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ات -4         د:: ال ز15 :: 44 رق   الع                                  2020  ت

  
  
  
  

  الرأس مرفوع والصدر منبسط والكف نظيفةو... المشرق أنتمي إلى.  
  .اًا مؤمنً وكل من أسلم وجهه  حنيف ... وتابعيهأنتمي إلى رسوله المصطفى وصحابته

سطوا  ...ً آسراً وأشهد أنهم أبدعوا فيه حضورا ... وتالمذته وشعبه ...أنتمي إلى مسيحه يسوع بن مريم  وب
  .مراحم اإلله على امتداد صحاريه

دا ه مدي ى تاريخ ي إل وال ...ًأنتم ة  ...ً موص ن الجاهلي ب م ى  يتعاق الم إل در اإلس نص يين وم ى العباس  إل
  . حتى انبعاث فجره األلق بعد ليل ... فعصور اإلنحطاطالقرامطة

ضارته جامع ى ح ي إل ضاراتاًأنتم ل الح سنة ... لك ى األل سانه أحل وى ل خى  ... وأه ه أس ر بعطاءات  وأفخ
  .العطاءات

ساراته ... أنتمي إليه في عزه وذله  رارة انك ي م صاراته وف ج انت ي وه ي ... ف اده وف ي اتح ه ف وال ... فرقت
  . إال من دماه وشقائه العظيماًخرج على الجمع عارييف... أخجل به يوم تجتمع عليه األيادي والنصال 

  
الً وألن بعض هًا من النصارى في زمن القهر والنسل البغي راح ينكر علينا وص دعي  ... ب ع  إذ ي ا م تحالفن

ن...أصول هجينة وحضارات بادت عن وجه األرض  ة م ة  ومع طين شر متخلف ة ...  الب ة...رجعي   ... همجي
  .ا في مجزرة التزوير الكبرىصا  وبات الصمت اشتراكً فقد وجبت الشهادة شرع... والؤها لطائفتها وبيئتها 

  
  :  اًأبدأ بالقول قاطع

ساسيتنا  ... مشرقيةا جزء مكون وأساسي من الحضارة الًاإلسالم قطع جزء أساسي من تاريخنا ورؤيتنا وح
ا ...ارية، لكنه ال يشكل كامل محتواهاالحض ف له و ردي ك ...  وال ه ات ذل رع بإثب ن يتب ا م ست أن د  ...ول  فق

شرقيينا، وتوافقوا على اعتبار اإلسالم دين الكثرة من الًا وحديثًتواله أئمة ومفكرون ورجال ثقة، قديم  دون م
    ...أن يقتصر عليهم أو يلزم تخومهم

  
  . اً خصيبً وال نسالًا وال صالفةًا وال فقرً وال تخلفًليس بداوةإلى ذلك أضيف، أن اإلسالم 

  .ا للغات الغربً وامتالك اًتهذيبهي  وال  ...اً انفتاح أو معرفةهي  وال  ... مدنية أواًوليست المسيحية رقي
  

ه ر ب رآن وال أم ه الق زل ب م ين ق إن التخلف شأن سياسي اقتصادي، ل رف... دمحم  الرفي ي ال أع ا أنن ي كم  ف
  . يصف النصارى قوم حضارة ومدنية ويسر اجتماعيًأناجيل الكنيسة واحدا

   
صارى  ي األردن، أو ن سلط ف ا وال صارى مأدب سطين، أو ن ي فل رهم ف احور وغي ت س صارى بي َأو يكون ن
ستيان  الت كري ى مح رددون عل سكين، ويت شوكة وال كسروان وجرود جبيل أبناء ترف وحضارة، يأكلون بال

  . حيث التخلف يضرب مرافق الحياة؟ ... أمريكا الالتينية، المسيحية برمتهاديور؟ أم دول
  

  .إن قليال من العلم يفيد الذهن في بعض األحيان
  .وله أشهد.. بهذا أؤمن 

  .  الحضارة يشدني إليها تاريخ لم ينقطعمشرقيةب
  .في بالدنا يوحدني مع الماليين المطروحة تحت كل سماء ... المصيرمشرقيةب
  . نتخاصر لجعله بهيا من أجل أطفالنا العراة ... التطلعات إلى الغد الناهض من الركامرقيةمشب

  . ا كفراً وال ناطق ...ا عجباً وال مبتدع ... تاريخيً وال جاحدا ...ا مسيحيً ولست خائن...أؤمن بذلك 
   :طلق أحلى أقوالهيوم أ 1936 ا عامًحسبي أن فارس الخوري رئيس وزراء سوريا المسيحي، تقدمنا جميع

سي إذا كان اإلسالم يعني " تعمار الفرن ن االس ورية م ول ...تحرير س ه إال هللا وأن دمحما رس هد أن ال إل  فأش
  ".هللا
الم  :ي رغم إلحادًقائالسير على خطى قوله أ أناو دا ... إذا كان اإلس شيعي تحدي ي ... وال ا يعن ر بالدن تحري

مائن ا وس نا ومياهن امعين بأرض ن الط هد أ ف...ا م ول هللا"ش ه إال هللا وأن دمحما رس ة أن أو.. ".أن ال إل د نكاي زي
  "...ا ولي هللاًعلي"

  
ص زل ن يغ ه عوم ان ب شرق إن ك صارى ال اريخ ن رأ ت ة، فليق رف خيان ه ط سب في الم، أو يح ذا الك ه به وم

  .جهوال
    .والسالم على من قرأ، فانفتحت عيونه

***  
  :مالحظة

 .انتصر... من زرع 
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 سلمني للشرطة في رام هللا أحد الشيوعيين الخونة، وفي أكتوبر 59 يوليو 25  في 

جن لخمس عشرة سنة بتهمة  بالساً غيابياًلى معتقل الجفر الصحراوي محكوم إُتْلُِقن
 صمدوا على مبادئهم اً شيوعي340وعيين في معتقل الجفر كان إذاك عدد الشي. الشيوعية

  .حاكم العسكرية العرفية ورفضوا استنكار الشيوعية لقاء إطالق سراحهمفي الم
 

    كان هذا العدد الكبير من الشيوعيين في السجن، خليك عن األعداد األخرى من 
الشيوعيين الذين لم تتمكن السلطة من القبض عليهم، يشكل قضية كبيرة وحساسة بالنسبة 

ا ينتسبون إلى عائالت ً ماليين جميعهم تقريب4ى لألردن الذي لم يزد عدد سكانه آنذاك عل
ما كان النظام األردني المعروف بالتسامح ليتحمل . ت حضوركبيرة وعشائر معروفة ذا

) CIA(مثل هذا الحمل الثقيل ألكثر من سنتين أو ثالثة لوال تدخل المخابرات األميركية 
  .ي السجنا لقاء بقاء الشيوعيين فً سنوي مليون دوالر50وكانت تدفع 

 
 يطالب الحكومة بتعويض اً أحد الشيوعيين كتب مؤخرَّ    يحضرني في هذا المقام أن

 باألموال التي قبضتها اً ألولئك الشيوعيين حقَّالشيوعيين عن سنوات سجنهم، ال شك بأن
الحكومة من المخابرات األميركية لقاء سجنهم ومن باب تحقيق الحقوق ألصحابها 

 توزع كامل هذه األموال على الشيوعيين الذين سجنوا ما بين ْ أنيتوجب على الحكومة
 َّ لكي يكون ذلك درس عبرة للمخابرات األميركية على األقل، رغم أن1965 و 1957

النائب السابق فائق وراد خطب يرد على رئيس الوزراء وصفي التل  أحد قادة الحزب،
ن  الشيوعييَّأكد وراد على أنالذي حضر إلى السجن ليوصينا بالمواطنة الحسنة إذ 

 عن حقوق الشعب األردني وال يريدون مكاقأة من أحد اًتحملوا الكثير في النضال دفاع
  .لقاء ذلك

 
م نفسه َّ في التعذيب قداً ألمانياًتحضرت المخابرات األميركية خبير اس1961    في العام 

راد وعرف أهوالها غينلى أنه جندي نازي حارب في ستالفي التحقيق مع أحد الرفاق ع
كان برنامج ذلك النازي استجالب الصف األعلى . وجاء إلى األردن ينتقم من الشيوعيين

بحيث ال تسمح من الشيوعيين في الحفر وحبسهم في زنازين فردية محكمة اإلغالق 
السعرات الكافية بات الطعام قذرة وفقيرة بالكاد تحوي جف وويبالتنفس من هواء نظ

 ، وقد استمر ألكثر من عامين،من خالل ذلك البرنامج المعادي للحياة. حياةالستمرار ال
  . سقط منا الكثيرون واستنكروا الشيوعية

  
ِلم تمض سنة على اإلفراج .  بموجب عفو عام الشيوعيينفرج عنُأ 1965 نيسان 6وفي 

تقالب ً السلطات األردنية كانت تحضر الَّ ألن1966 حزيران 21عيد اعتقالهم في ُحتى أ
في حملة االعتقاالت تلك . الضابط السوري المقدم سليم حاطومعسكري في سوريا بقيادة 

ومن المفيد في . عيةسقط عدد من شيوعيي الصف الثاني في الحزب واستنكروا الشيو
 الشاعر الكبير الصديق عبد الرحيم عمر كان قد استنكر َّشير إلى أنُ أْهذا القام أن

بنته الصغرى  عن الشيوعيين بوقت قصير إثر قراءته رسالة من االشيوعية قبل اإلفراج
 قابلته مصادفة في سيارة السجن قبل خروجه من السجن ُوكنت. تشكو من غياب والدها

االستنكار أكد لضباط أخبرني بأنه رغم استنكار الشيوعية وبعد توقيعة على ورقة 
عية أحب أن أؤكد لكم أنني ما أنتم وإن أكرهتموني على استنكار الشيو "...المخابرات

 الحزب َّ أناً وبالمناسبة علمت مؤخر–"  البشرا أرى الشيوعيين خير بنيًزلت شيوعي
ا ولم يجد ما يغطي مصاريفه الضرورية فاتصل فهمي السلفيتي قائد ً افلس ماليْحدث أن

صاغ  باع مْ أنَّالحزب بعبد الرحيم عمر يطلب المساعدة فما كان من عبد الرحيم إال
م فهمي السلفيتي المبلغ ودموعه تغرق َّتسل. لغ للحزب وتبرع بكامل المبًالزوجته كام

 .خديه 

لقائي العاصف األخير مع األمين العام العامل باستنكار عبد الرحيم عمر ذكرني     
 ثلثي الذين َّ إذ حين أكدت له أن1965للحزب طيب الذكر فهمي االسلفيتي في أيار 

 وبقوا، وعية من الذين لم يستنكروايعية وخرجوا من السجن هم أكثر شيواستنكروا الش
   ."لن أسمح لك بإهانة رفاقنا الصامدين": ً وصاح قائالاًانتفض الرفيق فهمي غاضب

تذكرك فهمي السلفيتي أثناء خروجنا منسحبين من " : أخبرني رفيقه فؤاد قسيس وقال
، "جب أن نصغي أكثر لفؤاد النمري كان ي... وقال يلوم نفسه1970رنس الحزب كونف

 قائد الحزب ومؤسسه فؤاد نصار وصف الذين وقفوا في الكونفرنس ضد َّخاصة وأن
 " .من مدرسة فؤاد النمري"فهمي السلفيتي ورفاقه بأنهم 

 
 الذين استنكروا الشيوعية من أجل الخروج َّ التأكيد على أنا أعيدًُ عام55    اليوم وبعد 

ما بعد استنكروا  قوا ثم فيب بالشيوعية من الذين اًأكثر تمسكبع من السجن هم بالط
  .الشيوعية دون إكراه، استنكروا ستالين واإلشتراكية التي بناها ستالين

 
    وكيف يفسر الخونة الذين استنكروا الشيوعية دون إكراه وانتقلوا يحاربون في طليعة 

يتاريا عشرة أضعاف ومضاعفة أعداء الشيوعية، كيف يفسرون مضاعفة أعداد البرول
؟ قد يدعي بعض هؤالء 1938 و 1928اإلنتاج القومي أكثر من عشر مرات ما بين 

 كيف ْلكنو األفاقين أن ستالين ساق جماهير الطبقة الوسطى مكرهة للعمل كبروليتاريا،
ج ومصانع جديدة تعمل فيها تلك األعداد المتزايدة من العمال، أوجد ستالين أدوات إنتا

ق كل هذا  بل وماذا عن هدف ستالين من تحقي!ا؟ًم ذلك بفعل القمع واإلرهاب أيضهل تف
 هل تم ما تحقق لقيادة ستالين لمصلحة طبقة اجتماعية !؟عن طريق القمع واإلرهاب

 وهل كان ألهداف شخصية وهو الذي كتب لوالدته يعتذر !؟خرى غير طبقة البروليتارياُأ
ِ لم تكف ليتدبر ْخبره إنُ تْ لها وأناً يرسلها معاشً روبال120منها ألنه ال يملك أكثر من 

؛ ويكتب البنه الضابط في الجيش فاسيلي يعتذر من أنه ال يملك ثمن بذلة جديدة األمر
ًوعندما مات سجلت رسمي. الجيش يوفر اللباس الحسن ألفراده َّا إلى أنًيرسله له منبه ا ُ

وبالطبع رفاقه في القيادة لم . وغليونان فقط سترتان وثالثة سراويل قديمة : موروثاته
  .ًيكونوا أيسر حاال منه

 
ف لدولة يقودها طاغية دموي تثبت في الحرب العالمية الثانية على أنها أقوى ي    وك

ع ثم بية الفرنسية حاربت هتلر خمسة أسادولة في األرض حيث اإلمبراطورية اإلمبريالي
 في ة التي ال تغيب عنها الشمسبريالية البريطانياستسلمت وانهزمت اإلمبراطورية اإلم

؛ وحتى إنزال النورماندي تجرؤ على مواجهة هتلر طيلة الحربمعركة دنكرك ولم تعد 
هيرة، كان قد  تأكدت هزيمة هتلر في معركة كورسك الشْالهزيل، الذي جرى بعد أن

ي جبال األردن رتشل واحتاج لحماية سوفياتية لفك الحصار عنه فجرى بغير موافقة تش
  .في شرق فرنسا

  
اإلتحاد السوفياتي . انيا عجزت عن مواجهة اليابان والواليات المتحدة تساعدها بريط

وحده قام بتحطيم ألمانيا النازية ومعها ثالث عشرة دولة أخرى واحتالل برلين ورفع 
ل راية المنجل والشاكوش فوق الرايخ الهتلري، كما قام بتحطيم جيوش اليابان خال

 ولوال ذلك لما استسلمت اليابان حيث 1945الثة األخيرة من شهر أغسطس ثاألسابيع ال
تحدة لثالثة محاربت في مواجهة أعظم دولتين في األرض االتحاد السوفياتي والواليات ال

 2كي ولم تستسلم إال في أسابيع بعد القنبلتين الذريتين في هيروشيما وناغازا
الين وروزفلت في يالطا في  للتفاهم بين ستاًت ألميركا وفقاستسلم. 1945لول يا/سبتمبر
  .1945شباط /فبراير

 
أن  أمام جيش إمبراطور ألمانيا 1918آذار /ف يمكن لدولة مهزومة في مارسيك    

يطانيا وفرنسا والواليات  أقوى دولة في العالم يمجدها رؤساء بر1941تغدو في العام 
 وخسارة  ماليين عسكري9 مليون شهيد منهم 27ا  عن سيادتهاًتقدم دفاع!! المتحدة

 برلين  دبابة وبعد كل هذا تحتل الجيوش السوفياتية83500 طائرة عسكرية و106400
 !؟وكل عواصم أوروبا الشرقية

 
عي اليوم الذين يستنكرون الشيوعية دون إكراه أنهم َّ    يد

يون يستنكرون ستالين واشتراكية ستالين دون إكراه ألنهم شيوع
ء الذين  ما يفضح أكاذيب هؤالَّ  لكن.مخلصون للشيوعية

 وباتوا يحاربون الشيوعية اًيستنكرون الشيوعية طوع
 ستالين يحتل صفحة في َّوالشيوعيين مع طالئع األعداء هو أن

التاريخ باعتباره المثال األعلى للشيوعيين، واإلشتراكية التي 
  .اً وروحاًطبقها إنما هي اشتراكية لينين نص

 
 من خالل استنكار ستالين اًية الذين يستنكرون الشيوعية طوع    الخيبة والسقوط هما نها

    .واشتراكية ستالين
 وليس الذين استنكروا الشيوعية اًستنكر الشيوعية طوعيهؤالء هم فقط من  

باإلكراه

  
  فؤاد النمري

 األردن
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 ًح بالحزن خلطا مبرحا، هي مأساة يختلط في هذه الحكاية، التي نرويها هنا، الفر ً

. النرجس وملهاة الفضة، تراجيديا من نوع مختلف، تراجيديا سورية، إن شئت قول ذلك
وقد تبتسم عندما أقول لك أنك . هي ملحمة من مالحم العيش المشترك بين الثقافات واألمم

ني قد تسمع في سورية اللسان اآلشوري والكلداني واآلرامي والسرياني واألرم
أنت ال . والشركسي والتركماني والكردي والعبري والغجري والداغستاني والعربي

سأعمل على تقريب وجهات . ولكن هذه هي الحقيقة يا سيدي. تصدق ما أقوله أليس كذلك
النظر عن كيفية العيش المشترك لجميع هؤالء في بلد واحد يعج بهذه الثقافات المختلفة 

أبو "من مطعم بيدروس " كباب بكرز" ذات مرة طبق وأسألك هل أكلت. والمختلطة
  في جبل األربعين بمدينة أريحا في الشمال السوري؟ " أرتين

  
ال تستغرب السؤال فصاحب هذا المطعم والفندق حكايته تنضح من هذا الوعاء المشترك 

ًالذي عاش فيه الشعب السوري زمنا مديدا تجاوز آالف السنين دة يكفي أن أقول لك في بل. ً
ًأريحا الصغيرة النزهة بمناخها وسكانها تجد آثارا باقيات في سفح جبلها هي معابد 
ومدافن من الحقب الوثنية االغريقية والرومانية ومن الفترة المسيحية الرومانية 

مع كل ما جرى ويجري في سورية ال يمكن أن . والبيزنطية ومن حاضرها اإلسالمي
ي رائحة طعامها وأسواقها وبيوتها وحدائقها وانهارها ُتمحى ذاكرة المدن التي تتجسد ف

ًرأيت من فترة فيلما وثائقيا عن عائالت حلبية أرمنية . وسكانها من بشر وحيوان وأشجار ً ُ
عاصمة " يريفان"تركت حلب نتيجة الحرب وتعيش اليوم في موطن اجدادها في 

 للعودة إلى حلب في ًظهر من حديثهم على شاشة التلفاز أنهم يتوقون شوقا. أرمينية
ِّقلت يا سبحان هللا على طبع البشر، أرمن هجروا من مسقط رأس . الشمال السوري ُ ُ

َّأجدادهم في أرمينية من أكثر من مئة عام، ثم عادوا إليها نتيجة الحرب السورية، يريدون 
 هل كل هذا من تأثير طبق الطعام. العودة من جديد إلى حلب الشهباء التي عاشوا فيها

  ؟      "كباب بكرز"الحلبي 
   

كارثة بمعنى من المعاني، جعلت الشاب األرمني أبكر كناجيان 
 وهي مدينة 1895المولود في مدينة الرها أو أورفه التركية عام 

َّيجمع أعز ما . كوزموبوليتية مأهولة عبر حقب تاريخية مديدة
ًيملك في مجمع من الخشب، وألن المستقبل ال يسكن أبدا بي ن َ

الماضي، اختار درب الرحيل عن مسقط رأسه والذي جدران 
َّشهد موجة عاتية من الشغب، اقتحمت حشود من الناس الحي 

. ًاألرمني، وكان الرعب عظيما، مئات وربما آالف من القتلى
وحين وجد أبكر كناجيان . أحرق عدد ال يحصى من المنازل

َدقائق مناسبة للهرب، هرب حامال مجمعه الخشبي  ولم يعد إلى ً
  .          ًمسقط رأسه أبدا

  
ُأو ما سمي فيما بعد بالحرب العالمية " السفر بلك"تلك األيام العصيبة من أيام حرب  في

 - 1914بين األتراك واألرمن إلى ذروته، وشهدت الفترة ما بين  الصراع وصل األولى
تالل الروسي لمناطق الضعف العثماني واالح.  أسوأ الحروب في تاريخ اإلنسانية1918

في الشرق العثماني والتدخل األوروبي، كل ذلك صب في تحول التعصب العرقي 
والديني في شرق األناضول إلى آلة دمار شامل حولت آالف القرى إلى خراب، مع قتل 
مئات اآلالف على الجانبين التركي واألرمني ونزوح مئات اآلالف من األرمن إلى 

ا مدينة حلب في الشمال السوري التي وصل إليها أبكر كناجيان مختلف دول العالم ومنه
  .بعد رحلة شاقة مع زوجته وأطفاله

  
ًعلى الصندوق مغلقا في مكان أمين وتوارثته أبا عن جد" أبكر"حافظت أسرة  عندما . ً

 كان الصندوق أمانة في عنق ابنه أرتين وعندما أنجب 1940توفي أبكر في حدود عام 
أبو "بيدروس هو أبو أرتين صاحب مطعم وفندق . روس انتقلت االمانة لهأرتين أبنه بيد

في جبل أريحا المدينة العريقة التي تبعد عن مدينة إدلب في حدود العشرة كيو " أرتين
ًمترات في الشمال الغربي من سورية، هذا المطعم الذي اشتهر عالميا بتقديمه وجبة 

بعد وفاة أبو أرتين حمل ابنه األكبر . ق الطعامالفريدة من نوعها بين أطبا" كباب بكرز"
تدمر المطعم والفندق في ". أبكر"أرتين أمانة المطعم ومعها أمانة صندوق جده األكبر 

قبع الصندوق في . أريحا نتيجة الحرب السورية وسافر معظم أفراد العائلة خارج البالد
 الحفيدة الجميلة سونا تاتويان .مكان ما من مدينة حلب القديمة بانتظار من يعيده للحياة

عادت بعد اغتراب طويل تبحث عن صندوق جدها في مدينة حلب المنكوبة بالحرب 
كانت على علم بوجود الصندوق وكانت تعرف قصته ولكنها تسكن بعيدة عنه . السورية

في الواليات المتحدة األمريكية وتأخذ جنسيتها وقد شعرت أن الوقت قد حان وربما لن 
الجد . رصة ثانية مناسبة كي تبحث عن موجودات الصندوق وتظهرها للعالمتجد ف

في منطقة الرها أو مدينة أورفا " كراكوز وعيواظ"كان من صانعي دمى مسرح " أبكر"
الحديثة، هذه الدمى الرقيقة التي تصنع من جلد الجمل الذي يعالج بمواد الدباغة حتى 

ُثم ترسم عليه شخصيات كراكوز وعواظ يصل مرحلة الشفافية بحيث يخترقه الضوء 
ًوتقص على هيئة أشكال مختلفة من رجال ونساء وحيوانات وتلون بألوان طبيعية يدويا ُ ُ.  

  
تتميز هذه الدمى بوجود مفاصل مرنة متحركة، تجعلها تتحرك بسهولة بعد تعليقها 

ي سبقت بعصي خشبية لتقديم عروض مسرحية شعبية، كانت في حينها الفرجة الوحيد الت
ال يوجد في العالم أجمع مجموعات باقية من هذه الدمى كما هي . ظهور شاشة السينما

  .في حسنها وجمال شخصياتها وألوانها" أبكر"مجموعة 
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توجهت سونا عندما وصلت إلى مدينة حلب في الشمال السوري بعد غياب طويل إلى 
ة، ومرت في طريقها على مقام مارجرجس في باب النصر أحد حارات مدينتها القديم

ُأشعلت شمعة داعية هللا كي يساعدها في العثور على صندوق جدها . أشهر أبواب حلب
تكللت عملية البحث مع المحامي الحلبي عالء السيد والمهتم بالتاريخ واآلثار . الخشبي

زيد على المائة وخمسين قطعة بالعثور على الصندوق الخشبي في حي األرمن وفيه ما ي
وقد قام المحامي عالء السيد بتوثيق . ًسليمة تماما من هذه الدمى الفريدة التي ال تقدر بثمن
وشاءت المصادفة أن يكون تعريق . هذه الدمى من خالل الصور وإخراجها إلى النور

 لقدم ًألوان رخام المطبخ الذي صار خلفية لصور شخصيات كركوز وعواظ مناسبة تماما
كانت دموع الفرح تسيل على وجه حفيدة صانع هذا الكنز أبكر . هذه األشكال البديعة

كناجيان وهي تخرج دمى جدها برفقة هذا المحامي الهمام من الصندوق الذي زاد عمره 
ًعن مئة عام لترى الضوء مجددا، كانت تشعر أن جدها قد عاد مع كنزه العظيم إلى 

  .الحياة
  

ًوحيدا حضر الحروب العالمية األول ” أبكر كناجيان“ذي تركه صاحبه هذا الصندوق ال
والثانية وحضر الحرب السورية القائمة ما تزال، شاء هللا أن يصون هذا الكنز من 
الحروب واآلالف من القذائف التي لم تخترقه، فهو ذاكرة أجيال تعاقبت على حمايته من 

ًا عن جد ليروي أخيرا حكاياته المرسومة توارثته هذه األجيال أب. قسوة الزمن وبطشه ً
  .الملونة

  
. سيداتي سادتي انتهت حكاية صندوق أبكر كناجيان نهاية سعيدة ونحمد هللا على ذلك

ُولكن لن أدعكم تذهبون هكذا البد أن نقدم لكم هدية تليق بهذه المناسبة وتعلق ذكراها في 
ُالذي كان يقدمه بيدروس "  بكرزكباب"ُمخيلتكم، لذلك دعوني أعلمكم طريقة عمل طبق 

  . في مطعمه في جبل األربعين" أبو أرتين"
  

ًيعد طبق كباب بكرز أو كما يطلق عليه أيضا  ُ من أندر مأكوالت المطبخ " لحمة بكرز"ُُّ
ُوأنا على فكرة إدلبي، ولدت -ًالحلبي وجزءا من تراث المدينة العريق التي تتميز به 

 وتشتهر حلب بمطبخها الشهي -شمال الغربي من سوريةُونشأت في مدينة إدلب في ال
فأنت لن تجد في مكان . ّوتفنن أهلها في صنع األطعمة ال سيما الكباب والكبب والمحاشي

حتى أصبحت أهل حلب . ًآخر من العالم من يأكل مثال الكبة مع السفرجل إال في حلب
  ".ُّحلب أم المحاشي والكبب: "مضرب المثل

  
  
  
  
  
  
  
  

ًكونه يصنع أيضا في بلدة أريحا في " كباب بكرز"البعض في أصل طبق ويختلف  ُ
  كما أن اللمسة الفنية والحرفية. محافظة إدلب، وكون هذه البلدة تشتهر بزراعة الكرز

ًالعالية ألهالي هذه المنطقة في صناعة األطباق وعصير الكرز تجعلها مقصدا لكثير من 
نت أم ريحاوية، فإن اللحمة بكرز هي من أطيب ّحلبية كا. أبناء المحافظات لتذوقها

ًالمأكوالت السورية التي ستتذوقها في حياتك وسيبقى طعمها يرافقك دهرا مديدا ً ُ ّ .  
  

.  مكونات طبق كباب بكرز أبسط مما نتصور حيث يلزمك كيلو من لحم الغنم المفروم
ُا يسمى في مدينة والكرز له أصناف كثيرة منها م. كيلو غرام من كرز الوشنة الحامض2

ُوهي كلمة تركية تقال للكرز الحامض سمعتها " وشنة"أريحا وعموم الشمال السوري 
نصف كوب من السكر، . من فم الباعة في بازارات مدينة إزمير على شاطئ بحر إيجة

  .بصلة مفرومة، ربع ملعقة من القرفة، ربع ملعقة من البهارات، بقدونس
   

َّ يكور اللحم المفروم نا ًعما بعد تتبيله على شكل كرات كباب صغيرة متساوية الحجم بقدر ُ
ًاإلمكان بحجم حبة الجوز تقريبا ُثم تقلى بالزيت على نار هادئة حتى تنضج. ّ أو تشوى . َّ

ًينزع بذر حبات الكرز الحامض ثم تعصر يدويا في . على فحم الحطب كما يشوى الكباب ُ َّ ُ
ستخدامه أثناء طهي اللحم، نضع القليل من الزيت ضمن نفس الوعاء الذي قمنا با. مصفاة

نضع الوعاء على نار متوسطة، ونقوم بتحريك . اإلضافي فوقه ونضيف له البصل
. ُنضيف عصير الكرز الحامض والسكر والملح والقرفة. البصل حتى يتغير لونه وينضج

ًونترك الخليط يغلي حتى يصبح قوامه غليظا متماسكا وفي هذه اللحظة الح ُاسمة نضيف ً
كرات الكباب إلى صلصة الكرز ونترك المجموع يغلي حتى تتشرب كرات اللحم ما 

نقوم بتقطيع الخبز السوري على شكل مثلثات، ونقوم . يكفيها من صلصة الكرز الحامض
ّنسكب كرات اللحم فوق الخبز، ومن ثم نصب . بترتيبه في صحن التقديم بشكل دائري ّ

وصحتين . البقدونس المفروم والصنوبر المقلي والقرفةنزين الطبق ب. صلصة الكرز
   وعافية

  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
 بحثت عن عنوان يليق بفلسطين، ولم أجد غير فلسطين...  

  
ر عن جراح فلسطين وعن معاناة وآالم فلسطين، بمناسبة ِّا عن مصطلح يعبًنقبت كثير    

من % 30احتالل ما يناهز "أي ، )غير الجديدة كما يصفها البعض(الخطة المشؤومة 
  . ، ولم أجد غير فلسطين!!)؟ %30وهل فقط " (أراضي منطقة األغوار بالضفة الغربية

  
  . فلسطين، ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا

  . فلسطين انكسارنا وانتصارنا
  ...فلسطين حقيقتنا ومرآتنا

  
بقة اجتماعية، فلسطين ا، أو طًا أو جنسً أو لونًا أو لغةًا أو عرقًفلسطين ليست دين    

  ...قضية عادلة لشعب يتوق للحرية واالنعتاق
 فلسطين ليست معشوقة الفاشلين أو التائهين، فلسطين سنديانة التاريخ وصخرة    
  ...رافياغالج
فلسطين ليست أيقونة مزورة ومزركشة بأنامل المريدين والمتملقين، على أقمصة     

  ...المتباهين
  ...ا للتافهين والمشعوذينًرفلسطين ليست مزا    
  ...فلسطين شجرة مثمرة لألجيال    
  ...فلسطين دروس لنا وألبنائنا    
  ... انتصرنا انتصرت فلسطينْ انتصرت فلسطين انتصرنا، وإنْإن    
  ...واقعنا واحد، ومصيرنا واحد    

  
 العدو في صفوفنا َّأن واألخطر اليوم، ... العدو وراءناَّ العدو أمامنا، وأنَّ أنُالخطير    

  !!أيضا
  

عدونا واحد، أمامنا ووراءنا . صارت من الماضي، بل ماتت" البحر وراءنا"حكاية     
البحر اآلن ليس عدونا، بل الرجعية والصهيونية واالمبريالية، وتجسيداتها . وفي أحشائنا

  ...ومميزاتهاا، وحسب شروط كل منطقة ًا واقتصاديًا وسياسيًالمتنوعة والمتغيرة، عسكري
  

الكيان الصهيوني اليد الباطشة لالمبريالة، بسط نفوذه على كامل تراب فلسطين     
 وطال الدنس ...ا عنهاالمنطقة وبعيدًفي األنظمة الرجعية من ودنسه؛ بتواطؤ، بل بدعم 

الصهيوني من خالل عمالئه وبضائعه العديد من األراضي الطاهرة، ومنها أرضنا 
، سنبقى شوكة في حلق التطبيع بكل أصنافه السياسية واالقتصادية ْنلكو     .الطيبة

  ...والثقافية
  

 إرادة َّإن. اًا ودائمالمقاومة الفلسطينية حاضرة، اليوم كما األمس؛ وستحضر غدً    
الشعوب المضطهدة ال تقهر، بغض النظر عن قوة هذا الفصيل وضعف الفصيل اآلخر 

  ...أو تخاذله
  

لى تحرير فلسطين إن داخل الصف الفلسطيني تطلعنا الصفقات االنهزامية م تنسينا ْلن    
 لقد علمتنا ضربات ...ا، فلسطين الديمقراطيةًا وإنسانً، كامل فلسطين أرضهاوتحرر

  ...قبل األعداء" األصدقاء" نمشي على جراحنا رغم الخيانات وطعنات غدر ْالجالد أن
  

 ،ال تقولوا". م لستم فلسطينييناتركوا فلسطين، أنت "،ال تقولوا    
نحن فلسطينيون بإرادتنا، ". انشغلوا بمغربكم، أيها المتطفلون"

اسألوا دمحم كرينة . نعشق فلسطين قضية، كما نعشق المغرب
بد الرزاق الكاديري وجنود عوزبيدة خليفة وعادل أجراوي و

 إن الفلسطينيين يعشقون المغرب قضية، كما يعشقون ...الخفاء
  ...ا تعشق بعضهاًوالشعوب عموم. نفلسطي

  
 نحن الشعوب ...واقعنا واحد، ومصيرنا واحد، بالمغرب وفلسطين وبغيرهما    

  ..االتحاد والخالص والمضطهدة، نحن عمال العالم الذين يناضلون من أجل الوحدة

  

  
  ن أحراثحس

  املغرب
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 انهزم المتخاذلون منا. نحن لم ننهزم، ولن ننسحب". انهزمتم، انسحبوا "،ال تقولوا    
ا في ًوتراهم اآلن يعيدون الكرة، الرجعيون والشوفينيون خاصة، طمع. وانسحبوا

  ...استسالمنا المستحيل
  

نبراسنا شهداؤنا، فلسطينيون ومغاربة وكثير غيرهم، من أجل فلسطين، من أجل     
 ...مستقبل فلسطين وكل الشعوب المضطهدة

 
الناعم لألمم " الغضب"ال ننتظر     

اللطيف لالتحاد " ستنكاراال"المتحدة و
 ال ننتظر دموع التماسيح ...األوروبي

 ال ننتظر ...وعواء الذئاب المفترسة
دعم األنظمة الرجعية الحربائية ولجن 

كلية اإلطفاء االنتهازية والمسيرات الش
  "...يةالقوى الح"الستعراض عضالت 

عراق "فما نفع ذلك كله صدام و    
" ريفخ"وال " ربيع"وما نفع ". صدام

شعوب تونس ومصر وسوريا واليمن، 
  ...وحتى المغرب

  
فهي الطاعون، "ا، أما أمريك    

  "...اوالطاعون أمريك
  

عجبت لمن يدين انسحاب أمريكا     
من ) الواليات المتحدة األمريكية(

عبقرية (منظمة الصحة العالمية 
 10االجتماعية المغربية، " جبهتنا"

ومن من هي أمريكا، )!! 2020يونيو 
هي منظمة الصحة العالمية؟ من هي 
أمريكا، ومن هي األمم المتحدة؟ ومن 
هي أمريكا، ومن هو االتحاد 

  األوروبي؟
  

ندين أمريكا داخل منظمة الصحة     
العالمية وخارجها، وندين هذه األخيرة 

 ...واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي
ندين االمبريالية ومؤسساتها السياسية 

صندوق النقد الدولي والبنك (والمالية 
باختصار شديد، ندين ...). العالمي

  ...الرجعية والصهيونية واالمبريالية
  

 على سواعدنا ونتحمل  لنشمر."..ما حك جلدك مثل ظفرك"وبلغة محلية بسيطة     
كل في ا، ألن القمع األسود ًفلم تعد فلسطين نشاز. فلسطين وخارج فلسطينفي مسؤولياتنا 

  ...مكان
  

  ...لنبدأ من البداية، كما نعلم وكما تعلمون    
   !! فتفسير الواضحات من المفضحات...ال داعي للمناورة، أو الغموض    

من ال يجرم التطبيع كأضعف أشكال المقاومة والرفض، فإنه ضالع فيه من رأسه حتى و
   ...أخمص قدميه

، فإنه "وعلى رأسهم"ون من يصمت عن المعتقلين السياسيين كافة وبدون استثناء ودو
  ...مخادع حقير

  
  ...اكلنا مغاربة وفلسطينيون، اليوم وغدً    
  ...دون عنوانمن كلنا مناضلون بعنوان و    
  ...كلنا مشاريع معتقلين سياسيين    
  غيرهمافي فلسطين والمغرب وفي ا مشاريع شهداء القضايا العادلة كلن    

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  كان حظي أن يتم فرزي إلى 1979لدى أدائي الخدمة العسكرية في مطلع عام ّ ّ

وخالل دورة األغرار، وفي إحدى . ذائع الصيت آنذاك/ 40/ اللواء –سرايا الدفاع 
  .القاعات، تم تجميعنا وتوزيع طلبات انتساب إلى حزب البعث

 
ّن أتملص من هذا الموقف إذ كيف لي أ. ٌأصابتني قشعريرة، واخترقت رعشة جسدي

  !الحرج؟
 

ًلبثت ساكنا في المكان أراقب زمالئي المنهمكين في إعداد وتجهيز طلبات االنتساب ُ. 
. ّوخالل دقائق بدأ الرقيب المدرب بجمع طلبات االنتساب بعد تعبئة الحقول والبيانات فيها

ّولدى وصوله إلي، شعرت بتوتر يزدحم في قلبي ُ ! ب االنتساب فارغلفت انتباهه أن طل. ّ
ٍتفرس بي بحملقة كالب مشدوهة ونبح بنبرة كاالنفجار ٍ ّ: 

  ؟ّا لم تعبئ استمارة طلب االنتسابلماذ -
 

والتي . ّوحيث أنني في حزب شيوعي منضم إلى الجبهة الوطنية التقدمية في تلك المرحلة
 حزب باستثناء(ّينص ميثاقها على حظر النشاط في الجيش لألحزاب المنضوية فيها 

  .ّفلم أتجرأ على البوح بانتمائي السياسي). البعث الحاكم
 

 :ٍقلت له وأنا أزدرد لعابي في حيرة وارتباك
أنا محايد إيجابي، لكنني ) ُوأضفت لتبديد شكوكه (...ّ أنا ال أحب االنتماء إلى أي حزب-

  .ال أحب السياسة
 

 :تكرمشت عضالت وجهه وقال
ْ أي وقع خلصنا وقع، ونحن - ّْ ًنسجل باقي البيانات عوضا عنكّّ ّهنا في السرايا كلنا . ّ

 .بعثيون
  

ِومع يقيني بأني لست محط اتهام، كوني حديث العهد في العسكرية، ولم أفصح بعد عن  ُ ّ ُ
ّارتباطي الشيوعي، بْيد أن الخطر والرعب تملكاني َ ُوبنصف ابتسامة اعتذرت منه . َ

ّ، وقلت له بصوت ملؤه التوسل والرجاءًبلطف مبديا عدم رغبتي في تغيير نمط حياتي ٍ ُ: 
ْ أرجوك حضرة الرقيب، قدر موقفي- فما كان منه إال أن سحب  !ّأنا ال أحب السياسة. ّ

ّاالستمارة من أمامي بغضب، وقال لي بصوت مفعم بالقرف، حاسما هذا الجدل الذي ال  ًٌ ٍ
 :طائل منه

، نحن نوقع بدال منك- ً عمرك ما توقع انشا ّ ّ. 
  

ّ أن جمع الطلبات، وقف إلى جانب السبورة وهتف وهو يحرك يديه وكأنه يخطب من بعد ّ
 :فوق منبر

ً من كان منكم قد انتسب سابقا إلى حزبنا العظيم، فما عليه إال تزويدنا برقمه الحزبي -
   . ّواسم مدينته أو قريته ليتم نقل تنظيمه إلى هنا




  
 

  ضيا اسكندر

 سورية



  

  اليساري
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وإذا اجتهدوا خالل ). أنصار(ُيعتبرون فسوف  أما الرفاق الجدد الذين انتسبوا اليوم،
  ً.خدمتهم العسكرية، فسوف نمنحهم صفة العضوية الكاملة قريبا

 
ّ كان على الراغب باالنتساب إلى البعث يتوجب عليه 1970قبل عام ! ما هذا؟! يا إلهي

ًوأن يقرأ كتبا . ُأن يبدي رغبة صادقة بذلك، والقيام بعملية فدائية في فلسطين المحتلة
ّويجب أن ينحدر من طبقة فقيرة، وأن يزكيه اثنان على األقل من . ُيرة ويمتحن بهاكث ّ

ِفإنهم يجبرون الطالب والعساكر والموظفين و!  أما اآلن...معارفه البعثيين على .. ُ
ٍأي مستقبل ينتظر هذا الحزب؟! االنتساب ّ! 

