنزل ّ ّ
ًالمرء غنيا ّ وال ضرر اقتصادي في ميزانيته الخاصة قد يحصل بسبب التدخين وذلك ّ

ّإال أنه بجميع األحوال ال يمكن ألحد إطالقا أن ينكر بأن , ّعلى العكس من النسبة األعم ً ّ ّ
  ة دونــّويا حبذا لو كانت مجرد متعة فارغ, اإلنفاق على السجائر هو مال مهدور بالكامل

  .ّحته ضرر يعود على المرء في ص
  

ًاكتشفت بعد مرور بضعة أشهر على ترك التدخين أني كنت عزيزا على غير      ّ
ّألنه وبعد أن يترك المرء التدخين مدة كافية ستتحسن حاسة الشم , ّالمدخنين من حولي ّ ّ ّ

ّعنده لدرجة مختلفة تماما عما كان يمكن أن يتخيله وهو مدخن ّ لذلك فأنا أعلم اآلن كم , ً
ّفعلى الرغم من أن رائحة دخان السجائر قد , ّعندي أولئك الغير مدخنينّكان يتحمل من  ّ

ّال تكون مزعجة بالشكل الفظيع عند عدد ال بأس به من غير المدخنين ولكنهم يتحاشون  ّ
ّإال أن رائحة المدخن ذاته والسيما بعد تدخين السيجارة مباشرة او , ّالدخان ألضراره ّ ّ

وليعذرني رفاق .. ّفي الغرفة تكون بالنسبة لغير المدخنالرائحة القديمة على الثياب و
  ."مريعة.... "السيجارة القدامى على قسوة التعبير

  
لذا فسأختم لكم بخالصة رحلة اإلقالع عن التدخين في عيد , ال أريد أن أطيل عليكم    

  :ّميالده األول
بل أنت من تخبر , قنعكلذا فهي بذاتها ال ترغمك وال ت, ّالسجائر ال تنطق وال تفكر -   

  .ًنفسك بفلسفة ما حول السجائر تجعلك واقعا تحت هيمنتها
, ّولهم مطلق الحق في إنتاج السموم وبيعها, ّشركات التبغ براء من مسؤولية تدخينك -    

ّطالما هم يطرحون منتجاتهم كحق ال , كما لهم مطلق الحق في أخذ أموالك برضائك
  .كواجب

وأن تلمس هذه النتائج , ّ أن ترك التدخين يعود عليك بالفائدة شيء-نّكمدخ-أن تعلم  -    
  .المذهلة بنفسك شيء آخر

ّالتذرع بقسوة الحياة وخطورتها وعبثيتها من أجل تبرير التلذذ بإشباع إدمان  -     ّ
ّألن التدخين في النهاية لن , السجائر والتكاسل عن الشروع في االبتعاد عنها غير مقبول

بل سيزيد قسوتها وعبثها بفعل الخسارات , سوة الحياة ولن يعطي لها المعنىّيهون ق
ًالملموسة في الصحة والمال يوما بعد يوم ّ.  

بل هي تخفف من ألم الحرمان الذي ينتاب المرء , السجائر ال تزيد اإلبداع وال تعيقه -    
ّ أن السجائر تحفز ولذا يحسب المرء, ّاأللم الذي يعرقل عملية اإلبداع, بين سيجارتين ّ

ّولكن ال ننس أن هذا األلم بحد ذاته هو نتيجة إدمان السجائر. اإلبداع وبالتالي فبعد أن , ّ
ّتترك التدخين بفترة وجيزة وتتخلص من اآلثار اإلنسحابية وألم اإلدمان ستبقى على  ّ

  .إبداعك المعهود دون إشعال سيجارة إلطفاء ألم الحرمان
ّبالنسبة لي خسرت ستة , ّآخر ما يجب أن تفكر فيه عند اإلقالعزيادة الوزن هي  -    

ّبأن زيادة طفيفة في الوزن لن تسبب , المهم أنني أجزم لك والعلم يشهد لي! كيلو غرامات
ّلك ضررا في صحتك يفوق بأية حال تدخين ربما علبة سجائر واحدة ّ ّ وفي جميع . ً

  .فللطب طرائقه, ه النقطةّاألحوال ال يضرك لو أخذت استشارة طبيب حول هذ
ّخمسة أشخاص إلى اآلن قد تشجعوا وتركوا التدخين من حولي بشكل تام او جزئي  -     ّ

وفخور بابنتي التي ال , أنا فخور بنفسي وبهم. ومنهم زوجتي, وذلك بفعل نجاح تجربتي
  (بابا هيك صار فينا نعيش مع بعض وقت أطول قبل ما نموت(تفتأ تردد 