  
 سياسي ال في البعث ّبعد انقضاء فترة خدمتي العسكرية والتي لم يكن لي فيها أي نشاط

ُوال في غيره، عدت إلى مدينتي واستأنفت نشاطي في صفوف الحزب الشيوعي  ُ
  .السوري

 
ّوفي أحد األيام وبعد مضي ما يقارب الستة أشهر، وإذ بخالي الذي يتقلد منصب  أمين (ّ

وبعد التحية والمجامالت التقليدية، قصفني . في حزب البعث، يزورني في البيت) حلقة
 ً: مباغت مستوضحاٍبسؤال

  خالو، متى انتسبت إلى حزب البعث؟-
ٍرددت وراءه باستغراب ظاهر ُ ّ: 

ّخالي، أنت تعلم أنني شيوعي، ولم يسبق أن فكرت بتغيير ! ُ انتسبت إلى حزب البعث؟-
 !انتمائي

ًقال لي وكان ينظر إلي بعبوس وابتسامة في آن معا ٍ ٍ ٍ ّ: 
ًتغربت تماما عندما وصلني طلب نقل تنظيمك من والحقيقة أنني اس.  هذا ما أعرفه عنك- ُ

 .دمشق إلى الالذقية
ّوهنا تذكرت تلك الواقعة التي وزعوا فيها طلبات االنتساب علينا في بداية خدمتنا  ُ ّ

 .ُفأوضحت له بإيجاز ما جرى معي. العسكرية
  

ّأجاب بحكمة المسنين بعد أن تفهم األمر ّ: 
ّالنتساب إلى حزبنا يحميك ويحصنك ويبدد أنت تعلم بأن ا.  خالو، هذه فرصتك- ّ

ّ وقد تتبوأ موقعا قياديا في المستقبل، لما تتميز به من خصال ثقافية ومعرفية ...مخاوفك ً ً ّ
ٍ أليس أفضل لك ولذويك من أن تقحم نفسك في صراع مع ...وسمعة حسنة وما إلى ذلك

 ًالسلطة وأنت تعلم أنك لن تحقق شيئا ذا جدوى؟
  

ّهدا كبيرا لتتبع كل ما يقول فأجبته باحترامّكنت أتكبد ج ً ً: 
ًلن أغير قناعتي أبدا. ّ أعتقد أنك تضيع وقتك يا خالي بهذا الحديث- ُوأنت تعلم كم عانيت . ّ

  .ًاجتماعيا بسبب هذه القناعة
 

ًصفن هنيهة ثم زفر بعد أن رفع يديه جانبا دليل أنه قام بواجبه تجاهي قائال ً: 
ّوطالما أنك عنيد ورأسك يابس كما عهدناك، هيا . نت براقش تصطفل، على نفسها ج-

ّمعي إلى شعبة الحزب لتقديم طلب انسحاب، لئال تتهم باالزدواجية التنظيمية والتي تصل  ُ ّ
 .عقوبتها إلى اإلعدام

  
ُوهناك كتبت على ورقة بيضاء طلبا أعلنت فيه رغبتي . ًوبالفعل، ذهبنا معا إلى الشعبة ًُ ٍ

ّوسط ذهول واحتقار أمين الشعبة، الذي كان ينظر إلي . حزب البعثباالستقالة من 
ّمتوعدا بعدوانية سافرة ً ّ   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   جرائم قتل البطاقات البريدية"أو " بطاقات القتل البريدية" مع فيلم سهرةالكانت "

The Postcard Killingsجريمة وإثارة مع أبعاد فنية واجتماعية وهو فيلم غموض و .
بدور المحقق جيكوب (الفيلم من اخراج دانيس تانوفيتش وبطولة جيفري دين مورغان 

بدور (ونعومي باتريك ) بدور الزوجة والمحققة فاليري كانون(وفامكه جانسون ) كانون
). لومباردبدور الصحافية األميركية المقيمة في السويد ديزي (وكوش جامبو ) سيلفيا

الفيلم مقتبس من رواية للكاتبين جيمس بيترسون وليزا ماركلوند، والتي تعتبر من بين 
ُعرض الفيلم أول مرة في آذار . أكثر الروايات مبيعا بحسب صحيفة نيويورك تايمز

 24 إذ حصد – بسبب حداثة إصداره على ما أعتقد – وال يزال تقييمه منخفضا 2020
 على موقع قاعدة بيانات األفالم على 10 من 5.7وتين توميتو وفي المائة على موقع ر

.اإلنترنت
 

ًتدور أحداث الفيلم حول المحقق جيكوب كانون الذي يفقد ابنته المتزوجة حديثا وزوجها 
في جريمة مروعة في لندن في شهر عسلهما قبل أن يكتشف أن الجريمة جزء من سلسلة 

ين حديثا في عدة مدن أوروبية تتزامن مع جرائم مرعبة تستهدف األزواج المتزوج
. إرسال بطاقات بريدية بكلمات مثيرة وغامضة إلى صحافيين اختيروا بصورة عشوائية

يحاول القاتل تصوير أوضاع حب مع التمثيل بالجثث بهدف تجسيد لوحات فنية 
 ومنحوتات شهيرة لكارافاجيو وبوغورو ومونش وغيرهم، والكثير من األعمال المختارة

ّالفيلم رائع بالنسبة لمحبي الفن وقد شد انتباهي منذ اللحظة . ّمن بين المفضالت لدي
 .األولى حتى النهاية

 
يتحدث الفيلم بصورة غير مباشرة عن مشاكل الحدود المفتوحة في االتحاد األوروبي 

، وصعوبة تعقب المجرمين وهم يتنقلون بين إسبانيا وبريطانيا وألمانيا والسويد وبلجيكا
يسلط الفيلم الضوء على موضوع الحب المحرم بين األخوة، . حيث تدور أحداث الفيلم

وكأنه يحاول توسيع نطاق شعار الحب هو الحب ليشمل الزواج بين األخوة، مع أن 
األخير برأيي سيء علميا وجينيا قبل أن يكون هناك رفض اجتماعي وديني له، ألن 

يستهدف .  من التشوهات الخلقية، فكيف باألخوةالزواج بين األقارب يؤدي لنسب عالية
ّالقتلة في النهاية زوجين مثليين أيضا وكأنهما يحاوالن توضيح موقفهم بخصوص تغير  ً
ًالقيم وأن ما كان مرفوضا طوال قرون يمكن أن يصبح عاديا وكذلك األمر بالنسبة 

شية األب المجنون في يسلط الفيلم الضوء على دور القسوة المنزلية ووح. لحبهما الممنوع
في . التعامل مع أبناءه في خلق مجرمين بإطار فني غارق بأجواء المتاحف والجمال

النهاية، سنكتشف أن سبب القتل حتى ما كان ليكون موجودًا لوال الظروف التي أحاطت 
الفيلم مشوق وسوف يجذب المشاهد حتى النهاية ويجعل المشاهد يشك . بنشأة القاتلين
ًأنصح كثيرا . ل أن نكتشف أنهم أبرياء وتستمر المفاجئات حتى النهايةبأشخاص قب

 بمشاهدة الفيلم






  

 

  كلكامش نبيل. د

 العراق
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 يطل علينا هذا الفصل ,  فصول المهزلة العراقية المستمرةهنا فصل اخر من اخر من

  .بصورة اكثر بشاعة وقبح مما سبقه من فصول
 

من السنة والشيعة على حد سواء تركيزهم على تهمة  )1غبياءالجهلة واال(الحظت تركيز 
ًخطيرة جدا جدا اكثر مما يتصورن او يتصور الجميع هذه التهمة هي  إما ان يكون : ً

ً طبعا يطلقون هذه التهمة لمجرد انتقاد .!متعة او ان يكون السني ابن رفيقةالشيعي ابن 
هنا نجد االغبياء ,  من الطرف االخرتناول شخصية عامةاداء سياسي من هذا الطرف او 

  .يجتهدون باطالق تلك االتهامات القميئة لبعضهم البعض دون اي حياء
 

الخطورة في هذه التهمة الجاهزة تكمن في تحطم المنظومة االخالقية للمجتمع العراقي 
ًتحديدا اذا اصبحت تمارس بشكل علني ودائم وبالتالي ال يمكن باي حالة من االحوال 

عويل على اي مؤسسة او منظمة او شخصية اعادة بناء هذه المنظومة االخالقية الن الت
العراقي الذي يوافق على وجود هذه االتهامات فهو بالضرورة موافق على ان نصف 
نساء المجتمع غير سويات من وجهة نظر احد الطرفين لالخر على اعتبار انهم يوجهون 

  :؟فما هي الخطورة في ذلك.. .التهمة لبعضهم البعض وكانها حقائق 
 

عندما يتهم الشيعي االخرين على اختالفهم بأنهم ابناء رفيقات 
فهو يقصد ان امهاتهم يترددن على المنظمات البعثية وقت الجرذ 

الن البعث بال ) 2عاهرات او داعرات(صدام وهن بالضرورة 
  !.ًشرف وعليه فالنساء والرجال ايضا بال شرف

 
يتهم السني الشيعة او المتعاطف معهم بانهم ابناء بالمقابل حينما 

متعة فهو يقصد بأنهم ابناء سفاح النه متأكد بأن زواج المتعة ما 
ًهو اال وجه اخر للزنى طبعا بالرجوع الى التفاسير الدينية 

  !.والفتاوى بالنسبة للمذهبين
 

 !.....هنا تكمن الخطورة
 جهلة واغبياء الشيعة والسنة على حد سواء فقد بحسب هذه االتهامات العلنية المتبادلة بين

 ...انقسم المجتمع الى ابناء زانيات والى ابناء عاهرات وداعرات 
 فأين الشرف؟؟؟

 اين االخالق؟؟؟
  !.؟ من كل هذااين الحياء

  
هؤالء السؤال االهم هو هل يمكننا ان نقنع انفسنا بأننا غير مقصودين بهذه االتهامات وان 

ًايضا قد يقول قائل بأنها مجرد اتهامات اعالمية ال اصل , !؟جتمع العراقيال يمثلون الم
لها على ارض الواقع وانها تصدر من اناس بسطاء ال يقدرون خطورة هذه االتهامات 
ًحق تقديرها كونها تساهم في تحطيم المنظومة االخالقية للمجتمع العراقي بعيدا عن 

  :جواب على هؤالءالسياسة وبعيدة عن االيمان الديني وال
 

ربما يكونوا بسطاء حد العته ولكن يجب ان يرد عليهم ممن يمثلونهم كي ال تكون سمة 
ًللمجتمع اطالق االتهامات جزافها وعلى عواهنها خصوصا اتهامات الشرف باالم 

ما تمثله من قيمة ًالعراقية التي ال يستطيع اي منا اعطائها حقها لما عانته وتعانيه ايضا ل
ثم ال ننسى ان المجتمعات تربى كما يربي االب ابنائه بدليل اننا نجد , د التقديستصل ح

مجتمعات حريصة على قيمها واخالقيتها لدرجة تثير ضحكنا او اننا نجد المواطن في 
بعض المجتمعات يثق بمنظومة المجتمع مثل ثقته بافراد عائلته الن اسالفه والجميع 

  .امل بينهموضعوها وبالتالي تحدد شكل التع
 

مرة اخرى يجب التركيز على وجود خط دفاع اخالقي الي مجتمع هذا الخط يكون بمثابة 
كما اسلفت لكل مجتمع قانون غير مكتوب وهو ما , رجعية اخالقية امام جميع مكوناتهم

نطلق عليه التقاليد او االعراف او ما يتناقله االبناء عن االباء وفي اغلب االحيان يكون 
جميع حتى ان بعض الدول وفي قضايا كبيرة تعرض امام المحاكم يرجعون الى ملزم لل

ًايضا يجب ان االنسان اكثر وعيا لما يجري وان , المنظومة االخالقية لذلك المجتمع ً
  .هم وبغيرهم ما ال يتصوروهبد سيلحق ب يدرك االغبياء ان انهيار المنظومة االخالقية ال

 
 ...ًواخيرا 

ق هذه االتهامات ان يفرق بين السياسة وبين الدين كذلك ان يفرق بين اتمنى على من يطل
تحطيم المنظومة االخالقية للمجتمع وبين االختالف مع اخيه في الوطن الن المجتمع اي 
مجتمع في هذا العالم ما هو اال سفينة فإما الغرق او ان يصل الجميع الى بر االمان إذ 

   يس هناك اي احد في مأمن مما يجريل
--- 

 هوامش
الجاهل هو من ال يعرف ولكنه عنده القدرة على المعرفة بينما الغبي هو من يعرف  -1

 .الصح ويختار الخطأ
الداعرة هي من تمتهن الجنس بمعنى انها تمارس الجيس لقاء مبلغ معين من النقود  -2

  .اما العاهرة فهي تمارس الجنس لمجرد الجنس او انها شبقة
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 مدخل    
    العرب في البالد، زهاء المليون ونصف المليون 
ّنسمة، هم أقلية أصالنية ذات سمات لغوبة خاصة، 

٪، وسكان المدن ٦١ويعيش معظمهم في القرى، حوالي 
٪ هم ٤٪، والباقي ٣٥ّالعربية والمختلطة يكونون نحو 

ّحظيت هذه الشريحة السكانية التي  1.ّمن البدو والمتنقلين
ي من الفقر والتمييز بتسميات كثيرة، ولعل أبرزها تعان

 2.“٤٨عرب الـ ”ًوأكثرها تداوال عند العرب هي 
ّأطلقت على لغة هؤالء العرب المحكية عدة أسماء مثل ُ :

ْالعرعبية، العربانية، العربية، العربرية، العربية  ِْ َِ َ
ّ لعل أهم سمة تميز هذه 3.اإلسرائيلية، العربية الفلسطينية ِ ّ ّ

ّللهجات، ال سيما في داخل الخط األخضر، عن أخواتها ا ّ
هذا الدخيل . في العالم العربي، هو وجود الدخيل العبري

، لدى أغلب شرائح ١٩٤٨المتفاقم باستمرار منذ العام 
ّالمجتمع العربي، يجعل هذه اللهجة المهجنة غير 
ّمفهومة بشكل تام بالنسبة للعرب، الذين ال يعرفون 

 4.قرابة األربعمائة مليون إنسان) ١٩٨ .ص(العبرية، 
ّيتحدث المرء عن اللهجة الفلسطينية على سبيل التبسيط، 
ًإذ أنه في الواقع، هناك عدة لهجات بناء على عوامل  ّ ّ
جغرافية واجتماعية مثل لهجة المدينة، لهجة الفالحين 
ّولهجة البدو، ولكل واحدة منها صفات خاصة بها، ال 

 5.ًصوتي، ككيفية لفظ القاف مثالّسيما في المجال ال
ّومما يميز الناطقين باللهجات الفلسطينية أنهم منقسمون  ّ ّ

ّجغرافيا وسياسيا إلى عدة فئات هي ً فلسطينيو الثمانية : ً
ِواألربعين، فلسطينيو الضفة الغربية، فلسطينيو قطاع  ّ
ّغزة، فلسطينيو الشتات، إما في الدول العربية وإما  ّ ّ

ّمعروف أن القسم األكبر من الشعب ومن ال. خارجها
ّالفلسطيني، يعيش خارج وطنه، وهكذا تأثرت لهجاته 
بلهجات ولغات البلدان التي يسكنون فيها منذ سبعة عقود 

 6.تقريبا
 

  
 

ّ    يمكن وصف طبيعة الصوت اللغوي عند معرفة حالة 
ِالحبال ”أو“ األوتار الصوتية”ال (ّالشفتين الصوتيتين 

د النطق؛ طبيعة مجرى الهواء من عن) “الصوتية
ّالرئتين، أيصل إلى الفم فقط، أم أنه يمر عبر األنف  ّ
ًأيضا؛ هل مرور الهواء حر في الفم أم إن هناك عائقا ما  ّ ّ ً
في نقطة ما، وما العائق؟ ما هي المخارج الدقيقة في 
ّالفم؟ إن تدفق الهواء من الرئتين وخروجه الحر من الفم  ّ ّ

“ صائت”ُّ كليهما، يعني التلفظ بـأو األنف، أو من
ّ، وأي انحباس خالل هذا المجرى )vowelحركة، (

حرف صحيح، (“ صامت”ِمعناه النطق بـ 
consonant .( ُ ّإذن من صفات الصوت المميزة الجهر

ِأو الهمس، الشدة أو الرخاوة، االستعالء أو االستفال،  ْ ّ
ضاء ّيتكون جهاز النطق من األع. اإلطباق أو االنفتاح

ّالرئتان؛ شعبتا القصبة الهوائية : التالية وهي
)bronchial tubes( ّ؛ شفتان صوتيتان)vocal 

cords( َ؛ الحلق وخاصة الحنجرة ّ)larynx ( ّأو تفاحة
، )palates(؛ الحنكان )uvula(آدم؛ األنف؛ اللهاة 

. واألسفل؛ الفم؛ األسنان؛ الشفتان) ١٩٩. ص(األعلى 
تان القيام بثالثة أنماط من ّتستطيع الشفتان الصوتي

ُالحركة على األقل، وهما مسؤولتان عما يدعى في علم  ّ ّ
أي تذبذب الشفتين، ) voiced(“ مجهور”األصوات بـ 

، أي انعدام الذبذبة، وعن )voiceless(“ مهموس”َو 
الموجود في لغات كثيرة ) glottal stop(“ الهمز”

نية واللغات كالعربية والدانماركية وبعض اللهجات الصي
  . الهندية األمريكية

  
ّمن الوسائل القديمة والسهلة للتعرف على جهر الصوت 
ّوضع أنملة إصبع السبابة مثال على تفاحة آدم أو على  ً ّ ُ

  دـــع في أذن، فعنـــل إصبــالجبهة أو وضع إصبعين، ك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ٍوت ما، وفي حالة بص) المشافهة عند سيبويه(ُّ التلفظ 
ّاإلحساس بذبذبة، يكون الصوت مجهورا وإال فهو  ً

ّفي العصر الحديث، ثمة طرق تقنية للتفريق . مهموس ّ
 Zund-Burguetsبين الجهر والهمس مثل آلة 

Voice Indicator .  ِكبر حجم جهاز النطق عند
ّاإلنسان وشكله المستطيل، يمكنه من التلفظ بعدد كبير  ّ

ّيرى بعض المفكرين أن تسمية . اتجدًا من األصو ّ
) homo loquens(“ اإلنسان الناطق”اإلنسان بـ 

 homo(“ اإلنسان العاقل”أفضل من العبارة الشائعة 
sapiens .( ًيقال إن العصفور يطلق ثالثين صوتا ُ

ّمختلفا تقريبا، في حين أن عدد األصوات في اللغة  ً ً
  .اإلنسانية غير متناٍه

 
َّف لغة تقريبا في العالم، ويقدر عدد     هناك سبعة آال ُ ً

ّالحركات بمئتين، أما عدد الصوامت فيصل إلى أكثر 
من الممكن وصف الصوائت أو الحركات . ّمن ستمئة

ّوفق ثالثة معايير، العلو والخلفية واالستدارة في اللغة . َ
العربية، على ضوء وصف سيبويه في الفصل األخير 

ًتا، مستحسنا وغير من كتابه، اثنان وأربعون صو ً
ّ ومن المعروف أن الفونيم 8.ّمستحسن، على حد سواء
ّوفوقطعي ) segmental(ّصنفان، قطعي 

)suprasegmental( ويشمل األول الصوامت ،ّ ُ
ّوالصوائت، أما الثاني فيضم النبرات واألنغام  ّ

ّالصوتي ) ٢٠٠(ّ لكل لغة في نظامها 9.والفواصل
ث الصوامت ّسمات بارزة خاصة بها، من حي

ّوالصوائت والنبر، تميزها عن لغات أخرى، ومن 
بالرغم من وجود “ أو الظاء/لغة الضاد”أسماء العربية 

الضاد القديمة التي . ّهذا الصوت الحالي في لغات أخرى
نطق . ًوصفها سيبويه مثال، تختلف عن الضاد الحالية

ّالقديمة ليس سهال، مخرجها من حافة اللسان وما يليها  ْ َ ً
من أضراس الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى أو منهما 
ّمعا، مع اإلطباق، أي ارتفاع وسط اللسان في تقعر إلى  ً

 10.الطبق األعلى من الحنك
 
 
 

ّ    بلدة عربية معروفة في الجليل الغربي، تقع على تلة  ّ
ً مترا عن سطح البحر، وتبعد أحد عشر ٧٥ارتفاعها 

مساحة . ّمن مدينة عكاًكيلومترا إلى الشمال الشرقي 
 وأراضيها ١٨٦٠ً دونما، مسطح البناء ٢٥٦٠البلدة 
ّيبلغ عدد سكانها زهاء العشرة آالف .  دونما٦٨٦٠

 من المسيحيين والمسلمين وأقلية صغيرة من 11نسمة
ّفيها خمس كنائس، وينتمي مسيحيوها لعدة . الدروز
ُاألرثوذكس، الكاثوليك، البروتستانت، : طوائف

ّان، المعمدانيين، وهناك مسجدان ومقام هام األنچليك ّ
ّهو إلياهو النبي في اليهودية (“ الخضر”للدروز 

ّسكن في الحي ). ّوالقديس مار إلياس في المسيحية
في . ١٨٤١ّالجنوبي من البلدة بعض اليهود حتى عام 

مساحة . البلدة ثالث مقابر للمسيحيين والمسلمين واليهود
ونمات، وعلى شواهد قبورها ّالمقبرة اليهودية ستة د
 جثامين أثرياء عكا اليهود، 12.نقوش بالعبرية والعربية

ّكانت تنقل إلى كفرياسيف لدفنها هناك، ألن عكا كانت  ُ
ّويبدو أن مواكب . خارج حدود الشريعة اليهودية

ّالجنازة كانت تشاهد في فترات زمنية متباعدة، وهذا  َ ُ
ّالواقع يفسر القول المأثور والخاص بلهجة ) ٢٠١. ص (ّ

َشو كنو ميت يهودي”كفرياسيف  ْ ِّ ِ ِّ  والذي يقال عند 13،“ُ
لقاء اثنين من الكفارسة بعد غياب طويل، للتعبير عن 

ّقد يضيف الكفرساوي لفظة أو أكثر قد . االستغراب
ّالقليط”ّتكون خاصة بلهجته، مثل خبز  أي خبز “ ّإألليط/َ

ِّكلش”القوالب، خبز يهود، و آخر ”ن معناه كظرف مكا“ ُ
ِّوقعت البنوره في آخر الحكوره كلش”مثل “ نقطة ُ َ َ ّ ِ َ ْ ِ “

ّأي شمام) ū(َّخروش ”و ُ هذه الكلمات وأخرى كثيرة 14.َ

َّطربونة الدخان، إْبرة البريموس، عمر : مثل ِ ّ ِ ْ َ
ْالطباخ، َخلقينه، جورعة، بسترينتي عليك، كبة /اللوكس ِ َّ ُّ ْ ْ ْ ُ ِ ْ ُ

َحيلة، إطواله، إليوك، ط ْ ِْ ِ ْياره، نَمليه، تمنيه، مركاس، ِ ُ ِ َّ ّ ِّ ِ ِْ ْ
ْإرياح، قصرمل، مشتيل، َزقطه، برطاش، إلمور،  ْ ْ ُْ َ ْ ْ َ ُ ُ
ِالران، إلباج، إلماج، إلعقيده، الجحشه، بالشقله،  ْ َّ ِ ْ َِ َ ْ ْ ْ

َّإمَخضر، خضارة، حواط، لقشي، شطب، فلع، لوح،  ّ َِ ََّ ََّ َ ِ ّْ َ ْ ْ ِ
ِكوخ، قبيله ّ ُ ْ َّ ِّهبيله، طقيعه، مي/َ َّ َ ّ ُ ِ ّة الصفوه، صبيغ بيض، ُ ُ ِ ْ

ّفي خمسينيات . تلك كلمات ال يعرفها جيل الشباب اليوم
ّوستينيات القرن الماضي، كثرت كلمات دخيلة من 

ْأوطومبيل، إإلم بي، باك، بلكون، : اإلنجليزية مثل َ ْ
ْبوسطة، بوسوكليت، بوليس، تراك، تراكتور، ترين،  ْ ْ

ْتكسي، تيم، ترم، چلن، چول، چولرج َ َ َ ْ ِ ِ ي، راديو، ْ
ِفوطبول، كاالر، كوربه، موتورساْيكل ْ َْ ْطرطيقة، وينچ، /ْ ْ ُ

ُمعظم هذه الكلمات قد استبدلت بكلمات عربية. الخ ِ. 
 

    ذكر بعض الفرنجة في القرون الوسطى كفرياسيف 
ُ، ويستفاد Cafresi, Capher Sinتحت أسماء مثل 

قرن ّمما كتبه فيكتور جورن، الذي زار البلدة في نهاية ال
ّالتاسع عشر، أن عدد سكانها كان ستمئة نسمة، من  ّ ّ

. ّضمنهم أقل من مئة من المسلمين والباقون أرثوذكس
ّبناء المدرسة االبتدائية في القرن العشرين تم في شباط 

ّ، إال أن المدرسة االبتدائية األولى في البلدة ١٩٣٩
ِّأسست عام   بمبادرة اإلرسالية الروسية ١٨٧٠ُ

ويشار إلى . ّفي دار الخزاعي) المسكوبية(ة األرثوذكسي
ُأن أقدم مجلس محلي في فلسطين كان قد أقيم في  ّ ّ
كفرياسيف في الحادي عشر من تشرين الثاني عام 

ّ، وترأسه يوسف سليمان بولس حتى العام ١٩٢٥

ّيني يني”ّأما المدرسة الثانوية التي تحمل اسم . ١٩٣٢ ّ “
 من عام )٢٠٢. ص(، رئيس المجلس ١٨٩٥١٩٦٢(
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ّ، فإنها األقدم في الوسط العربي في ) وحتى وفاته١٩٣٤
  . ١٩٤٩البالد، ويعود تأسيسها إلى العام 

  
ّوفتحت سوق يوم الخميس الشهيرة في ثالثينيات القرن  ُ

كانت في البلدة عين ماء معروفة باسم . العشرين
ُ، ربطت ١٩٥٩ّللدواب حتى سنة “ ران”و“ العين”

، ١٩٦٩ وبالكهرباء عام ١٩٦١عام البلدة بشبكة المياه 
ُأطلقت على . ١٩٨٦وأقيمت شبكة المجاري عام 

ُ، أسوة بصفد “عاصمة الجليل”كفرياسيف ألقاب مثل 

ْبانيها حلونجي”َوطبريا والناصرة و َ َ َدشوره”، “ َ ّأم ”و“ َ
كفرياسيف بلدة معروفة بنسبة عالية جدا من . “القرى

 15.يمية ّالمتعلمين وحاملي الشهادات األكاد
 
 
 

    هذا وصف مختصر لما في هذه اللهجة الجليلية من 
صوامت وصوائت وما يطرأ عليها، مشفوع بأمثلة 
توضيحية، وذلك على ضوء لهجة الكاتب الفردية 

)idiolect( وهو ابن كفرياسيف، من مواليد عام ،
ّ، وتلقى دراسته االبتدائية والثانوية فيها، ثم تابع ١٩٤٤

ّديمية حتى درجة الدكتوراة في اللغة دراسته األكا
ّالعبرية في الجامعة العبرية في القدس، ثم درس فيها 

ّبير زيت، بئر السبع، برلين الحرة : وفي جامعات أخرى
ّوهلسنكي حتى سن التقاعد قضى الكاتب تسعة عشر . ّ

ّال علم له بأي بحث تناول هذا . ًعاما في مسقط رأسه
ّسيف األصلية أو أي جانب ّالجانب الصوتي للهجة كفريا

ّلغوي آخر بشكل موسع ّ.16 
     

ّ من المعروف، كما أشار اللغويون القدماء، أن بعض 
األصوات ال تجتمع مثل الجيم والقاف، الصاد والجيم، 
النون قبل الراء، الزاي بعدالدال، الشين بعد الم، الباء 
والسين والذال، الزاي والذال والسين، الصاد والطاء وال 

ب، ر، ف، ل، م، ن في الصيغ : ّبد من حروف الذالقة
يمكن تأليف زهاء . الرباعية والخماسية إلخ) ٢٠٣.ص(

 مليون كلمة من األبجدية العربية كما ذكر ١٢
ّالفراهيدي، إال أن المستعمل ال يزيد عن الثمانين ألف 

 17. كلمة
 
  الصوامت:أ

بويه، ّ    يعود تصنيف األصوات العربية الثالثي إلى سي
األصوات . الشديدة والرخوة وما بين الشديدة والرخوة

الهمزة والقاف والكاف والجيم والطاء والتاء : الشديدة
الهاء والحاء والغين والخاء : والدال والباء؛ والرخوة

والشين والصاد والضاد والزاي والسين والظاء والثاء 
ة، الهمز: ّالفاء؛ أما التي ما بين الشديدة والرخوة فهي

 ظاهرة 18).كألف ما(ِالالم والميم والراء والواو واأللف 
قلب األصوات أو نطق صوت مكان آخر شائعة في 
ًالعربية قديما وحديثا، وتكفي هنا اإلشارة إلى عنعنة تميم  ً

؛ وكشكشة “ُسعال/سؤال”أي قلب الهمزة عينا في مثل 
، شينا )ّوال سيما كاف المخاطبة(ربيعة أي قلب الكاف، 

ُ؛ وعجعجة قضاعة أي قلب الياء “عليش/ِعليك ”مثل ْ َ
ًالمتطرفة الساكنة أو المشددة جيما مثل ّ راعج، /راعي”ّ

؛ وبنو مازن وبكر بن وائل كانوا “بالعشج/ّبالعشي
يكاد ال يوجد ). ٩٦سورة آل عمران (يقلبون الميم باء 

 19.صوت واحد ال تعتريه ظاهرة القلب

 
العشرون في لهجتي،     هذه هي الفونيمات األربعة و

):  من اإلنجليزيةڤ چ، ٢(+ ث، ذ، ظ، ق ) ٢٨٤(
الهمزة، الباء، التاء، الجيم، الحاء، الخاء، الدال، الراء، 
الزاي، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، العين، 
الغين، الفاء، الكاف، الالم، الميم، النون، الهاء، الواو، 

 .اءالي

ُني، صوت شديد مخرجه ّأول حروف المبا/ ء/) ١    
ّمن الحنجرة وهو ليس مجهورا وال مهموسا، وله ستة  ً َ

ُتلفظ الهمزة ). أ، إ، ء، ىء، ؤ، ئـ(أشكال في الكتابة 
ُأبو، إم، أخت”: ّالواردة في أول األسماء مثل ِ وفي (“ َ

َّإبيات، إميات، َخوات”ْالجمع  َّ بحذف الهمزة في “ ِ
ِّمسيكو بالخير”وكذلك في ) األخيرة ّأمسيكم ”أي “ َ َ ُ

: ًتلفظ همزة أل التعريف دائما بالكسر مثل. “بالخير
ّإألبو، إإلم، إألخت، إشمس، إسا ” ِ ِْ َّ ُ ْ ِّإلي , )اآلن= الساعة (ِ ِ
َ، إجامعه)وأخواته) ٢٠٤. ص(“ الذي”ًبدال من ( ِْ أو “ ّ
َإلجامعه” ْ  في لهجة 20فالجيم شمسي وقمري(“ ْ

ْلة إنت، إنتو، ، وكذلك في الضمائر المنفص)كفرياسيف ِْ ِِ
ْإحنا  وفي اسم الشهر الميالدي التاسع ) َأنا: ولكن(ِ

ُإلول” ، )ī(َ، أني )ū(َأنو ”وهناك حرف االستفهام . “ِ
ّأنني ِ ْللمذكر وللمؤنث وللجمع، من“ ُّأي”أي (“ َ َ“ .

ّأال”ّاستثناء لهذه القاعدة العامة نجده في لفظة الجاللة،  َ “
ّأال”أصبح ّ وبتفخيم الالم وإال الفتحب  .“أن ال”بمعنى “ َ
 

وتبقى الالم “ أل التعريف”ُ كذلك قد تحذف الهمزة في 
ِفعال، ”مكسورة في مثل هذه الكلمات التي على وزن 

ْلكتاب، لحمار”فنقول “ ُأفعال، فعول إلخ ِ ْلوالد، . ِْ ِ
ْلقصور، لجنود، لفلوس، لْبيوت، لجمال، لقالم،  ِْ ِ ِ ِ ِ ِّ ْ ْلعيون،ْ ِ 

ِلحصونه ولكن  ِإلحصنِْ ُ ْكتاب في الفصحى وإكتاب ( “ ْ ِ
ِفي العامية، ألكتاب  ْ ْإلكتاب *> َ ْ ْإلكتاب > ِ ْلكتاب> ِ ِ.(  

 
َأفعل”ُ    تحذف همزة  َ ّفي األجوف الواوي واليائي “ ْ ّ

، “أدار، أراد، أزاح، أقام، أفاد، أهان، أصاب”مثل 
دار، راد، زاح، قام، فاد، ”ّالمتحولة في العامية إلى 

ّإن أال ”في مثل “ راد” يقتصر استعمال .“هان، صاب َ
َّكللنا ون أال راد /راد َ ْ ِ ْ َّ والتمييز بين . إن شاء هللا: أي“ َ

َفعل”هنا و” أفعل” ًيبدو واضحا في صيغتي المضارع “ َ
ِدار بدير دير، قام بقيم قيم”واألمر  ِ دار بدور ”مقابل “ ِِ

 تبقى. ٍّ، األول متعد والثاني الزم“دور، قام بقوم قوم
َأكبر، أزبط، ”كما هي في مثل “ َأفعل التفضيل”همزة  َْ ْ َ

َأَخف، أغلى، أْبصر  َ َ َْ ْإْبصر: خرىفي لهجات كثيرة أ(ّ َ ِ( “
ُأفعل”ّأما فتحة همزة  َ ْ للتعبير عن األلوان والعاهات “ َ

َإحمر، إْبيض، إخضر”ُفتقلب كسرة مثل  ْ َ ِ َ وعند “ ِْ
َأحمر”إستعمال صيغة  ْ  أكثر فمعناه التفضيل،. إلخ“ َ

ُّفش أحمر منه، : ُحمرة، إحمرارا أو تياسة مثل ِ َِ َإعرج، ”ْ ْ ِ
َإحول ْ َإخوص، إعور، إفك/ِ ْ ِ ِ َِ َْ َ إصلع، إشهل، إصوح، ح،ْ ْ ِْ ِ َِ ْ َ
َإكتع ْ في صيغة اسم الفاعل “ أكل، أخذ”ُوتقلب همزة . “ِ

ِماخد، ماخده، ”ميما أي “ فعل”ّفي الوزن األول،  ْ ْ ِ
ْمخدين، مخدات َْ ّوهناك قلة تقول “ ماكل”وكذلك “ َ

ِميكل، ميخد”  . إلخ“ ِ
 

والجدير . كما في الفصحى. إلخ” ِآمر”ولكن نقول 
ُأفعل ”مزةّبالذكر أن ه َ ْ ّفي األسماء المذكرة تبقى عادة “ َ

َأنور، أمجد، أدهم، أكرم”مفتوحة مثل  ْ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ وتأتي مكسورة “ ْ
َإحمد، إسعد”في مثل  ِ َ ِْ ة وقد تأتي مفتوحة تارة ومكسور“ ْ

َأسمر، أشقر”ًطورا آخر، الختالف ما في المعنى مثل  ْ َ ََ ْ “
 لونينّكاسم عائلة وقد ال تكون هناك أية صلة بال

ْاألسمر، األشقر” َإسمر، إشقر”ومن جهة ثانية “ ْ ْ ِ َ ِْ “
َإفعيل، أفاعيل”الوزن ) ٢٠٥. ص. (للداللة على اللون ْ ِ “

َإْبريق، أب”يبقى كما هو في اللغة المعيارية مثل  َ ريق؛ ِ
َإسفين، أسفين؛ إنجيل، أنَجيل َْ ِ َِ ْأفعال”ولكن “ ْ ًكثيرا ما “ َ

ْإفعال”ّيتحول إلى   لتفادي البدء لهمزةُوأضيفت ا“ ِ
ْإْبواب، إجيال، إوالد، إحجار”بساكن مثل  ِْ ومقابل ذلك “ ِْ

ْأمتال، أعمال، أحوال”نجد  ْ ْ َ“.  
 

َّأدن”    همزة مهموز الفاء مثل  ّأذن، أسف، ”أي “ َ َ
تبقى في الصيغ المستعملة مثل “ .ل، أجل، أدب، إلخأم
َّبأدن، إمأدن، متأسف، إمنتأمل، إتأجل، إ◌مأدب” ّ َّ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ َِّ ّْ ْ َّْ ِ ِ ِ ِ ِ“ .

ّإتاكل، إتاَخد”وفي المقابل نجد  ِّ في بعض الحاالت . إلخ“ َِ

ّتحذف الهمزة الواقعة في أو “ ِدان، دنين” الكلمة مثل لُ
ُأذن، أذنْين”أي  ُ ّودى، بودي”ًب واوا في مثل ، وتقل“ُ ََّ َِ “
“ وين”وتقلب ياء في بعض الحاالت مثل “ أوصل“أي 
ّ، وأذكر أن امرأة واحدة معلمة في ستينيات “َأْين”أي 

وسبعينيات القرن الماضي، دأبت على استعمال لفظة 
  21. والمباهاةلتغنجّالعكاوية على ما يظهر ل“ فين”
 

ّالثي السالم المجرد،     همزة صيغة األمر في الفعل الث
ّتكون إما مكسورة أو مضمومة بناء على حركة عين 

. الفعل المضارع، كما هي الحال في العربية المعيارية
ُتكسر الهمزة عندما تكون حركة عين المضارع فتحة أو 

ِإكتب، إرسم، إفتح، إمش”كسرة مثل  ْ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِْ ُأضرب، ”و “ ْ ْ ُ

ُعبط،ُأ ُ أؤعدْ ْ ُهقعد، أشكر/ُ ْ ُ ُ ْ في األفعال الثالثة التالية . “ُ
َأخد، أكل، أمر”المهموزة الفاء  ُبوخد، إمنوخد، ”نجد “ َ ُْ ِ
“ أمر”ّأما في “ أكل”وكذلك في “ ...ُخود، خدي إلخ
ُبؤمر، إْبتؤمرو، أؤمر”فتبقى الهمزة  ُْ ُْ ْ ُ ُ ُهؤمر/ُ ْ  عند 22.“ُ

 النظر عن ّضّاجتماع همزتين في أول الكلمة وبغ
ًل األولى بالهاء تسهيال للنطق كما ُأصلهما، يمكن استبدا

في الفعلين اآلنفي الذكر وفي أسماء من قبيل 
ُإئسود” ْ ُهئسود)/ه(ِ ْ ّ، أأل)ه(ِ َ ّهأل/َ َ ْهياني، هياك، ”وهناك . “َ ّ ِّ ِ

ّهياتا إلخ َّإياني، إياك، إياها إلخ”ًبدال من “ .ِ ّ ِّ ِ ِْ. “23  
 

ّ    الهمزة في وسط الكلمة، قد تبقى في حاالت معينة، 
ّتحذف في أخرى، وتقلب إلى حرف مد يناسب حركة و ُ ُ

ما قبلها؛ ومن الصعب جدًا إيجاد قاعدة جامعة مانعة في 
“ سأل، سؤال، مسئلة”تبقى الهمزة في مثل . هذا الصدد

ِجأر، يئس”ومشتقاتها و َإسرئيلي”،“ِ َمؤامره”، “ْ َ ُ“ ،
َإطفئ” ْ َمؤمن، لئيم، جئيم  ”،“ِّيهِ ِ ْ “ )عنيد، راسه يابس(ُ
َئيس، رؤساَر”و بجوار ) ٢٠٦. ص(ّربما لوجود ياء “ ُ

ُأؤمر”أي “ أمر”الهمزة، ومضارع وأمر  ْ ُهؤمر/ُ ْ ُ“ ،
وألفاظ أونوماتوبية، محاكاة الطبيعة 

)onomatopoeia( ،”ْبأبأ، تأتأ، وأوأ ْ ْ ؛ ومن ناحية “ْ
َ ريحه، زيبق، كاس، ِديب،) توأم(ِبير، توم ”أخرى نجد 

ْ، فران، راي، )مثل فار يفور(راس، روس، فار  ِ
َإمراي، مره، ميبر  َ َ ِْ  -ّإبرة كبيرة لشك أوراق التبغ (ْ

ِريات، ماوي ) اندثرت هذه اللفظة ّ َفال، بتفاول ) ّمائي(ِ ْ ِ
ّفال أال : المعنى بعكس ما في الفصحى، تفاؤل، يقال(

ْوال فالك ِّ، ميدنه، َخطيه)َ ِ ِ َ إتو◌ضا، عبا، ميه، مالن، ،َ ِّ ِّ َّ َ ْ
ِإموقت، مونه و َّ َ ُّلكن الجمع مؤن، بوخد، بوكل، كنه أي ْ ِ ُ ُ َ ُ

ْكأنه ولكن يقال ألنه، كمان  َ ُّ َّكما أن، بمعنى أيضا، (ُّ
ْ، من شان، عشان، شوم بمعنى شؤم، ولكن يقال )المزيد ُ َ ْ ِ

ْلؤم َأي رؤبة) ō(ِروبه “ ُ من “ ِفاعل”وتعود همزة . ُْ
ّ الواوي واليائي إلى وفاألج ِنايم، قايم، ”مثل “ ياء”ّ ِ

ِمصايب، ”مثل “ فعائل”وكذلك في وزن “ ت، دايخِباي
ِنتايج، زباين، كنايس ِ ّوهناك حالة واحدة على األقل . “َِ

  ).ū(َدهود > داؤود ”تقلب فيها الهمزة هاء مثل 
 

ّ    الهمزة المتطرفة تحذف دائما تقريبا، وقد يحل محلها  ّ ً ً ُ
َأحد حروف العلة، وفق الحركة مثل  ِإشي، أشيا، ألف ”ّ ْ َ ِ

َا، بكا، إتالتا، دوا، رجاب ّ ِ ِ
َ، سما، شتا، إهترا، عزا، 24 َ ْ ِ ِ َ

ّفضا، وما، قضا، ضو، إضواو، مسا، َخضرا، هنا،  َ ْ َْ ْ ْ َ َ َ
ْ، عر)ُهدُوء: ولكن(ْإهدا، هادي  ُ عمال، وَزرا، جا،َ َ ُ

ّعباي، دفاي، بدي، قري، صدا، خبا، ببو  ُّ ّ َ ْ ِْ ِِ ِ ّ َ ، )بؤبؤ العين(َ
ّلولو، إنشاله، مشاله، ول َّ ْمي”ُتقلب “ ماء”فظة ْ بميم “ َ

والفعل ) ومي بالترقيق اسم بنت(ّمفخمة وهي مؤنثة 
جاء ”ّفي حين أن “ َ، بيجي، تعال25أجا”ُيصبح “ جاء”
جلب، ”أي “  جابتجاب،”أصبح في العامية “ بـ

في حاالت نادرة جدا تبقى . “أحضر؛ أنجبت، ولدت
َالهمزة المتطرفة على حالها فال تحذف مثل  ء، بطي”ُ

المأخوذة من اللغة “ بريء، جريء، جزء، إلى اللقاء
“ أل”فيقال “ ال”وتضاف الهمزة على آخر . المعيارية

   26.في االستعمال غير الرسمي وقليل األدب

 املستوى الصويتّ للهجة كفرياسيف
 



  

  اليساري
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  ) ٢٠٧.ص(
ّكل . ًوأخيرا هناك الهمزة المنقلبة عن القاف الفصيحة

ّقاف في العربية المعيارية، بغض النظر عن موضعها 
ِ آل، بؤول، 27َأزاز،”ُتلفظ عادة همزة مثل في الكلمة، 

َسوء، إلؤدس، مسيئا، وئاده، إْبله، آدر،أدره ْ ُْ ِ ِ ُِ ِ ّ َ ُ وهناك . “ْ
ْقرآن،ْإل”بالطبع بعض االستثناءات مثل   إلقاهرة، ُ

ْدمشق، القوقاز، إلقمه، إقليم، إلقارة، إلقرن، إلقرم،  ِْ ِ ِْ َْ ّ ْ ّ ِ
َإلقاعدة، قاعه  ُقعرها، أما َلفظها بالهمزة آعه يعني (َ

بالقاف فالمعنى كما في الفصحى، قاعة محاضرات، 
ّومن الطبيعي أنه كلما ارتقى مستوى . “...)حفالت إلخ ّ

“ القاهرة”بالنسبة لـ. ّحديث المتكلم تحقق لفظ القاف
ّيمكن القول إن لفظها بالهمزة يجعلها قريبة جدا من  ّ

، والكلمات األخرى رسمية فمثال نقول “العاهرة”
ِإر” ُن، هئرونِ ْ ِقرن موز”بالهمز مثل “ ِ ونقول “ بامي/ِ
ُقعد، بقعد” ْ ُ ْ َ ِقاعده عسكرية، ”بالهمزة ولكن . إلخ“ َ ْ

ِإلقاعده َأْبله  ”ثالوفي القلب المكاني نجد م. “ْ َ <
َإهبل َ ْأهبل/ْ َ ْ/“. 

 
وهذا . صوت انفجاري شفوي مجهور/: ب) /٢    

ًالصوت يعبر أيضا عن نظيره األجنبي المهموس  ّ
ْباسبرط، ”الذي ال وجود له في العربية في مثل “ لپاءا” ْ ُ ْ

ّبليس، باريس، باشا، بوسطه، أروبا  ُ َ ْ ِ الواوان هنا تلفظان (ُ
ō( بوعيل ،ُ)ē ( حيفا)الباء يكون ). פועל חיפה: أي

ّأحيانا مفخ ً في لفظة معينة ومرققا في أخرى مثلًماً ّ ّ :
ّمرقق أي “ اباب” مقابل “اتيكانُڤبابا ال”ّمفخم أي “ بابا”
ِّبري”؛ “ُبابها” ّالبر التابع لي”بالتفخيم أي “ َ ومقابله “ َ
ِّبري” ّاسم منسوب إلى بر”بالترقيق أي “ َ َبرد”، “َ َ “

َبرد”وبالتفخيم “ ْشعر بالبرد”بالترقيق أي   لفي مث“ َ
ْإدنيا بتشتي برد مش تلج” ِِ َ َّ َ َِ ّ َ ْ ْ . أمامنا إذن فونيمان للباء. “ِ

، ولكن “في”باء كما يستعمل يستعمل عادة صوت ال
. هناك بعض الفوارق وال مجال للوقوف عليها هنا

سابقة في الفعل المضارع، ويكون “ الباء”يستعمل 
ًمفتوحا في صيغة المتكلم ومكسورا في باقي الضمائر  ً

ْبشوف،”ًمثال  ُ ْ بتشوفَ ُ ْ ْي، بشوف، بنشوف/ِ ُْ ْ ِ ْمنشوف، /ِ ُ ْ ِ
ُبتشوفو ْ يكون أصل هذه الباء قد ). ūتلفظ الواو هنا (“ ِ

ِّبدي”من  وفيها جانب من سمات االسم “ ُأريدُ” أي 28“َ
+ ّود+ ب: تأثيل هذه اللفظة هو. وآخر من صفات الفعل

ّبودي ثم أصبحت = ي  ُ ّبدي”ِ . ص(وفي لهجات “ َ
ّبدي” كثيرة أخرى طينيةفلس) ٢٠٨ بالكسر كما في “ ِ

ّالقدس مثال، وهذا االختالف البسيط ظاهريا هام،  فلساني ً
ّال يطيعني في الحديث الطبيعي العادي للتلفظ بالكسر،  ُ
ّولكن علمت صيغة القدس في الدورات التي علمت فيها  ّ

ّتصرف . لهجة القدس ِّبدي”ُ ِّبدك، بدك”مثل االسم “ َ ََّ و “ َ
ْكن” ْ بدي، كنت بدك، كنت بدكْتُ ِْ ِ ِّ َّ َّ َ َْ ُ ْ ُولكنه ينفى . إلخ“ ُ ّ

ِبديش، ما بد”كالفعل  ِّ َّ ْيش، ما بدي، ما كنتَْ ُ ِّ ِّكنتش بدي، /َ َ ْ ِ ْ ُ
ِما كنت ْ ِّكنتيش بدك إلخ/ُ َ ْ ْ ِّبدي”و“ .ُ ومشتقاتها تعني “ َ

وهناك بعض الكلمات التي . “ُأريد، أحتاج، على وشك”
ّتأتي إما بالباء وإما ب ِكْبشه” في مثل الميمّ ِكمشه/َ ْ أي “ َ

 .“قبضة”
 

ّصوت انفجاري سني مهموس ونظيره /: ت) /٣     ِ
والفرق بين التاء والطاء هو أن . المجهور هو الدال

ُاألول غير مطبق والثاني مطبق، واإلطباق معناه ارتفاع  ْ ُْ ُ
. ُّطرف اللسان وأقصاه نحو الحنك وتقعر وسطه

ّوللتفريق بين هذين الصوتين نرى أن األلف تكون 
ّمفخمة بعد الطاء، ومرق و “ تاب” بعد التاء مثل قةّ

ّحتى”التاء مقتطعة من وتكون هذه . “طاب” مثل “ َ
ّتأشوف بدي نَضرات” ّ ََ ُ كي أرى أحتاج ” أي “ َ

ُوبالطبع تلفظ التاء طاء بجوار أصوات . “ّلنظارات
ْفطبل، أطمبيل”و“ صوت”أي “ صوط”ّمفخمة مثل  ُ ُ ُ ْ ُ “

أي ) يةّفي طريقهما إلى االندثار وال سيما الكلمة الثان(
ّكرة القدم، سيارة”  بدون تفخيم ؛ وفي حاالت أخرى“ُ

، وفي األعداد من اثني عشر إلى )ُتراب(“ ْإطراب”مثل 
ََخمسط”ثمانية عشر مثل  ْ َش، َخمسط)ْع(ِ ْ ْشر)ْع(ِ َ“ .

وتقلب التاء المربوطة غير المنطوقة في األعداد من 
ثالثة إلى عشرة إلى تاء منطوقة في مثل هذه الحاالت 

ْترطال/َ تالفْسَِخم” ْترغفه/29ِ ُ ْترباع/ُ ْ ُتشه/ِ ْ ُتنفس/رُ ْ أي “ ُ
ّإن تاء العدد تحل محل همزة  ّ ُأفعال، أفعلة، أفعل”ّ ْ ْ َْ َ ِ“.30 

ًوتأتي التاء في حاالت كثيرة بدال من الثاء، وهو 
احتكاكي أسناني مهموس ونظيره المجهور هو الذال 

ًتال،َم”بعض األمثلة . الذي ال وجود له في لهجتي أيضا َ 
َتمتيل، تعلب، تلج، تماني، ت َ َ َْ ِ ْ َ ْ ْ، إتقيل، إكتير، )ثوم(ومي ْ ْ

> ت > في بعض الحاالت نرى هذا التحول ث . “خبيت
ْثور ”ط مثل  ) ōالواوان هنا تلفظان (“ طور> تور > َ

ّحراط”َوال توجد صيغة جمع مستعملة، و  أي “ َ
ّحراث” ْثأر”أمثلة أخرى مماثلة نجدها في . “َ الذي “ َ

ُطار، أَخد بطاره ”ُيلفظ ِ ْ ُأَخد ْبطاره/َ ِأخذ بثأره”ي أ“ ِ ِْ َ“ ،
في لهجتي قد تكون “ طار”وهكذا فلفظة ) ٢٠٩. ص(

َطمره”ًإسما أو فعال بحسب السياق؛ و َثمرة”أي “ َ َ ؛ ثم “َ
ُ قد تسمع 31.المندثر اليوم، إذ ال استسقاء“ َّغيط”الفعل 

َثروة، ثائر، ثرو”الثاء في أسماء مثل  َْ َْ والتاء حرف . “تَ
 عالمة جمع ، وهي“أنيت”من حروف المضارعة 

ّإموزفاط”ّالمؤنث السالم مثل  َ ّموظفات، الزاي (“ ْ

إلى بعض أسماء ] ات-[وتضاف هذه الالحقة ) ّمفخمة
ّالجمع للتعبير عن كمية معينة مخصوصة مثل  ّ

ْعنالقمحات ولحمصات ولعدسات ولباميات” ْ ْْ ْ ْ ِْ ِ َِ َُ َ ّ لدينا : أي“ ِ
ه وهذ. ّ من القمح والحمص والعدس والباميةحتاجهما ن

تستعمل في صيغة جمع الكثير من ] ات-[الالحقة 
ْإتركتر، إترين، بسكليت، تكسي، : الكلمات األجنبية مثل ْ َْ ُ ُ ْ ُْ َ

َلوكس، إْبريموس، تلفزيون، كمره، تلفون، باص،  َ ََ َ َ ْ ِ ْ ْ
ْكمبيوتر، فكس َ َ ْ المعقوفة، ( ة، ىة، - التاء المربوطة32.ُ

) ة، المنبسطةالطويل(ُتلفظ كلفظ التاء المفتوحة ) القصيرة
ّإال أنها، كما هو معروف، تأتي في آخر الكلمات المؤنثة  ّ

ّحالوة إصبي، ”ُوال تلفظ إال في حالة اإلضافة مثل  ِ َ
ّمدرسة يني يني َّ َ ْ ِ َ ْ نَجاة ”وفي بعض األسماء مثل “ َ

 انً؛ وما زلت أذكر كاهنا في أيام شبابي ك“الصغيرة
ٍيردد في عظاته كلمات مثل  في آخر “ ةالحياة، النجا”ّ

بمعنى “ حياة”ولفظة . الجملة بتحقيق آخرها
ُتلفظ دائما ألنها تستعمل في اإلضافة “ ة/المرحوم” ًُ

ْهداة البال”ّلفالن، عالن وكذلك  ِ ّة للمؤنث /ه-والالحقة . “َ
َمدرسه، محدده، عيله، رضفه، فحجه، م”مثل  َ َِ ْ ِ َْ ِ ِ ِْ َ ََ ِرصهْ َ“ 

ّ أو مفخم أو ة إذا سبقها صوت حلقي/َ◌ه-وترد بالفتحة 
َراحه، إمنيحه، روحه؛ وقحه، إسمميَخه، ”راء في مثل  ْ َ َ َ َْ ِ ْ

َمطبوَخه، طْبَخه؛ بديعه، جورعه، موجوعه؛ باَغه،  َْ ََ َ ََ ُ َ ْ

َصْبغَه، مدبوَغه؛ إرقيقه، شقشاقه، جريئه، براءه؛  َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َ
َإنجاصه، إرخيصه  َْ ِ ِمقروصه، مقصوصه، : لكن(ِْ ِْ َْ َ

ِمرصوصه ْ ِ؛ بيضه، إ)َ َنتفاضه، أوضه، إمحمضه َ َ َّ َ ْ ِ ْ
ِممروضه، معروضه: ولكن( ِْ َْ َ؛ بطه، مخلوطه، )َ ْ َ َّ َ

َمضغوطه، هاْبطه؛ لحظه، بوظه، محفوظه  َ َ َ َ َْ َْ َُ ْ)ẓ( ،َ؛ جاره
َجوره، صناره، دُويره، مكسوره، سهره، محبره، مره،  َ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ ْ َُ ْ ّ ّ

َبندوره  َِخميره، إكبيره، فقير:  في حالة الكسرولكن(َ ِ َِ . “)هْ
ّيذكر أن هذه الفتحة بعد األصوات الحلقية والمفخمة  ّ ُ

) ٢١٠. ص(ّوالراء تتحول إلى كسرة عند اإلضافة في 
ْبوظة رام هللا؛ بيضة إلعيد”مثل  ْ ِ وفي كلمات نادرة قد . “ِ

ّتأتي الفتحة والكسرة في الكلمة ذاتها لتمييز ما داللي ٍ 
ِعاْيده عاْيده صفا إسن”بينهما في مثل  ِّ ّ َ ِ عائدة ”أي “ هَ

ْبنت؛ ”ّوهذا يذكرني بـ . “ّستبقى في صفها هذه السنة ِ ِ
ْبنت ْ  . daughter of 33 والثانية girlاألولى بمعني “ ِ

ّهناك، كما يعرف الكثيرون، كلمات مذكرة تنتهي بالتاء 
ْأسامه، حم”ّالمربوطة، المؤنث اللفظي، مثل  َ َ  ِزه،ُ

ِإْبشاره، سماره، طعمه، حلوه ْ ِ ِ ْ ُ َ هناك كلمات كهذه قليلة و“ ََ
ِنعمه”ّتكون للذكر واألنثى على حد سواء مثل  وفي . “ِْ

ّزواتي ”ّالتصريف تتحول التاء المربوطة لتاء مفتوحة  ّ ُ
ْف محفزطي ْ َ زوادتي في محفظتي، والزاي ”أي “ ِ

ّتشدد التاء المسبوقة بصوت مجهور كا. “ّمفخمة  أو لدالُ
ُّسعته”ُمهموس كالثاء اللذين يدغمان بها مثل  َ أي “ َ

ُساعدته” ّبعتو”، “ْ َ ّبعثتم أو بعثتهُ، إعتمت على”أي “ َ َ َ ََ ُ ُْ ْ َ “
ْأو في الكالم المتأني إعتمدت على ِ َ َ ْباذنجان ”وهناك . “ْ ِ

ْبيتنجان>  ِ“. 
 

 لثوي حنكي مجهور حتكاكيٱصوت /: ج) /٤    
يكون هذا الصوت شمسيا . ونظيره المهموس هو الشين

 الفرنسية rougeُيلفظ كما في ًوقمريا في لهجتي، و
ًيلفظ الجيم شينا عند .  اإلنجليزيةjailوليس كما في 

َإشتمع، ”مجاورته لصوت مهموس مثل التاء في  َ ْ
َإشتماع، مشتمع َ ْ ُْ ْوج◌ ”كلمةوهناك . “ِ ِ ْوجه”أي “ ِ تلفظ “ َ

ّبالشين ال سيما إذا ألحقت بها الضمائر المتصلة مثل  ُ ّ
ِّوش، وش، وشن” ِ ِ َِّ ُقد يلفظ الجيم . مل داللة سلبيةوتح“ ُّ

ًزايا في لغة األطفال التي كثيرا ما يستعملها البالغون مع  ً
ْهادا بَزنن، مزبوط؟”أطفالهم مثل  َ ِّ ًبدال “ زوزو”وفي “ ِ

ِجي تركية األصل - وتستخدم الالحقة 34.“جوجو”من 
َخضرجي، بوسطجي، ”للتعبير عن أصحاب مهن مثل  ْ ْ َ ُ

َبويجي، دُكنجي، ط َّْ َيرجي، حلونجيَ َ َ ْ َ
ْ، بستنجي، 35 ْ ُ

ْقهوجي، مدفعجي َ ْ َ َ ْ وصيغة المؤنث والجمع تنتهي “ َ
ِإي”بالالحقة  وهناك . dukkanğiyyeمثل “ ّ

َسكرجي، قوم”استعماالت مثل  ْ َ ْ ْ نسونجيجي،َُ َ ْ : وتعني“ ِ
ًالسكير، من يؤمن بشدة بالقومية، من يرغب كثيرا في  َ َّ ّ ِّ

ْتمكن مقارنة هذه الظ.النساء ّفعال”اهرة بوزن ُ ّالدال “ َ
ّبالط، دهان، َخياط، فراط”عادة على المهن مثل  َ ّّ َ ّ َ “

ّكزاب”وبجانبها ألفاظ مثل  ( أي كثير الكذب لدرجة “ َ
ّالفارسية قد عربت “ تازه ”ةوكلم. امتهانه) ٢١١. ص ُ

وهي “ طازا”ّ، إال أن ّ اللفظة في العامية هي “طاَزج”
ِخبز”ّال تتغير  ِلحمه/ُ ْ ْخض/َ  .“را طازاُ

 
هذا الصوت االنفجاري الحنكي المجهور /: چ) /٥    

ُدخيل، ومقابله المهموس هو الكاف، دخل لهجتي من 
ِإنچليزي، چير، ”ًاإلنجليزية والحقا من العبرية مثل  ْ ْ ِ

َچول، چلرجي، چلن، إچرام، إمسوچر  َْ ْ َ َْ بريد مضمون، (ُ
َجديد لنچ، شنچل، فچون ) ّمسجل َ ْ َْ َ ظ الواو قاطرة، تلف(ْ

ō( ،،چوافه، چابي َ ْاچن،ڤ ْولسڤَ ْ إستيرنچ ِ ِ ْمقود(ْ ِ( ،
ّغني جدا(َْزنچيل  ِمقود الدراجة الهوائية، تلفظ (َ، چدون )ّ

من العبرية، شركة الباصات، تلفظ الياء (ِ، إيچد )ōالواو 
ē( بچروت، بچريت ،َ َ ْ ). ū ،īامتحان الثانوية النهائي، (ِ

ّقواد ” مثل يًفصيح چيما فُفي حاالت نادرة يلفظ القاف ال َ
ّچواد>  ِسمسار البغاء(“ َ ْ ًوأحيانا يقلب الچيم جيما في ) ِ ُ

ّجدعون، جاد، جْبريين”بعض أسماء األعالم مثل  َ ُ َ“ .
ّوهناك كلمات تلفظ إما بالچيم وإما بالكاف مثل  َچزوز، ”ّ

ًيكتب هذا الصوت عادة جيما وأحيانا غينا . “)ō(َكزوز  ً ًً ُ
 .ماًونادرا چي) غولدا، غرافيكا(
 

ُصوت حلقي احتكاكي مهموس والعين /: ح) /٦    
َّيتحقق في جميع الحاالت، وقد يشدد . ُنظيره المجهور ُ ّ

َّمح”عند حذف العين التي بعده في مثل  إال “ معها”أي “ َ
أن اللفظ السائد هو بحذف الهاء في مثل هذه الحاالت 

َمع”ًكما سنرى الحقا،   في باقي لهذا الفونيم، كما. “َ
َ واحد مرقق واآلخر مفخم، وفق ثنان،ٱ ألوفاناألصوات  ّ ّ

قلى بالزيت أو (ْحاص /ْحاس”ِالجوار الصوتي مثل 
ُ، حاص، بحوص وهو فصيح ومعناه .بالسمن البصل إلخ ِ

ّ، حتى)ّتلكأ مثال َّحطه/َ َ“. 
 

لهذا . صوت احتكاكي حنكي مهموس/: خ) /٧    
 واحد ثنان،ٱان الفونيم، كما في باقي األصوات ألوف

ِمرقق واآلخر مفخم، وفق الجوار الصوتي مثل  َ ّ ّ
َْخص؛ َخدر/َّخس” َّ َِخضر؛ خربه/ّ ْ ِْ في بعض . “َْخراب/َّ

الحاالت يقلب هذا الصوت إلى نظيره المجهور كما في 
ْبخشيش ”اللفطة التركية الدخيلة  َ

ْبغشيش/  36 َ“. 



 

LEFTIST 

 

    
ار -14         ات ال د:: ال ز 15::  44 رق   الع                                  2020 ت

 )٢١٢.ص    (
ّصوت انفجاري سني مجهور و/: د) /٨     ُنظيره ِ

ًالمهموس هو التاء ويلفظ مفخما أو مرققا بحسب موقعه،  ّ ً ُّ ُ
“ دور”والترقيق في “ دار”فالتفخيم في مثل 

ّاألولى مفخمة بمعنى الدار الخاصة بي “ داري/داري”و ّ
ْضرب”من دارى يداري ؛ و“ ِدار”مقابل فعل األمر  َ “

ْدرب”بمعنى  أي “ ْصاض”، “ِضد” أي “ْضِض”، “َ
َ، وضرفه أي درفةَ“الحرف صاد والفعل صاد” ْ َ ِْ . ضلفة/َ

ًفي بعض األحيان، يأتي الدال بدال من الذال في اللغة 
ِدُبانه ”المعيارية مثل  ِ، دنَب، داب، دبل، هادا، )ُذبابة(ّ ِ ْ ْ َ

، ديب، أَخد، )وإزا(ِ، داق بدوق، إدا .َهادي، هدول إلخ
َفخد، إنبيد، ج ْ ِ َ دبح، ديل، إدراع، دكر ون،ْردَ َْ ٌذكر(ََ َ َ(“ ،

ومن الصعوبة بمكان إيجاد قاعدة واضحة بخصوص 
ّصوت احتكاكي بين سني مجهور(قلب الذال  ًداال تارة ) ِ ً

ًوزايا تارة أخرى ّفي حالة واحدة على األقل تسقط . ً
َدجاج، دجاجة”الدال في  َ  .“ِجاج، جاجه”ونقول “ َ

 
ر مجهور، ينتج عن ّصوت لثوي مكر/: ر) /٩    

ّطرقات متتالية لطرف اللسان على اللثة، وهو من 
ّاألصوات التي يلثغ فيها بعض األطفال وحتى بعض 

ًالما مفخما أو غينا”الكبار فيخرج  ً ّوهناك مختصون . “ّ
ّفي تقويم النطق ويبدو أن ورود الذال قبل الراء يساعد 

صل ِ من حروف االستفال، واألءوالرا. على نطق الراء
ّفيه التفخيم ألنه يميل في مخرجه إلى مؤخرة اللسان  ُّ

من أمثلة تفخيم الراء في الفتح . نحو الحنك األعلى
َيا ربي، راعي، روح، رمى”ّوالضم  َ َِ أما في الترقيق “ ّ

ْرسم، راسم، رش، إلباري”فمثل  ّ ِ َ وفي حالة تحريكها “ َ
ِربح، حبر”بالكسر مثل  ِ ْرجل”وهناك قلب . “ِِ إلى “ ِ

ْجر، إجرينِإ”  وأنا أقول 37“يا ريت /   َيا لْيت”و“ ِ
ْبلكي” ْبركي”وآخرون يقولون “ َ ّربما، من ” أي 38“َ

ترد راء زائدة في مثل . واألصل تركي“ المحتمل
َعركس، فركش، فرعط” َْ ْ ْْ َ . “أعاق، هرب”بمعنى “ ََ

ْرعبون/  َعربون ”وهناك القلب المكاني  َ“. 
 

ُوي مجهور ونظيره صوت احتكاكي لث/: ز) /١٠    
ّتأتي الزاي كأخواتها مرة مفخمة . المهموس هو السين ّ
. “زاح، زاد، زان”و“ َزار، بزار ”ّوأخرى مرققة مثل 

ّفي بعض الحاالت، يكون الزاي المرقق والزاي المفخم  ّ
فمها بداللة سلبية ”أي “ būza/būẓa”َفونيمْين مثل 

ُمثل زقم،    ويالحظ القلب39.“وبوظه) ٢١٣. ص(ُ
المكاني في بعض الكلمات التي فيها زاي وجيم مثل 

وتأتي . “ِجيزه/  َجواز؛ زيجة /  جوز؛ زواج /  َْزوج ”
بدال من الظاء وهي صوت ) ẓ( ّالزاي المفخمة 

ًاحتكاكي بين سني مطبق مجهور مثال ُ ّ ّحظ ”: ِ : قارنه بـ(َ
ّحز، بحز، المرقق ّْ ِّ ِ، حفظ، نظام)ِ ِ ِ عظيم، فظيع،ِْ َِ  َفظاعه،/َ

ِبظن، إظاهر، لحظه، مالحظه، لفظ، ظالم، وظيفه،  ِ ِْ َ َ ََ ُ ْ ِ ّ ِ ّ َ
َظريف، وعظه، ظرف، نَظره  ْ ْ َ َ َْ . “)َنَضرات: ولكن(َ

ّوصوت الظاء قليل حتى في العربية المعيارية، إذا 
  . ِقورن بالضاد

  
ّفي هذه الدراسة األولية لم يتسن لي إيجاد قاعدة تبين  َّ

ّ الظاء زايا مفخمة وبُمتى يقل َمتى يقلب ضادًا، مثل ً ُ
ُإنضيف، عضمه، إضهر” ُّ ِ ْ َ ْ ّومع هذا يجوز القول إن “ ْ

وهناك . ِالحاالت األولى أكثر بكثير من الحاالت الثانية
كلمات كثيرة فيها الحرف زاي منقلب عن الذال التي ال 

ِّأستاز، إزاعه، لزيز، لزه، ”: وجود لها في اللهجة، نحو ِ َ َ ْ ُ

َإزن، تلميز، رزيل، ِْ ِ ِ َزكي، زمه، زات، أَزى بئزي، إزا، ِ ْ ِ ِْ ِ ِّ
ّيبقى السؤال مطروحا بخصوص وجود أية . “)ō(زوق  ً

ًقاعدة لقلب الذال داال مرة وزايا مرة أخرى الحظ أن . ً
ًذاق، يذوق، ذوقا الطعام” ْ داق ”يكون في العامية “ َ

ِإألكل) ō(، دوق )ū(ِبدوق  ّحرم د”وعبارة “ َ ِ ْ  كانت “وقِ
ِ البيض في عيد الفصح، 40مفاقسةشائعة في لعبة 

ّوالمعنى عدم سماح تفحص قساوة البيضة باألسنان 
بالمعنى “ ْالذوق”األمامية العليا أو على الجبين؛ ولكن 

ُفيلفظ في العامية “ ِآداب السلوك، الكياسة”ّالمجرد 
ِكلك زوق، مزوق إلخ”في مثل ) ō(“ زوق”بالزاي  ْ ُِ َّ .
ْدنَب”ويقال  َذنَب، ذَ”أي “ َ ْذنب”أي “ َْزنب”و“ ْيلَ َ“ .
ََزنجبيل ”وهناك  ْجنَزبيل> ْ َ“. 

 
ُصوت احتكاكي لثوي مهموس مجهوره /: س) /١١    

ّفي جوار األصوات المفخمة كما في الفصحى . الزاي ِ
َبصيطه، وصط، صفر، صمط، ”ُتلفظ السين صادا مثل  َ َ ََ َ َ َ

ِصطل ِإصطوله /َ ِدلو، دالء(ْ ْ َ، صخطه)َ ْ ة في حاالت قليل. “َ
ّنسبيا يرد هذا الفونيم بدال من الثاء في مثل مشتقات  ً ً

ِحديس، محادسه، حادس”، “حدث ”رالجذ ِ َ ُ ِحادسه، /َ ْ
َعبس وهناك . ّ، إذ أن معظم ألفاظ الثاء تلفظ بالتاء“َ

َسجره بجانب شجره؛  َ َ ْفزدُق”َ ُفستق”بدال من “ ُ ْ ُ“ ،
َسعتر ” ْ َُزعتر، كسبرة /  َ ْ ُ َ َكزبره/  ْ َ ْ ُ“.  
 

 )٢١٤ .ص    (
صوت احتكاكي لثوي حنكي مهموس /: ش) /١٢    

َونظيره المجهور الجيم، يأتي مفخما أو مرققا وفق  ً ّ ً ّ ُ
. “شامي”مقابل “ ِشاطر”. طبيعة األصوات المجاورة

في “ إشي، شي/شيء”ّيذكر هذا الصوت باللفظة 
َالكلمات إيش، شو، فش، مش، معليش، قديش، بالش،  ّ َ َ ِ ِ

ّفش إشي إب(َّإبالش  ْ ْ إلعما وطراشإالْالش ِ ّ ِ َ تأتي الشين ). ْ
: في آخر الفعل الماضي والمضارع واألمر للنفي مثل

ْمعرفتش، بعرفش، مترحش ْ ْ ْ ُْ َْ َ َِ ِِ وفي نفي باقي أقسام الكالم . ِْ
ْمش”ُوالصيغة االستمرارية تستخدم  ِمش هو؛ ”: نحو“ ِ ّ ُ ْ ِ

ْمش إمنيح ْ ِمش منيح؛ مش عطاوله، مش عم ب/ِ ْ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ِّ ِّبيْ . “نَ
ْمنيش، ”ش مثل + ضمير منفصل + وهناك استخدام ما  َ

ْمنتيش للمخاطب والمخاطبة، مهوش، مهياش، محناش،  َ ِ َ َ َّ ْ ِْ ّ ُ ْ
ّمنتوش، مهن◌ش ّ ِ َ ْإتحركش”هناك فعل شائع . َْ َ ْ َ ْ بمعنى “ ِ

وقد تكون الشين منقلبة عن الثاء “ ّتدخل لعمل السوء”
َحركث”في  ْ  .الفصيحة“ َ

 
ُوت احتكاكي لثوي مطبق مهموس ال ص/: ص) /١٣    

ّيرقق هذا الصوت في بعض الكلمات مثل . مجهور لها
ِسرخ، سفر، سدر”ومشتقاتها وفي “ صدق” ِ ِ ِ َّ ؛ وهناك “َ
ًومشتقاته وال أعلم يقينا هل الزاي أصلية كما “ زغر”

 بصق ”ّالعبرية أم أنها منقلبة من الصاد كما في זעיר في 
ّبَزق، بز/  ُ ّ لصق َاقه؛َ َّلزق/  َ َصعتر ”، “َ ْ ََزعتر/  َ ْ”. 
 

ُانفجاري سني مطبق مجهور ونظيره /: ض) /١٤     ْ ُ ّ ِ
َيلفظ هذا . المهموس هو الطاء وغير المطبق هو الدال ُ

ومشتقاته “ ضاق”ًالصوت في بعض الكلمات داال مثل 
ِداق، بدايق، ديق، ديق أي: مثل ِ ِّ ِ ِّضاق، يضايق، ضيق، : ْ ََ ُ

: ال من الظاء الفصيحة في مثلويرد الضاد بد. ٌضيق
ِضهر،  ِإضهر،َ ِ عضمهُّ ْ وعلى ما يبدو، ثمة مثل يتيم . َ

ّلقلب الضاد زايا مفخمة وهو في الجذر  “ ضبط”ً
َومشتقاته، َزبط، َزبط، تزبيط، مزبوط، بزْبط، مزبطه،  َ َْ ْ َْ ََّ ِ ِ َّ

ّزابط، زباط ُ ِ. 
 

ْصوت انفجاري سني مطبق مهموس/: ط) /١٥     ُ ّ ِ .
ُفرق بين هذا الصوت ونظيره غير المطبق في ِالحظ ال

ّطم: ّكل زوج من األلفاظ التالية ْتم، طين/َ ّ . تين/َ
ْتاب، باط/ْطاب ْبات، بعط/ْ َ َ َبعت، عبط/ْ ََ ْ َعبت، /َ َ

ِحتى، إنط/َّطهَح ْ ِ ّ ّإنت، لط/َ َ ِ ْلت، َنطق/ْ َ ّنَتأ، طخ/َّْ َ ْ ّتخ/َ ال علم . َ
 .ّلي بطاء يرقق

 
ُي مجهور ومهموسه صوت احتكاكي حلق/: ع) /١٦    

حافظت لهجة كفرياسيف مثل أخواتها على . الحاء
األصوات الحلقية، بعكس ما طرأ عليها في لغات سامية 

والنطق بها كما . أو قلب) ٢١٥. ص(أخرى من اختفاء 

ّيجب، يشكل صعوبة واضحة لدى األجنبي ال الطفل  ُ
ً لظهور العين بدال من ّاهناك أمثلة قليلة جد. العربي

ومشتقاته ولكن “ مزق”ف الفصيحة في مثل الجذر القا
بنفس الداللة موجود في “ مزع”ّينبغي أن نذكر بأن 

ًالعربية القديمة، ولذلك قد يكون طبعا ما في لهجتي أثر 
“ عاسي”وقل األمر ذاته بشأن . من آثار لهجة قديمة

 لفصيحا“ عسى/عسا”أو من “ قاسي”ٌأهو منقلب من 
ّاك، على األقل، حالة واحدة وهن. “ُغلظ ويبس”بمعنى 

ًمعروفة قلبت فيها العين غينا وهي الجذر  في “ ق.م.ع”ُ
َْغمق، َغميق، غمق”مثل  ِْ ُ ُوهناك فعل شائع جدا تقلب . “َّ

ْأنطى/  ْأعطى ”ًفيه العين نونا وهو   وكلتا الصيغتان 41“َ
في بعض . مستعملتان، واألولى هي المألوفة عندي

( ١٢١٩ًن مثال في األعداد من ُالحاالت، ال تسمع العي
ًبدال من “ َع”ويأتي الحرف ). ٣أنظر أعاله رقم 

ْشوف مين ع لباب”مثل “ على” َ ْ“. 
 

ّصوت احتكاكي حنكي/: غ) /١٧     ّ قصي مجهور -ّ
ّينطق مفخما كالعادة بجوار صوتي . ُومهموسه الخاء ِ ً ّ َ ُ

َِغصب عنه؛ َغطى؛ غار، بغار”ّمفخم مثل  ْ ٍّ ُّ َ مقابل “ ْ
ِسل، بغَته، غاب، بغيبَغ” ُ َ بخصوص إبدال العين . “َ

هناك حالة واحدة معروفة، . ُبالغَْين أنظر البند السابق
ً تقلب فيها القاف غينا في الفعل ّقل،على األ ِقدر”ُ في “ ِ

الماضي والمضارع واألمر واسم الفاعل ولكن ليس في 
ِغدر، بغدر، إغدر، غادر إلخ: المصدر، نقول َِ َْ ْ ِ ولكن . ِ

َدرهُق” َيا عدرا يا إم لقدره”في مثل “ ْ ّ ُ ْ ِ َّ ّ يبدو لي أن 42.“ْ
ًهناك فرقا دالليا بين  ْغادر”ً ْآدر”و“ ِ  فمعنى مزة،باله“ ِ

ِهو شوي مش غادر”ّاألول في مثل  ِ ّ َ ْ ِ ّ هو ”معناها “ ُ
ْآدر”ّفي حين أن “ ّمريض لحد ما يعني كما في “ ِ

 43.مزاخيت/  ؛ مزاغيت “ِقادر”الفصحى 
 

ّصوت احتكاكي شفوي سني مهموس، /: ف/) ١٨     ِ
ًينطق مفخما أو .  الدخيل44اءڤُنظيره المجهور هو ال ّ َ ُ

َمرققا وفق السياق، نحو َ َّفاد؛ طف/ْفاض”: ّ َ َّتف/ْ يأتي . “َ
كحرف عطف مثل الواو في األفعال بدون معنى 

وعليه، ”الترتيب والتعقيب كما في الفصحى بل بمعنى 
َشايف كيف، فبيجي ”ا مثل ً مفتوحنويكو“ وهكذا، إذن
ًعندي رأسا لقلب الفاء ) ٢١٦. ص(هناك مثل واحد . “َ

ّ ومثل واحد لحذف الفاء المتطرفة 45، “ُتم/َفم”تاء وهو 
ْنصف ”في  ْنص، أنصاف/ ِ َ ّ  .“ْإنصاص/ ُ

 
ّأو الفاء المثلثة، صوت احتكاكي شفوي /: ڤ) /١٩    

ّسني مجهور، دخيل في العربية من اإلنجليزية أو ّ ًال ِ
ًومن ثم من العبرية أو عن طريقها ويكتب عادة فاء َ ُ َّ من . َ

: ًهذه األلفاظ الدخيلة المستعملة وهي قليلة نسبيا نذكر
ُكتر،ِڤ يزا،ڤ ُيرس،ڤ َتمين،ِڤ ّال،ِڤ و،ڤإْبرا  را،ْڤيڤ و،ڤْولڤ ْ

ِعتايم،ْڤِ چْيرس،ڤِ ريا،ِْڤ التْترينا،َڤ َ هتحْيَ ْ ، )ُّتعهد (ْوتڤِ
 .اڤْتنو
 

ُصوت انفجاري حنكي مهموس ومقابله /: ك) /٢٠    
هناك بعض الكلمات الدخيلة من . المجهور الچيم الدخيل

ْبلكون ”: اإلنجليزية مثل َ)ō/ ( ،َبلكين، كباي، كبينَه ْ ّ ُ َ َ
ْدكتور، تلسكوب  ْ ِ ِ ْ َ)ō( كورنَر ،ْ)ō( كرتي ،َ َ)ē(“ . تأتي

ُّضمير متصل، كنه، كن، كن، + ّأن + الكاف  َِّ ِ ُِّ ِكنّ  نا،ِّ
ْكنك، كنن مثل  ِ ِ ِّ ُ ِكنك مش نَويين إتسافر هسنه” ْ ِ ِِ َّ ُ ْْ ْ ْ ِ ْ ُ : أي“ ْ

َتردُ كاف المخاطب . يبدو أنكم ال تنوون السفر هذه السنة ِ َ
والمخاطبة والمخاطبين والمخاطبات في الفعل واالسم 

َشفتك: ي الفصحىكما هي ف ْ ْشفتك/ُ ِ ْ ْشف/ُ ُتك وفي الفعل ُ ْ
َبعطيك، ب”الناقص  َْ ِعطيكْ ُ بعطيك،ْ ْ ْبابك، ”وفي االسم “ َ َ

ُبابك، باْبك ْ ْأبوك، ”نقول “ أبو، أخو”وفي االسم مثل “ ِ
ُأبوك، أبوك ْهداك، ”وهناك الكاف في أسماء اإلشارة . “ِ َ

َهديك، هدوك  َ)ō(“ . ُويحكى عن امرأة كفرساوية كانت
ِتعي ”ّتقلب الكاف همزة وكانت تقول على ذمة الراوي  َ



  

  اليساري
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ّْيا ساره سئ َ ره وؤلي شئالطهُّ سريَ ُؤَّ ُ ْتعالي يا ”أي “ َ َ
ُسارة أغلقي السكرة وكلي شوكالته ّ ُّ“. 

 
ّصوت سني منحرف/: ل) /٢١     . جانبي مجهور/ِ

ِينطق مرة مرققا وأخرى مفخما وفق الجوار الصوتي،  َ ً ّ ً َّ ّ ُ
َّبل”مثل  َّبل/َ َّبلها: أي“ َ ّتل”با بالم مفخمة؛ /َ ّطل/َ ؛ “َ

ْصال، سلب/ْسال” َ َ ْلبَص/ ْ ّدل”؛ “َ ّضل/َ وتستعمل . “َ
ُلمين، ليش، لشو، لحال، من هون ”في مثل “ َل” َ َ َْ

ًفي حاالت معدودة يقلب فيها الالم نونا كما في . “َلهون ُ
َإمنيح، إسمعين” ْ ْ، جْبريين، عزريين، بردقان46ْ ْ ُُ ِ َ َّ ّْ أي “ 47ُ
ُمليح، إسماعيل، جبرائيل، عزرائيل” ولكن “ َ
ِإمخايل” ّمانوئيل، صموئيل، رفولَع) ٢١٧. ص(، 48ْ َ ّ “

 الموهناك حاالت إبدال النون بال. “َأي ميخائيل، رفائيل
ّ متر مربع، والميم بالالل مثل ١٠٠٠أي “ ُدُلم/ُدُنم”مثل 

ّمليم” ّملين/َ َسلسلة ”وإبدال الالم بالميم في مثل “ َ ِ ْ ِ  /
ِسنسله ِ ًوالم التعريف قلبت ميما في حالة شائعة وهي . “ِْ ُ

ِإمبيرح” ْ ِ
49) ē( “ وهناك . “البارحة”بإمالة شديدة أي

ْكرمالُ”اللفظة الشائعة  َكرمى لـ ”منّالمكونة “ ُ ْ أي “ ُ
وهناك الم منقلبة عن . مع الضمائر المتصلة“ من أجل”

ُأرغن ”نون مثل  ْ ْأرغول/  ُ وتضاف الالم في مثل . “َ
ْهيك لكان” َ  .“هكذا إذن”أي “ ْ
 

ُينطق . ُّر أغنالميم، صوت شفوي مجهو/: م) /٢٢    
ِمرة مرققا وأخرى مفخما وفق الجوار الصوتي، مثل  َ ً ّ ً ّ ّ

ّمس” ّمص/َ َمدى”؛ “َ ّيأتي الميم في أول اسم . “َمضى/َ
“ أمر”ولكن ليس في “ أخد وأكل”الفاعل في فعلين هما 

ْماخد، ماخده، مخدين، ”ّفي الثالثي المجرد فنقول  َْ ِ ْ ِ
ْمخد ًفتوحا في اسم كما يظهر الميم م“ .ِ ماكل، إلخات،َ

ًمفعول الثالثي المجرد ومكسورا في بقية األوزان  ّ
ِّمفهوم، إمعلم، ”بخصوص اسمي الفاعل والمفعول مثل  َ َْ ْ

ّإمجارد، مجبر، متعلم، منكسر، مستسلم، مزرق،  َ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ َْ ْ ّ َ ْ ْ
ِمستقبل ْ َ ْ  يكونوفي اسم المفعول في الوزن العاشر “ ِ

َمستقب”ًالميم مضموما مثل  ْ َ ْ ْل، مستعجلُ َ ْ َ ْ ويرد الميم . “ُ
ْإحنا ”كسابقة في صيغة المضارع للمتكلمين مثل 

ْمنحكي ِ ْْبنحكي لهجتنا/ْ َِ ْ  نسمع 50في لغة األطفال. “ِ
ْمنتاز” ْممتاز”بدال من “ ُ ْإمبو ”وهناك “ ُ ِ)ū( “ ْمي، ”أي َ

ْكم-”ويسقط الميم في الالحقة . “ماء ُإسمك،  ”مثلفي “ ُ ْ ِ
ُشفوك -”ُون وتحذف الهاء في الالحقة ويقلب إلى ن“ َ

ْهم ِإسمن، سلمن”مثل “ ُ َِّ ْ ْ ِأبوهن، شفوهن”ولكن “ ِ َِ ْ“ .
ّوتأتي الميم بدال من النون في مثل الكلمتين التركيتين  ً

aferin   / َعفارم وسمكري أو سنكري، وكذلك َْ َ َْ ِ َ
َقنباز وإنبصط/ُقمباز َ ْ ِْ َإمبصط /ُ َ ْ ِ. . 