ولكن مما ال , ّكون جمعت كل المال الذي كان يمكن ان أنفقه على التدخينقد ال أ -    
ّشك فيه أنني كنت سأحرم نفسي وعائلتي الكثير من األشياء التي تمتعنا بها طوال عام  ّ

ّواألرقام تقول أنه كان يتوجب إنفاق كذا دوالر , فالرياضيات ال تكذب. بثمن السجائر ّ
  !ًعلى السجائر رغما عن أي ظرف

  
ّفكر في السجائر من ناحية فلسفية: ّوفي النهاية     ّفكر بالحرية واالنعتاق والمسؤولية, ّ ّ ّ .

ولكن القناعة قد تكون , ولك أن تحاول أن تقنع نفسك في مسألة وجوب ترك السجائر
اغضب من نفسك .. لذا اغضب, . ضعيفة التأثير أمام قهر إدمان التدخين عند بعضنا

اغضب من نفسك ومن السيجارة وال . ضب عند كل سيجارةّوحرض نفسك على الغ
ّفقوة الغضب هي القوة الوحيدة التي تخرج قوانا المجنونة , تكبت غضبك بل ادعمه ّ

ّال تحاول أن تقنع نفسك بأن . وتجعلنا نرتكب األشياء التي قد ال نرتكبها عن قناعة
ببطء بل ويطالبني بأجر فليس هناك من صديق يقتلني , ّالسيجارة صديق الهم والشدائد

   على ذلك
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  والدة فلسطينية ثمانينية ما زالت

تنتظر بقلب انفطر من الحزن، منذ 
ً عاما عند مدخل 38ما يزيد عن 

بفلسطين " عارة"منزلها في بلدة 
، أن يطل عليها 1948المحتلة عام 

ًانها صغيرا فلذة كبدها، ويعود ألحض
إنها السيدة . ًيافعا كما غادره أول مرة

والدة أقدم اسير في " صبحية يونس"
كريم "العالم، وعميد األسرى 

  ".يونس
 

    لم تترك سجنا إال وقامت 
بزيارته، تعد األيام وتنتظر بلهفة 

ً عاما وهي 38منذ . األم يوم الزيارة
لم تغب عن . تنتقل من سجن آلخر

اب ومشقة السفر أي زيارة رغم عذ
والتنقل، والساعات الطويلة التي 
تنتظرها قبل أن يسمح لها الجنود 

  .الصهاينة برؤية كريم لوقت قصير
 

يسألها عن صحتها وعن .     تنتظر زيارته بشوق األم، وفي كل مرة كأنها تراه أول مرة
انتهاء وحين يعلن الجندي البغيض . أحوال أشقائه وشقيقاته، وهي تحدثه عن كل شيء

موعد الزيارة تفيض دموعها، لكن كريم يؤكد لها في كل مرة أنه سوف يعود لها، وأنه 
  .ًسوف يغادر جدران زنزانته ويخرج حرا، ولن يطول غيابه، ثم يطلب منها عدم البكاء

 
ً عاما وهي تتجرع مرارة االنتظار على أبواب السجون والمعتقالت 38    منذ 

 38منذ . أصبحت تحفظ أسماء السجون والطرق إليها. يها كريمالصهيونية التي ينقلون إل
ًعاما وهي تسافر وتجوب مدن وقرى فلسطين للتواصل مع االسرى المحررين وذويهم، 

  .وتهنئتهم باإلفراج عنهم، فهذه كانت وصية كريم لعائلته
  

ً    توفى والد كريم حزنا وكمدا على ابنه بعد مضي  . أن يراهً عاما على اعتقاله دون 30ً
وال زالت . ًووالدته الثمانينية أعياها المرض، والحزن حفر عميقا في مالمح وجهها

تتمسك باألمل أن ترى ابنها كريم بدون حواجز زجاجية، وأن تتمكن من لمسه قبل أن 
 .تفارق الحياة

 
  

 
 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 1983كانون الثاني عام /    في الرابع من يناير

في بئر السبع حيث كان " بن غوريون"لفلسطيني كريم يونس من داخل حرم جامعة ا
 جلسة محكمة 27وبعد  .ًيكمل تعليمه طالبا في السنة الثالثة بكلية الهندسة الميكانيكية

ًهزلية على مدار سنة كاملة، اصدرت المحكمة اإلسرائيلية قرارا بإعدام كريم شنقا  ً
ًبعد استئنافات عديدة قررت المحكمة إصدار حكما . يليبالحبل بتهمة قتل جندي إسرائ