 
ّصوت سني مجهور أ/: ن) /٢٣     يأتي النون في . ُّغنِ

ويبقى في ) ē(ّوفي المثنى ) ī(ّآخر جمع المذكر السالم 
ّيا حاملين لهم”حالة اإلضافة أيضا، مثل  َ ِْ ْإجرين ”، “ْ ِ

َإلولد . “iğrē”ولكن مع الضمير المتصل بدون النون “ ْ
ًويقلب النون ميما في مثل  َإمبال/  إن بال ”ُ  كوهنا. “ْ

ْمربيج/ْنَْبريج”اللفظات  ْ ْبربيج/َ وتظهر النون في . “َ
ِفعلنه”الوزن  َ ْ ِأدمنه، حمرنه، َخرينه، ”في مثل “ َ ِ َِ ْ َ ْ َ َ . ص(ْ

َِزعرنه، قبضنه، كلبنه) ٢١٨ ِ َِ َْ َ َ َ َ في “ ني-”وهناك . “ْ
ّأخراني، أوالني، براني، ”ّالنسبة بياء مخففة مثل  َ ّ ْ

ّتحتاني، جواني، حقاني، روحاني،  ّ ُ ْ ْعلماني،َ ْ نَفساني، ِ
ْ مشعراني، فوقاني، وسطانيْفاكهاني، َ َ ونون . “َْ

ّالمتكلمين تتصدر فعل المضارع بدون الباء في صيغة  ّ

االستقبال في االستفهام، وبعد فعل مساعد أو لفظة 
ِنيجي نزورك بكرا وال أحسن نيجي بعد ”أخرى مثل  َ ْ َ ْ ّ َ ْ ُ ُ

ْبكرا، أنجأ ْ َ ْ ِّ إنلحق؟51ُ َ ْ أنجيء لزيارتكم غدًا أم من ”أي “ ِ
ميم ضمير . “ّعد غد، بالكاد يتسنى لنا ذلك؟األحسن ب

ًالغائبين يقلب نونا مثل الغائبات  ِّهن”ُ وهناك كلمات . “ِ
ْأمبوب”ُتستعمل بالميم أو بالنون مثل  ْأنبوب /ُ ُ)ū( ،

َتنبل ْ ْتمبل، أمباشي/َ ُْ ْ َ َأنباشي، دوكم/َ ْ بمعنى “ )ō(َدوكن /ُ

في الصفات “ ان-”وتأتي النون في الالحقة . “إنحنى”
ْنَعسان، َزحمان، طفران، بطران”ثل م َ ْ َ ْ وفي مصادر “ ْ

َجيبان، حمالن، أخدان، حططان”ّالثالثي المجرد مثل  َ َ ََ َ َ“. 
 

ُتلفظ . صوت احتكاكي حنجري مهموس/: هـ) /٢٤    
ّالهاء في بداية الكلمة دائما، أما في وسطها أو في نهايتها  ً

َفتلفظ في حاالت معينة، وال تلفظ في أخرى َُ نقول . ُّ
ْهادا، هون، هويه، أهال وسهال” ِّ ِ َجهه، ”وفي الوسط “ َ ِ

ْإشهود  ُ ْ)ū( بستاهل، إزاهر ،ِ ّ َ ْ ِ)ẓ( “ ْبشبه،”وفي النهاية َ ْ ِ 
ُكره، مكروه ْ ِ التعريف بمعنى “ أل”وتأتي الهاء قبل . “ِ

ّهذا، هذين، هؤالء للمذكر والمؤنث مثل  ّ
َهلولد” َ ْ ْهلبنت )/ين(َ ِ ِ ْ ْ، هلوالد)ين(َ ِ ْهلب/َ هاء الغائب . “ناتَ

ًوالغائبة ال تلفظ عادة، فنقول  ُإسم”ُ ُإسم َ مش مكتوب ال /ْ َ ْ ِ ْ
ُعلى كتاب ْكتاب وال على دف/ْ َ َ ُترْ َدفتر/َ َ ْ اسمها /اسمه”أي “ َ

كتابها وال على /غير مكتوب ال على كتابه
يمكن سماع هاء الغائبة في حاالت . “دفترها/دفتره

َهاء الغائبة تلفظ . التوضيح والرغبة في تفادي سوء الفهم ُ
ًدائما تقريبا إذا سبقها صائت طويل مثل  أبوها، أخوها، ”ً

 يجوز الوجهان “فيها”وفي “ ْأنطاها/ْعليها، أعطاها
َّفي/فيها” ُّأما في صيغة الغائب فال هاء وتمد الحركة “ ِ َ ُ

ُّ، أخو، أنطآ، في˒ abūُأبو، ”التي قبلها فنقول  ِ ُتحذف . “ْ
ِأال، وج”عض الحاالت مثل ّالهاء المتطرفة في ب َّ ّوش/َ ِ “

ْهللا، وجه”أي    .كما أسلفنا“ َ
 

 )٢١٩. ص    (
ّالواو، شبه صائت شفوي حنكي قصي /: و) /٢٥    

ّتكون صامتة إذا حركت في مثل . مجهور ْولد، واحد، ”ُ َ َ َ
ْإوالد، أْيوا، لو قوم ) ō(هون، لوال ”وصائتة في مثل “ َْ

)ū(“ .العطف وتلفظ إما وظيفة الواو األساسية هي ّ ُ-wi 
ًوفق الصوت التالي لها فإذا كان صائت˒ u-ّوإما  - جاء اَ

wi وفي حالة وجود صامت تستعمل ُ-u ˒أنا : ًمثال
ِونت ْ َّوياك؛ قهوه ؤحليب، سامي ؤموسى، مي ؤسكر، /ِ ُ ُ ُْ َ ُ ِ ِْ َ ّ

ِوبالطبع يمكن القول مي وسكر، أنا ؤإنت إلخ ُْ َّ ُ ْ ِ ّ واو . َ
َاألجوف الواوي تقل ُ ْقايم، ”ًب ياء في اسم الفاعل مثل ّ ِ

ْكاين، سايق، شايف، عايم ِ ِ ِ ِْ ْ  مع باقي الضمائر لكوكذ“ ْ
َقاْيمه، قاْيمين، قاْيمات، راْيحه” ْ ّال بد من ذكر . “ِ

ِكرد فعل أو إبداء رأي في “ وال”العبارات التي تبدأ بـ ّ
ِأمر أو عمل أو شخص ذكر من قبل وما زال قيد  ُ

ُواب، وال بين، وال وجهوّوال رد ج”المعالجة  ّ َ َ ْ ّ كما “ َ
َطنجره ؤل”ُتستعمل الواو في مثل  َ َ ْ  َغطاها، إشي قيناُ

ُتحذف الواو وتدغم في الصوت السابق لها في . “ؤصار ُ
ْمن وين ”مثل  ْ ِمنين/  ِ ِتردُ واو زائدة في . “ِّ َ
 52. “ابترد”أي “ )ō(َبورد ”مثل “ َفوعل”وزن

 
ُ حنكي مجهور، مخرجه الياء، شبه صائت/: يـ) /٢٦     ُ

ّمن بين أول اللسان ووسط الحنك األعلى، إنها مرققة  ّ ّ
ًومستفلة دوما َُ ّمثل سابقتها تردُ صامتة إذا حركت، . ْ ُ ً ِ َ

ّوصائتة كحرف مد ولين إذا سكنت، نحو ُ ّ ْيعني، ”: ً َ
ْإمبينين، سيد، سيد ِ ِّ َّ ْ َ َتكون الياء حرف مضارعة للغائب . “ْ

ِوالغائبين، تردُ في  ّجمع المذكر السالم وفي المثنى َ ّ
ًوتستخدم في النسبة بدون تشديد يقال مثال  ِبيض بلدي”ُ َ َ ْ “

وهناك “ ّالبلد الخاص بي”ًتعني أيضا “ بلدي”ولفظة 
ّفقراوي، عسراوي، هياني” ِ ْ ِ ْ ِكما تردُ الياء في حرف . “َ َ

ًالذي يستعمل أيضا بمعنى “ يا”النداء  َ ّإما”ُ في مثل “ ِ
ًكذلك تظهر الياء بدال من الواو . “َا هديكخود يا هاي ي”

ْدايم، ”ّفي اسم الفاعل من الفعل األجوف الواوي مثل  ِ
ْحايم، شايف ِ ّوتأتي الياء المتطرفة للداللة على ضمير . “ِْ

ِإكتابي، شافني”في مثل “ ِني-”ّالمتكلم وكذلك  ْ ، كما “ْ
ّتدل هذه الياء على المذكر والمؤنث في مثل  ّ غالي ”ّ

ِكفرياسيف يا غالي يا قلعة األبطال: مثل( ْ ، عالي، )َ
ًوالياء المتطرفة في األسماء تظهر عادة . “تاني، واطي ّ

تكون للتأنيث في “ ءة-”أو “ اة-”أو “ ية- ة، -”ًبدال من 

ْبداي، بامي، تجالي،”مثل  ِ ِ ْ ِ
ْعباي، ) ٢٢٠. ص (53 َ

ُكباي، مصفاي، صرماي، ب ْ ُ ْ ْْ ُ ّ ّ وتدل 54.“َ صاليْرداي،ُ
ِبلديه، قرميه، ”على التأنيث في مثل “ iyye-”قة الالح ِّ ِّ ْ ُ ِ َ َ

ِّنَمسيه  ِ ِّصنيه ) ّناموسية(ُ ِ ِ، مغربيه )ّصينية(َ ِ َّ ْ لون من (ُ
ّوعلى المؤنث والجمع للجنسين في مثل “ )الطعام

ِإفرنسويه، طمرجيه، قومجيه” ِ ِ َّ ّ ِّ َِ َْ َ ْ َ ِ َ ْ ْ“. 
 

 )الحركات( الصوائت :ب    
ّ    إنها المكون الثا ني لفونيمات العربية، وهي من حيث ّ

ّالسمع أوضح من الصوامت، وتتكون عْبر ما يفعل  ُ
ِتصل . اللسان والشفتان بالهواء المنطلق من الرئتين

م في الثانية، وتتأثر ٣٤٣سرعة موجات الصوت إلى 
الحركات بالصوامت المجاورة من ترقيق وتفخيم وسمة 

ّأنفية أو فموية رة وهي الفتحة هناك ثالثة صوائت قصي. ّ
ّوالضمة والكسرة، وتقابلها أصوات حروف المد، األلف  ّ

ِوتردُ كالصوامت ɑ:, a/ā, u/ū, i/ī /والواو والياء  َ
َّمفخمة أو مرققة ً ّاأللف اللينة /الفتحة والفتحة الطويلة. َّ

ّالمفخمة ونظيرتها المرققة تكونان فونيمين في بعض  ّ
بابا، /ّبري، بابا/يّبر” رأينا أعاله في مثل ماالحاالت ك

“ عاري/ناري، عاري/جاري، ناري/رجا، جاري/رجا
في األزواج الثالثة األخيرة اللفظة األولى هي اسم (

ّوضمير المتكلم، في حين أن اللفظة الثانية هي اسم 
 في مثل e أو iالكسرة لها ألوفونان ). ّمتصل بياء النسبة

ِشامي؛ كلب/ِشامه” ْ ْكلبي/هَ  o أو uّ وكذلك الضمة 55“َ
ْشفت”ِبحسب الجوار الصوتي في مثل  ِ ْ شفت -ُ ْ ْصمت/ُ ِ ُ- 

ْصمت ْ ً بدال من ō و ēأضف إلى ذلك في لهجتي . “ُ
ْخيط، بيض، ” في مثل aw ومن aiّالحركة المركبة  ْ ِ

َبيت، خيمه، صيد، ليش، عين، يا ريت؛ جوز، موسم،  ْ ْ ْْ ْ ْ ِ
َدوله، دوره، َ يوم، كوك56ِ ْولكن لو، ضو(لوال   ْب،ْ َْ ّ، جو، َ َ

َ، لون، حوله )ذات المقطع الواحد ْحوالء(ْ ْجردون، ) َ َ
ْفوق، هودج، لوح َ أي “ (ū َزتون ”(و“ َِغْيبوبه”ولكن “ ْ

ُ تبقى كما هي وال تقلب iwّالحركة المركبة . “َزْيتون”
ًياء كما في العربية المعيارية مثال  ِفرو، بدو، بوعد ”ً ْ ْ َ ِْ ِِ َ

ِّبوقف،: ولكن( َ ِ، حل)ōَ بوقع ِ ْو، رخو، سطو، سرو، ِ ْ ْ ِْ ََ َِ ِ
ْعفو، هنو ِْ ِِ   فيī و ēّوهناك فرق فونيمي معين بين . “َ

 ˓مثل
bēt/ bīt, kēf/kīf, ˓ble influence of  Hebrew 
since at least 1948, an influence clearly 
and strongly reflected in the vocabulary. 
Today most Palestinians live outside their 
homeland, and their dialects have been 
influenced by other languages and 
vernaculars. Written´-or-recorded texts in 
Palestinian dialects, whether in urban, 
fellahite, Bedouin´-or-especially that of 
Kufir Yasif, are few. Kufir Yasif’s dialect 
like those of many cities does not have the 
three interdental consonants /ṯ/, /ḏ/, /ẓ/, 
nor does it have the voiceless uvular 
plosive sound /q/. Accordingly, there are 
24 consonantal phonemes in my idiolect: 
13 voiced – /b/, /ğ/, /d/, /r/, /z/, /ḍ/ , /˓ /, 
/ġ/, /l/, /m/, /n/, /w/, /y/ – and 11 voiceless 
– /˒/, /t/, /ḥ/, /ḫ/, /s/, / š/, /ṣ/, / ṭ/, /f/, /k/, /h/. 
The two sounds [w] and [y] -function- the 
same way as in written Arabic, that is, as 
consonants and as vowels. In addition, 
there are two foreign sounds borrowed 
from English: [g] and [v]. The changes 
these sounds undergo in various phonetic 
situations are discussed and clarified with 
examples. 
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    As for the vowels, there are three short 
 and three long vowels as in written 
Arabic: [a] [ā], [u] [ū], [i, e] [ī]. Also 
found are [ē] and [ō], which were 
originally the diphthongs [ai] and [aw]. 
The pairs [ī], [ē] and [ū] [ō] can be 
phonemes as shown in this article. The 
diphthong [ew, iw] does not change. In 
some cases velarization (tafḫīm) can be 
phonemic.   
 It is common knowledge that spoken 
Arabic has no i˓rāb (case ending), but a 
few remnants of tanwīn (nunation) exist in 
the Kufir Yasif dialect, including some 
three dozen -an endings. Four cases of -in 
are mentioned here, while -un is not 
used. 

    ----  
: ّ، دراسات مجمعية)ِّمحرر(كالينبرجر -ارون جيبع    أه

ّالعربية الفلسطينية وتراثها اللغوي الشعبي ّ ّ مجمع اللغة . ّ
 ٣٩٢ xxi-xx، ١٩٧٢٢٥. ، ص٢٠٢٠العربية، الناصرة، 

 .xxx-vii+ ، .ص
    Aharon Geva-Kleinberger (Editor), Arabic 
Language Studies: Palestinian Arabic and its 
Lingual-Folkloric Heritage. The Arabic 
Language Academy, Nazareth 2020, 392 pp. + 
vii -xxx 197-225, xx-xxi. 

 
البروفسور حسيب شحادة من قرية كفرياسيف، التحق     * 

ّبقسم اللغة العبرية في الجامعة العبرية في القدس عام  ّ١٩٦٢ ،
ه هو ّمجال تخصص. ١٩٧٧وحصل على الدكتوراة عام 

ّاللغات السامية وثقافاتها بعامة، والتراث السامري بالعربية  ّ ّ
ّدرس العربية والعبرية في الجامعة العبرية قرابة . ّبخاصة

العقدين من الزمن، فجامعة بئر السبع، فجامعة بير زيت، 
ّفجامعة برلين الحرة، فجامعة هلسنكي حتى سن التقاعد  ّ ّ

ًموخرا َّمن مؤلفاته مجلدان يض. ّ ّمان أول طبعة علمية كاملة ّ ّ ّ
ّلتوراة السامريين بالعربية صدرا عن األكاديمية الوطنية  ّ ّ

ًنشر مؤخرا شرح صدقة الحكيم . ّاإلسرائيلية للعلوم واآلداب ّ
فاز بالميدالية . ّالسامري من القرون الوسطى لسفر التكوين

 .٢٠١١ّالسامرية لعام 
--- 
 Shehadeh 2014, 215-217؛ ١٥، ٢٠١٦.  أبالتكا1    
    2 Shehadeh 1997, 49 note 2 
 ,Shehadeh 2016؛ ١٢٥، ٢٦، ٢٠٠٥ مواسي 3    

205, Shehadeh 2014, 222 
، ٧٨٩٤، ٢٠١٦؛ مرعي ١٧٦٢٥٤، ٢٠١٣ מרעי 4    

؛ أمارة ٢٠١٤، ٢٠١٢؛ شحادة ٢١٦٢٤٢، ١١١١٦٠
٢٠١٠، ٢٠٠٦- Shehadeh 2014, 206-204. 

 .٦٨، ٢٠٠٩ البكر 5    
    6 222-188 ,Shehadeh 2016, 205-206 

Shehadeh 2014 
ّ تجدون خلفية جيدة بالعربية حول هذا الموضوع رغم 7     ّ

َقدمها في ، ١٧٣٠، .ت.؛ أنيس د٩١٢٢٠، ١٩٦٢السعران : ِ
، ١٩٩٧ّ؛ عبد التواب ٢٤١٣٤٢، ٢٠٠٠؛ بشر٤٦٨٠
 .٢٠١٣؛ دمحم ٨٣١١٦، ٢٠٠٤؛ الحمد ١٣٦١

. ٤٣١٤٨٥. دغام، ص، هذا باب اإل١٩٧٥ سيبويه 8    
َترتيب الحروف عنده وفق مخارجها من أعمق الحنجرة إلى  َ

الهمزة واأللف والهاء والعين والحاء والغين : الشفتين كالتالي
والخاء والكاف والقاف والضاد والجيم والشين والياء والالم 

 والسين الزايوالراء والنون والطاء والدال التاء والصاد و
ّيذكر أن . لثاء والفاء والباء والميم والواووالظاء والذال وا َ ُ

ِوتردُ كلمة “ الصوت”و “ الحرف”ّسيبويه لم يميز بين  َ
ّترتيب الحروف عند معلمه، . “الهواء”بمعنى “ الصوت” ُ

ع، ح، : ، كالتالي.)م٧١٨٧٨٦(ّالخليل بن أحمد الفراهيدي 
 ز، ط، ت، ظ، ث، س،هـ، خ، غ، ق، ك، ج، ش، ض، ص، 

 . ف، ب، م، و، ا، ي، همزةذ، ر، ل، ن،
    9 Ball, M. & Rajilly, J. 1999 Ladefoged  

2005, Ladefoged & Maddieson 1996 Gleason 
 ٢٠١٠ شحادة 316-318 ,167-169 ,1975

ّأول حافة اللسان وما يليه من األضراس مخرج  ”10     ّ
؛ ١٩٧١ّ؛ عبد التواب ٤٣٢٤٣٣، ١٩٧٥، سيبويه “الضاد

 .٥١٥٣. ت. ؛ أنيس د٣٢٣٨، ٢٠١٦القوصي 
ّ أشكر السيد وهيب توما، مدير مكتب رئيس مجلس 11    

ّكفرياسيف المحلي، الذي وافاني بهذه المعلومات، ردا على 
 من ٢٥استفسار أرسلته إلى بريد المجلس اإللكتروني في الـ 

، ووصلني الجواب في الرابع من كانون ٢٠١٦ّكانون األول 
. ٦٧٧٥، ٢٠١٢بولس : ن بما جاء فيِقار. ٢٠١٧الثاني عام 

 .١٣١، ٢٠١٢بولس : وعن كفرياسيف أنظر
ّ يعود تاريخ دفن يهود عكا في هذه المقبرة إلى القرن 12    

-http://www.eالسادس عشر، أنظر 
mago.co.il/Editor/history-3180.htm 

؛ ١٢، ٣٨ مالحظة ٧، ٢٠١٢بولس :  قارن مع ما في13    
، ٦، ٢٠١٢؛ بولس ٢٤١٢٤٥، ١٩٨٥لس ُأنظر ما يقوله بو

ّ حول عبارات كفرساوية وهي في جلها عامة، وال ٣٩٠ ٣٧١ ّ
 .ّتخص كفرياسيف فقط وفي الطبعة الثانية إضافات كثيرة

، ١٢٦، ٢٠٠٤بولس : في“ َشمبر” أنظر أيضا كلمة 14    
 .٦٥، ٢٠١٢؛ ١٢٨

؛ ويكيبيديا، منقول عن شحادة بدون ذكر ٢٠٠٧ شحادة 15    
، وكذلك في ذلك

http://w.mdar.co/detail980665.html ؛ بولس
، ٢٠٠٤؛ بولس . إلخ٧٣، ٦٥، ٥٣٥٦، ١٣٢٥، ١٩٨٥

، ٩٦٩٧، ١٢٠، ٢٠١٢؛ بولس ٩٦، ٢٠١٢؛ ١٧١١٨٢
٢٧٩٢٨٦، ٢٥١٢٦٥، ٢٣٨، ٢١٧. 

    16 Shehadeh 1995, 229-238, Bassal 2008 ؛
: ، أنظر بولس١٩٤٨حول من سكن في كفرياسيف بعد 

١٠٦ ١٠٢، ٢٠١٢. 
 .٧٦٧٧، ١٩٨٤ أنيس 17    
 .٩٦، ١٩٦٢؛ السعران ٤٣١٤٨٥، ١٩٧٥ سيبويه 18    
 .٩٨١٣٤، ١٩٩٧ّ عبد التواب 19    
ُ جمعت الحروف الشمسية األربعة عشر في أوائل 20    

 :كلمات هذا البيت
ِ    طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر 

 .شريفا للكرم
؛ ٨٥، ٢٠٠٤؛ بولس ١١٥، ١٩٨٥بولس :  أنظر21    

 .٣٨٢، ٢٠١٢بولس 
 .٣٧٣، ٢٠١٢مثال بولس :  أنظر22    
انظر السيوطي ) ٨٠٢٨٥٨(ّ ذكر ذلك ابن السكيت 23    

 .٢٧٣. ت.د
ّ يجب أن نشير إلى أن لفظ هذه الكلمة بالترقيق يكون 24    

ّاسما للبنت، في حين أن اللفظ بالتفخيم يكون اسما للولد ً. 
، ١٦٢، ٢٠٠٤، أنظر بولس “ِإجا”من يقول  وهناك 25    

ْ؛ مثل شيء ١٧٣١٨٢  .إشي> َ
ّ ما زلت أذكر رد فعل األم عادة عند سماع ولدها 26     ّ

ِأل، لئه تلؤ سنان◌ك”، “أل”ًمجيبا بـ َ ْ ِ ّ ْ َّ ّأي نعم رد “ آ”وقول “ َ ُ
ْوهوا”عليه بـ  ال، ”ّبتفخيم األلف، وترغب األم في سماع “ ِ
َأْيوه، نَعم َ ِأال ينعم عليك◌”ّي الرد ويأت“ َ ْ ْ ِ ْ ِ ّ َ“. 

 .٤٦٢، ١٩٨١ رضا 27    
 .١٢٥، ٢٩، ١٩٩٤ ضيف 28    
ّ وزنة البطيخ29     ِ ْ ّالقطين في كفرياسيف تساوي /البصل/َ ُ

 .كغم١٥ستة أرطال أي 
َْخمس إوالد” ونقول من جهة أخرى 30     / ْإكياس/ِ

 .“ْأفران/أْبراج
نا في سنوات انحباس ّأذكر أن.  أي طلب الغيث، المطر31    

ّالمطر، كنا نطوف في صبانا في حارات القرية طالبين المطر 
ًومرددين أغاني شعبية، وكانت األهالي ترش علينا الماء تيمنا  ُّ ّ ً َ ّ

ِإليوم بضل حدا يَغيط. بالخير ِّ َ ؛ ٥٥٥٧، ١٩٨٥؛ أنظر رفول !ّ
 .٦٤٦٦، ٢٠١٢رفول 

 .٢٤٠٢٤١، ٢٠١٤ شحادة 32    
ّابنتي الكبرى، عندما كانت في الصف  الحظت ذلك 33    

 .ّاألول في برلين الغربية
    34  202, Shehadeh 2016 
 .٣٧٥، ٢٠١٢ أنظر بولس 35    
بيقعد، ”ُ هذه اللفظة وأخرى ذكرت في هذا المقال مثل 36    

كانت مستعملة في “ أوضه، جواز، جاب، براني، جواني
 انظر شحادة -ة أوائل القرن السابع عشر في اللهجة الشامي

٢٠١١.  

 . إبدال الراء من الالم نادر37    
 .١٧٨، ٢٠٠٤ بولس 38    
 .٢٤٤ ب، ٢٠١٤ شحادة 39    
, 205؛ ٣١٥، ٢٠١٢؛ بولس ٢١٧، ١٩٨٥ بولس 40    

Shehadeh 2016 
    41.  200, Shehadeh 2016 
    42.  205, Shehadeh 2016 ٢٠١٢، قارن بولس ،

٣٨٠٣٨١. 
    43. Shehadeh 2007 
ّ كتب هكذا في كفرياسيف، قبل قرن ونيف من اءڤ ال44     ِ ُ

 .٢٠٠٧الزمان، انظر شحادة 
 .٦١سورة البقرة : الثوم في/ انظر الفوم45    
 هذا اللفظ كان موجودًا في البالد منذ منتصف القرن 46    

 .٢٠١١ّالتاسع عشر على األقل، انظر شحادة 
، يبدو أن ٣٢. لينا، ص، مرتقان وبند٢٠٠٤ بولس 47    

 .القائل ليس كفرساويا
ّ  عدة مرات، 48     ّShehadeh 2007. 
ٌليس من امبر امصيام في امسفر” هناك حديث يقول 49     ّ ٍ“ ،

، ضيف ١٠٤، ١٩٦٠؛ ضيف ٤٢٤/٥أنظر مسند بن حنبل 
١٢٣، ١٠٤، ١٩٩٤. 

 . هذا النمط اللغوي بحاجة لدراسة منفردة50    
وقد . “ّربما، من المحتمل”ة األصل تعنيتركي“ أنجق ”51    

دخلت لهجتي كلمات تركية كثيرة، وهذا يعكس فترة حكم 
َّبلشه، بلش، : العثمانيين الطويلة على المناطق العربية منها َ َِ ْ

َأبضاي، السفربرلك أي النفير العام، صوبا، إختيار، تيته،  ْ ّ ِ ْ َ َ
ُطنجره، كريك، شاورما، ص ْ َ َ َ ْ َحاره،ُ بصعوبة، دوز  بالزور أي ّ

 .٢٠١٠أنظر شحادة . أو دغري أي مستقيم، بوش، برنجي
    52 229-238, Shehadeh 1995 
 .١١٠١١١، ١٩٨٥ بولس 53    
ِكنت ”أي صالة، وتعني الكنيسة في مثل “ َصال” أو 54     ْ ُ

ّف صال إلحد الماضي؟ َ ّ ِأكنت في الكنيسة األحد : أي“ ِ
 الماضي؟

 و iرق فونيمي في العربية بين ّ يدل على عدم وجود ف55    
e ٢٠٠٨، أنظر شحادة. 

َ الحركة الطويلة في آخر الكلمة تلفظ كما في الفصحى 56     ُ
َدورة”وهناك . قصيرة ْ ّبالحركة المركبة وهي من اللغة “ َ

في . ّالمعيارية ومعناها مجرد، دورة استكمال، دورة لغة إلخ
ّحين أن األخرى خاصة بشيء ملموس  ِعمل دو”ّ ْره أبو تنين ِ َ

َّكيلو ؤروح َ. 
    57  194, 2016 Shehadeh 
 .٨٩، ١٠٧، ٢٠٠٤ بولس 58    
ّ  عينة لما ورد من أصوات في لهجتي بالنقحرة 59    

 وهي Shehadeh 2016,188-193: الالتينية موجودة في
نصوص نثرية ”َمقتطعة من كتاب جاهز للطباعة بعنوان 

نية، قرية كفرياسيف  العربية الفلسطيوشعرية باللهجة
  .“وأماكن أخرى
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"    قرآن كريم!"(وأما ما ينفع الناس فيمكث في االرض( 
 

ات واستفزازات ممجوجة تأتي ّ    أتجنب االنجرار كلما دق الكوز بالجرة وراء افتراء
ي سياق تاريخي حقيقي، لتشويه صورة الشيوعيين وتاريخهم وتراثهم النضالي أخارج 

أدق الظروف، وتخوينهم كلما أحرجت مواقفهم التقدمية الوطني الذي راكموه في 
 .ومشاريعهم السياسية الصدامية بعض القوى الرجعية

 
ا سوى ما يجتره ا واحدًء جديدًً    والحقيقة أنني منذ أكثر من أربعة عقود لم أسمع افترا

المفترون على مدار السنين بشكل دوري رتيب، منذ كنا نخوض نقاشاتنا في إطار 
عات االسرائيلية منذ كة الطالبية العربية والتقدمية ونحن نؤسس لها في الجامالحر

 .ات القرن الماضيمنتصف سبعين
 

    نحن ال ننكر على أحد حقه في أن يقرأ التاريخ بشكل مغاير لقراءتنا، وفي أن يناقشنا 
راءتنا ويناقش تراثنا الفكري والسياسي، وأن يعترض علينا أو أن يوافق مع تحليلنا وق

للتاريخ، يناقش مواقفنا ونناقش مواقفه، يناقش منطلقاتنا ونناقش منطلقاته، فنحن حركة 
واثقة من تراثها تغتني من النقاش ومن الجدل ومقارعة الحجة بالحجة، ومن خوض 
الصراع في هذه البالد على مدار أكثر من مئة عام، في مواجهة ال تعرف الكلل مع 

 من التجربة الكفاحية ًا هائال والرجعية العربية، راكمنا خاللها كماالمبريالية والصهيونية
ما َّالثورية المعقدة والخيارات المركبة، لم تراكمها حركة سياسية أخرى في البالد، وقل

 .راكمت مثلها حركات شيوعية وتحررية في أماكن أخرى
 

نظار عن الصراع ألاد ابعإلى إثل هذه االفتراءات يهدف باألساس لى مإ اللجوء َّنإ    
الفكري والسياسي واالجتماعي الحقيقي، األطول واألعمق واألشد صدامية وصرامة في 
تاريخ هذه البالد والذي يعجز اآلخرون عنه، بين الحركة الشيوعية بكل تجلياتها من 

مريكية، وبين الحركة الشيوعية في ألتعمار البريطاني واالمبريالية اجهة، وبين االس
وذلك باعتبار أن الصهيونية . د والمشروع الصهيوني بكل تجلياته من الجهة األخرىالبال

ًتشكل جزء ي وفي مبريالي في فلسطين وفي المنطقة، في الماضإلا من المشروع اًا بنيويّ
 طبيعة هذا الصراع وتورط الرجعية العربية في التواطؤ َّنأالحاضر سواء بسواء، ويبدو 

 .رين وتستفزهممعه هي التي تحرج المفت
 

 حمالت االفتراء الممضوغة على مدار السنين، تتجدد بين َّ    ومن المثير لالستهجان أن
ِّمرحلة وأخرى لتشويه القيادات والقامات التاريخية المؤسسة للحركة الشيوعية، وتعمل 

ًا على تشويه دورها الوطني بشكل منهجي، ومتزامن ومنسق، يتعمق ويزداد شراسة ًعبث ّ
ى عمق المآزق التي تحيق بالمشاريع االمبريالية والصهيونية والرجعية العربية بمد

 ..وغير العربية المتناوبة على المنطقة

 توفيق دمحم واستهداف الشيوعيين    
 

 له االحترام ُّ، وأكن"48 -فلسطينيو ال"     االستاذ توفيق دمحم أعرفه بصفته رئيس موقع
وقدرة على االجتهاد في مناقشة القضايا السياسية والفكرية لما أعتبرته دائما دماثة خلق 

وعلى الرغم من معرفتي بالبون الشاسع بيني وبينه في القضايا الفكرية . الخالفية الشائكة
ا ًا من خوض معارك ميدانية مشتركة معً ذلك لم يمنعني يومَّ أنَّالإا، ً والسياسية ثانيًالَّأو

دة الحركة االسالمية، ولم يمنعني هذا االختالف من ومع كوكبة من األصدقاء في قيا
االحتفاظ بالمساحة الضرورية للتمايز بين مواقفنا من جهة، واالحتفاظ بالمقابل بمساحة 

والحقيقة أنني .  الظروفمر ذلك وتتوفر لهألة لعمل كفاحي مشترك حين يقتضي اكافي
جوقة المروجين الفتراءات لى إاضي بانضمام االستاذ توفيق دمحم سبوع المألفوجئت ا

تقدمي، وذلك في ممجوجة على الحزب الشيوعي وتاريخه وتراثه الكفاحي الوطني وال
 ثم ينتقل ..."يتلفع بالوطن ويهرول الى األسرلةّال ينظر لنا من ": مقال تحت عنوان

السالح التشيكي في العام إنهم أبناء آبائهم ممن أحضروا صفقة  "...ليتحدث عن
 السيد توفيق دمحم كان َّوالحقيقة أن... ويواصل حتى آخر االسطوانة المشروخة" ...1948

 يعرف الحقائق التاريخية حول صفقة السالح التشيكي وحول طبيعة الوضع ْبمقدوره أن
في تشيكوسلوفاكيا في الفترة المعنية دون عناء كبير، فقط لو أنه أجتهد أكثر واطلع على 

 الفحم ومؤسس حركة أبناء ّمأالجامعي غسان فوزي ابن مدينة حث الدراسة التي كتبها البا
سرائيل بعد عدوان إل خلية فدائية داخل َّوأاألسير السابق الذي اتهم بتشكيل البلد، و

كتوراة في جامعة كولومبيا وهو يعد في هذه االيام أطروحته لدرجة الد. 1967حزيران 
ة معهد إميل توما على الفيسبوك، ا على صفحًيورك، وكنا نشرنا دراسته مؤخرفي نيو

 .وقبلها في جريدة االتحاد
 

تي كانت سائدة في ف أكثر على طبيعة القوى الَّ    وكان بمقدور السيد توفيق دمحم أن يتعر
هذه الصفقة في الحكومة " فارس "َّبان صفقة السالح، ولكان عرف أنإتشيكوسلوفاكيا 

 هو وزير الخارجية جان - الفترة ذاتهااوئة للشيوعيين فيالتي كانت من- التشيكية
شبوهة مع الحركة الصهيونية، حتى مساريك، الذي عرف بعدائه للشيوعيين وعالقاته الم

 َّ تمَّها أطلقت اسمه على كيبوتس كفار مساريك قرب حيفا، وهو الذي ما لبث أنَّنأ
ارة الخارجية في ا بالقفز من بناية وزًه لقي حتفه منتحرَّاإلعالن خالل فترة قصيرة، أن

لى الشيوعيين والسوفييت إم الغربي التهم عالإلغ، وقد وجهت وسائل المخابرات وابرا
 .بتلفيق انتحاره

 
ق التاريخية لكان ّ الباحث توفيق دمحم تمهل قليال وبحث بعمق أكثر في الحقائَّ    ولو أن

 تحت 7.6.2018 بتاريخ" اغاليري" في ملحق هآرتس َرُِش نٍلى تعليقإنجح في الوصول 
، نشره باروخ تيروش، الملقب )رسلُو الوفد الذي لم يأ" ( البعثة التي لم تكن ":عنوان 

ا بصفقة السالح التشيكي، ًباسم بطرس في الباليام، وهو أحد الشخصيات األكثر ارتباط
لى إلى البالد وترتيب وصولها إسلحة ألشرف من قبل بن غوريون على نقل اوالذي أ

ي ال  التصحيح الوحيد الذَّإن: "ويقول تيروش هذا . ا الستقبالهاًت خصيصَّدُِعمطارات أ
لى تقرير ملحق غاليري، هو بشأن ما يروى عن بعثة من الحزب إبد من إدخاله 

 لترتيب صفقة 1948العام لى تشيكوسلوفاكيا في إرسلت ُنها أأ االدعاء َّالشيوعي، تم
 هذه البعثة لم تكن في يوم من  مثلَّأؤكد أنوعلى ذلك، فإنني . سرائيلإلى إاالسلحة 

 ".طالقإل لم يحدث على اا من هذا القبيلً شيئَّام، وأنَّيألا
 

إن شموئيل ميكونيس هو الذي اختلق هذه : "    ويضيف تيروش
ل عودة سفارة االتحاد السوفييتي القصة، في محاولة منه لتسهي

 عالقاته معها في السوفييتي قطع االتحاد ْنأسرائيل، بعد إلى إ
على الرغم من النفي ": وأضاف". خمسينات القرن الماضي

د أي المتكرر والقاطع من جميع المطلعين على الصفقة لوجو
  هذه الكذبة جرى الترويجَّ أنَّالإدور للشيوعيين في الموضوع، 

 ".لها وتناقلها في وسائل االعالم
 

التشيكي الحقيقية جرى عرضها بدقة في  تفاصيل صفقة السالح َّلى أنإ    ولفت تيروش 
 في ىولأل اةان على القناالذي يقدمه شايكي د) חיים שכאלה" (حياة كهذه"برنامج 

 .التلفزيون االسرائيلي
 

ً الباحث توفيق دمحم تروى قليالَّ    ولو أن  لفحص معلوماته لكان تعرف على معلومات ال ّ
لى إن بها، ولكان امتنع عن االنضمام عيي الشيوميرفها عن الصفقة وما كان له أن يريع

در فتيروش يضيف معلومة تكررها كل المصا. جوقة المفترين عليهم وعلى تراثهم
را َّاآلن لم يعد س: " للكشف عن الحقيقة، فيقولً يجتهد قليالْنأالتاريخية المتوفرة لمن يريد 

لى إثيوبيا وكتبت  إتوجهةها صفقة مَّ الصفقة جرى ترتيبها واالعداد لتنفيذها على أنَّأن
وبقي تزوير هوية الطرف الذي أبرمت الصفقة معه سيد . على أوراق رسمية إثيوبية

لقد عرف : "وأضاف تيروش العالم ببواطن األمور." الموقف حتى االنتهاء من تنفيذها
  ال المسؤولين عن تنفيذوقاموا باعتق. الروس باألمر في وقت متأخر بعد أشهر عديدة
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مواقع في جهاز الدولة وفي ) ًالحقا( فيهم عدد من اليهود ومنهم من احتلوا ن بم الصفقة
  ".صفوف الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي وتمت محاكمتهم وإعدامهم

 
َن يرضعأ    بقدر ما رغب العجل  ْ َ 

ِ    كانت البقرة ترغب أن ترضع  ْ ُ! 
 

ة السالح التشيكي في ن في صفقن تسور وهو أحد الضالعين الرئيسي    يشير تسفي ب
همية كان يجدر أللى مسألة غاية في اإ The Palyam &Aliya Betدراسة في موقع 
ليها، ولو من باب التعرف على إ يلتفت ْأن" السالح التشيكي"ث عن بمن يريد الحدي

ه خالل االحتالل َّلى أنإويلفت بن تسور . ت على الشيوعيين ينفلْالسياق التاريخي قبل أن
لتشيكوسلوفاكيا وضع هيرمان غويرينغ، وهو نائب هتلر يده على شركة سكودا النازي 

نتاج السالح، وأتبعها إللى مصانع إهذه المصانع ّوحول . للسيارات في تشيكوسلوفاكيا
 .لمانيأل وضعه في خدمة المجهود الحربي ابمجمع هيرمان غورينغ الذي

 
لى تشيكوسلوفاكيا وتحريرها إتي ب ودخول الجيش االحمر السوفيي    ومع نهاية الحر

فرة ا كميات هائلة وفائضة من االسلحة ومن مصانع السالح كانت متوَّمن النازيين فإن
بكثافة تفوق حاجات البالد بكثير، بينما تئن البالد من نقص حاد في المنتوجات المدنية 

كما يلفت . ةتياجات المدنيسلحة واستيرد االحألمية وتبحث عن وسائل للتخلص من اواليو
. سلحة مع غير الدولأشيكوسلوفاكي كان يمنع عقد صفقات  القانون التَّأنلى إالرجل 

 .ثيوبيةألها بشكل سري على أوراق الدولة اومن هنا جرى تزوير الصفقة وعقد
 

بائس على الشيوعيين بد هذا الملف واالفتراء الأللى اإ    ولكي ننهي مرة واحدة و
، دعونا نتابع ما يسجله بن تسور حول الشخصيات التي كانت  تاريخهمىواالفتراء عل

إن االتصاالت حول شراء أسلحة من : "يقول. ضالعة في صفقة السالح التشيكي
، عندما قام موشيه سنيه رئيس الدائرة السياسية في 1947تشيكوسلوفاكيا بدأت في تموز 

، بطرح )1956 العام وعضو قيادة مبام حتى(الوكالة اليهودية في أوروبا في حينه 
". الموضوع أمام نائب وزير الخارجية فالديمير كليمنتيس، وحصل على موافقته المبدئية

أوتو . لى براغ دإ أوفد بن غوريون 1947ائل نوفمبر في أو: "ويضيف بن تسور
فيليكس، وهو محام مولود في المدينة وله كثير من االصدقاء في صفوف الجهاز 

ول األكانون /ر ونحو نهاية ديسمب...ات شراء االسلحة هناكالحكومي لفحص امكاني
ولى، أ فيليكس صفقة  تكللت جهوده بالنجاح عندما أنهى إيهود أفريئيل وأوتو1947

ا في بمساعدة تاجر السالح الروماني اليهودي روبرت أدام أبراموفيتش تم توقيعها رسمي
ريك وزير خارجية ا بمساعدة الفتة من جان مس1948أواسط كانون الثاني 

 ويواصل بن تسور كيف واصل المبعوثان فيليكس وأفريئيل مساعيهما ..."تشيكوسلوفاكيا
 .بمساعدة تاجر ومعهما تاجر السالح الروماني عقد صفقات سالح إضافية أكبر منها

 
اليوم وتعثر مشروعهم في معاداة الشيوعيين، نابعة " المفترين المناوبين"    إن مشكلة 

 تاريخ الشيوعيين وتاريخ عصبة التحرر الوطني بشكل خاص، موثق بكثافة وفي َّعن أن
نفسهم حتى عناء البحث عنها  أ يكلفونكم هائل من الوثائق المحفوظة المتوفرة، التي ال

. 1949وحتى العام  1943ا في الفترة الممتدة بين ربيع العام ًواالطالع عليها، وخصوص
ّ تراث الشيوعيين موثق وراسخ بقوة أكبر، ليس في َّ أنكبر نابعة عنألولكن طامتهم ا

ما في قلوب الناس وذاكرتهم الجماعية والفردية، َّنإوثائق الورقية واألرشيفات فقط، وال
ومعاركهم الشعبية وأهازيجهم، وفي ضمير الشعب الفلسطيني وفي اجتراح معركة 

 بيوت الناس وأماكن عملهم، بين البقاء، وفي الرواية المحكية والوعي العام المنتشر داخل
عائالت العمال والفالحين والمثقفين الثوريين وصغار التجار ووسط الطالب والشباب 

  .والرجال والنساء، وكل قطاعات شعبنا الوطنية والتقدمية
 

    لقد أثبتت تجارب الشعوب المكافحة من أجل حرياتها في كل مكان، أن كل محاولة 
فين التباعد واالغتراب بين الجماهير الشعبية المنخرطة في النضال لخلق التنافر ودق أسا

الوطني والتحرر االجتماعي وبين الشيوعيين وافتعال التناقض بينها وبينهم، كانت تصب 
ا ا في خدمة المتآمرين على الشعوب لإليقاع بالجماهير وترويضها وتطويعها بعيدًًدائم

   إلمبريالية وأتباعها الرجعيينة لعن زخم وحدة الصف الكفاحية المعادي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 منطقي يثبت وجود هللا، أما اإلثباتات الغيبية فهي فقط  ال يوجد برهان علمي أو

إلرضاء جهل الناس ودغدغة مشاعرهم وغرائزهم والتالعب بهم كالدمى، ولكن هل 
  يوجد برهان علمي ومنطقي عقلي على عدم وجود هللا؟

 
ًميا لم يثبت وجود هللا من عدم وجوده فليس هناك برهان مادي يجعل اإلنسان يوقن أن عل

لكن إذا ما  .هللا هو كذا وكذا وهو مكون من كذا وكذا وتركيبته وآلية عمله هي كذا وكذا
أردنا بالحجة المنطقية العقلية أن نثبت عدم وجود هللا فإن اإلسالم خير وأقوى دليل 

  .ة وبينة على عدم وجودهوبرهان وإثبات وحج
 

  ًدمحم نبيا: ًأوال
القارئ للسيرة الصلعمية السوداء وما فيها من إرهاب وديكتاتورية واغتصاب واستعباد 
وذبح وشهوانية وأالعيب أطفال وتناقضات واختالقات وأفالم كرتون هوليوودية ال يمكن 

له يصطفي هكذا كائن أن هناك إ" ال التكفير ... إذا كان يستطيع التفكير"أن يقنعه 
ًشهواني نبيا ليرسل معه رسالته، فخالق العقل ال يمكنه أن يفعل نقيضه حسب الكافر ابن 
رشد، وهنا الدليل المنطقي اإلنساني لإللحاد، فلو كان هناك إله لما رضي أن يكون هذا 

  .ًالمريض النفسي والمهووس الجنسي مغتصب الطفلة والسبايا نبيا له
 

  خ اإلسالم األسودتاري: ًثانيا 
وإذا أردنا أن نقيس على هذا القياس ونسوق عليه فإن تاريخ خلفاء الصلعوم وآله 
وأصحابه األسود الذي يندى جبين العقل واألخالق له يثبت عدم وجود هللا، فلو كان هللا 
ًموجودا لما سمح لهؤالء المجرمين السفاحين األفاقين المنافقين من أبو بكر حتى 

أن يتكلموا باسمه ويفكرون عنه، فكلهم بال استثناء وحسب الرواية اإلسالمية إيردوغان 
الغير سلكونية مجرمي حرب وطغاة وديكتاتوريين وإرهابيين بكل المقاييس العقلية 

  .اإلنسانية
 

  القرآن والحديث والشريعة اإلسالمية: ًثالثا
ًفق شكال تخيلوا أن هناك إله يرضى بأن يكون كتاب سطحي منحول مسروق مل

َّومضمونا هو كتابه، كتاب إرهابي ديكتاتوري متعدد األوجه مائع زئبقي مثل كتابه  ً
وجامعيه ال هوية عنده وال منطق إال منطق التالعب بالمغفلين، كتاب مليئ بالتناقضات 
والسذاجات والهفوات، وهذا ينطبق على الحديث والفقه اإلسالمي، فهذه الكتب القميئة 

ًن دليال على أن إله المسلمين ليس هو هللا، فهي دليل قاطع على نفي وجوده، التي إن لم تك
ًفلو أن هللا حقا كان موجودا، لما سمح لهكذا أشياء حقيرة أن تتحدث وتحدث باسمه ً.  

 
  ًأخيرا إسالم البترودوالر

الديكتاتورية  -ُتخيلوا أن سادة اإلسالم السني هم عبيد أمريكا وإسرائيل في الخليج 
شيعية ليست تحت سيطرتهم ولكن هذا ال ينفي عنها الطغيان والديكتاتورية اإلسالمية ال

ُالتي هي تحت سيطرة اإلمبريالية األمريكية بشكل غير مباشر فهي البعبع للسنة ليدفعوا 
، وهم يتنافسون فيما بينهم مع مشايخهم على التالعب بالدين اإلسالمي المتالعب -المزيد 

 لصالحهم وصالح أربابهم في البنتاغون والسي أي إيه وغيرها من ًبه أصال وتجييره
هههه، كما يتنافسون بشراسة على تقبيل أبخاش سادة البيت األبيض " الكفر"مؤسسات 

ووضعها على رؤوسهم إلرضائهم، وهم يدفعون المليارات لذلك، فآل سعود أو ثاني أو 
ًنهيان أو حتى من هم أقل ثراء من سادة المسلمين  هم من يمولون اإلسالم برضى من َ

سادتهم الكفار إن لم يكن بأمر منهم ليبقى المسلمون وثرواتهم تحت السيطرة الغيبية، 
فاإلسالم أداة سيطرة إمبريالية قديمة أعادت إحياءها أمريكا منذ الجهاد في أفغانستان إلى 

ليستخدموه من الجهاد في سورية، وهؤالء البلهاء من سادة المسلمين هم من يدعمونه 
أجل مصالحهم العائلية ومصالح أمريكا وإسرائيل االستراتيجية التي تتناقض بالمطلق مع 
ًمصالح المسلمين السذج الذين ضيعوا العقل فضاعوا معه، فتخيلوا أن إلها خلق لنا العقل 

  ؟؟!!ليفضلنا على الحيوان يقبل بهؤالء المخانيس سادة ومسيطرين على دينه
   قبل حتى ديونيزوس الشهواني هؤالء البهاليل سادة دينهأكيد ال يلتبا


 

 

 وائل باهر شعبو

 سورية

 



  

  اليساري
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 من المؤسف جدا أن يسكت اإلعالم العالمي، خاصة الثقيل منه الممثل في لنه إ

 جمجمة من أبطالها من ضمن مئات إن لم يكن 24الفضائيات على حادثة نقل الجزائر
آالف الجماجم التي تعرضها فرنسا في متاحفها بعد ما تقطع رؤوسهم، فهل هؤالء 

، أليس 2005فيفري23لساكتون يدعمون قانون تمجيد اإلستعمار في فرنسا الصادر في ا
عار على فرنسا اإلستعمارية أن تقتل مقاومين لها في الجزائر، وتقطع رؤوسهم بكل 
وحشية، ثم تفتخر بذلك بوضعهم في متاحف يتفرج عليها اإلنسان، ولعل يستغرب 

أن فرنسا اإلستعمارية كانت تصور الجزائريين البعض الظاهرة، فليعلم القاريء الكريم 
 بأنهم همج متوحشين، وكل مقاوم لها هو رافض للحضارة والتمدن، فقد 19 في القرن

عشرات الكتب والمقاالت حول ما تدعيه فرنسا اإلستعمارية أنه 19 نشرت في القرن
ن الفرنسيين همجية الجزائريين كي تعطي شرعية لجرائمها، فقد كان كل القادة العسكريي

يفتخرون في كتابات لهم وفي رسائل إلى آهاليهم بتلك الجرائم وأفعالهم الشنيعة التي يندى 
لها جبين اإلنسان، مثل إفتخار سانت آرنو وبيبلسيي وغيرهم من قادة كبار في الجيش 
اإلستعماري بإحراقهم قبائل بأكملها هربت إلى مغارات هروبا من همجيتهم كما وقع مع 

 العوفية في جبال الظهرة بمستغانم وكذلك قبيلة أوالد رياح قرب العاصمة وغيرها قبيلة
من الجرائم الكثيرة جدا، وبالتالي لما اإلستغراب من عرض جماجم هؤالء األبطال 
الجزائريين من طرف أناس كهؤالء يفتخرون بأعمال يندى لها جبين اإلنسان السوي، 

مارية بعنصريتها مقرونة ببشر يعانون من أمراض وهذا ما يدل على أن الظاهرة اإلستع
 .نفسية خطيرة جدا

  
 التي استردتها الجزائر إلعادة دفنها يجرنا للتعريف بها، 24ن حديثنا عن هذه الجماجم إ

فهي تحمل داللة لعل اليفهمها غير العارفين بتاريخ المقاومات في الجزائر، فهؤالء كلهم 
ة على كل التراب الجزائري بعد شهور من إلقاء استشهدوا في إطار مقاومات متفرق

المهمة "القبض على األمير عبدالقادر وإدعاء فرنسا انه إستسالم منه، وأنه أقتنع ب
لفرنسا في الجزائر، لكن خفي عليها أن األمير قد قهر بفعل خيانات وحصار " التمدينية

ن الهدف من ذلك من كل الجهات، وكان من شروطه هو عدم المساس بأصحابه، وقد كا

هو مواصلة مشعل المقاومة على يد هؤالء الذين كانوا قادة صغار في جيش األمير 
عبدالقادر، فانتشروا في كل مناطق البالد، فقد عرفت الجزائر في تلك الفترة عشرات 
المقاومات، لكن حاول اإلستعمار إخفاء ذلك وحاول إعطائها طابع محلي، فاإلستعمار 

ستمرارية لمقاومة األمير عبدالقادر التي شملت كل التراب الوطني كان يعلم أنها إ
المهمة "وإقتناعة ب" إستسالمه"بواسطة قادة صغار في جيشه، وهو ما يدحض فكرة 

  .لفرنسا في الجزائر" التمدينية
 

فإن كانت مختلف األبحاث لم تؤكد لنا إلى حد اليوم عن وجود ثورة شاملة آنذاك إال أن 
ن ينكره أحد هو وجود الكثير من الذين قاتلوا تحت لواء األمير عبد القادر ما ال يمكن أ

في مختلف هذه االنتفاضات كالشريف بوزيان والحاج موسى الدرقاوي في الزعاطشة 
وأحمد بن عمر العيساوي بمجانة وبن شبيرة ببوسعادة وبوبغلة وبن سالم بالقبائل 

در وبعد نظره عندما اشترط عدم المساس وغيرهم، مما يؤكد صحة طرح األمير عبد القا
بأصحابه مقابل االستسالم الن هؤالء هم الذين حملوا مشعل المقاومة بعدما أبقوا شعلتها 

 .مستمرة لمدة طويلة
 

وقد كانت من أهم هذه المقاومات آنذاك مقاومة زعاطشة بقيادة الشيخ بوزيان في 
اب في مذكراته، ونشير أنه بعد ما الزيبان، والتي تحدث عنها الجنرال هيربيون بإسه

قضى عليها أمر هيربيون بعلق رأس الشريف يوزيان وابنه والحاج موسى الدرقاوي 
عند مدخل بسكرة كي يتأكد جميع السكان بأنه قتل، ولم يهرب إلى المناطق المجاورة 

ضات فيثير فيهم األمل بمواصلة االنتفاضة، فكأنه كان يدرك أن هذه المقاومات واالنتفا
 جزائري معهم دون 800كثيرا ما ترتبط بزعمائها، كما قتل الجنرال هيربيون أكثر من 

إحصاء الموجودين تحت األنقاض واستعمل في ذلك طرقا وحشية يندى لها جبين 
فلم يشر هيربيون في مذكراته إلى مختلف االنتفاضات التي عرفتها البالد  .اإلنسانية

ي لها عالقة قريبة بانتفاضة الزعاطشة كانتفاضة ابن آنذاك باستثناء البعض منها الت
شبيرة في بوسعادة وعبد الحفيظ المنهي في األوراس وانتفاضة أوالد سحنون في بريكة، 
فهل أراد هيربيون إبعاد أي عالقة بين مختلف هذه االنتفاضات مما يمكن أن توحي أن 

بعضها فقط لتبرير المصاعب هناك انتفاضة شاملة هزت البالد، إال أنه اضطر إلى ذكر 
 .التي القاها في القضاء على انتفاضة الزعاطشة

 
فليعلم القاريء الكريم أنه بمجرد ما وطئت أقدام اإلستعمار الفرنسي في الجزائر، شرع 
الشعب الجزائري في المقاومة، وقد أخذت طابعا مسلحا منذ البداية، فنجد مقاومة دمحم بن 

طلقت من منطقة القبائل، والذي كبد جيش اإلحتالل خسائر زعموم في المتيجة التي ان
فادحة في معركة البليدة، وكان مدعوما من الطريقة الرحمانية بقيادة الشيخ الحاج علي 
السعدي، لكن لم تستمر هذه المقاومة مدة طويلة، لكنها التحقت بمقاومة األمير عبد القادر 

  .فيما بعد
 

در من أكبر هذه المقاومات، وقد وتعد مقاومة األمير عبد القا
، لكنها أمتدت إلى عامة 1932انطلقت من الغرب الجزائري عام 

التراب الوطني، وما ميز مقاومة األمير عبد القادر هو إدراكه 
بضرورة إقامة دولة يرتكز عليها لمقاومة اإلستعمار وإعادة بناء 

رية األمة الجزائرية وإتخاذها قاعدة إلستعادة األرض الجزائ
كلها، ولهذا وسع نفوذ هذه الدولة إلى أغلب التراب الوطني، فقسم 
البالد إلى ثمانية أقاليم غطت كل البالد الجزائرية بإستثناء 

  هذــوذ هـــا الفرنسيون، وامتد نفــ عليهان يسيطرــالمناطق التي ك
ى والصغرى،  الجزائري كله ومليانة والمدية وبالد القبائل الكبر  المقاومة إلى الغرب

كما كان له والة له في الصحراء والجنوب الشرقي، لهذا يمكن لنا القول أنها مقاومة 
  .وطنية شاملة بأتم معنى الكلمة

 
وقامت إلى جانب مقاومة األمير عبد القادر مقاومة أخرى غطت أجزاء من الشرق 

من -عبدالقادرأي أحمد باي واألمير –الجزائري بقيادة أحمد باي، ولم يتمكن الطرفين 
توحيد المقاومة، ويعود سبب ذلك إلى إختالف حاد بينهما تمتد جذوره إلى الفترة 
العثمانية، أي قبل اإلحتالل الفرنسي للجزائر، فيجب أن نشير إلى أن عائلة األمير عبد 
القادر، وبالضبط أبو األمير الشيخ محي الدين كان معارضا للسلطة العثمانية القائمة في 

، وأراد األمير أن يقيم دولة جديدة 1925ر عشية اإلحتالل، وقد تعرض للنفي عام الجزائ
في الجزائر، وتضع قطيعة مع أسس الدولة القديمة التي أقامها العثمانيون، وهذا كله على 
عكس ما يرغب فيه أحمد باي الذي أراد إحياء الدولة القديمة، وأعتبر نفسه إستمرارية 

وقد كان هذا الصراع بين الطرفين، إضافة إلى عقد األمير عبد لهذه الدولة القديمة، 
 هي التي سهلت على هؤالء األخيرين من 1937القادر معاهدة تافنة مع الفرنسيين عام
، ولهذا يحمل البعض األمير عبد القادر 1837اإلستيالء على مدينة قسنطينة عام 

ير آخر، وهو بناء دولة جزائرية مسؤولية هذا السقوط، لكن نعتقد أن األمير كان له تفك
ممتدة على كل التراب الوطني، وأن سقوط أحمد باي في نظره هو سقوط نهائي للنظام 

  .العثماني القديم الذي كان يعارضه وميالد لنظام دولة جزائرية جديدة 
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، وأفضل 1947عام " إستسالم األمير عبد القادر"لكن في األخير سقطا كالهما، وذلك ب
قاء القبض عليه بعد الحصار الفرنسي له وتخلي بعض القبائل عنه ومحاصرته، القول إل

باإلضافة إلى الضغط المغربي عليه، وعرف أحمد باي نفس المصير، ورغم لجوئه إلى 
، وهو قابع في 1853جبال األوراس، إال انه أضطر إلى اإلستسالم حتى هو، ليموت عام 

ي األمير عبدالقادر وأحمد باي، إال أن الجزائر ورغم فشل مقاومت .المحمية اإلستعمارية
لم تهدأ بعدهما، فقد ظهرت مقاومة في الجنوب الشرقي، وبالضبط بزعاطشة في بسكرة 
بقيادة الشيخ بوزيان، وهو يعد أحد قادة ضباط مقاومة األمير عبد القادر، وقد جاءت هذه 

 بعد 1849د انتهت عام اإلنتفاضة كرد فعل على الزحف اإلستعماري على المنطقة، وق
مذبحة يندى لها جبين اإلنسانية، فقد علقت رأس كل من رأس زعيمها بوزيان وإبنه عند 

  .مدخل مدينة بسكرة، كي يعتبر بها الجزائريون وتخويفهم وترهيبهم
 

وظهرت في نفس هذه الفترة عدة مقاومات هنا وهناك مثل إنتفاضة بن شبيرة ببوسعادة 
الخنقي باألوراس وإنتفاضة أوالد سحنون ببريكة وغيرها من وإنتفاضة عبدالحفيظ 

عمار من القضاء عليها في اإلنتفاضات التي لم تتمكن من توحيد جهودها، مما مكن اإلست
كما ظهرت مقاومة أخرى بقيادة الالفاطمة نسومر وبوبغلة في منطقة  .زظرف وجي

ف على المنطقة إلحتاللها، القبائل التي هبت كلها لمواجهة الجيش اإلستعماري الزاح
، وما ميزها هو قادتها، فألول مرة 1957م  حتى عا1853وأمتدت هذه المقاومة من عام 

نجد إمرأة على رأس المقاومة الجزائرية ضد اإلستعمار الفرنسي، وإلى جانبها رجل هو 
بوبغلة الذي كان أيضا ضابطا في جيش األمير عبد القادر مثل الشيخ بوزيان، ولشراسة 

الت، وعلى رأسها هذه المقاومة الجزائرية كان يقود المعارك ضدها العديد من الجنرا
الحاكم العام للجزائر راندون، وقد تكبد جيش اإلحتالل خسائر فادحة وأنهزموا في 
معارك عدة، مثل معركة إيشريضن، كما برزت ظاهرة جديدة في هذه المقاومة هي 
ظاهرة المسبلين، وهي تشبه إلى حد ما ظاهرة الكاميكاز عند اليابانيين، ولم يتمكن 

لفرنسي من القضاء على مقاومة الال فاطمة نسومر وإلقاء القبض الجيش اإلستعماري ا
عليها إال بإستخدام المكر والخديعة، وماتت في السجن، وأخضعت المنطقة كاملة ألول 
مرة في التاريخ، ألنه لم يتمكن أي إحتالل منذ القدم من ولوج هذه المنطقة والسيطرة 

  .عليها كاملة
 

د سيدي الشيخ في الجنوب الغربي الجزائري، وبعد  ظهرت مقاومة أوال1864وفي عام 
فشلها في المنطقة عادت مرة أخرى بعد سنوات، لكن هذه المرة على أتباع آخرين 
للطريقة الشيخية، وكان على رأسها الشيخ بوعمامة في نواحي عين الصفراء، لكن حتى 

ويلة، وعرفت هذه المقاومة جاءت بعد زحف إستعماري على المنطقة، وقد دامت مدة ط
صراعات قبلية بين الجزائريين ، وكان ذلك أحد أسباب فشلها، وانتهت بلجوء الشيخ 

  .بوعمامة إلى المغرب األقصى
 

وتعد إنتفاضة الشيخ المقراني والشيخ الحداد في منطقة القبائل إحدى أكبر هذه 
رية، ألنها لم تكن اإلنتفاضات، ولو أنها لم تدم فترة طويلة، لكنها أقلقت السلطات اإلستعما

وليدة رد فعل مثل الكثير من اإلنتفاضات، بل جاءت إستغالال لوضعية سياسية عالمية، 
وهي هزيمة فرنسا وإنشغالها بحربها مع بروسيا في أوروبا، فأراد المقراني إستغالل 
ذلك لطرد اإلستعمار، واستعان بالشيخ الحداد لتعبئة الشعب الجزائري، وقد أمتدت هذه 

تفاضة من الشرق الجزائري وأمتدت غربا إلى نواحي شرشال، وكانت مركزها اإلن
الرئيسي منطقة القبائل، كما حاول أحد أبناء األمير عبد القادر المجيء إلى الجزائر 
إلعطاء دفع لهذه اإلنتفاضة في الصحراء، لكنها أنتهت بإستشهاد الشيخ المقراني، وإلقاء 

منهم الشيخ الحداد وأبناءه، وقد نفي الكثير من هؤالء القبض على الكثير من قادتها، و
الثوار إلى كاليدونيا الجديدة، وأتخذت ذريعة لمصادرة آراضي الجزائريين وإفقارهم 

  .بشكل رهيب
 

ويمكن القول أن إنتفاضة المقراني والشيخ الحداد هي أكبر آخر اإلنتفاضات التي عرفتها 
رت إنتفاضات أخرى هنا وهناك، ومنها الجزائر في القرن التاسع عشر، لكن ظه

، ومقاومة الشيخ آمود في بالد 1879إنتفاضة دمحم بن عبد هللا بتوابة في األوراس عام 
 التي كانت كرد فعل على الزحف اإلستعماري على المنطفة، كما 1896الهوقار عام 

 التركي نجد مقاومة بوشوشة في الصحراء، ونجد في بداية القرن العشرين إنتفاضة عيد
، وهي تشبه إنتفاضة المقراني 1916، وكذلك ثورة األوراس عام 1901بعن الدفلى عام 

  .والحداد في إستغاللها الوضع الفرنسي الذي كان مشغوال بالحرب العالمية األولى
 

وكي نفهم أسباب فشل هذه اإلنتفاضات ثم تراجعها في نهاية القرن التاسع عشر، يجب أن 
  .صياتها وطبيعتهانتطرق إلى بعض خصو

 
تتميز إنتفاضات القرن التاسع عشر بعدة خصوصيات ومميزات، لكن بعض 

 :الخصوصيات هي التي انقلبت عليها، وكانت سببا في فشلها، ونذكر من ضمنها
كانت أغلب اإلنتفاضات عبارة عن ردود فعل تجاه الزحف اإلستعماري، مثل  -1

يخ آمود وزعاطشة بقيادة الشيخ بوزيان، ولم إنتفاضات بوعمامة والالفاطمة نسومر والش

تتحرك إال عندما وصل العدو إلى مشارف تلك المناطق، وبالتالي كانت المبادرة في يد 
ويمكن أن نستثني ضمن هذه اإلنتفاضات إنتفاضة الشيخ المقراني  .الجيش اإلستعماري

رادوا إستغالل الوضع والحداد في منطقة القبائل، حيث كانت المبادرة من الثوار الذين أ
-الفرنسي وضعفها أثناء حربها مع بروسيا، وندخل أيضا ضمن نفس المسعى ثورة ا

  .1916ألوراس عام 
 

أما بالنسبة لألمير عبد القادر، فقد كانت في البداية مجرد رد فعل على اإلحتالل الفرنسي 
دين، لكن أخذت لوهران وأجزاء من الغرب الجزائري، وكانت بقيادة أبيه الشيخ محي ال

هذه المقاومة على يد األمير عبد القادر طابعا آخر تتجاوز رد الفعل إلى التخطيط 
  .واإلستراتيجية العالية، بل وصلت إلى درجة بناء دولة بكل أركانها

 
تركيز كل المقاومات واإلنتفاضات على الجانب العسكري البحت دون أي عمل  -2

مقاومة األمير عبد القادر التي أخذت طابع بناء سياسي ودبلوماسي، ونستثني في ذلك 
دولة وأمة وإقامة عالقات دبلوماسية مع قوى عالمية مثل إسبانيا وأنجلترا، بل حتى مع 
عدوته فرنسا، كما اهتم بعدة أمور أخرى كالتعليم والثقافة واإلدارة، فقد كان رجل دولة 

أحمد باي الذي بقي على عالقة بأتم معنى الكلمة، ويمكن أن نذكر إلى جانبه مقاومة 
بالدولة العثمانية، واستهدف طرد المستعمر وإعادة إحياء تلك الدولة، ولعل هذا هو سبب 

  .خالفه مع األمير عبد القادر، وعدم توحيد جهودهما لطرد المستعمر
 
محدودية أغلب اإلنتفاضات في المكان، ويعود ذلك إلى أنها نتيجة ردود فعل على  -3

ماري أو مساس له ببعض آراض األعراش كما سبق أن أشرنا إلى ذلك آنفا، زحف إستع
ويمكن أن نستثني في محدودية المكان مقاومة األمير عبد القادر التي غطت جزء كبير 
جدا من التراب الجزائري، بل أمتدت من الغرب الجزائري إلى أقصى الجنوب الشرقي 

دية ومليانة وغيرها وصوال حتى إلى بسكرة الجزائري مرورا بمنطقة القبائل ومناطق الم
كما حاول المقراني والحداد مد إنتفاضتهما إلى كل الجزائر فغطت . ومشارف الصحراء

مناطق واسعة في الشرق الجزائري والصحراء، لكن لم ينضم إليها الغرب الجزائري 
ائل بسبب عملية مؤامراتية ومخابراتية إستعمارية، حيث زورت هذه المخابرات رس

لألمير عبد القادر يطالب فيها السكان بعدم اإللتحاق بها وفاء منه لعهده مع الفرنسيين، 
وذلك ردا منه على سؤال وجهه له بعض أعيان المنطقة حول الموقف الواجب إتخاذه 

  .تجاه هذه اإلنتفاضة
 
هذا  إرتباط كل اإلنتفاضات بزعيم، ولهذا كلما قضي على الزعيم أنتهت اإلنتفاضة، و-4

ينطبق على كل اإلنتفاضات، وهو أحد عيوبها القاتلة، ولهذا ركزت جبهة التحرير 
 على أن اليكون زعيم للثورة أو شخصنة لها، وبقيت 1954الوطني أثناء ثورة نوفمبر

تابعة لتنظيم عسكري وسياسي، ينتج القيادات والنخب المحلية والوطنية في حالة القضاء 
  .سجنهاعلى القيادات السابقة أو 

 
إرتباط كل اإلنتفاضات بالطرق الصوفية، ويمكن أن نستثني في ذلك إنتفاضة الشيخ -5

المقراني، لكنه أستعان بالشيخ الحداد من الطريقة الرحمانية الذي تمكن من تعبئة الشعب، 
ونجد مثال أن مقاومة األمير عبد القادر وراءها الطريقة القادرية، ومقاومة الشيخ 

د سيدي الشيخ نجد وراءها الطريقة الشيخية، ومقاومة بومعزة الطريقة بوعمامة وأوال
الطيبيبة، وكل من مقاومة بن زعموم ثم الال فاطمة نسومر ثم المقراني والحداد ودمحم بن 

  .عبدهللا، نجد وراءها جميعا الطريقة الرحمانية
 

نتفاضات، ولهذا وقد أدرك اإلستعمار مدى الدور الذي لعبته الطرق الصوفية في كل اإل
لجأت إلى القيام بدراسات علمية ودقيقة حولها، وذلك كله بهدف إيجاد الطرق واألساليب 
المثلى إلحتوائها أو تحييدها على األقل، بل فكرت في طرق إلستخدامها لمصلحة 
السلطات اإلستعمارية، وقد نجحت اإلدارة اإلستعمارية في ذلك مع الكثير من الطرق 

 هو الذي يفسر لنا مدى تراجع المقاومات واإلنتفاضات في الجزائر منذ الصوفية، ولعل
 .أواخر القرن التاسع عشر

 
يتبين لنا مما سبق أن أسباب فشل هذه اإلنتفاضات والمقاومات تكمن في خصوصياتها 
ذاتها التي أوردناها مثل محدوديتها في المكان وعدم السعي لتوحيد الجهود، كما كان 

جرد رد فعل مما أفقدها روح المبادرة واإلمساك بها، كما ارتبطت بالزعيم الكثير منها م
مما جعلها تنتهي بمجرد ما يستشهد أو يلقى القبض على زعيم المقاومة، ونذكر من هذه 
األسباب قدرة اإلستعمار الفرنسي من إحتواء الكثير من الطرق الصوفية التي كانت وراء 

  .كل المقاومات واإلنتفاضات
 

 من دراسة كل هذه 1954 تمكن مخططو الثورة التحريرية في ليلة أول نوفمبر وقد
المقاومات واإلنتفاضات وإستخراج عيوبها وأخطائها لتجنبها أثناء هذه الثورة، وهو ما 

مسلح والعمل سمح لها بتحقيق اإلنتصار وطرد المستعمر الفرنسي بالمزج بين العمل ال
  السياسي والدبلوماسي



  

  اليساري
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  يكفي أن يشتم أحدهم من طائفة أخرى، أو مذهب مغاير، مقدساتنا حتى نظهر

نعتقد أن اآلخر المغاير لنا عليه أن . ربما وصلت بنا اإلثارة حد استخدام العنف. اهتياجنا
ء في األمر موقف منطقي خاطى. يحترم مقدساتنا، أو على األقل أن ال يبدي عدم احترامه

  .وآخر أخالقي خاطئ
 

. ًلو كان اآلخر يحترم مقدساتنا احتراما حقيقيا لكان عليه أن ينضم الى مذهبنا أو الى ديننا
لكنه مختلف في معتقده، مغاير في ايمانه، طبيعي أن يتعلق بمقدسات أخرى وأن يمارس 

 .الطقوس التي تؤكد ذلك
 

يعني . راءه السلبية تجاه مقدساتنامن ناحية أخرى على المغاير أن ال يبدي عواطفه أو آ
ًنريد مجتمعا من . ًذلك أننا نطلب منه أن يضمر غير ما يظهر، أي أن يكون منافقا

االحترام المتبادل يعني أن يبدي كل واحد . المنافقين الذين ال يحترم الواحد منهم اآلخر
ال . لرأي اآلخرالتهذيب يعني أن تكون لدي القدرة على تحمل ا. ًرأيه، وأن يكون صريحا

وال يعني التقديس أن ألطف رأيي . ًيعني التهذيب أن أفرض على اآلخر أن يكون منافقا
االعتقاد . االعتقاد المطلق كفر مطلق. بمقدسات اآلخرين، بل أن ألطف رأيي بمقدساتي

يتراجع اإليمان أمام المعتقد وأمام الطقوس . ًاإليمان ال يكون إال مطلقا. غير اإليمان
ما يتنافس معهما، ويتراجع اإليمان عن إطالقه ويقترب المعتقد والطقوس من عند

اإليمان هو في األساس عالقة با ومن بعده ببعض األنبياء وببعض الطقوس . االطالق
هو حق لكل . هو بمعنى ما تخل عن المحاكمة العقلية وتجاوز للبرهان. التي تثبت اإليمان

ما دامت .  التبجح به مباهاة تشبه المنافسة في الموضة.فرضه على اآلخرين ظلم. انسان
وإذا أهين هذا اإليمان فإنه يفترض بي أن . عالقتي با صادقة فإنها ال تمس وال تخدش

أرى أن صاحب اإلهانة سوف يالقي عقوبته عند هللا وأن حلولي مكان هللا في إنزال 
أؤمن با وأن أعتقد في نفس الوقت ال يمكنني أن . العقوبة هو تجديف على الذات اإللهية

أني أحل مكانه، أو أنوب عنه، إال وأكون قد أخذت صالحيات لنفسي ال يمكن أن يخولني 
ًهللا مطلق ال يتجزأ وبالتالي ال يخول بعضا منه لكائن غيره. أياها هللا ّ هو أصل الكائنات . ّ

 .ويبقى كذلك
 

رأيهم بمقدساتها ال يمكن وصفها إال ُهذه الكائنات التي تثار عندما يبدي اآلخرون 
ّبالضعف؛ ضعف الشكيمة بمعنى عدم القدرة على التحمل، وضعف الرأي الذي يحتاج 

الرأي الضعيف يحتاج الى . الرأي السديد يفرض نفسه بقوة العقل. الى تدعيمه بالعنف
ي شمال يكفي أن يرسم أحدهم ف. ًوالعنف ليس برهانا. ليس لديه برهان إال العنف. العنف

ّغرب أوروبا كاريكاتورا ألحد مقدساتنا حتى نقوم بمظاهرات ونكسر زجاج محالت  ً
أو ما . يكفي أن يسخر غربي من مقدساتنا حتى تنشب بيننا حرب أهلية. ًبعضنا بعضا

 أال يعبر ذلك عن ضعف في بنيتنا النفسية والعقلية وحتى األخالقية؟. يشبهها
 

ومقدسات في القرن األول الهجري، واالنجرار الى الشتم والشتم المقابل لشخصيات 
أكثر . صدامات بشأن ذلك، يعنيان أننا ما زلنا نعيش الماضي، وأن الماضي يعيش فينا

أهم من هموم معيشتنا في حين أن بلدنا يعاني أزمات . من ذلك، الماضي أهم من الحاضر

فاحش الى الفقر المتزايد متعددة من الكهرباء الى المدخرات في المصارف الى الغالء ال
، ً)ال تملك شيئا(الى هبوط موقعنا في السلم االجتماعي من طبقة وسطى الى بروليتاريا 

يكاد . الماضي أهم من الحاضر. ّالى بروليتاريا رثة تعيش على التسول واالستعطاء
فهل سنبقى حتى نؤمن أو نمارس طقوسنا ومعتقداتنا؟ . الماضي يؤدي بنا الى التهلكة

المؤامرات موجودة لكن الضعف كل . ليس في األمر مؤامرة علينا. دمر أنفسنا بأنفسنان
. ليست السلفية إال العيش في الماضي. الضعف أن تستطيع المؤامرات إثارتنا بهذا الشكل

مع تطرف السلفيات يمكن القول أن لكل دين ومذهب . يبدو أن لكل دين ومذهب سلفيته
الداعشية تطرف مقرون بالعنف أدوات العنف . العنفداعشه، وإن اختلفت أشكال 

يحتاج ذلك الى من . والعنف المتبادل سهلة المنال، والتطرف آفة متغلغلة في أعماقنا
ًوال يستطيع تحريكه لو لم نكن موضوعا قابال. يحركه ً. 

 
لى ّإلغاء مراحل التطور والقفز من فوقها ا. ّالتاريخ تطور. ال مجتمع وال أمة دون تاريخ

كل ذلك يعني أننا نعيش خارج التاريخ، . الماضي للعيش فيه هو جوهر السلفية والداعشية
حاضرنا هو عزلة عن . ليس راهننا خروج الى العالم وانخراط فيه. بل خارج الحاضر

نحتج . سواء فرضت علينا العزلة أم ارتضينا بها، هي في األساس تخلفنا وهزيمتنا. العالم
وفي جميع األحوال . هناك شك إذا كنا نعرف عنها شيئا.  والحفاظ عليهابالثقافة الموروثة

تجاوز التراث، ورفعه عن كواهلنا، كي نستطيع التفكير بحرية دون ما يقيدنا هو مطلب 
ال خوف على التراث، الخوف علينا في . ال نتحرر إال عندما نتحرر من أنفسنا. أساسي

 ما خضوع الفرد للجماعة، ال اختيار الفرد الخضوع يعني بمعنى. عالقتنا مع التراث
الجماعة تصادرنا عند الوالدة، وتملي علينا فكرها وأراءها ما دمنا لم نتحرر . للجماعة

. ال نكترث للتاريخ الحقيقي. التراث ليس التاريخ هو رواية منحازة عن التاريخ. منها
الحرية هي في . ا عقلنانكترث فقط ألرائنا وهي في الحقيقة آراء من صادرونا واختطفو

في المقدس ال نقاش أو حوار أو بحث أو تمحيص، . إخراج تراثنا من المقدس الى التاريخ
إذا كان المعروض . في التاريخ كل تلك األمور ما عدا الخضوع. هناك فقط خضوع

ّأمامي تراثي، فإن علي أن أنزع صفة المقدس عنه كي أستطيع بالعقل إلغاءه أو إعادته أو 
 .م االكتراث بهعد
 

ّفي الحالة الراهنة يستطيع أي مدسوس في تجمع معين أن يهيج الناس بشتيمة واحدة  ّ ّ
هذا يجعلنا ضعفاء منقادين للمندس حتى ولو كنا . نثور كردة فعل. لمقدس من مقدساتنا

ّشديدي التمسك بمعتقداتنا، بل أكثر ضعفا كلما اشتد التمسك بها  ّيجدر بنا أن نغير معنى. ًّ
ّالتعصب لمذهب ما من االعتقاد المطلق الى االعتقاد النسبي، الى القدرة على الدفاع عن 

سنجد في . المذهب، الى الدفاع في ساحة عامة، الى إدارة الحوار مع اآلخرين علينا
 .مذهبنا ما يستحق تركه أو ما يستحق الحفاظ عليه

 
اع عن النقاش والحوار والبحث الخطأ األكبر هو االنغالق على المذهب والدين واالمتن

االنغالق يلغي ذلك كله . ّال تتطور قدرتنا العقلية وال تشتد نفسيتنا دون ذلك. والتمحيص
نحافظ على جملة من األفكار والمعتقدات ونتمسك بها، ونمتنع عن . ويمنع إمكانية حدوثه

إذا لم نلغ . وهذا خطر على أصحابه في مجتمع متعدد. هذا هو العقل المستريح. الحوار
ّالطائفية والمذهبية، وإذا لم نلغ انغالقهما فال أمل يرجى من التطور أو التسامح التسامح . ُ

َمع النفس التي تصير قابلة للنقاش فيما وضع لإلغالق والتسكير عليه. ًمع النفس أوال ِ ُ .
ًليس مطلوبا أن نكفر بما نعتقد جملة وتفصيال اث كما المطلوب هو التسامح إزاء التر. ً

 .ُإزاء الغير، والقبول بما يقال، دون عنف وأن تكون المواجهة بالنقاش عبر الكالم
 

مشكلتنا الكبرى أننا . ال نفهم معتقدنا إال عندما نضعه قيد النقاش مع آخرين من غير معتقد
ال . لذلك نهتاج عند سماع بعض التعابير، خاصة بالشتم أو التهكم. ال نفهم معتقداتنا

ّنحول كل شيء الى مأساة وال ندري أن السخرية أو . الصمود أمام السخريةنستطيع 
الكوميديا بما فيها السخرية تبعث على االبتسام . ًالكوميديا فن أرفع شأنا من المأساة

  . نحن مجتمع متعدد. والضحك
  

هذا يستدعي . ال خالص مما نحن فيه إال بالتسامح والرحرحة
ال نتعلم أن نجيد النقاش . لى النقاشاالبتسام والضحك والقدرة ع

بالمقارنة، إذا استخدمنا العقل، ندرك . إال بان يكون ذلك مع الغير
ال يمكن النقاش إال إذا . كم هي معتقداتنا على صواب أو خطأ

يستحيل أن تكون كل معتقداتنا أو . افترضنا بعض الخطأ عندنا
أنفسنا أقرب إذا افترضنا ذلك نقترب من اعتبار . آرائنا صحيحة

ّالبشري ال يتمتع بصفات هللا، . الى اإلطالق، والمطلق  وحده
ًكليا أو إفراديا ً. 