  .بالسجن المؤبد المفتوح
  

ً    وما زال كريم في خلف قضبان المعتقالت مجسدا أبهى صور التحدي والصمود 
ًويعطي مثاال حيا عن . ًمنتصرا بشموخه على السجان في كل يوم. والصبر والتضحية ً

فة أساليب وفنون التعذيب الوحشي للجالدين اإلرادة الفلسطينية التي لن تطوعها كا
  .الصهاينة

 
ً عاما داخل سجون 38    وأنا أخط هذه الكلمات عن كريم يونس، يكون قد أمضى أكثر 

إنه عميد السجناء والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، . ً يوما14.020أي . أعداء البشرية
قائد ميداني .  وأدواته الوحشيةأسطورة بصموده في وجه السجان. وأقدم سجين في العالم

أجمع عليه آالف األسرى داخل معتقالت النازيين الجدد، والتفوا حوله لقيادة معاركهم 
كريم يونس أكثر قائد وطني . داخل السجون والمعتقالت النتزاع حقوقهم اإلنسانية

  .نيةفلسطيني ممثل لألسرى تعرض للعزل االنفرادي عبر تاريخ الحركة األسيرة الفلسطي
 

ً    كان على الدوام مدافعا عن حقوق األسرى، وخير من يمثلهم، وسوف يظل المثل 
رفض الخضوع البتزاز . األهم في الصبر والصمود والتحدي لهم وألي أسير في العالم

ومساومات إدارة السجون والمخابرات لعزله عن الحركة الوطنية األسيرة في السجون، 
دارة بث الفتنة والفرقة والتجزئة بين أبناء الحركة وناضل بقوة ضد محاوالت اإل

  .األسيرة، وفصل العالقة بين أسرى الداخل عن باقي الحركة الفلسطينية األسيرة
 

    خالل وجوده في السجن درس كريم العلوم السياسية والعالقات الدولية في الجامعة 
وأصدر كتابان األول .  والثقافيةكتب ونشر العديد من المقاالت السياسية. الدولية المفتوحة

، تحدث من خالله عن جميع األحزاب )الواقع اآلخر لألحزاب االسرائيلية (بعنوان
الصراع (والكتاب الثاني فكان بعنوان . السياسية االسرائيلية وفضح سياسية تلك األحزاب

  ).االيديولوجي والتسوية
 

ة الرابعة وفق التفاهمات التي أبرمها     كان يفترض أن يتم اإلفراج عن كريم خالل الدفع
الرئيس الفلسطيني مع الحكومة اإلسرائيلية والتي تقضي باإلفراج عن كافة األسرى 
القدامى المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو، ولكن حكومة االحتالل تنصلت من اإلفراج عن 

فلسطيني وهم  أسيرا من الداخل ال14 أسيرا منهم 30الدفعة الرابعة والتي كانت تتضمن 
لكن إسرائيل وفي كافة المراحل السابقة وخالل المفاوضات أو . األقدم في السجون

 .صفقات التبادل كانت ترفض اإلفراج عنهم
 

      
 

     
  
  
  
  
  
  
  
  

  
فوق كرسي متحرك في مدخل منزلها، " صبحية يونس" بعذاب وحزن تجلس الحاجة 

ولم تنجح . ً عاما38تنتظر عودته منذ بقربها صورة كبيرة لكريم أكبر األبناء الذي 
التجاعيد التي حفرها الزمن على تقاسيم وجهها ـالذي فارقته االبتسامةـ في إخفاء القوة 

  .التي تنبعث من عينيها
 

    ورغم األيام العصيبة التي أمضتها في انتظار اللحظة األجمل في حياتها، إال أن والدة 
وطالما طلب منها . فهو أخبرها أنه سوف يعود. مهاكريم تأمل في كل لحظة أن يتحقق حل

 11لماذا أنت حزينة يا أمي؟ فهناك " ًقال لها ذات زيارة وقد رآها تبكي حزنا . أال تحزن
  .. ألف سجين وأنا واحد منهم





  

 األحكام القاسية

 مثل شجرة راسخة

 

 

  حسن العاصي
 فلسطني



  

  اليساري
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فال .. واحد من هؤالء الشباب أليس هؤالء السجناء شبابا ولهم أهل ولهم زوجات؟ وأنا
  ."تبكي يا أمي