 
ّالواثق من نفسه يطرح معتقداته في سوق الحوار، ال يخشى التعرض للنقائض ويكون 

يبقى اإليمان با بين الفرد وربه وال . مستعدا للتغيير إذا اكتشف حقيقة غير ما كان يعتقد
 ،الخوف ليس على اإليمان بل على المعتقدات. ه أحد؛ باألحرى ال يمكن أن يمسه أحديمس

  الحوار حول المعتقدات ال يكون في ساحات. وخضوعها المتحان التاريخ أساس الحوار
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  . هم كل فريق فيها استفزاز اآلخرين
  

لمقدسات ً في التظاهرات ذات األمور المطلبية يكون خطأ زج األمور الدينية وتعريض ا
عندها ال يكون الحوار وال تتوفر شروطه، بل ما يحصل هو أخذ األمور . للسباب

لنتذكر أن في لبنان أزمات عديدة كل . المطلبية الى مكان آخر غير ما أراده أصحابها
التركيز على األمور المطلبية، أي البحث في الراهن، خير . منها كافية لتدمير الدولة

في الوقت الحاضر طرح . المقدسات القرن األول الهجريوأجدى من الرجوع الى 
األمور المطلبية في الساحة العامة يمكن أن يجمعنا، أما طرح األمور الدينية والمقدسات 

وال تطرح المقدسات واألمور الدينية في هذه . في الساحات فهو يفرقنا، أو يمكن أن يفرقنا
 . القضايا المطلبيةالساحات إال من أجل الفتنة، ومن أجل أن تضيع

 
. هو يعليها أو يحط من شأنها. ّال بد من التذكر أن معظم المقدسات هي من صنع االنسان

على كل . ال يحق ألي انسان الحلول مكانه وانتحال صفة التقديس. هللا وحده هو المقدس
هذا الناس هم الذين يمنحون صفة القداسة ل. حال، ال أحد يقدس نفسه اال ويكون عنده خلل

ًكانوا قديما يقدسون أحجارا جعلوها أصناما، ثم تخلوا . اعتادوا ذلك عبر التاريخ. أو ذاك ً ً
اذا لم يكن كذلك . المقدس ذو طبيعة كلية. هو وحده المقدس. ثم اكتشفوا هللا. عن ذلك

ما . االفتراض ينبع من االنسان. القداسة لغير هللا صفة افتراضية. ًفكيف يكون مقدسا
ًعلينا أن نرى االفتراضية فيما نعتقده مقدسا، . سبي، يصح لجماعة دون أخرىنفترضه ن

هو الحقيقة بالنسبة . ما نعتقده ليس الواقع. وعلينا أن نرى االفتراضية في كل معتقداتنا
إذا لم يبدأ النقد من أنفسنا، . كل ما هو نسبي يخضع للنقد. هو حقيقة نسبية. لجماعتنا فقط

. ُ ومعتقداتنا للنقد، فكيف نخضع الغير لذلك؟ التقديس تحريم للنقدإذا لم نخضع أنفسنا
النقد ينقلنا من مستوى معرفي . أهم مهمات العقل هي النقد. تحريم للعقل عن القيام بمهامه

االنتقال من مرحلة الى أخرى، من . دون النقد) والتقدم(ّال يحدث التطور . الى آخر
ًالتخلف الى مرحلة أقل تأخرا وأك ًثر تقدما يعني أننا انتقدنا المرحلة السابقة والمعتقدات ّ

 .ّالشتيمة تعبر عما بنفس صاحبها. النقد ال يعني التجريح وال الشتم بل التقييم. السائدة فيها
 

واحد : لدى كل طائفي خطابان. يضمر المرء غير ما يعلن. نفاق الطائفية أخطر ما فيها
من ” أخواننا“الخطاب المعلن مع . لطوائف األخرىمع أبناء طائفته، وواحد مع أبناء ا

عندما يخرج . الطائفة األخرى يمتاز عادة بالتهذيب واالحترام، احترام مقدسات اآلخرين
الناس من تهذيبهم فيعلنون ما يضمرون للطوائف األخرى، يخرجون عن قواعد 

معنى ذلك الخروج . الطائفي، وعن التهذيب واللياقة، فيشتمون مقدسات الغير” االتيكيت“
معنى ذلك تجاوز سقوف الغضب . والدخول في صدام مع اآلخرين” قواعد اللعبة“على 

تصادرك الطائفية . ًومعنى ذلك أيضا الولوج في حرب أهلية أو ما يشبهها. المسموح بها
منذ والدتك، وتتولى أمرك خالل حياتك حتى ال تشذ عن السلوك الالئق وتدفعك الى ما ال 

ًقبولك بالطائفة، وبأن تكون عضوا فيها اجباري، وحياتك . باه عند الشدائدُتحمد عق
تكتسب بالرغم عنك، . أنت فاقد الحرية منذ أن تولد. الالحقة تتبع هذه المصادرة القسرية

ًتصير هي جزءا منك شئت أم . ثم برضاك، حاسة غضبية تجبرك على العصبية الطائفية
 .أبيت

األفضل هو .  االنسان دينه وال يكتفي بشذرات منه مقتطعةاألفضل من كل ذلك أن يتعلم
أن يفهم االنسان دينه وأن يأخذ ليس من رجال الدين، على ضرورتهم، بل أن يسمع 
علماء األديان األخرى يتكلمون عن دينهم، وأن يكتسب ملكة الدين المقارن عن طريق 

 بما في ذلك نسبية المعتقد وكل ذلك يستند على االعتقاد بنسبية الحقيقة،. هذا السماع
 .الديني وإمكان النقد والتطوير

 
يكفي، في الظروف الراهنة، أن يخرج الى الشارع جاهل أحمق ويتكلم بصوت عال 
ًشاتما بعض المقدسات التي تخصنا حتى ننزل الى الشارع لنالقيه ليس بالحجاج بل 

ً نبراسا والمعتقد نسبيا وردة يزول العنف الطائفي بين الناس عندما يكون اإليمان. بالعنف ً
طبيعي أن يضمر أتباع األديان والمذاهب . الفعل حيال الشتائم للمقدسات هي الالمباالة

لكننا مجبرون على العيش سوية ضمن . األخرى ما ال يروق ألتباع أي دين أو مذهب
 حدود واحدة وفي وطن واحد وأن نكون مواطنين ذوي معتقدات مختلفة في بلد التعدد

المهم أن تسيطر السياسة على . وال يخلو بلد في العالم من التعددية. الديني والثقافي
ال يستفيد المرء من طائفته ال من ناحية . العواطف وعلى ما هو بمثابة الغرائز الطائفية

  .العلم والمعرفة وال من ناحية المادية التي تمنح بعض الفرص للمقربين من كبش الطائفة
  

الحرية أن نضع أنفسنا، كل واحد منا، خارج القطيع بناء على . ولنا الى قطيع الطائفة تح
تستمد الطائفية . تبدأ الحرية من الداخل، داخل النفس. محاكمة عقلية بيننا وبين أنفسنا

ليس . تكون الحرية بالخروج على الطائفة. قوتها من الطائفة، يأتيها المدد من الطائفة
ّفخرا أن يمزق االنسان  ّهويته، الفخر هو أن تنزع من نفسك تعصب الطائفة وتفكيرها؛ ً

  ً.أن تزيل المقدسات ثالثا. ًأن تفقدها ثانيا. ًأن تعرفها أوال
 

قوتها هي العقل والوعي بالدرجة . قوة الطائفة ليست في وسائل العنف التي تمتلكها
ي يوجهه أصحاب ليس الخطاب الذ. ليس القطيع بل الفرد. ليس الغضب بل العقل. األولى

هل يمكن ذلك دون . العمائم إلينا بل علينا تفنيد المفردات والمصطلحات التي يستخدمونها
 التمحيص العقلي؟

 
ًمع التعصب والغضب للمقدسات نبقى أطفاال مهما تقدمنا في السن القطيع يتشكل من . ّ

 أتباعها كبار مجتمعاتنا تنقسم كل واحد منها الى قطعان،. بشر ذوي قدرة عقلية متندية
تتحكم بهم ملكة الغضب ال . ال يقودهم عقلهم بل تقودهم عصبيتهم. السن بعقلية أطفال

ّمع االتحاد ال تستطيع قوة خارجية أن تقهرنا وتتغلب . مع ملكة التهذيب نتحد. التهذيب

األمثلة كثيرة عن مجتمعات صغيرة ال تجرؤ الدول الكبرى على الدخول إليها . علينا
الفرق بين . هونغ كونغ بالنسبة للصين صغيرة، لكنها بوحدتها تواجه الصين.  بهاوالتحكم

 ً.حجم هذه وتلك كبير جدا
 

هي تلعب . تتحكم بها اسرائيل على صغر حجمها. أمتنا العربية تنخر جسمها الخالفات
. الدور الذي كان يفترض أن تلعبه المجتمعات العربية لو كان لها منظمة دول فاعلة

 انتصر األلمان على فرنسا الموحدة، كانوا عدة دول لكنهم كانوا موحدين في عندما
الفرق بين . صاروا دولة موحدة. توحدوا في دولة واحدة بعد دخولهم فرساي. السياسة

لو كان لديهم . العرب مهزومون ألنهم ال دولة لديهم وال دول. الهزيمة والنصر هو الدولة
كافية للنصر؛ شرط ذلك أن تتشكل الدولة من مواطنين دول حقيقية لكانت واحدة منها 

ينزلون الى الساحة، أراؤهم حرة، ال يقبض عليهم رجال . أحرار يشاركون في السياسة
في الفتوحات العربية العظيمة كان العرب مختلفون في . المخابرات ألن أراءهم مختلفة

اآلن لديهم أنظمة، وهي .  دولةًكل شيء تقريبا لكنهم كانوا موحدين بالسياسة، وكان لديهم
 .الدولة شرط لما عداها وال شرط عليها. ليست دول

 
عندما يقال لنا نريد دولة قوية وعادلة، فمعنى ذلك إلغاء الدولة؛ بمجرد وضع شروط 

هذا من ناحية، ومن ناحية . الدولة في لبنان موجودة لكنها تنوء تحت الشروط. عليها
ها الذين ال يؤمنون بها، وال ينتمون إليها، بل انتماءهم في ّأخرى هي ال تتشكل من أبنائ

ّلذلك، ما ان يحصل نقاش حول السياسة أو الدولة في لبنان حتى يتركز . معظمهم خارجي
فكأننا ال نؤمن ). دول المنطقة وربما الدول الكبرى(استراتيجية -كل الحديث حول جيو

نتخلى عن دولتنا اللبنانية ونرهن أنفسنا . وال نثق بأنفسنا كمجتمع وكدولة. وانا الذاتيةبق
ًأحيانا تستنزف قوانا خارج لبنان، وال يبقى في لبنان من القوى ما يردع . لدول أخرى

 .العدو االسرائيلي
 

قهر مع هذه الشرعية ال ت. ال تستمد الشرعية إال من مجتمعها. الدولة قوية بشرعيتها
ًالدولة، ال داخليا وال خارجيا ضعضعة الدولة يحولها الى نظام، مجرد نظام، مجرد . ً

الدولة بشرعيتها، وال دولة دون هذه الشرعية التي . هذه تهوي عند كل منعطف. سلطة
الدولة . تحولها من نظام للسلطة الى دولة، بجميع أبنائها، بغض النظر عن تعدد طوائفهم

أفراد . أفراد انتماؤهم األعلى للدولة ال للطوائف. راد ال من طوائفّالتي تتشكل من أف
 .أعضاء في طوائف لكن انتماؤهم السياسي للدولة ال لغيرها

 
دولة شرعية يستمد منها . دولة فوق النظام. الدولة والسياسة: كلمتان هما المفتاح للنصر

 .س شرعية الدولةوسياسة تمارس في الساحة العامة، تكون هي أسا. النظام قوته
 

تستفزنا المقدسات وال تستفزنا . تحل مكانهما المقدسات الدينية. نفتقد االثنين في لبنان
 .الدولة بعجزها وال السياسة بغيابها

   ما العمل؟: من هنا نبدأ للجواب على السؤال
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" ًمن الفلسطينين فردا فردا أن يفكر كل منهم في شتية . طلب رئيس وزراء السلطة د ً
  ."كيفية مقاومة المشاريع الصهيونية

  
من اليأس، على رأي محطات التلفزة " أطنان"هنالك . ال نهدف إلى إشاعة اليأس    

لكن معرفة ". هنالك أطنان من الشمس: "األمريكية، حين تصف الطقس المشمس، فتقول
الغباء كما الحظ . ي للوصول إلى القرار النضالي السليمالواقع مهمة، بل هي سالح حيو

ولألسف فإن . فيلهم رايش وآخرون منذ زمن بعيد يخدم العدو مهما كانت النوايا سليمة
داعش عمالء " مجاهدي"ًربما يحاول بعض األصدقاء أحيانا إقناعي أن . الغباء ال حد له
الذي كان " الجهادي"ينة، ولكن ًوقد يكون هذا صحيحا في مستويات مع. يحركهم المال

الشيعة، أو في جامعة علمانية " للكفرة"يفجر نفسه على امتداد ثالث سنوات في مسجد 
إنما كان يعد نفسه في اللحظة والتو بقصور في الجنة، وأنهار من الخمرة يحيا " كافرة"

ة في إن اقتنع أي منا بذلك، فلن يتردد لحظ. على ضفافها في أحضان مئات الحوريات
تفجير نفسه في مساجد الشيعة والسنة والمعتزلة واألشعرية، ناهيك عن كنائس 

  .األرثوذكس والكاثوليك
  

هل تريد الحركة الصهيونية أن تنكفئ إلى الداخل . الغباء أفضل خدمة نؤديها لعدونا    
وتسمح بحق العودة؟ وبعد عشرين أو ثالثين سنة على أبعد حد يعود المستوطنون البيض 
أقلية داخل فلسطين ناهيك عن كونهم شعرة سوداء في ظهر الخروف األبيض على رأي 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم دولة اإلمارات السابق؟ كال ال تريد الحركة 

لو كان الراحالن عرفات وحبش من قادة : ودعوني أتوسع فأسأل. الصهيونية ذلك
سيوافقان على حق العودة القاضي بانكفاء هل كانا " إسرائيل"الحركة الصهيونية أو 

المشروع؟ وهل كان سيوافق على ذلك محمود عباس أو دمحم دحالن أو منير شفيق أو 
؟ ....غسان كنفاني أو محمود درويش أو صالح خلف أو وديع حداد أو نايف حواتمة أو

  .الجواب بالطبع هو ال كبيرة، ثالث أو أربع الءات كبيرة
  

يعاند " إنسانوي"ًالصهيوينة، دون خلق هللا جميعا، بمنطق " إسرائيل"ة فهل يسلك قاد    
مبادئ الواقعية السياسية من ميكيافيلي إلى كيسنجر إلى مورجنذاو؟ دعونا نستعرض 

" الغرب"الذي يعيشه " التفكيك"ًبإيجاز مواقف هؤالء المعلنة خصوصا بعد أن أيقنوا أن 
رب في مستوى الواقع السياسي والديني في مستوى النظرية الدريدية يعيشه الع

سوريا، والعراق، والسودان، وليبيا، واليمن، وربما : واالجتماعي، وفي صميم القلب
  .مصر والبحرين والجزائر وغيرها

لن يتهيأ أي وضع يقود إلى "أوضح نتانياهو مليون مرة في العشرين سنة األخيرة أنه     
وهذا ." على المنطقة الواقعة غربي نهر األردنعن السيطرة األمنية " إسرائيل"تخلي 

ببساطة يعني أن الكالم الذي يدور حول السالم وحول إقامة دولة فلسطينية مستقلة بشكل 
فالضفة وغور األردن ال يمكن بالوضوح كله أن تخرج عن السيطرة . ًما كان لغوا

 شارات الحكم ولذة لكن إخوتنا الفلسطينيين الذين استطابوا. األمنية للدولة العبرية
السيطرة وامتيازاتها، ظلوا يتظاهرون بأن نتانياهو ال يشكل إال أقلية متطرفة في الجسم 

  .وإن تكن عاصمتها أبوديس" مستقلة"السياسي اإلسرائيلي الجاهز إلعطائنا دولة 

وقد ذاب الثلج وكشف عن . لكن مهما طال بقاء الثلج فوق المرج، فال بد له أن يذوب    
ف إسرائيلي موحد فحواه أن فلسطين من البحر إلى النهر هي أرض إسرائيلية، وأن موق

هو أن ال تسيطر إسرائيل على نحو مباشر على السكان وتتركهم " المعقول"الممكن 
ليديروا شؤون حياتهم اليومية عن طريق السلطة التي ولدت في اوسلو أو أية سلطة 

الممهد " التاريخي"ال تستطيع القيام بهذا الدور أخرى إن اتضح أن بقايا منظمة التحرير 
  .النقراض فلسطين التام

  
لكنهم كانوا . طوال السنوات الماضية ظلوا يقولون لنا ذلك بألف طريقة وطريقة    

وحده زئيف اكلين وزير التعليم . يراوغون ويحملون الكالم أكثر من وجه أو احتمال
ًانتس عن حزب الليكود كان جريئا ومخلصا طوال غ/والموارد المائية في حكومة نتانياهو ً

علينا أن نوسع المستوطنات ونفرض السيادة على أكبر : "لذلك أوضح منذ سنين. الوقت
ويهودية، وال مكان " إسرائيلية"مساحة ممكنة من الضفة، بحيث تصبح في غالبيتها 

فال داعي إلجابته أما السؤال حول السكان الفلسطينيين . لدولة فلسطينية على اإلطالق
ًاآلن، لكنه سوف يجاب الحقا، وما يبدو اآلن صعبا سيصبح سهال فيما بعد ً ً."  

  
األرض كلها : موقف آكلين هو الذي تتبناه اليوم إسرائيل كلها ببنديه الواضحين    

وجودهم بحسب ما " مشكلة"إسرائيلية، والسكان الفلسطينيون المقيمون عليها ستحل 
  .بالطبع الترحيل بهدوء هو أفضل الحلول". التاريخ"يسمح 

  
ال دولة فلسطينية، وال استثناء لسيادة إسرائيل على أي شبر من الضفة، . هذا هو إذن    

وال حد لتمدد االستيطان الذي سيصطدم بوجود السكان الفلسسطينيين مما يحتك ضرورة 
الصهيونية بإرهاق وفي رأينا المتواضع أنه ال حاجة لقادة . أختفائهم بشكل أو بآخر

  .أنفسهم بتصور السيناريوهات، إذ ال بد أن الحلول ستأتي من تلقاء نفسها
  

في عالم رأسمالي في الشمال، يمارس التفكيك اللغوي في بالده، بينما يزداد رأس     
ًالمال تمركزا في مستوى البلد الواحد وفي مستوى المركز الكوني كله، يقوم راسمالنا 

السياسية العربية إلى " الوقائع"تصغر .  الدولة القطرية إلى ما ال نهايةالعربي بتفكيك
الشرق "ًكثيرا لتصبح مركز " إسرائيل"مستوى القبائل واإلثنيات والطوائف، وتكبر 

متحالفة مع الخليج النفطي، ومصر والمغرب والسودان الذي دخل العصر " األوسط
ن من سخرية القدر أن عرابة العشق وكا. اإلسرائيلي وعصر كورونا في لحظة واحدة

السوداني مستشارة البرهان قد ماتت بالكورونا على الرغم من جهد الوفد الطبي 
  .الصهيوني

  
ًإسرائيل تعملقت كثيرا حتى خطب ودها الداني والقاصي من الجيران ألنها أصبحت     

ر في أن لحظة أفال يحق لها بعد ذلك كله أن تفك. في موقع من يرفع ويخفض ويعز ويذل
القطاف النهائي باستكمال التطهير العرقي لفلسطين قد أصبحت في نطاق الممكن 

  التاريخي؟
  

وقد قلنا األشياء الكريهة كلها أو جلها نقول دون الرغبة المصطنعة في افتعال وجود     
. ًهناك جسم سياسي ما يزال يرسل بعضا من إشارات األمل اسمه محور المقاومة: األمل

بإمكانيات . المقاومة: حق يقال إنني لم أحس بالطعم الحزين للكلمة مثلما أحسه اليومال
ًمتواضعة تماما، تقف اليوم في وجه تيار جارف من الغباء السياسي، والجموع المعبأة 
ًعلى نحو أعمى بالفكر الطائفي الذي يقتل دون أن يلوي على شيء، وال يحس شيئا من 

 من -وما أكثر الفتاوى العجيبة–ربما أن فتوى ". إسرائيل"الحيرة تجاه التحالف مع 
ًحليفا شرعيا مقبوال في مواجهة " إسرائيل"السعودية المفتونة بايفانكا وزوجة أبيها تجعل  ً ً

المقاومة تقف اليوم في وجه . خطر الرافضة ونظام العلويين مثلما يسمى النظام السوري
قوق اإلنسان، وقضايا المرأة ويتغذى من أموال تيار يناصر الديمقراطية والليبرالية وح

االتحاد األوروبي، وكندا فند، وفورد فونديشن، ومؤسسات فرنسية، وألمانية، : السادة
الخ تسعى كلها إلى نشر الحب والفضيلة واإلخاء وما أسماه ...وسويدية، وانجليزية

  ."make love not war" الراحل العظيم ناجي العلي
  

الذي " اإلرهاب"كيز للجهود ينصب على محاربة هناك تر    
أصبح له معنى واحد بالطبع هو مقاومة الصهيونية ألن ما عدا 
ذلك حرب شعبية ضد الطغاة من اجل الحرية والديمقراطية التي 

األمريكي وأدوات الواليات المتحدة " الثنك تانك"تقودها أوكار 
ك يشعر أحدنا لذل. في الخليج وتركيا والسعودية ومصر وغيرها

بأن المقاومة تقبض على الجمر في زمن تخلى الناس عن طريق 
  .الحق ليلتحقوا بطرق الممول التي ال حصر لها

  
ً المقاومة تحارب وحدها دوال صديقة وحليفة للصهيونية، وسيال ال ينتهي من المجاهدين،  ً

مة تبدع كل يوم يمول ويدرب ويخطط له في مستويات االستعمار الكوني العليا، والمقاو
لكن هجمة االستعمار الكوني ضخمة بشكل يعسر . ًأشكاال وأشكال من العبقرية الثورية
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تخترق المشرق والمغرب العربي في زمن " إسرائيل"وألن . تخيله على المواطن العادي
  ةــة الليبراليــول ذي النكهــاإلسرائيلي واليسار المم/القطري والسعودي/اد التركيـــالجه

وعلينا أن نتذكر أننا . لفجة، يحق لها أن تتخيل، وتفكر وتخطط للتطهير العرقي الكامل ا
  .نعيش زمن قائد الوهابية والمسيانية األشقر دونالد ترامب

  
وإن تمكن الفلسطيني من اجتراح معجزة : ًلكن الواقع يظل منفتحا على االحتماالت    

  .إلى زمن المعجزاتجديدة فقد يفتح الباب إلخوته العرب ليعودوا 
  

ًشتية من الفلسطينين فردا فردا أن يفكر كل . طلب رئيس وزراء السلطة د: حاشية     ً
ًال أعرف إن كنت قد فهمت الرجل حقا، وال . منهم في كيفية مقاومة المشاريع الصهيونية

ًأعرف إن كان جادا أم هازال ً   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
  
 
 
 
  
ماركسية األساسيين، وكان أول ما قام ماركس بحسمه،   تعتبر الفلسفة من مصادر ال

بؤس "، هي الفلسفة في كتابه "انتقاد بال هوادة لكل ما هو كائن"لما أطلق صرخته 
، في عالقتها بالمجاالت الطبيعية واالجتماعية، فانتقد برودون مؤسس الفوضوية "الفلسفة

يولوجي والسياسي، وتنظيم في الحركة العمالية، واتخذ الصحافة مجاال للصراع األيد
  .البروليتاريا أمميا، بعد لقائه التاريخي مع رفيقة إنجلز بفرنسا، مهد التجارب االشتراكية

 
كما " كان مغتربا"    لقد عانى ماركس، نتيجة اختياراته الثورية، تداعيات االغتراب، 

دته من طرف الدول قال عنه لينين، في االنتقال بين ألمانيا، فرنسا وبلجيكا، نتيجة مطار
" أكبر أمة برجوازية"الرجعية، وأخيرا أقام بإنجلترا، مهد االقتصاد السياسي الكالسيكي، 

كما قال عنها، باعتبارها مجاال لممارسة اختياراته الثورية، التي وضع لها استراتيجية 
  .تنظيم البروليتاريا أمما

 
عصبة "ا، من السرية ب    كان مسار حياة ماركس شاقا، وحتى االجتماعية منه

، وضع أسس تنظيم "جمعية الشغيلة العالمية"، مرورا باألممية األولى "الشيوعيين
البروليتاريا أمميا، هدفا الستراتيجيته الثورية، وكان رفيقه إنجلز سندا عظيما له، في بناء 

العالم يفسرون "مشروع تغيير العالم، كما قال في انتقاده للفالسفة الكالسيكيين، الذين 
، ولم تكن مرافقتهما أيديولوجية وسياسية فقط، بل كانت اجتماعية "بينما يجب تغييره

  .أكثر، مما يمكن تصوره في تلك الشروط
 

    كان للبعد الفلسفي في عملهما المشترك، أثر كبير في صياغة 
أطروحاتهما األيديولوجية والسياسية، قبل بلورتها تنظيميا في 

ريا، فجلعوا الفلسفة فوق السياسة واأليديولوجيا، أوساط البروليتا
مما ساهم في إنجاح معاركهما، ضد األعداء والخصوم على 
السواء، في فترة قصيرة زمنيا، تم فيها نشر الفكر الماركسي في 

  .أوساط البروليتاريا، وتأسست خاللها أحزاب اشتراكية
 

العلوم الطبيعية إلى علم االجتماع،     وكان لبعدهما النظري في الطبيعة والمجتمع، من 
أدق ما ميز أعمالهما، مما أعطى للديالكتيك الماركسي، قوة هائلة في الجدل والممارسة، 
من الديالكتيك إلى البركسيس، في العالقة الجدلية بينهما، التي أعطت للبعد التنظيمي 

اتحاد "ة الثانية الثوري قوة هائلة، مكنت رفيقه إنجلز، بعد موته، من تأسيس األممي
، البعد األممي الذي كان هدفا أساسيا لماركس، في فلسفته لمفهوم "األحزاب االشتراكية

  .التنظيم الثوري األممي

  وكان عملهما الشاق والمضني، بعد نشر الفكر الماركسي في أوساط البروليتاريا، 
من الغرب إلى خمسة ماليين بروليتاري بالغرب والشرق، قد سام في انتقال الثورة 

الشرق، حيث البروليتاريا بالغرب، قد انتقلت من األرستقراطية العمالية إلى التبرجز 
العمالي، كما جاء في انتقاد إنجلز للحركة العمالية بإنجلترا، هكذا انحرفت األحزاب 

  .االشتراكية بالغرب، نحو البرجوازية، من أجل خدمة المشروع الرأسمالي
 

، مما "مواد غنية لمحك اختبار الديالكتيك"م الطبيعية، كما قال إنجلز     لقد شكلت العلو
فتح الباب أمام العلوم االجتماعية، لبلورة مفهوم المادية على المجتمع البشري وتاريخه، 
فإذا كانت العلوم الطبيعية، بعد استقاللها عن الفلسفة، تشكل تاريخ تطور أعمال العلماء 

لبشرية بمنجزاتهم، فإن الماركسية تشكل تاريخ تطور المعرفة الطبيعيين، الذين طبعوا ا
البشرية، عبر تاريخ تطور مفهوم الديالكتيك منذ عصر اليونان، إلى عصر الرأسمال 
الصناعي، منذ ابتكار األساليب البدائية لإلنتاج، عبر تكنولوجيا استغالل اإلنسان للطبيعة، 

عة، إلى عصر المكننة، عصر ماركس وتطورها التاريخي بفضل تطور العلوم الطبي
  .وإنجلز

 
    كان النتقال الثورة من الغرب إلى الشرق، دور كبير في بروز حامل مشعل 

لينين، الذي طوى صفحة معنى اإلنجاز الفردي، في مجال المعرفة البشرية، : الماركسية
رقى إتماما ألعمال ماركس وإنجلز، على مستوى المعرفة الماركسية، باعتبارها أ

مستويات الفلسفة المادية، فإذا كان إنشتاين قد طوى صفحة التألق في مجال العلوم 
  .الطبيعة، فإن لينين قد طوى تلك الصفة في مجال الماركسية

 
    وإذا كان كل ما يقوم به العلماء الطبيعيين، ممن جاؤوا بعد إنشتاين، هو تثبيت 

رات التجارب العلمية، فإن ما قام به، نظريات العلوم الطبيعية، بشكل جماعي في مختب
من جاء بعد لينين، هو تثبيت نظرية الماركسية، بشكل جماعي في مجاالت العلوم 
االجتماعية فلسفيا، سياسيا، تنظيميا وأيديولوجيا، حيث إن عصر الميكانيك قد طواه 

  .، وعصر المزاحمة قد طواه عصر اإلمبرياليةQuantumعصر الكونتوم 
 

ضلة الشيوعية، هي أن الممارسة السياسية اليوم، قد فصلت الماركسية عن     إن مع
الفلسفة، وحولت من جديد، األيديولوجية إلى وعي زائف، كما قال عنها ماركس يوما، 

   مما يتطلب إعادة بناء النقد الفلسفي العلمي المادي للتاريخ من جديد
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 ،كان فعل ناقص 
 نعلق عليه خيباتنا

 لعل و ليت،
 للتمني من قعود

 بال سعي
 و ال جهد

 ..و ال كد
 

 رسان الكلمة،ف
 فرسان املوقف،
 فرسان النضال،

 رسم الغبار على قبورهم
 ..قلب احلب 
 من شعب

 ينتظر املعجزات
 يتضرع لنيل الثمر،

 بيسر،
ان من جد وجد(ناسيا 
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  الكورجي هي فصيلة من الكالب األقزام أصلها
اسكندنافي فنلندي تمتاز بفرائها الناعم وسيقانها القصيره 

وإكتسبت شهرتها ألنها الكالب المفضله , وذكائها الحاد 
ً كلبا منها في 30عند الملكه أليزابيث الثانيه حيث تربي 

  قصر باكنغهام ينعمون بحياة ملكيه
  

الملكه فهو فيلم كوميدي سياسي أما فيلم كورجي     
موجه يشير الى زيارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

لجيكي باللغة اإلنكليزيه الفيلم انتاج ب. الى بريطانيا 
وكتب السيناريو ) بن ستاسن و فينسنت كيستلوت(أخرجه 

ًوحقيقة السيناريو ) جون آر سميث و روب سبراكلينج(
, لملكه ودونالد ترامبته لشخصيتي امذهل من حيث دراس

فرغم أنهما ال يظهران في الفيلم إال في لقطات محدوده إال 
ورغم ,  كل واحد منهما بشكل غير عاديّأنه جسد طباع

أن الصراع سياسي بالدرجة األساس إال أن السيناريو 
أعطى أعمق األثر من خالل تكريسه للحديث عن عالقة 

  .كالب الملكه مع كلبة الرئيس
  

 2019العام ) نيو ويف بيكتشر( لم من إنتاج شركة الفي    
عند إكتمال الفيلم تم عرضه في فرنسا وبلجيكا فحقق , 

 مليون دوالر فيما كانت كلفة 30ًأرباحا قيمتها تجاوزت 
سيعرض الفيلم ,  مليون دوالر20إنتاج الفيلم أقل من 

ً تباعا في كل من الصين وبريطانيا 2020خالل عام 
  .ينيه والواليات المتحده وروسياوأمريكا الالت

  
كتوطئه للحديث عن هذا الفيلم أعود الى منشور سابق     

لي عن حقيقة إنسحاب بريطانيا من اإلتحاد األوربي 
و امريكيه عن ذكرت فيه ما لم تكتبه صحيفه أوربيه ا

بسبب قرار الواليات المتحده سحب . حقيقة هذا اإلنسحاب
عليقه بالبترودوالر أي تعليق سعر عملتها بالذهب وت

خافت , باع بالعمله األمريكيه وال سواهاالبترول الذي ي
بريطانيا على اقتصادها من اإلنهيار فإنضمت الى اإلتحاد 

ّاإلنضمام الى اإلتحاد األوربي حتم . 1973األوربي عام 
 عندها ...عليها أن تبيع وتشتري مع جاراتها األوربيات 

 مستعمراتها قارة زيلندا وقارة ّقلت ثم إنعدمت تجارتها مع
  .استراليا

  
بسبب الحاجه الماليه إضطرت القارتان بداية األلفيه     

الى الدخول في حلف الشراكه الماليه عبر المحيط الهادي 
الذي ترأسته الواليات المتحده األمريكيه والذي يهدد 

  .ًباإلستحواذ أمريكيا على القارتين
  

رارات الدخول في الشراكه تم  أشهر من توقيع ق3بعد     
خلع رئيس وزراء استراليا وتحريك جماعة الضغط 

داخل الواليات المتحده لقض مضجع الحكومه ) أنتيفا(
  . ..األمريكيه في عقر الدار 

تم تثوير .. في نيوزيلندا كان األمر عندنا مختلف 
ًالماوري أصحاب األرض فهددونا جميعا كمهاجرين 

 صرخ .أما الرحيل وأما الموت. ..أوربيين أو غيرهم 
إنها أهانه ان تبيعوا بالدنا : ملك الماوري بأعلى صوته

نحن نعتذر هل هذا : رد عليه نائب رئيس الوزراء .مرتين
عندها قررت بريطانيا . ال لن يكفي: أجابه  .يكفي

اإلنسحاب من اإلتحاد األوربي وإحياء تجارتها السابقه مع 
وتمت مضاعفة , من الضياعتعمراتها للحفاظ عليهن مس

تحريك جماعات الضغط أنتيفا داخل الواليات المتحده منذ 
 عندها قرر الرئيس األمريكي زيارة بريطانيا 2016العام 

ن في فتم استقباله بما لم يك... لتهدئة الوضع داخل بالده 
 حيث رسم له على أرض, حسبانه منذ وصوله سماء لندن

ُورفعت بالونات , رامالمطار شيء اليدل على أي احت
أو , شكله وهو عاري يرتدي حفاظة أطفالعمالقه تحمل 

جالس على كرسي تواليت ناهيك عن المظاهرات الحاشده 
  .لإلعراب عن عدم الترحيب بوجوده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رئيس بلدية لندن صادق خان رفض الترحيب بزيارته     
نتقده ووصفه ألن ترامب وقبل نزوله من الطائره ا

المرسوم على أرض المطار ) الشيء(بالفاشل حين رأى 
فيما رفض مقابلته عدد من افراد العائله المالكه بضمنهم 

أما ,  وزوجته األمريكيه الجنسيه ميغاناألمير هاري
رئيسة الوزراء تيريزا مي فكانت مجبره على مقابلته 

ارت واجراء المباحثات معه رغم انتقاده الطريقة التي أد
بها تيريزا مي المفاوضات مع االتحاد األوروبي وقيامه 
نكاية بها بتزكية وزير الخارجية السابق بوريس جونسون 

لكن لغة الجسد وعبوس , لتولي رئاسة الحكومة خلفا لها
. شي بنوع العالقه والترحيب بينهماالوجوه لدى الطرفين ي

وزراء بالمقابل كان الرئيس األمريكي يتعامل مع رئيسة ال
البريطانيه والمسؤولين البريطانيين على أنهم خدم أو في 

غير , منهأحسن األحوال على أنهم موظفون أقل درجة 
  .شارلزودد شديد مع الملكه واألمير أنه كان يتعامل بت

  
 وبعد مغادرة ترامب بريطانيا تم 2019في نفس العام     

قد أن انتاج فيلم كورجي الملكه لتوديع الرئيس الذي يعت
, عالم ألنها تمتلك القوة العسكريهبالده مازالت تتصدر ال

 ستكون السبب بينما قوتها العسكريه بالذات هي التي
المباشر في فنائها وكل العالم يعرف ذلك بحيث أصبح 
جميع السياسيين األوربيين والروس والصينيين يتحدثون 
بصوت عالي عن أهمية أخذ مكانهم في السيطرة على 

  .العالم عند فناء الهيمنة األمريكيه
  

بعد إثارة أعصاب ترامب قبل نزوله من الطائره     
لى تويتر ضد مسؤولين بريطانيين وسلسلة تغريداته ع

قوبلت باإلستهجان الشديد من قبل عامة الجمهور أدرك 
ولهذا قرر أن يشعر , ئيس أن زيارته فاشله منذ بدايتهاالر

حة في بريطانيا وليس ألي شيء الملكه بأنه قدم للسيا
الملكه معروفة بسرعة بديهيتها وتمتلك لغة جسد . آخر

  .ت له الصاع صاعينمعبره من نوع خاص ولهذا رد
  

يبدأ الفيلم بقدوم األمير فيليب زوج الملكه ومعه     
صندوق صغير هديه للملكه حين فتحته وجدت فيه 

ًوأحبته دونا عن , كورجي صغير أطلقت عليه اسم ريكس
ًكل كالبها اآلخرين ودللته دالال فائقا لم يثر حفيظة وغيرة  ً

 نفسه الذي كان بقية الكالب ولكن حتى غيرة األمير فيليب
  .ًيرشق ريكس أحيانا بنعاله

عند أول وصول ترامب وزوجته ميالنيا تحمل كلبتهما     
قرر ترامب البدء بمهمته كسائح فجذب الملكه , ميتزي

ًالمسنه بقوه كادت تسقطها أرضا وإحتضنها ليلتقط معها 
لم , سيلفي كما يفعل السياح الذين يزورون قصر باكنغهام 

 هذا السلوك فنظرت بإتجاه ميالنيا وقالت تتقبل الملكه
نعم إنها : رد عليها ترامب, كلمات فيها اعجاب شديد

 أتكلم عن زوجتك كنت أقصد لم: أجابته, السيده األولى
ًي لك واحدا هيا اختار: ثم ابتسمت للكلبه وقالت لها, الكلبه

ِمن كالبي رفيقا لك استعرضت ميتزي جميع الكالب . ً
  .وإختارت ريكس

  
تم اعداد ريكس وميتزي كما يعد العرسان لليلة     

ب الملكه زفافهما ثم قدم ترامب يحمل الكلبه وأحضر كل
ب ميتزي كانت قبيحه لم تعج, ًمرفوعا على عربة ذهبيه

فهرب منها منذ , ريكس عالوه على غرورها وتسلطها
لكنها بقيت تالحقه بين غرف القصر حتى , اللحظة األولى
تأتي ,  التي تقام فيها مأدبة العشاءقصروصل قاعة ال

ميتزي خلفه فيقفز من تحت الطاوله ويعض ترامب عضة 
عندها , قاسيه من مكان حساس فيخلع قطعه من بنطلونه

  .يغادر ترامب القصر مباشرة
  

تغضب الملكه من ريكس وتلومه على سلوكه وتطرده     
, لقصرمن أمامها فيشعر بالخجل ويقرر مغادرة ا

ين أقنعه صديقه الكلب تشارلي بالذهاب الى ًخصوصا ح
  . ألن البابا يبحث عن كالب يقتنيهاالفاتيكان 

  
سلسلة مغامرات يقومان بها تؤدي الى فرارهما من 
القصر ويقنع تشارلي ريكس بخلع الطوق عن رقبته حيث 

تشارلي . يخفيانه في حديقة القصر وينطلقان الى الشارع 
لما وصال الى الجسر رمى ًكان نذال ويغار من ريكس حا

  .ريكس الى النهر واغرقه وعاد الى القصر ليأخذ مكانه
  

كس فأنقذه واخذه الى مأوى عثر أحد الماره على ري    
كس أنه كلب الملكه وال أحد وهناك يصرخ ري, للكالب
 في حب الكلبه واندا من أول لكنه ذات يوم يقع, يصدقه
هو كلب معارك واندا هي عشيقة الكلب تايسون و, نظره

  .سابق متنمر على جميع الكالب في المأوى
  

في داخل قصر باكنغهام تكلف الملكه جميع خدمها     
بالبحث عن ريكس وتبكي بشدة حين ال يتم العثور عليه 
وتبكي أشد حين جلب الكلب تشارلي طوق ريكس وسكب 

عندها ترتدي , ًحوله بقعا من الدم وادعى أن الذئب أكله
ويستعد , اد وتقيم له جنازة ملكيه تليق بهوالملكه الس

تشارلي ألخذ مكانه بإعطاء التعليمات الى بقية الكالب 
كيف عليهم معاملته بمهابة شديده حين سيصبح كلب 

  زالملكة األول
  

ى نزال قتال ليفوز تايسون يتحدى ريكس ويدعوه ال    
يستنجد ريكس بجميع كالب المأوى للتغلب , أحدهما بواندا

ً تايسون الذي يؤذيهم جميعا وعند التخلص من على
تايسون يهرب ريكس من المأوى ويعود الى قصر 

ق عليه احدى باكنغهام حيث يقابله تشارلي بعنف ويحر
لكن واندا التي لحقته تتمكن بمساعدة , الغرف المقفله لقتله
  .اإلصدقاء من انقاذه

  
لكنه له حين تعلم الملكه بنجاة ريكس تقرر اعادة التاج     

يد التاج ألن ريكس ال ير, يتوسل بها أن تعطيه لتشارلي
تعطي الملكه التاج الى تشارلي , مقابل التنازل عن حريته

النذل وحين يصبح كلبها األول يكون عليه إكمال دوره 
, لرحيل معها الى الواليات المتحدهبالزواج من ميتزي وا