 
  "هداريم"ً عاما، يقبع خلف قضبان سجن 62زال كريم الذي يبلغ من العمر اآلن     ال 

 بعد عزله من سجن النقب يتطلع إلى السماء وإلى فجر الحرية مشحونا باألمل واإلرادة 
  .التي لم تكسرها السنوات القاسية وال ممارسات القمع الوحشية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ًم بانتصاره على سجانه حرا حتى لو كان في تعتبر كري" صبحية يونس" الحاجة 
 .زنزانته، وكل ما تخشاه أال تالقيه في اللحظات األولى لحريته خارج اسوار السجن

 
      

 
    بجانب كريم يقبع آالف األسرى الفلسطينيين في معتقالت وزنازين النازية الصهيونية 

مهات أسرانا اللواتي عانين وما وحال الحاجة أم كريم حال اآلالف من أ. منذ سنين عديدة
زلن الكثير في الزيارات بسبب سياسات وإجراءات االحتالل في التفتيش واالنتظار 

فاالحتالل ال يتعمد فقط قمع األسير وإذالله ومحاولة تفريغه من .    والقمع واالستفزاز
  .اتهممحتواه الوطني والنضالي، بل يسعى لالنتقام من األهالي والتأثير على معنوي

 
    في نضاله ورفاقه لتغيير النظام العنصري في جنوب أفريقيا، بنظام آخر متعدد 

ً عاما في سجون 27" نيلسون مانديال"األعراق، سجن الزعيم الراحل الجنوب أفريقي 
بفعل حركة . 1990نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، قبل أن يخرج في العام 

 الفصل العنصري، انخرطت فيها دول وأحزاب وقوى مقاطعة وعقوبات دولية لنظام
سياسية ومجتمعية، أجبرت النظام العنصري لالستجابة لهذه الضغوط وإطالق سراح 

، واالعتراف بحقوق األغلبية من السكان، وإعادة األراضي التي استولوا عليها "مانديال"
  .ألصحابها األصليين

 
االسرى الفلسطينيين في معتقالت وزنازين     فيما يتواصل اعتقال كريم واآلالف من 

ًالفاشية الجديدة، التي ال تقيم للقيم اإلنسانية وزنا، وتضرب بعرض الحائط كافة القرارات 
ًوالمواثيق الدولية التي تضمن حق المتهم في محاكمة عادلة، وحقوقا في السجن أبسطها 

  .العالج وتوفير األدوية
 

ية االستعمارية الجمعية في كافة أرجاء المعمورة، إال     لقد تم تبييض السجون السياس
لدى الشعب الفلسطيني الذي يعاني من آخر وأبشع احتالل في العالم من قبل المستعمرة 

  .اإلسرائيلية
 

    وماذا سيقول هذا العالم الحر بأنظمته وشعوبه ومنظماته الدولية وجمعياته الحقوقية 
 38تالل اإلسرائيلي من مقاعد الدراسة الجامعية قبل لكريم يونس الذي خطفته قوات االح

ًعاما، وال يزال خلف القضبان، وما هو موقف الدول المتحضرة من اعتقال إسرائيل 
لآلالف من االسرى الفلسطينيين، الذيم أمضوا أجمل سنين حياتهم في معتقالت وزنازين 

  .فاشية
 

ن، سرقت الحياة، وسرقت     إسرائيل سرقت من الشعب الفلسطيني األرض والوط
لكنها فشلت في سرقة حريتهم، . أعمار عشرات اآلالف من األسرى الفلسطينيين

وعجزت عن مصادرة حلمهم في فلسطين حرة مستقلة ذات سيادة وبدولة ديمقراطية 
  متع بحقوق كاملة للشعب الفلسطينيتت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٍكصغير عصفور وقع من عشه  
  ٌه أمل في أألستمرارليس ل

  كزهرة أقتطفها عابر
  ال أمل لها في أنتاج بذار

  هكذا أنا
  ٌغريب عن هذه الديار

ٍأصبحت بال وطن ُ  
  إذ وطني

  يحكمه إله الحديد والنار
  جردني الوالي من وطني

  إذ لم أشارك في رقصة الزار
  جردني من كل شيء

  وطردني وكان له الخيار
  ٍلست وحدي بال وطن

  فيبل شعبي المن
  المكفون بالغبار

  ٌرجائي أن يكون لي وطن
  يمنحني قيمة

   يمنحني أألستقرار

 العامل غري املتحضر

 


  

 

  شريزاد مهزاين
 العراق
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 من تقسيم من تقسيم 

  إىل آخرإىل آخر
 

  
  جلبري األشقر. د

 لبنان



 

  

  




 




 

  
  نوال شق

 سورية
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