يبته بينما يبقى ريكس في قصر باكنغهام تعيش معه حب
  واندا
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 ُناك مقولة شهيرة تقول ُ ًإذا أردت أن تقتل عدوا ال تطلق عليه رصاصة بل أكذوبة: "َ ً ً َ"  
  

ٍهكذا أطلقت الدعاية الصهيونية أبواقها في كل مكان     لتعلن أن الفلسطينيين هم الذين , ِ
أموالهم، فال ينبغي من " بالحالل"َباعوا أرضهم لليهود، وأن اليهود إنما اشتروها 

, ًهذه االكذوبة يرددها بعض الكتاب والمثقفين العرب, َللفلسطينيين أن يطالبوا بعد ذلك بها
وما هي الحقيقة التي يجب ان , فهل ذلك صحيحا , فسهم عناء البحثدون أن يكلفوا أن

  .بل الحقيقة التي يجب أن يؤمن بها كل عربي شريف, يعرفها الجميع
  

ت العصابات الصهيونيـة لروايات مدسـوسـة على أهل فلسـطين تزعم أنهم َّفقد روج    
باعوا أراضيهم بمحض إرادتهم لليهود، وأن اليهود اشتروها بمالهم، ولعل سبب نجاح 
ووصول هذه األكذوبة إلى عقول الناس انعدام المعلومات والحقائق التي تدحض هذه 

ًربي قاصرا عن مواجهة تلك الدعاية التي في الوقت الذي يقف فيه اإلعالم الع, الفرية
َّبل وتلقف العالم هذه االفتراءات واألكاذيب، , تنكر الواقع وال تستند لمنطق أو حقيقة

التي ال يجوز االقتراب منها أو " ّالمسـلمات"واألسـاطير والخرافات التي جعلوها من 
  .المسـاس بها

  
دمحم أمين "لشـيخ وعن مصدر هذه األكذوبـة، وغيرها يقول ا    

إن المخابرات البريطانيـة وبالتعاون «: مفتي فلسـطين" الحسـيني
مع اليهود أنشـؤوا عدة مراكز دعايـة ضد الفلسـطينيين، ملؤوها 
بالموظفين والعمالء والجواسـيـس، وكان من مهامها بث الدعايـة 

  .المعروفـة بدعايـة الهمـس واللمز والتدليـس
  

  :ـ الباحثة البريطانية ـ انتشارها بالقول) روز ماري(ألكذوبة تصف وعن حجم تلك ا    
ًلقد آذى التشـهير الفلسـطينيين أكثر مما آذاهم الفقر، وأكثر االتهامات إيالما كان بأنهم   «  َ ُ

وقد أدى االفتقار إلى تاريخ عربي صحيح لعمليـة ! باعوا أرضهم، أو أنهم هربوا بجبن
َاالقتالع التي لم ترو ْ  إال مجزأة حتى اآلن ـ أدى بالجمهور العربي إلى البقاء على جهلـه ُ

  .ً»بما حدث فعال
  

  ):أرنولد توينبي(كما كتب المؤرخ اإلنجليزي     
سلب أراضي فلسطين جرى في أكبر عملية نهب جماعية عرفها التاريخ ومن أشد "

يل على حجة العرب هو أن تنشأ الضرورة، للتدل: المعالم غرابة في النزاع حول فلسطين
  ."ودعواهم

  
  :في كتابه العرب وإسرائيل للمبتدئين) رون ديفيد(كما قال الكاتب اليهودي     

ًأريد عددًا قليال من اليهود األمريكيين المشهورين، خصوصا أولئك الذين أحترمهم،      ً
لى والذين علموني كل شيء، أريدهم أن يقفوا ويقولوا لنترك الكذب على العالم وع

َأنفسنا، لقد سرقنا فلسطين، لقد سرقناها حتى لو أعطينا الفلسطينيين حكما ذاتيا، أو تقرير  ً ً
ٍمصير، أو الضفة الغربية، أو دولة فلسطينية، فإننا ال زلنا نسرق معظم أرضهم، فلنبدأ 

  ).210ص (على األقل بقول الحقيقة 
  

َّنا نسمع ذلك أثناء مناقشات مع َّإن هذه التهمة تتردد حتى في أوساط المثقفين، وك    
إن على النخب لذا ف, مثقفين عرب ولالسف عن عدم دراية وجهل وربما تسرع وحقد

وهي , على مثقفي العرب أن يكفوا وإلى األبد عن ترديد هذه األكاذيبواإلعالمية العربية 
سه تهمة تبرئ اليهود من اغتصاب أرض فلسطين بقوة السالح واإلرهاب، وفي الوقت نف

, ال تشرع للفلسطينيين أي حق في الدفاع عن أرض باعوها لليهود، بعد أن قبضوا ثمنها
 ألف دونم لليهود من األراضي 500وال أحد يعترف بأن السلطات البريطانية منحت نحو 

بينما باع سماسرة عرب من عائالت القوتلي , األميرية دون مقابل أو مقابل مبلغ رمزي
ً السورية لليهود قسما كبيرا من أراضي صفد، كما باع كل من والجزائري وآل مرديني ً

خير الدين األحدب، وصفي قدورة، وجوزيف خديج، وميشال سرجي، ومراد دانا 
وإلياس الحاج اللبنانيون لليهود مساحة كبيرة من األراضي الفلسطينية المجاورة للبنان، 

 لبنانيين مثل آل سرسق، باإلضافة إلي األراضى التي اشتروها من مالك إقطاعيين
وتيان، وتويني، ومدور، أو من اإلدارة العثمانية عن طريق المزاد العلني الذي تباع فيه 

بينما ال يذكر , أراضي الفالحين الفلسطينيين العاجزين عن دفع الضرائب المترتبة عليهم
 الحسيني، هؤالء اإلعالميون والمثقفون أن المجلس اإلسالمي األعلى بقيادة الحاج أمين

فقد أصدر مؤتمر علماء ,  التصدى لعمليات البيعوعلماء فلسطين كان لهم دور بارز في
ّ فتوى باإلجماع تحرم بيع أي شبر من أراضي 1935 يناير 25فلسطين األول في  ِ

ُّفلسطين لليهود، وتعد البائع والسمسار والوسيط المستحل للبيع مارقين من الدين، 
ين، وحرمانهم من الدفن في مقابر المسلمين، ومقاطعتهم في خارجين من زمرة المسلم

بل وأنه قد تم تصفية وقتل كل من له عالقة ببيع االراضى , كل شيء والتشهير بهم
،  يقاوم بروح أبنائه ودمائهمولم يتوقف كفاح الشعب الفلسطيني الذى ما زال, لليهود

  . من افتراءاتويثبت لكل ذي عقل وبصيرة، كذب ما أشاعه الصهاينة عنه
  

وبالرغم من ضخامة المؤامرة ضده ظل الفلسطيني يؤكد على تمسكه وعدم تفريطه     
وهذا بحد , بأرضه المقدسة المباركة، وظل الشعب الفلسطيني يقدم الشهداء والمعتقلين

ذاته يبرز مدى المعاناة التي لقيها اليهود في تثبيت مشروعهم وإنجاحه في فلسطين، 
بل لقد هب المواطنون للدفاع , لفلسطينيين على التمسك بأرضهم ووطنهمومدى إصرار ا

عن أراضيهم فحصدتهم النيران واستشهد العديد وتمددت النساء على األرض لمنع 
ًالسيارات من الدخول، لكنها قامت بالمرور فوق أجسادهن فمزقتهن إربا إربا، وعجنت  ً

ر وخرج الباقون على وجوههم يهيمون بجثثهن األرض، واعتقل العديد من الشباب الثائ
ًعلى أمل العودة يوما إلى أراضهم ووطنهم خالل سبعين عاما , في بالد الشتات والغربة ً

  من بداية االستيطان والهجرة المنظمة لفلسطين، وتحت ظروف قاسية وظلم ذوى القربي
 .  

" يسى القدوميع"للكاتب » فلسطين وأكذوبة بيع األرض«لذلك أنصحكم بقراءة كتاب     
بل اكبر أكذوبة انطلت على الساسة، والقادة , لكشف أكبر افتراء شهده التاريخ المعاصر

والمؤرخين الذين صدقوا هذه القصص الواهية، فساندوها وأيدوها، وخالفوا قرارات 
    الشرعية الدولية واألدلة التاريخية
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   تعيش جارتنا نورين وحيدة في بيت قديم، يتوسط حديقة كبيرة، تضلله شجرة بلوط ، فارهة االغصان، وعلى مربعات متناسقة انتشرت شجيرات الورد والكاردينيا و انواع 
راء لقمة العيش في تيار الحياة، البنت غادرت مع زوجها كبر أوالدها وأستقلوا في حياتهم، وراحوا يلهثون و. أخرى ، يكسوها الربيع بأكاليل كثيفة من الزهور بألوان زاهية

تركوها وحيدة مع الذكريات والصور التي نشرتها بكل عناية في جميع زوايا البيت وحيطانه، . للعمل في بلد آخر، وبقي األوالد الثالثة يعملون في مدن اخرى من هذا البلد
  .خروكانت تفرح بكل رضى بمكالماتهم الهاتفية بين حين وآ

 
فقد كانت .     جارتنا نورين إمرأة طيبة القلب، دائما مرحة، تستقبل صباح كل يوم بوجه مبتسم، مع أنه يكشف بقساوة عن تجاعيد الزمن، متفائلة في الحياة وال تخاف من النهاية

  .يت، سعادة دامت ألكثر من نصف قرنلقد أخذت حظي من هذه الدنيا، عشت أجمل سنوات عمري مع زوجي جون في هذا الب: تقول في كل مناسبة
 

    نورين أجتماعية، سباقة في أداء التحية، صباحا ومساءا، تعمل طوال النهار في حديقتها، تنظم زهور هذا المربع، تهذب أغصان هذه الشجيرة، وتسقي عشرات األصص 
تقف في صباحات أيام الربيع أمام البيت، في يدها سلة من . ميع ويعرف الجميع طيبتها ورقتهاتحي كل من يمر امام بيتها، تعرف الج. الملونة ونباتاتها ذات األزهار الجميلة

تعطي كل طفل ذاهب للمدرسة زهرتين، واحدة لمعلمته وواحدة ألمه، وتشجعهم بعبارات رقيقة، تسأل هذا . الزهور، توزعها على المارة، ومع كل زهرة ابتسامة تفاؤل ومحبة
  .تها، وتسأل احدهم عن أخيه المولود حديثاعن كلبه، وتلك عن قط

 
تذهب في ذلك الصباح مبكرة، في يدها سلتها ، توزع على األطفال قطع .     انتخبتها المدرسة في نهاية شارعنا، عضوة شرف في لجنة أعداد المهرجان السنوي للمدرسة

  .، توزع خفة دمها وتعليقاتها الذكية على أباء وأمهات التالميذالحلوى الملونة، وتنتقل في أروقة المدرسة كأنها فراشة زاهية الجناحين
 

تصورت أنها تبحث عن .     في عصر هذا اليوم، رأيتها في حديقة منزلها وعلى وجهها قلق كبير، تنقل نظراتها بسرعة من شجرة إلى أخرى، تصدر من فمها أصواتا منادية 
نترته نورين . ط جسمه، أقترب من العجوز في مشية هادئة، قوس ظهره، وراح يمسح جسمه بساق العجوز المعروقةلحظات وظهر القط من باب البيت، م. قطها األصفر

 :سألتها وقد أنتقل قلقها ألى وجهي. بعصبية واضحة وأستمرت في بحثها بين أغصان األشجار
  مساء الخير نورين، ماذا حصل؟ أراك قلقة؟ أتبحثين عن شيء؟-    
زاد قلقي عليها، وقلت في نفسي، مسكينة لقد خرفت، أنها تهذي، فلقد مات زوجها جون . لم يحضر لتناول العشاء، مع إن جميع أفراد عائلته قد حضروا وأكلوا أنه جون، -    

 :سألتها محاوال أعادة فكرها الى الوقت الحاضر. منذ خمس سنوات
  هل غيرت اسم القط الى جون؟-    

  قصد جون العصفور، أال تعرف؟ أنا لدي عائلة من العصافير تسكن في ذلك الصندوق الخشبي المعلق على جذع شجرة البلوط؟    كال يا عزيزي، أنني أ
 

 أستمرت في حديثها وقد.     نظرت إلى حيث أشارت بيدها النحيلة، رأيت صندوقا أحمرا، يقف عليه عدد من العصافير، وعصفور واقف في الفتحة الدائرية كأنه يحرسها
 :أشرق وجهها فخرا

لقد حاول جون كثيرا في استمالة قلب نورين، نفش .  في بداية الربيع الماضي، رأيت عصفورين جميلين، ذكرا وأنثى، يتبادالن أشارات الغرام، أسميتهما جون ونورين-    
  .ب رضاهاريشه، قام بألعاب هوائية رائعة، أحضر لها زهرة ياسمين، وطرد جميع الذكور عنها، وأخيرا كس

 
أشتريت لهم . فرحت كثيرا عندما بدأت نورين بتجميع الريش واألعواد الطرية لبناء عشها في الصندوق.     في اليوم التالي، أشتريت لهم هذا الصندوق، ووضعته في مكانه

  . ذاك الحوض ليشربوا منه ويسبحوا فيه، ومنذ ذلك اليوم وأنا أضع الحبوب وقطع الخبز لهم تحت الشجرة
  

تصور يا عزيزي اذا صادف ونسيت موعد اطعامهم، تأتي نورين وتدخل شباك مطبخي وتف على إطار صورة . أثبت لهم كل صباح نصف تفاحة بذلك المسمار على الشجرة
 مثلي بالضبط، أطلقت عليهم أسماء لقد أنجبت أربعة عصافير، ثالثة ذكور وأنثى واحدة،. زوجي جون، تزقزق بطريقة خاصة كأنها تكلمني وتقول لي إن أوالدي جياع

لقد طرت من الفرح بداية هذا الربيع عندما عثر كل واحد من األوالد على أنثى له، وبربارة جاءها ذكر جميل من المتنزه قرب البحر، . أوالدي، بيتر، فيلكس، ريتشاد وبربارة
   عزيزي ان تصعد بذلك السلم وتنظر في الصندوق، ربما يكون جون مريضا راقدا في العش؟هل تستطيع يا. وبدأوا جميعا في بناء أعشاشهم حول البيت األحمر الخشبي

 
    ثبت السلم الصغير على جذع شجرة البلوط، وصعد ببطء إلى أن وصلت الى الصندوق، قلقت العصافير من اقترابي، وراحت تتناقل وتدور حولي بجنون، وترفرف 

 نظرت من خالل الفتحة المدورة، رأيت عصفورا مقلوبا على ظهره ميتا، مددت أصابعي وسحبته، وقلبي حزين على العجوز .بأجنحتها بوجهي، وتصدر أصواتا عصبية
نزلت من الشجرة، أخذته برفق من يدي، وضعته بحنان على طاولة الحديقة، جلست على أحد الكراسي تتأمله بصمت، سرحت في فكرها، . نورين، أتخيل وجهها عندما ستراه

 :أخرجت آهة حسرة وتمتمت بعبارات شجية مخنوقة، والدموع على خديهاثم 
 . أوه يا عزيزي جون، كنت أعلم أنك مريض، لقد الحظت انك لم تأكل جيدا ليلة أمس، وقفت على الشجرة تراقب الجميع يأكلون، وكان إفطارك هذا الصباح قليال أيضا-    
      

نظرت العجوز اليها، . لفتت يمينا وشماال بحذر شديد، نظرت الى العصفور الميت هنيئة، ثم نظرت الى وجه العجوز الحزينجاءت عصفورة، وحطت على حافة الطاولة، ت
 :مدت اليها أصبعا معروقا، قفزت عليه، قربتها من وجهها برفق وكلمتها بصوت حزين

ستتمتعين كل يوم برؤيتهم ورؤية . فأوالدك ما زالوا هنا، يعيشون حولك على شجرة البلوط نعم عزيزتي نورين، لقد رحل جون، كان مريضا، تركك وحيدة، لكن أطمئني، -    
ولكن أريد منك أن تأتين كل صباح ألى مطبخي، وحطي على إطار صورة زوجي . أطمئني، سأبقى على عادتي سأرعاكم جميعا حتى وإن مألتم شجرتي أعشاشا. األحفاد

   من المؤكد أننا سنلحق بهما قريباأنها فقط فترة قصيرة ، . جون، تعالي كل يوم وشاركيني وحدتي
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  كافكا في "، تاريخ صدور رواية 2019ديسمبر
عن دار تبارك بالقاهرة، للكاتب المبدع والروائي " طنجة

دمحم سعيد احجيوج، وكأنها انفلتت من بين أظافر جائحة 
كورونا وتصدر كذلك بعد مرور أزيد عشر سنوات على 

: صدور المجموعة القصصية األولى للكاتب تحت عنوان
، هكذا وفا بالوعد وتحققت 2007انتحار مرجأ سنة 

نبوءتي بأن انتحار مرجأ المجموعة القصصية األولى 
كانت إعالنا عن ميالد كاتب مبدع سيقفز حتما لكتابة 

  .الرواية بشكل جديد ومغاير
  

ليستدعي الكاتب " كافكا في طنجة"تصدر إذن رواية 
، Franz Kafka احجيوج الكاتب التشيكي فرانز كافكا

وة ليعانق طنجة وليشهد على مسخ الحق جالبا إياه عن
ستشهده المدينة، وكأن الزمن التاريخي تأبد في اللحظة 
واآلن حيث كان كافكا بداية القرن العشرين يعاني من 
الضياع والعبث مثلما يعانيه جواد اإلدريسي بطل الرواية 

  . في الزمن الراهن
  

ا ربما أيضا تمكن الكاتب بذكاء أن يجعل من كافكا زائر
 لطنجة كغيره من الكتاب العالميين خاصة بول بولز

Paul Bowls وجون جيني   Jean Jenet   وصامويل
  . من خالل الرواية  Samuel Bekett بكيت

  
يستدعي الكاتب كافكا عن طريق استلهام قصة المسخ 
حيث يوازي بين غريغور سامسا والبطل جواد 

و أ"المسخ"وإذا كانت رواية كافكا .  اإلدريسي
هي التي دفعت   Die Verwandlung"التحول"

 Gabriel Garcia  غابريال غارسيا ماركيز
Marquez  أن يصبح روائيا، ها هي اليوم باستلهام نفس

عن ميالد روائي " كافكا في طنجة"الرواية يعلن نص 
مغربي مؤسسا لسرد مختلف ينشد العالمية من خالل 

ه من رياء ونفاق انغماسه في البيئة المحلية بكل ما تحمل
  .وتناقضات

  
" كافكا في طنجة"إن المتأمل في  الشخصية الروائية في 

يستنتج أنها محور السرد، فبتحريك الشخصيات والتفاعل 
معها سواء بقيود صارمة أو بحرية ممكنة من طرف 
الكاتب، يتشكل المتن الروائي، حيث تأخذ كل شخصية 

ف من السرد إلى مكانتها الالزمة للدفع باألحداث وبالهد
أبعد مداه، لقد نجح الكاتب في جعل كل شخصية تستأثر 
بتحريك األحداث والتسلسل الحكائي، وهي رمزية 
مقصودة لتحميل الواقع العبثي لكل المجتمع وليس لفرد 

هكذا نكتشف أن البطل عند الكاتب احجيوج .  دون آخر
تعرض بدوره لإلهانة، كما حدث مع غريغوري سامسا، 

  .إهانة من قبل زوجته التي خانته مع أبيهوأية 
  

يمكن أيضا أن نقف عند رمزية صانع األقفال في رواية 
المسخ لكافكا، والذي  يوازيه الفقيه في نص احجيوج، مع 
ما يمثل ذلك من تكييف ذكي بل وضروري مع واقع 
البطل جواد، واقع طنجة بل والمجتمع المغربي عامة 

تدعون الحلول الغيبية حين يصبح الناس عاجزين ويس
والخرافية التي تمثل بالنسبة لهم قوة خارقة قد تنجح في 
مقاومة السحر الذي تعرض له البطل ولكن أيضا في 
تغيير شروط عيشهم، حلول غيبية وتواكلية واستكانية 
غيبية يغذيها انتشار الفكر الخرافي في كل الطبقات 

  .االجتماعية
  
ادة لسيرة الكاتب هي أيضا استع" كافكا في طنجة"

النمساوي بشكل مغاير من خالل تكييف أحداث البطل 
الذي أصبح مسخا تماما مثل ما يشعر به كافكا انه تحول 
بفعل سيطرة أبيه إلى ما يشبه حشرة وبتعبير أدق إلى 

  اس منــا يصيب النــدى مـير عن مــصرصار، وهو تعب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جراء الظلم واالستغالل من طرف الرؤساء الذي يمثله 
في سرد احجيوج مدير النيابة التعليمية الجهة الوصية 
على وظيفة جواد، بل أيضا ما يمكن أن يتعرض له 
اإلنسان من ذل ومهانة داخل األسرة كذلك، كافكا من 
خالل غطرسة أبيه في مقابل معاناة جواد بطل  كافكا في 

نجة من عنف زوجته وأبيه، وهي صورة أكثر بشاعة ط
لما يمكن أن تصل إليه العالقات األسرية في القرن الواحد 

. والعشرين، إنها الخيانة الزوجية في أحقر تجلياتها
استعادة رواية كافكا هي أيضا لفتة جميلة من الكاتب 

 عام على 100احجيوج لالحتفاء بنص المسخ بعد مرور 
فالتسلط والقهر ربما هما الدافعان  .1918صدوره سنة 

اللذان حذا بكافكا أن يحل على مجتمع طنجة من خالل 
في القرن الواحد " كافكا في طنجة"النص الروائي 

والعشرين، وهنا نرى تشابها كبيرا بين أسلوب الكاتبين 
من حيث النفحة الكوميدية الساخرة ولكن أيضا المأساوية، 

أو التقابل ينم على أن عالم اليوم فهل اختيار هذا التوازي 
لم يختلف عن واقع كافكا الذي انتقده حيث رأى فيه انه 
عالم غارق في العبثية، وبالتالي هل هو قدر اإلنسانية أن 

  تتأبد العبثية، الضياع والتيه؟
  

بتحديد مكان " كافكا في طنجة"يستهل النص الروائي 
قبض بوضوح الرواية، فبالتأكيد علينا نحن القراء أن ن

على مكان الرواية لكي يتجلى لنا منذ البداية أن عنصر 
المكان هو محور الرواية بدءا بعنوانها، فالكاتب رغم 
استدعائه لتيمة العبثية من رواية التحول لكافكا إال أن 
الروائي وظف المكان اآلني ليوغل في تحسيسنا باغتراب 

جة اإلنسان عن محيطه وهو هنا جواد عن مدينته طن
أما عن الخطاب عند . وأهله بل وعائلته الصغيرة أيضا

الكاتب وأنا استقي هنا مصطلح الخطاب كما يوظفه الناقد 
سعيد يقطين، باعتبار الرواية ما هي إال خطاب من 
السارد يروم من خالله غزو عقل ووجدان المتلقي في 
عملية جدلية أحسن الروائي احجيوج مقاربتها واستغاللها 

م عن احترام القارئ والعمل على إشراكه في بشكل ين
كافكا في "فهل تشي تقنيات الرواية المتبعة في . الحكي
إلى ما أصبح يعرف بتقنيات الرواية في عصر ما " طنجة

بعد الحداثة؟ وإلى أي مدى نجح الكاتب احجيوج في 
  تجسيد هذا المنحى؟

  
يفترض هذا السؤال بطبيعة الحال اإلشارة باقتضاب إلى 

عض التقنيات التي وظفها الروائي والتي أدت وربما ما ب
تزال تثير سجاال بين النقاد والمفكرين الممثلين لعصر ما 

   :ةداثة، واقصد هنا على الخصوص تقنيبعد الح
استلهام عناوين روايات أخرى في عملية تبويب  -

الرواية، وهي تقنية ذكية وجديدة تضع الفصول في سياق 
. من األعمال السردية الكبرى والخالدةدرامي عام يمتحي 

 Joseph Campbellفمن شهرزاد، جوزيف كامبل
مرورا   Arthur Conan Doyle وآرثر كونان دويل

بكل من  خالد التوفيق وأحالم مستغانمي وانتهاء باألديب 
  .العربي الكبير طه حسين وغيرهم

إشراك المتلقي والتي تهدف إلى توظيف تقنية مخاطبة  -
قي من خالل استهالل الرواية يمنح الكاتب للقارئ المتل

دخوال سلسا لعالمه السردي وهي تقنية تنمي عن غوص 
داعي في التقنيات الحديثة للرواية، وهي تقنية استعملت إب

في المتن الروائي العربي كما الغربي، وهو أسلوب يمنح 
القارئ فرصة المشاركة في البناء النصي للعمل الروائي، 

ّأبد عنده ملكة التشويق ليرتقي في مراتب الحكي ُبل وي
متمتعا بلذة اإلشراك إن لم نقل غواية التواطئ  هكذا في 

: نقرأ مثاال لهذا اإلشراك" كافكا في طنجة"رواية 
يـا لفضولكـم . وتسـألون اآلن أيـن تـدور هـذه األحـداث"

و هــل هــذا مهــم حقــا؟ فليكــن المــكان هــ. الالمحــدود
لكـن بالتأكيـد ليسـت مدينـة طنجـة التـي . مدينـة طنجـة

طنجـة موازيـة . هـذه طنجـة أخـرى تشـبهها. تعرفـون
  ".لمـا تعدونــه العــالم الواقعــي

  
أما فيما يتعلق بالشخصيات ووصفها فيمكن القول أن 
الكاتب نجح إلى حد بعيد في تقديم شخصياته خاصة منها 

ريسي وقد اتبع أسلوب تقديم الرئيسية جواد اإلد
 الشخصيات بمعناها اإلنساني أو في وضعها اإلنساني

Conditions humaine  حسب تعريف اندريه










 

  
  فاطمة واياو. د
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في كتابة الرواية، ما مكن    André Malrauxمالرو
الروائي من أن يمنح لشخصياته وظائف محددة في البنية 
السردية حيث أصبح الكل مشاركا في الحكي وفي بناء 

الشيخ، المرأة، الطفل،  بل وحتى (كة الروائية الحب
  ).الحيوان

كافكا في "انطالقا مما ذكر فهل يمكن اعتبار نص  
  المغربي؟" األدب العبثي" إرهاصا لتطور " طنجة

  
قد يكون األمر فعليا حين اقتبس الكاتب قصة المسخ  

للروائي التشيكي فرانز كافكا، إال أننا نالحظ أنه يتمكن 
في كثير من األحيان من اإلفالت من النص العبثي 
واالتجاه لبناء روائي درامي واضح المعالم، يتوخى من 
خالله الروائي وضعنا في سياق الواقع الحالي لشخصياته 

 أخت جواد هند التي ستتحول في نهاية خاصة منها
الرواية إلى راوية من لحم ودم بل هي راوية الحاضر 

فمنذ البدء في الحكاية يأخذنا السارد . وعرافة المستقبل
إلى مكان ما في طنجة لنرى هذا القادم من زمن آخر 
لمدينة الكتاب والمبدعين، بقليل من الذكاء أو ربما بكثيره 

من خالل وصف مالمحه وهيئته بدقة نتعرف على الزائر 
متناهية، إنه الكاتب التشيكي فرانز كافكا فهو المتشح على 
الدوام باألسود وهو من يلتقط أدق التفاصيل بأذنيه 

غير أننا في الرواية . البارزتين وبعينيه الجاحظتين
العربية أو لنقل المغربية على وجه التحديد نجد أن مسخ 

ي صورة ممسوخة هو أيضا احجيوج الذي هو جواد ف
كائن ممسوخ أراد الكاتب من خالل خلقه محاكمة العالم 
السفلي المليء باآلثام واألخالق المتدنية، وهو مسخ نتج 
عن فعل السحر والشعوذة في إشارة واضحة النتشار 
الخرافة واإليمان الخفي بالحلول الغيبية والخارقة بعيدا 

ما تجلى في سعي والدة عن الحلول العلمية والعملية، وهو 
  .جواد لعالجه بمساعدة الفقيه

  
  :أسلوب الرواية التجريبي والمتنوع 
  

يتسم أسلوب الكاتب بالتشويق وباستخدام تقنيات متعددة 
للحكي وبالتنوع، ما يجعلنا تائهين في مسألة التصنيف 
وبكل بساطة هو كاتب عصي عن التصنيف ألنه دائم 

لقوالب الجاهزة للسرد ما التجريب وينفلت بسهولة من ا
يمنح أعماله بشكل عام ألقا وفرادة حتما ستتطور 
وستساهم في تغيير النمط السردي المغربي في مستقبل 

فمثال في عمله السردي هذا يمتحي . اإلبداع الروائي
. الكاتب دمحم سعيد احجيوج من تقنيات مختلفة لحد التنوع

د على الراوي فمن تقنية االسترجاع، إلى تقنية االعتما
الحكواتي قاهر الحدود الزمانية والمكانية، وهنا  في 
اعتقادي أن الراوي لم يكن ذاتا معينة واحدة ولكنه 
حكواتي متعدد،  نصطدم به في أعمال روائية عالمية، 
وبالنهاية هو غير محدد ولكن ليس بالضرورة غير بشري 

  .كما ذهبت بعض القراءات المنشورة عن الرواية
  

 أسلوبية أخرى تحسب للرواية تتمثل في أن كاتبها ميزة
قدم للرواية العالمية خدمة هامة ففي كل مرة تقع عينا 
القارئ على عنوان عمل روائي إال وحتما ستأخذه ملكة 
حب االستطالع وبالتأكيد سيقترب من األعمال المذكورة 
بين ثنايا الرواية ككلب عائلة باسكرفيل للروائي والطبيب 

 Arthur تالندي الشهير آرثر كونان دويلاإلسكو
Conan Doyle صاحب مغامرات شرلوك هولمز 

Sherlock Holmes أو كعناوين لفصول الرواية كما ،
سبق ذكره وهي تقنية ذكية تنم على سعة اإلطالع ومرة 

  .يأخرى على العالقة التفاعلية مع المتلق
   

سترجاع، أما زمان الرواية فهو متعدد ألنه يعتمد تقنية اال
فيمتد على مسافة زمنية طويلة هي جزء من تاريخ 
المدينة ومن منطقة الشمال المغربي، وبالتحديد يمتد على 

مدار ثالثة أجيال، مبتدءا من عام الجوع بمنطقة الريف 
الموطن األصلي لعائلة البطل جواد اإلدريسي وانتهاءا 
بالزمن الحالي في طنجة القرن الواحد والعشرين في 

  .هها المدرج بالمتناقضات واآلالموج
  

من " كافكا في طنجة"يتحدد مكان أو فضاء السرد في 
خالل اختيار الكاتب مقاربة واقع متأزم لمدينة طنجة وهو 
واقع أعلن عنه في مستهل روايته حيث يعلن للمتلقي بأن 
طنجة التي سيشهدها كافكا هي غير طنجة التي تبدو في 

نف والدعارة والخيانة، وهو الواجهة، إنها مدينة الع
المكان الرئيسي للرواية رغم أن للمتن الحكائي استرجاع 

قرية بني (ألمكنة ماضية متوازية مع الزمن المستعاد 
  ...).بوفراح، الحسيمة، تطوان،  

  
يحاكم الروائي إذن الواقع والماضي وتراه أيضا يحاكم 
مستقبل طنجة ألنها ال تمنح فرصا للمحبة والعدل 

لسالم، حيث األبطال يهربون من المدينة مثلما هرب وا
كافكا من واقعه في زمن مضى مازال الحاضر يحمل من 

  .مالمحه االستغاللية والخيانات المتعددة الشيء الكثير
  

في نهاية الرواية يموت جواد الممسوخ ألن طبيعة الحياة 
تقتضي أن تستمر، وأن كل واقع ماسخ عليه أن يندثر، 

. ة لعالم نقي خالص بعيد عن العبث والتيهليمنح فرص
حيث هيمنة الخيانةـ، الجنس المتوحش، االنتهازية 

بدءا بالعالقات األسرية . والضحالة في كل مناحي الحياة
اليومية إلى االرتجالية والغش في تسيير المدينة بكل 
مرافقها، حيث لوبي الفساد يشوه المدينة بدعوى تحديثها، 

 مجرد جريمة منظمة، أطفال الشوارع غير أن واقعها هو
دعارة بكل األصناف والتلوث والضجيج والعنف الذي ال 

  .يتوقف في ليل المدينة
  
ليست العمل الروائي األول للكاتب " كافكا في طنجة"

 إنه أيضا إعالن عن ميالد روائي ،احجيوج وحسب
يستوحي أكثر التجارب الروائية تجريبية وحداثية التي 

اد التكثيف الحداثي في الرواية العالمية، ظهرت مع رو
أمثال هيمنغواي كافكا وجويس وغيرهم، ولعله أيضا 
اقتفى آثار الكتابة التجريبية المغايرة لألنماط التقليدية في 
الحكي التي ظهرت مثال مع  كثيرين أبرزهم فيرجينيا 

  . وولف، ألبير كامو وغيرهم
  

 يؤسس "كافكا في طنجة"يمكن القول إذن أن نص 
لروايات العبث والفانتازيا في الرواية المغربية دون 

االحتفاظ ببصيص  وأيضا ،ابتعادها عن الوعي بواقع
 إنه سرد يتأرجح بين عبث الواقع وحل .األمل في النهاية

الهروب وهو حل واقعي يلجأ إليه العديد من الشباب 
المغربي أمام تأزم الواقع حيث ستختار هند أخت جواد 

 للضفة الشمالية من البحر األبيض المتوسط في الرحيل
. محاولة إليجاد مكان لها تحت الشمس يليق بطموحاتها

. ..بعد كل ذلك الصخب، سينطفئ جواد بصمت مريب
وستسافر أخت جواد  إلى فرنسا بفيزا معتمدة تذكرة 
ذهاب دون إياب،  إنها  أيضا النهايات المحتملة لكل 

  ...دي يسافر وال يعومغربي اليائس الذالشباب ال
  
أخيرا يمكن القول أن الكاتب دمحم سعيد احجيوج بعمله  

الروائي هذا األول استطاع أن يؤسس بمعية كتاب 
روائيين مغاربة لسرد مغربي خاص يتسم باألصالة 

. والتحديث من خالل استلهام تجارب الروائيين العالميين
ديات كما أنه تمكن من النأي عن الشكل التقليدي للسر

المغربية، والتي كانت تحاكي الواقع كما تحاكيه السينما 
أو التلفيزيون، حيث اتبع نمط السرد الخيالي والغرائبي 
متجاوزا الحدود الزمنية والمكانية بل والمنطقية أيضا 

   ليعبر عن واقع هو أكثر إيغاال في التيه والعبث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لقيته في يوم- 
  الشمس في نهارهتشع

 وزحمة الشموس حوله
 نسائم في الصدور كان عبيره
 الدفء ميناء كنا نرسو عليه

 وجدتني صدفة أمامه
 لمحت وجودي يرف عليه

 عاطفة خاطفة أحاطت حدوده
 جذبتني بقوة رسائل عينيه
 بفرحة عاتية ساقتني اليه

 أشرقت في العيون إبتسامة شقية
 كسر طائر الحب األقفاص الحديدية

 _التقى كفي بكفه 
 ودقات قلبي مع غبطة قلبه

 أسلمت نفسي لشراعه
 رميت عطشي على شاطئه

 هداني اليه حسي
 أوصدت باب األمس

 فزت به بعد حرمان وضياع
 ومتاهات وتيه في الرياح
 وبعد حصار الليل والنواح

 الشمس فتحت أبواب الصباح
 على بساط الود معه

 رصاصة قتلت الجراح
  في قلبي وقلبه
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  كثر من أمريكية مع أل الواليات المتحدة اا  بعد حرب الخليج الثانية والتي تحالفت فيه

نذاك صدام آصرار رئيس النظام العراقي إ دول عربية ضد العراق بعد 8منها  دولة 32
دما فاضة ضد النظام عنولى النتأل اندلعت الشرارة ا،حسين بعدم االنسحاب من الكويت

عد في  صور صدام حسين في ساحة سىحدإلى إصوب جندي مجهول فوهة دبابته 
صل ألك انتفاضة اربعة عشر محافظة من ، تبع ذ1991ذار آالبصرة وذلك في الثاني من 

طلق ُأا في الشمال فمأة الشعبانية في محافظات الجنوب، ثمانية عشر، فسميت باالنتفاض
ات الجيش فاضة الوطنية، ولكن وحدات الحرس الجمهوري وبعض قياداالنتاسم عليها 

العالم نظار أمام أ االنتفاضة بشتى الطرق الفتاكة وخماد تلكإالموالية للنظام قامت ب
 من قائد القوات ٍلمِخدمت المروحيات بكثافة بعُواست !مريكاأالمتحضر ومن ضمنهم 

، ليعود النظام آخرينات وتصفية مئات م اعتقال المئفت" نورمان شوارزكوف"مريكية ألا
 .ا بالشعب العراقيًشد قسوة وفتكأ

 
 الهروب من أبد ،تياح الجيش للمدن وفشل االنتفاضة    بعد اج

بناء أا َّمأ ،لى السعوديةإبناء الجنوب أفتوجه  بطش السلطة،
لى تركيا، حيث تم انشاء مخيم رفحاء في إالشمال فتوجهوا 

مم ألي في تركيا تحت رعاية مفوضية ابالسعودية ومخيم سلو
ن هؤالء عادة توطيإشراف على إلالمتحدة لشؤون الالجئين وا

  .ويهمأماكن تأالالجئين والبحث لهم عن 
  
لف الجئ منهم  أ30كثر من أن مخيم رفحاء كان يضم فإحصائيات المفوضية إووفق  

جنود الذين وقعوا الء من الغلب هؤأ وكان ، سنوات9عمارهم أطفال ال تتجاوز أ% 25
 ممن ساهم في االنتفاضة الشعبية ضد ينخرآثناء حرب عاصفة الصحراء وأسر ألفي ا

غلبهم أين خرجوا من السجون والمعتقالت وخر كانوا من الذآل والبعض ا،النظام البائد

حد نزالء مخيم رفحاء في أمن المتهمين بتهم جنائية، حيث يقول الكاتب طارق الحربي 
 بنى الشيوخ لهم مضايف من الخيام الكبيرة التي تسع العشرات،(ية رفحاء كتابه جمهور

ذا طال إ و،يام معدوداتأحدى المدن السعودية إبين العيش الرغيد في و بينهم َّنأظانين 
زودت قيادة المخيم تلك المضائف بدالل وقد زيد على بضعة اسابيع، ي ، فلنكثرأمر ألا

في خضم الحياة "خرى من كتابه ُأويكتب في صفحة ) ادبالسجالقهوة والفناجين وفرشتها 
القاسية في الصحراء، برزت فئة قليلة من أصحاب السكاكين والسيوف والقامات 

ا جنائية متباينة في ًوالقبضات والسيوف كما ذكرنا، وكان عدد من هؤالء، يقضون أحكام
االنتفاضة وخلعت السجون العراقية، قبل غزو الكويت وبعد وتحريرها، ولما اندلعت 

إن معظم "و " حرروا من العراقيينن لسجون، حررهم المنتفضون من ضمن مأبواب ا
هؤالء قضوا فترات طويلة من حياتهم في السجون كما قلنا، وهم لم يتعلموا في المدارس، 

 إلى حمل السالح وتوجس الحذر من اآلخرين، فتربوا على ذلك منذ ًوكان طبعهم مياال
 ."الصغر

 
، كما دخلت ا عن مخيم رفحاء في السعوديةًساة مخيم سلوبي في تركيا ال تقل بؤسأم    

فاضة، هكذا دخلت قوات لى البصرة مدن الجنوب لتسحق االنتإقوات الحرس الجمهوري 
س على وجهها هاربة مذعورة ، حيث هامت النا1991ذار آ 31ربيل فجر أالجيش الى 

 صعبة بانتظار التوطين من قبل  معيشية نفسية، كالهما عاشا ظروف حدود تركياجاهبات
 .مم المتحدةألا

 
 جنون الطاغية فجن ا،ً اقتصادياًا ومنهارً امنياًا، مخترقً عسكرياً    خرج العراق منكسر

صبحت الحياة في كافة المحافظات العراقية أبناء الشعب العراقي وأواشتدت قبضته على 
 .لخوف الفزع والجوع واالعتقال والسجن خرين في اآلساته عن اأا ال تقل مًمخيم

 
 "فقط وليس سلوبي"    بعد سقوط النظام صدر قانون بمنح كل الجئ في مخيم رفحاء 

ما وربية ألستراليا والدول اأمريكا وأحدى دول العالم مثل إو في أسواء كان في الداخل 
 مع ،فراد العائلةأ ومثلها لكل فرد من ،اً دوالر امريكي لرب العائلة شهري1000يعادل 
 مادية  والمبالغة في التعويضات والحصول على مكاسب،خرىُأرض وامتيازات أقطعة 

راقي لهذه غلبية الشعب العأالرغم من استنكار على و! يعرفها القاصي والداني
 في 2019لغائها في انتفاضة تشرين إحد مطالب المتظاهرين بأاالمتيازات، كما كانت 

 المحافظات التي انتفضت ضد حكومة عادل عبدالمهدي ساحة التحرير وساحات
والمطالبة باسترجاع المال المنهوب ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين في حكومات 

 .المهدي الجعفري المالكي والحيدري وعبد
 

 مخيم ئيواقع التواصل االجتماعي لبعض الج ظهرت مقاطع مصورة عبر م،اً    مؤخر
و تعديل القانون، وما كتبه رئيس أغائها لإيسبون لمن يطالب بددون ويشتمون ورفحاء يه

يقاف إال تراجع عن ": فى الكاظمي في تغريدة على تويترمجلس الوزراء الحالي مصط
ر عن تراجع ثيُأخرى لتحقيق العدالة، وما ُأللرواتب ومحتجزي رفحاء والفئات اازدواج ا

 ،" وماضون باجراءاتنا،ية مستمرةصالحات المالية واالقتصادإلالدولة ال صحة له وا
 .يعكس وجهة نظره وحكومته

 
ال يجوز  ":    هذا ما قاله الكاظمي، ولكن سارع البرلماني حسن فدعم الجنابي ليقول

" ما الفائدة من تشريع القوانين؟ا صدر عن البرلمان، وإال ً يلغي قانونْلرئيس الوزراء أن
على ضرورة عدم " نيةيو في مقابلة تلفزَّكدفأ سبق نوري المالكيألا رئيس الوزراء اَّمأ

 ."قطع رواتب هذه الفئة حتى لو اقتضى ذلك االقتراض من الخارج
 

اس  القانون مقدس ال يمكن المسَّنألهما يعتبر َّو أ    هذا هو منطق الفاسدين في العراق،
 ْنأظمي مون العراق، فهل يستطيع الكامثال هؤالء يحكأ! به والثاني يقترض من الخارج

 الساحة حزاب السياسية المهيمنة علىأل قادة اومم سوف يقأيعمل لتحقيق العدالة، 
 !اًزاحته قريبإالسياسية منذ االحتالل ب

 
ا ًإذا قبضت المال ثمن: "ؤالء سوى ما نجده في قول مانديالجابات على هإ    ليس هناك 

   "لنضالي سوف أتحول من مناضل إلى مرتزق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 
 

 
  ميت كلو

 العراق

 



  

  اليساري
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  »الحكمة معرفة الناس«

  » الفضيلة حب الناس «
  كونفوشيوس

  
 العام ) تموز( يوليو 14 الشيوعي في العراق بعد ثورة -في غمرة الصراع القومي

 وما أعقبها، سادت النزعات اإلقصائية واإللغائية وهيمن الخطاب العاطفي 1958
ّ والرغبة في التسيد وفرض االستتباع على اآلخر، في حين غاب خطاب والشحن العدائي

ّوهكذا تصدعت الوحدة الوطنية . ّالعقل والعقالنية واالعتراف بالتنوع والتعددية
المجتمعية بفعل الخالفات السياسية، بعد أن كانت متينة وقوية في مواجهة النظام الملكي، 

ّألولى تمجد الحاكم الجديد وتتغنى بالزعيم وانقسم المجتمع بين مواالة ومعارضة، ا ّ
ًاألوحد والثانية تندد به، بل وتعتبره أكثر سوءا من العهد الذي سبقه ّ.  

  
ّوبسرعة خارقة وبغفلة من الزمن تحول حلفاء األمس إلى خصوم وأعداء متناحرين في 

العسكرية، األزقة والحارات والساحات والمدارس والكليات والدوائر الحكومية والثكنات 
ًوأحيانا في العائلة الواحدة والبيت الواحد، وكان كل طرف يتشبث بمواقفه ويزداد تمترسا  ًّ
ًبمواقعه ويدعي أفضلياته، بل وامتالكه للحقيقة الغيا كل إيجابية أو دور لآلخر، محاوال  ً ّ

  . عزله واستعداء الشارع عليه

  
ّففي حين كان القوميون يرددون شعارات مدوية مثل فلسطين عربية، فلتسقط  ":ّ

ال شرقية وال ... وحدة وحدة فورية"بعد أن كان الشعار فلتسقط الصهيونية و" الشيوعية
ّ،وترتفع الشعارات المنددة بالشعوبية، كان الشيوعيون، والسيما في ..."غربية ّ

... صداقة سوفييتية... اتحاد فيدرالي: المهرجانات الكبيرة التي أقاموها يرفعون شعار
يسقط االستعمار هو ... عاش السالم العالمي هو وحماماته"مع الصين الشعبية، وو

ّوأتذكر إحدى الالفتات التي ظلت عالقة بذهني طيلة أكثر من ستة عقود من " وعصاباته ّ
، وكنت أشعر "ّتايوان جزء ال يتجزأ من البر الصيني " ُالزمن، وهي التي كتب عليها 

ًك الشعارات الغريبة، خصوصا لمن كان بعمري وفي بدايات بالحيرة فما عالقتنا بمثل تل
  وعيه األول؟

  
وأستطيع القول اليوم بقراءة ارتجاعية للماضي، أن تلك الشعارات والتناحرات كانت 
ّتعبر عن قلة وعي القيادات والنخب السياسية، التي بدت ناضجة حين قررت التعاون في  ّ

ت للثورة ولكنها حسبما يبدو فوجئت بنتائجها، ّالتي هيأ" جبهة االتحاد الوطني"إطار 
ّالسيما في اندفاع حشود شعبية للمشاركة في عالم السياسة، بل وفي طرح الشعارات 

ًأحيانا وبلورة التوجهات، ساحبة القيادات خلفها، بدال من أن تسير هذه األخيرة أمامها ً.  
  

ُارضة، لكنها لم تحسن إدارة ُوإذا كانت الحركة الوطنية بأطرافها المختلفة تحسن المع
ًالتنوع والصراع في الوضع الجديد، خصوصا بالزخم الشعبي الذي انفتح على األحزاب  ّ
والحياة العامة، فوقعت كل األطراف صرعى قصر نظرها وذاتيتها، وكان ذلك على 
ّحساب تطور البالد نحو التنمية واالستقرار والحياة المدنية الدستورية، ولعل مثل تلك ّ 

االندفاعات والشطحات واالنزالقات كانت تتعاظم لدى جميع القوى، األمر الذي يعكس 
ضعف الشعور بالمسؤولية الوطنية من جهة، ومن جهة أخرى االغتراب عن الواقع 
ًالحقيقي واالبتعاد عن الهموم اليومية للناس، خصوصا وأن الصراع القائم في إحدى 

ًتجلياته كان انعكاسا للصراع األي ّديولوجي الدولي واإلقليمي، السيما الواقع تحت تأثيرات ّ
ًموسكو من جهة والقاهرة من جهة أخرى، فضال عن التداخالت المباشرة وغير المباشرة 
ّللقوى االمبريالية التي حاولت تسخين الصراع بصب الزيت على النار بأساليب الدعاية 

  . الثقافية والحرب النفسيةالسوداء وعمليات التضليل والقوة الناعمة والوسائل
  

ّوالالفت للمراقب والباحث أن ليس ثمة ما يتصدر تلك الشعارات واالحترابات، والسيما  ّ ّ
ّالشرارات األولى التي فجرت الصراع من مشكالت عراقية مباشرة تتعلق بأهداف  ّ

نمية  واختيار طريق الت1957ّالثورة ومبادئ جبهة االتحاد الوطني التي تشكلت في العام 
واالنتقال بالبالد إلى إجراء انتخابات في ظل دستور دائم بتحديد فترة االنتقال، وكان دور 
ّالعسكر في الهيمنة على مقاليد األمور يتعزز باحتراب األحزاب الوطنية، التي فقدت 
ًبوصلتها، وإن ظل البعض متمسكا، لكن مثل ذلك كان على نحو محدود وضاع في  ّ ّ ْ

سي والديماغوجيا الدعائية ومحاوالت تأثيم اآلخر وتحريمه زحمة الصخب السيا
وتجريمه وإدعاء امتالك الحقيقة واألفضليات، ناهيك عن مسعى احتكار العمل السياسي 

  .والنقابي والسيطرة على الشارع بجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة
  
  
  

ال أدري كيف خطرت ببالي تلك االستذكارات واالستعادات 
لمصحوبة بمراجعات أولية نقدية وأنا في الصين ضمن وفد ا

عربي رفيع المستوى لشخصيات فكرية وثقافية وممارسين 
سياسيين سابقين في إطار دعوة من معهد العالقات الدولية التابع 

ً الصيني ،علما -لوزارة الخارجية للمشاركة في الحوار العربي 
ّرؤى وتصورات بأن المعهد يقع على عاتقه تقديم أفكار و

بخصوص السياسة الخارجية الصينية ألعلى مراتب الدولة 
ّوالحزب الشيوعي الصيني، وضم الوفد شخصيات من اليمن 

  ن األردنــوم) ريم اإليريانيـــبد الكـــرئيس الوزراء األسبق ع(
) السفير علي أومليل( ومن المغرب  )قان سمير الحباشنة وجواد العنانيالوزيران الساب (

ومن الكويت أول رئيس ) دمحم نعمان جالل(ومن مصر سفيرها السابق في الصين 
ومن اإلمارات العربية المتحدة رئيس المعهد ) عبدهللا بشارة(لمجلس التعاون الخليجي 

دمحم عبد (ومن فلسطين المفكر والباحث األكاديمي ) السفير يوسف الحسن(الدبلوماسي 
  .)لسطوركاتب ا(ومن العراق ) العزيز ربيع

  
ًومع أنني قدمت بحثا بشأن   الصينية وصنوها الفلسفة الصوفية العربية -الفلسفة التاوية" ّ

ً، أثار اهتماما صينيا كبيرا وتم نشره باللغة الصينية، كما تم نشره في أكثر " اإلسالمية- ً ً
ّمن مجال في العالم العربي والعراق، إال أن معظم جوانب الحوار ركزت على ما هو  ّ
راهني وسياسي أكثر مما هو فلسفي وتاريخي، ولم يأخذ الجانب االقتصادي واالجتماعي 
ّوالثقافي والتاريخي والعلمي والتكنولوجي األهمية التي يستحقها، حيث انصبت معظم 
المناقشات من جانب الوفد العربي مع الجانب الصيني على طبيعة العالقات التي بدأت 
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 وهي الثورة التي عرفت 1949الثورة الصينية في العام ُبعض خيوطها تنسج مع نجاح 
ّ، فضال عن تأثر اليسار العربي أو بعض أجنحته "مسيرة األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة"بـ ً

ّبأطروحاتها، والسيما تقسيم المجتمع إلى أربع طبقات وهي الفكرة التي نظر لها ماوتسي  ّ
ين أقرب إلى مجتمعاتنا من التقسيم تونغ، والتي وجد فيها بعض الشيوعيين واليساري

  .برجوازية وبروليتاريا أي عمال ومالكين أو مستغلين وأجراء: الطبقي الكالسيكي
  

لقد حاول الشيوعيون بشكل خاص واليساريون بشكل عام في تلك الفترة على أقل تقدير 
و الزعيم الصيني ماوتسي تونغ ونظرنا إليه بخيالء وفخر، فه" عبقرة"أو " أسطرة"

ّفيلسوف وشاعر وقائد وثوري ورائد ومفكر ومعلم وملهم، تتحرك الماليين لمجرد أن  ُ ّ

ّيرفع يده في ظل نظام طاعة عمياء كنا معجبين به أيما إعجاب، وتلك واحدة من مساوئ  ّ
" االشتراكية المطبقة" األفكار الشمولية واألنظمة التي تتأسس عليها والتي اقترنت باسم 

ّرقت فيها التيارات القومية واإلسالمية الحقا، ولعل كل فكر منغلق والتي كانت قد غ ً
سيقود إلى الدكتاتورية شئنا أم أبينا، وتعكس جميع التجارب الكونية بطبعتها الماركسية 

  .أو القومية أو اإلسالمية تلك الحقيقة بوضوح شديد
  

 كبيرة على الشعب وعلى الرغم من قراءتي النقدية لتلك المرحلة وما تركته من عذابات
الصيني ، لكنني وقفت أمام ضريح ماوتسي تونغ في المكان المهيب الذي يقبع به في 

 440الذي يقع في وسط بكين والذي تبلغ مساحته " ميدان السماء" ساحة تيان أنميمن أو 
 1989العام ) حزيران( يونيو 4و) نيسان( أبريل 15الف متر مربع، وقد شهد بين 

اجات مطالبة باإلصالح والديمقراطية سقط فيها بضعة آالف من تظاهرات واحتج
الضحايا، أقول نعم وقفت بكل دهشة وذهول أمام حشود الذين كانوا يتوافدون لزيارة 
ضريحه بغض النظر عن ما ارتبط باسمه من انتهاكات ومجازر وتدمير اآلثار والمواقع 

  .)1976-1965(ية ًالثقافية والدينية ، خصوصا في فترة الثورة الثقاف
  

وقد اشتهرت اآليديولوجية االشتراكية بطبعتها الصينية التي حاولت تطبيقها في السياسة 
تصيين "ُواالقتصاد واالستراتيجيات العسكرية التي اتبعها ما بات يعرف بالماوية أو 

والتي ، نسبة إلى لينين، "لنينة الماركسية"ُ، مثلما عرفت الطبعة السوفيتيية بـ "الماركسية
ًوعمم السوفييت الحقا هذا المصطلح لتصبح المادية الجدلية " اللينينية" أطلق عليها  ّ

حيث أضيف اسم لينين إلى اسم ماركس الذي مثل الحلقة الذهبية " بالماركسية اللينينية"
من جانب أحزاب " نموذج"األولى للمادية الجدلية، والطبعتان تم استنساخهما كبراديغم 

  . ومن بعض تجارب حركة التحرر الوطنيوقوى شيوعية
  

 الصيني تحاول الضغط على -وكانت معظم وجهات النظر العربية في الحوار العربي
ّالجانب الصيني، الذي ضم خبراء على درجة عالية من الخبرة والمعرفة ليس في شؤون 
العالقات الدولية فحسب، بل في ظروف كل بلد عربي وظروف المنطقة بشكل عام، 

ّ اإلسرائيلي بشكل خاص وقسم غير قليل منهم تخرج من جامعات -الصراع العربيوب
ّعربية واكتشفت أن مدير وكالة شينخوا السابق كان قد تخرج من كلية اآلداب قسم اللغة 

ّالمسيح " (العرق العراقي"ّ، وحدثني كيف أنه كان يستذوق )جامعة بغداد(العربية 
لبي والجاجيك، وكانت غالبية المشاركين من الجانب ومازات الباقالء واللب) والعصرية

  .الصيني يعرفون اللغة العربية
  
  
  

 -وأفاض أعضاء الوفد العربي في إطروحات حول جدوى وفاعلية التعاون العربي
الصيني ومزاياه وفوائده، وذهب بعضنا أكثر من ذلك إلى القول أن على الصين أن تمأل 

فييتي، بل عليها دعم الشعب العربي الفلسطيني باعتبار الفراغ الذي تركه االتحاد السو
ّقضيته تمثل قضية العرب المركزية، وأن المستقبل هو للعالقة مع العرب وغير ذلك من 
األطروحات، حول الجدوى االقتصادية والفوائد التجارية ، إضافة إلى التذكير بالعالقات 

  .التاريخية
  

دولة "ولسنا " دولة نامية"أننا : لسان واحد هووكان رأي الصينيين وكأنهم يتحدثون ب
 مليون إنسان دون خط الفقر، ثم إننا ال 150، وأن لدينا مشاكلنا، فهناك أكثر من "عظمى

ًنريد أن نلعب دورا آيديولوجيا، فنحن غير قادرين عليه، بل ال نفضله وال نرغب فيه،  ً
ّوال نريد السير في سباق التسلح المدمر، ونريد التجا رة مع الجميع، وبالقدر الذي نؤيد ّ

ّحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية، فإننا مع حل 
ْالدولتين ومع قرارات األمم المتحدة، ونتعامل مع الطرفين، وإن كان لنا عالقة متميزة 

قة مع والسلطة الوطنية الفلسطينية، لكننا نحرص على العال. ف.ت. وخصوصية مع م
ّأيضا، وباعتقادهم أن هذه العالقة قد تساعد على التوصل إلى حل سلمي " إسرائيل" ً

  .ُمرضي للطرفين
  

ًولم يكن الجواب مقنعا لغالبية الشخصيات العربية حتى أن بعضهم تناوب على الكالم 
ّأكثر من مرة لشرح وجهات النظر العربية، ولكن الصينيين كانوا يردونه مرة أخرى  ّّ

ت المنهجية، مؤكدين أن من الخطأ مقارنتهم بالواليات المتحدة أو باالتحاد األوروبي بذا
ُأو حتى باالتحاد السوفييتي السابق، وإذا كانوا قد حققوا آنذاك قفزة اقتصادية بعيد رحيل 
الزعيم الصيني ماوتسي تونغ وانتهاء الثورة الثقافية فإنهم ال يرغبون تبديدها على سباق 

، بل ويضعون " نادي الكبار" لصراع اآليديولوجي، وهم ما زالوا لم يدخلوا التسلح وا
ًوقد يكون األمر تواضعا من جهة ومن جهة ". منتدى دول عدم االنحياز"أنفسهم في 

  .ًأخرى تخلصا من التزامات الدول الكبرى إزاء الغير
  
  
  

اوتسي تونغ كنت قد قرأت في أواخر سنوات الخمسينات والستينات بعض ما كتبه م
ّوليوشاوشي بشأن حرب التحرير والثورة الصينية وبعض اإلطروحات التي تتعلق 

وما زاد )  وما بعده1959ُوهي عبارة عن كراريس وكتيبات نشرت في العام (بالحزب، 
اهتمامي بالصين في فترة الحقة هو صداقتي لثالث شخصيات ذات مكانة ثقافية وفنية 

ً فقد سمعت منها آراء ووجهات نظر ومالحظات أثارت وإن كان في فترات متفاوتة،
 الباحث - الشاعر كاظم السماوي ، وثانيها-ُفضولي أكثر بكثير مما كنت أعرفه ، أولها 
" كتاب التاو"وقبله " المستطرف الصيني" ّوالمفكر التراثي هادي العلوي،السيما كتابيه 

ي األكاديمية المركزية في بكين  الفنان رافع الناصري الذي درس الغرافيك ف-وثالثها
رحلتي إلى " ً وأصدر كتابا بعنوان 1963وأقام معارضة في هونغ كونغ في العام 

ّ ، وجميعهم عاشوا في الصين وتعمقوا 2013وقد أهداني إياه قبل وفاته العام " الصين 
 حياة في تجربتها الفكرية والفلسفية والسياسية والفنية، وعاصر هؤالء فترات مختلفة من

  .الصين في ظل حكم ماو تسي تونغ
  

وكنت قد أدرت حوارات مع القيادي الشيوعي عامر عبدهللا عن زيارته الصين ولقائه مع 
ّ وتأثره بالتجربة الصينية المعاصرة وبفلسفتها القديمة، وسألته 1975ماوتسي تونغ العام 

 -خالف الصيني  لم نحسم موقفنا من ال1960 و 1958ّعما قيل عن أننا بين عامي 
وزير اإلرشاد األسبق في (ًالسوفييتي، وكنت قد قرأت كتابا للدكتور فيصل السامر 

 اإلسالمية في الشرق -األصول التاريخية للحضارة العربية"والموسوم ) العراق
مثلما اطلعت في وقت الحق على بعض ما كتبه الشيخ العالمة جالل الدين " األقصى

عن الصين، وكان قد ) صاحب جريدة الحضارة(الصوري الحنفي والشيخ دمحم حسن 
كما تابعت ما كتبه عبد المعين .  في بكين في ستينات القرن الماضيّدرسا اللغة العربية

" وفؤاد دمحم شبل وكتابه " تاريخ الشعر الصيني المعاصر"ّالملوح الذي قام بترجمة كتاب 
ّيني منذ أقدم العصور ولعل ، وهو دراسة تحليلية لمعالم الفكر الص"حكمة الصين

ّالكتابات األولى ، التي اطلعت عليها رغم ما فيها من عنصر اإلبهار إال أنها ال تسر  ّ
ّكثيرا لشاب مثلي يتطلع إلى الحداثة وتتكون لديه إرهاصات تساؤلية أكثر فأكثر خالل  ّ ً

  .  السوفييتي-احتدام الخالف الصيني
  

ّظل السماوي والعلوي يقيمان إيجاب لما " ذهبية"ًيا ما حققه ماوتسي تونغ ويعتبران فترته ّ
ّحصل بعده في إطار نظرة كالسيكية للماركسية ذاتها، السيما ما يتعلق بالرؤية الخاصة  ّ
ّبالتطبيقات المبالغة في التشدد والقسوة لعملية التغيير، التي اتبعتها ، مثلما ينظران بعدم 

  .ًيانا يضعان عالمات استفهام حولهاارتياح لسياسات االنفتاح الجديدة، وأح
  
  
  

النموذج ) Paradigm ّلعل مثل تلك الممارسات التي سادت في الصين والبراديغم
الذي اعتمده أثار تساؤالت كبيرة وعميقة عن مدى عالقته بالمادية الجدلية ) الفكري

" سيةمارك" وطورها الذهبي األول والمقصود أفكار ماركس ورفيقه إنجلز، وهل هناك 
ّأخرى ، إذا كانت المادية الجدلية قد ظلت في المتحف وكان أتباع كل ماركسية يتندرون  ّ

على الماركسية األخرى، فهذه الماركسية الصينية مثل البضاعة الصينية أيام زمان، أي 
ماركسية من صنع "ّالمقلدة أو غير األصلية ، حتى أصبح الحديث عنها أقرب إلى 

  .Made in China "الصين
  

ّومقابل ذلك هناك وجه آخر لممارسات مماثلة كانت تمثل النموذج األول على المستوى 
العالمي، وهي تلك التي جرت في االتحاد السوفييتي والبلدان االشتراكية األخرى من 

في البلدان النامية والعديد " تجارب الفرع" التي انتقلت عدواها إلى " تجارب األصل"
الث وحركات التحرر الوطني بما فيها التجارب العربية، حيث ساد من تجارب العالم الث
ّالستاليني ، دون النظر في عيوبه التي شوهت " التوتاليتاري" النموذج الشمولي 

  .ّالمجتمعات والشعوب وأحدثت تصدعات نفسية في شخصية الفرد لدرجة مريعة
  

 السوفييتي ، فثمة -وإذا طالت التندرات التجربة الصينية في ظل الخالف الصيني 
وهي " اشتراكية الكوالج" ّتندرات صينية للبراديغم السوفييتي، حيث كانت تسخر من 

أكلة شعبية مجرية مشهورة جاءت في خطاب نيكيتا خروشوف الزعيم السوفييتي الذي 
  ةــأنتم بفضل االشتراكية تأكلون الكوالج، وذلك بعد مجازر قمع حرك: خاطب المجريين
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  .1956المجرية الهنغارية ، بالدبابات السوفييتية العام  االحتجاج 
  

-1922(والبراديغم كمصطلح استخدم ألول مرة من المفكر األمريكي توماس هان 
المختص بالتاريخ وفلسفة العلوم، وهو يعني مجموعة قوانين وتقنيات وأدوات ) 1996

ئل على الواقع مرتبطة بنظرية معينة ومسترشدة بها، بهدف تطبيقها بجميع الوسا
االجتماعي، وهو ما حاولت النماذج االشتراكية اعتماده وتطبيقه إلحداث التغيير المنشود 

  .دون مراعاة للوسائل المستخدمة
  
  
  

ّكان الهوس الثوري في أواسط الستينات على أشده في العراق والعالم العربي بعد هزائم 
العام ) حزيران( يونيو 5ة ّومرارات وتصدعات فكرية وسياسية، السيما بعد صدم

، وكقاعدة عامة، وإن كان هناك استثناءات، ففي كل انكسار أو تراجع أو عزلة 1967
ّوابتعاد واحتجاز تتصاعد الموجة المتطرفة ويزداد التعصب ووليده التطرف، وهكذا بدأنا  ّّ

دموي  ال1963) فبراير( شباط 8ّنعيد قراءة كتابات ماوتسي تونغ، السيما بعد انقالب 
ُوالخسائر واالنكسارات التي منينا بها، وكان المركز الثقافي الصيني في بغداد يقوم 
ّبتوزيع الكراريس واألدبيات الملونة والمطبوعة بأناقة تثير اإلعجاب، إضافة إلى 

  ."الكتاب األحمر"
  

ًلم أتأثر إال قليال بتلك األطروحات، ألن ميلي  ّ ، ولذلك بشكل عام كان يحمل بذرة ال عنفيةّ
لم " كل شيء ينبت من فوهة البندقية"و" اإلمبريالية نمر من ورق"فإن شعارات مثل 

تكن مقنعة لي، وأنا أقرأ وأتابع ما كان يجري في العالم، حتى وإن كانت بوادر هزيمة 
الواليات المتحدة في فييتنام وانتصار حركة الحقوق المدنية بقيادة مارتن لوثر كنغ، 

ات التحرر الوطني وإحراز العديد من شعوب آسيا وأفريقيا ونجاحات بعض حرك
استقاللها، لكن بالمقابل هناك موجة من االرتدادات شهدتها الكتلة االشتراكية أخذت 
ّتتكشف على الرغم من أجواء التكتم والستار الحديدي المفروض عليها لقطعها عن العالم 

ًالخارجي وإن كنا ال نراها أحيانا أو نعتبرها  مجرد دعاية سوداء ومغرضة من جانب ّ
  .القوى اإلمبريالية، فقد كانت اإلصابات بعمى األلوان بالغة وشديدة

  
ّ المانيا الديمقراطية، حيث أضرب عمال -) 1953(انتفاضة برلين : ّولعل أهم األحداث

ّالبناء احتجاجا على زيادة ساعات العمل فتحولت انتفاضتهم إلى احتجاج سياسي ضد  ً
ّلينية وصنيعتها حكومتهم، بسبب األوضاع المعاشية التي عبروا عنها بأنها ال تطاق الستا

وقد انضم إليهم طالب وشباب ومزارعون وقد تواصلت حركة االحتجاج في عموم 
على نحو متفاوت، األمر الذي جوبه بالقمع وبتقديم عدد من " ألمانيا الديمقراطية"

ّة، ولعلها كانت أولى حركات االحتجاج المشاركين إلى محاكمات دريسدن الشهير

الواسعة ضد الهيمنة السوفييتية، وقد اضطر السوفييت بعد ذلك وبسبب عمليات الهروب 
 1961الرأسمالية إلى بناء جدار برلين " جحيم"االشتراكية إلى " نعيم"الجماعي من 

   .ً، وكان إيذانا بانهيار الكتلة االشتراكية1989والذي تم هدمه 
  

ً، هي األخرى تحديا جديدا لنظام )1956( بولونيا -انت احتجاجات بوزنان العمالية كما ك ً
يزعم أنه يدافع عن مصالح العمال، حيث تظاهر العمال مطالبين بظروف عمل أفضل 
وتم قمعهم بشكل وحشي بالدبابات، وكان عدد القتلى بالعشرات، وهو ما استمعت إليه في 

  . عوتي إللقاء محاضرة في جامعة بوزنانّ بشكل مفصل خالل د2014العام 
  

وقد ) 1956( هنغاريا فقد قادت إلى تدخل عسكري سوفييتي صارخ -أما انتفاضة المجر 
ًاحتجاجا على ) نوفمبر( تشرين الثاني 4ولغاية ) أكتوبر ( تشرين األول 23دامت من 

ّمحتجين سوء األوضاع االقتصادية، فتم قمعها بوحشية، وسقط عشرات اآلالف من ال
ًخالل المواجهات الدامية وفي اإلعدامات التي طالت الحقا عددا منهم بمن فيهم بعض  ً

وفي مقدمتهم األمين العام أمري ناج الذي لجأ إلى ) الشيوعي(قادة الحزب الهنغاري 
ًالسفارة اليوغسالفية ، لكنه سلم نفسه الحقا وأعدم بعد سنتين بتهمة    ."الخيانة العظمى"ّ

  .ة ولكن بالمقلوبنجدة أممي
  

للقضاء على حركة وليدة ) 1968(وجاء ربيع براغ باجتياح دبابات حلف وارشو البالد 
ًمطالبة باإلصالح وبإضفاء وجه إنساني على االشتراكية وإعطائها بعدا ديمقراطيا، وهو  ً ُ
ما كان يدعو له الكسندر دوبتشيك األمين العام للحزب الشيوعي والذي أقصي من 

ً ليصبح الحقا رئيسا 1989زل من الحياة العامة عقوبة له ، لكنه عاد في العام ُمنصبه وع ً
  .ًللبرلمان بعد اإلطاحة بالنظام الشيوعي، حيث أصبح فاتسالف هافل رئيسا للبالد

  
ّوكنت قد توقفت عند ربيع براغ في أكثر من مناسبة ، حين قدر لي زيارة تشيكوسلوفاكيا 

لحضور اجتماع تحضيري ) كراكوف(ياب إلى بولونيا  في الذهاب واإل1969العام 
ّلمناسبة ميالد لينين، وقد شاهدت آثار ذلك وتلمست مشاعر الناس في البلدين، وهو 

  .ًأدهشني كثيرا وأثار تساؤالت وحيرة في نفسي

  ّوأتذكر أن الصديق لؤي أبو التمن كان قد أخبرني بعد زيارته لسفارة تشيكوسلوفاكيا إلى
التدخل "والمقصود بذلك " النجدة األممية"  رأس وفد لتهنئة المسؤولين على بغداد على
ّلقمع ربيع براغ، إال أنه فوجئ برد عنيف من ) 1968/أغسطس/ آب21"(السوفييتي ّ

" تدخل"أو " احتالل"الدبلوماسيين التشيكوسلوفاكيين في بغداد، بأن هذا ليس سوى 
ّقينا لفترة نعلق على ذلك ونتبادل أطراف بالضد من إرادة الشعب التشيكوسلوفاكي، وب

ّالحديث بيننا مشككين في بعض الروايات الرسمية التي تصلنا من جانب الدعاية 
االشتراكية وصداها دعايتنا وبعض مصادر معلوماتنا، وبقينا نثير األسئلة التي يسميها 

  .البعض الشغب المستمر واالعتراض الدائم
  

وذلك " التدخل األممي" أحمد حسن البكر تأييده لخطوة وكم أحرجنا حين أعلن الرئيس
وهو تبرير استساغه من يريد الرد على " المهم أن تبقى تشيكوسلوفاكيا اشتراكية" بقوله 

بعض تملمالتنا ، ناهيك عن االحتجاجات التي ارتفعت لمثقفين كبار من فرنسا وإيطاليا 
  .غوغيرها للتنديد بالتدخل السوفييتي لقمع ربيع برا

  
ًالحقا في بولونيا في الثمانينات ) اتحاد نقابة العمال البولونية(أما نشاط حركة تضامن 

ًبقيادة ليخ فاليستيا فقد كانت األطول عمرا واألكثر تأثيرا، حيث شهدت بولونيا اضرابات  ً
، وذلك عن طريق ال عنفي، ابتدأ في 1989ّمتكررة إلى أن تم تغيير النظام في العام 

انسك ولم تنفع معها اإلجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة، حتى تم فرض مدينة غد
فقه "وتشكيل حكومة ائتالفية بقيادة تضامن وهكذا انتصر ) ّشبه حرة(إجراء انتخابات 

ًعلى نزعات االنتقام والثأر، وهو ما حصل في هنغاريا أيضا، في حين اتجهت " التواصل
  .ًباتحادها الحقا بألمانيا االتحادية" القطيعةفقه " ألمانيا الديمقراطية إلى 

  
  
  

كان موقف الحركة الشيوعية في أوروبا الغربية إبان ربيع براغ قد اختلف عن موقفها 
من انتفاضة المجر، ففي األخيرة لم تستنكر ما حصل من اجتياح سوفييتي، أما في العام 

اتها ومالكاتها رفضهم الشديد  فقد استثيرت على نحو شديد، وأعلن الكثير من قياد1968
للتدخل السوفييتي وإدانتهم له، وقد كان ذلك بوادر انشقاق جديد في الحركة الشيوعية 
ًالعالمية تحت عنوان فكرة األوروشيوعية التي بدأت تلقى صدى أكبر في أوساط 
ًاألحزاب الشيوعية الثالث اإليطالي والفرنسي واإلسباني تمايزا لنفسها عن الموقف 

ّلسوفييتي وما يسمى بالمركز األممي أو التبعية األممية، بل إن انقسامات وانسحابات قد ا
لسحق حركة االحتجاج في " التدخل السوفييتي" حصلت داخل هذه األحزاب بسبب 

  .تشيكوسلوفاكيا
  

ولألسف لم يتم التوقف عن األوروشيوعية ودراستها ونقدها من جانبنا، بل اتخذنا 
ي اتخذ الحزب الشيوعي السوفييتي فشككنا بها واتهمناها بأبشع التهم الموقف ذاته الذ

وهي الطريقة السائدة في التعاطي مع الخالفات الفكرية في األحزاب الشمولية، وبالقراءة 
  :االستعادية لفكرة األوروشيوعية فإنها تقوم على ركنين أساسيين

ًلة للوصول إلى السلطة وطريقا سالكا  االلتزام بالديمقراطية البرلمانية وسي- الركن األول ً
ّللنشاط والمشاركة السياسية، ولهذا ال بد من احترام هذه المؤسسة والحرص على 

  .تطويرها لتأتي بنتائج أفضل وتعبر عن مصالح الفئات الفقيرة والكادحة
  

ّ االهتمام بالمصالح األوروبية، وما يقرب بينها ويساعد في تلبية -والركن الثاني
ات شعوبها في السياسة الداخلية والخارجية وفي ما يتبعونه من برامج طموح

وستراتيجيات وممارسات، أي التخلي عن االنشغال بالمصالح السوفيتيية وهكذا وضع 
) إسبانيا(ّوسانتياغو كاريو ) إيطاليا(القادة الشيوعيون الثالثة جورج مارشيه وبرينغوير 

 لكن انهيار الكتلة االشتراكية وانحاللها فيما بعد، فكرة األوروشيوعية أواخر السبعينات،
ساهم في تخفيض رصيد هذه الفكرة من جهة وانصراف جمهور الناخبين عن المرشحين 

  .الشيوعيين في هذه البلدان من جهة أخرى
  

ّ قد أثارت تساؤالت لدي بخصوص حقيقة أو عدم حقيقة ما إذا كانت االرهاصات األولية
يحصل، وفيما إذا كانت تلك األحداث من صنع الخارج أم أنها شأن داخلي دون نسيان 

ياراتي لجميع البلدان تأثيرات الصراع اآليديولوجي، إال أن بعد معرفتي ودراستي وز
   .االشتراكية

  
رائم بحق العمال والشغيلة قبل غيرهم دون ّكنت أتلمس األخطاء واالرتكابات وحتى الج

إهمال بعض المنجزات االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي حققتها هذه األنظمة، 
ّالسيما في ميادين التعليم والصحة والعمل والضمان االجتماعي وغيرها، وإن اختلفت 

ّزاوية النظر لدي الحقا، بشأن الحرية القيمة األساسية العليا لإل ً نسان، وال تختلف التجربة ّ
حزب حاكم وآيديولوجيا : الصينية عن التجارب االشتراكية األخرى في هذا الميدان

ّواحدة وجهاز مخابرات متحكم وأعالم موحد وغياب أي مظهر من مظاهر النقد أو 
  .ّحرية التعبير
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معاناة وألم من ّومع تلك التملمالت الجنينية األولى، بدأت االنتقال بالتدرج وليس دون 
اإليمانية التبشيرية الدعائية إلى التساؤلية العقلية المنطقية، ومن هذه األخيرة إلى النقدية 
ًالحقوقية اإلنسانية، في إطار جدل مع النفس ومع اآلخر، مع نقد ذاتي ومحاولة للفهم أوال 

ّثم لإلقناع والتغيير ثانيا ، وهكذا استمر المونولوج الداخلي بنبرة أع ًلى لينتقل تدرجيا من ً
ّالجوانية إلى البرانية ومن األنا إلى اآلخر، ومن اآلخر إلى النحن، في منهج قرائي جديد 
للمادية الجدلية ومحورها الماركسية العقالنية غير الشعاراتية وربط ذلك بالواقع العربي 

يس من والعراقي ومشكالته وهمومه ومعاناته وتطلعاته، أي االنطالق من الواقع ول
النظرية، وتكييفها في ضوء البراكسيس وليس محاولة تكييف الواقع لالفتراضات 
ّالنظرية غير المختبرة أو الممتحنَة، ألنها ظلت مجرد وعود وردية تجريدية لغايات  ِ ُ ِ َ
ّنبيلة، لكنها كانت أقرب إلى األحالم وأحيانا األوهام قدم بعضها بصيغة مفصولة عن  ُ ً

حاول البعض اآلخر ضمن قراءاته المبتسرة   بل ومسقطة عليه؛الواقع وغريبة عنه،
ّوالدعووية وفهمه المبسط والمحدود تقديم الماركسية بنكهة قروية أو ريفية أو بدوية 
ّخارج منطلقاتها األساسية، ناهيك عن التطبيقات المشوهة التي عرفتها األنظمة 

  .لجمالي المتحضر والراقياالشتراكية التي أفسدت محتواها المدني واإلنساني وا
  

ًولعل هناك دائما عالقة عضوية بين الوسيلة والغاية، فال غاية شريفة وعادلة يمكن  ّ
الوصول إليها بوسائل غير شريفة أو غير عادلة، فالوسيلة جزء من الغاية مثل البذرة من 

لغاية الشجرة على حد تعبير المهاتما غاندي، وإذا كانت الوسيلة منظورة وملموسة، فا
ًبعيدة المدى، وال يمكن إدراكها إال بوسائل إنسانية أوال وقبل كل شيء ّ.  

  
أمين عام الحزب الشيوعي العراقي الذي ) فهد(وإذا كانت محاولة يوسف سلمان يوسف 

ً مهمة، لجهة قراءة الواقع وتقديم بعض االجتهادات األولية انطالقا منه 1949أعدم العام 
ّقلية الستالينية اإليمانية، إال أنه لم تجر محاوالت الحقة ومعمقة على الرغم من هيمنة الع ِ ّ

ًأكثر شمولية وانفتاحا لتراكم عليها، بل على العكس ساد نوع من الركود والكسل اللذان 
أصبحا مهيمنين بشكل عام على القيادات الحزبية باستثناءات محدودة، وكانت غالبية 

بية والعمل الروتيني واإلداري اليومي، أما األنشطة تدور في فلك المسلكية الحز
ّالتنظيرات فيتم ضخها عبر المركز األممي وإلحاقاته لألحزاب الشقيقة في مرحلة 
ّالكومنترن أو بعده، سواء فيما يتعلق بفكرة التعايش السلمي والتطور الالرأسمالي ودور  ّ ّ

وقف من القضايا القومية، والتحالفات الطبقية والسياسية والم" الديمقراطيين الثوريين"
ّوالسيما القضية الفلسطينية، في قراءة بعيدة في الكثير من األحيان عن الواقع، وعن 

  .نبض الناس وانشغاالتهم
  

يضاف إلى ذلك التعويلية واالتكالية التي اعتادت عليها الغالبية الساحقة من اإلدارات 
ًائد، حفاظا على مواقعها الحزبية، الحزبية ، التي عاشت حالة ترهل وتقليد ومحاكاة للس

ّالسيما والمنافسات المشروعة وغير المشروعة بين القيادات كانت سائدة ومحمومة، 
" لالستقواء على الداخل الحزبي" للخارج األممي"حيث كان البعض يبالغ بوالئه وتبعيته 

 أو الصين ًبتوصيات من األول هي األقرب إلى التعليمات وتحديدا بالتعويل على موسكو
  .بالنسبة لبعض الجماعات المحسوبة عليه وتوجهاتها

  
ولم يقتصر هذا األمر على الحركة الشيوعية بل أن إدارات الحركة القومية العربية هي 

 الحركة الناصرية التي بلغت -األول : األخرى لم تكن بعيدة عنه بجناحيها األساسيين
ماش والجمود والتشتت بعد رحيل الزعيم أوجها في مطلع الستينات، لكنها بدأت باالنك

، بل إن بعضها لم يرتق إلى المرحلة المتقدمة األخيرة من 1970جمال عبد الناصر العام 
حياة عبد الناصر وتوجهاته التي ينبغي أن تؤخذ في سياقها التاريخي، ولم يعد االكتفاء 

 حركة البعث التي - والثاني. اليوم بشعارات عمومية لمواجهة مشكالت مستحدثة وعميقة
ّتحولت في العراق من شعارات تحرير فلسطين والوحدة العربية والحرية إلى تمجيد 

التي أطلق عليه ميشيل عفلق وهو مؤسس الحزب " القائد الضرورة"وتقديس وتأليه 
ِومثل هذا الوصف لم يأت حين اتخذ " هبة السماء إلى األمة وهبة البعث إلى الشعب "

ًقرارا جريئا  ً، وفي ظل حماسة رومانسية مثال، وإنما جاء بعد 1972بتأميم النفط العام ً ّ
 دون محاكمة أصولية، وفي مقدمتهم 1979إعدام نخبة من قيادات حزب البعث في العام 

 سنوات دفع العراق ثمنها 8عبد الخالق السامرائي، وحرب ضروس مع إيران دامت 
  ً.م لم يعرف العراق لها مثيال ووحدانية إطالقية في الحك1988-1980ًباهظا

  
وقد سألت القيادي البعثي السابق الصديق صالح عمر العلي عن تفسيره لذلك، فروى لي 

، برفقة طالل شرارة وهو 1989زرت ميشيل عفلق في باريس العام : خلفيات ذلك بقوله
ًأحد القيادات البعثية اللبنانية سابقا أيضا، والتمسته البقاء في باريس وعدم  زيارة بغداد ً

ّوإعطاء تصريحات يستغلها الحاكم ويجيرها لصالح مغامراته وارتكاباته، األمر سيعطي 
لقد وعدني : ًانطباعا بعدم رضائك عن سياسات الرئيس صدام حسين ، ويضيف العلي

عن سابق (ميشيل عفلق بذلك ، لكنه بعد شهرين عاد إلى بغداد وأدلى بذلك التصريح 

ًتصريحه األخير الذي ختم به حياته السياسية، كاشفا ضعفه ويكاد يكون ) إصرار
  .المستمر

  
أسوق هذه األمثلة بهدف المراجعة الشاملة والنقد الذاتي لألفكار والممارسات الشمولية 

ما : التي سادت لدى جميع القوى والقيادات، بعناوين معظمها مستمدة من كتاب لينين
اطية، ونظام الطاعة الفوالذي وخضوع األقلية ّالعمل؟ أو ما سمي بالمركزية الديمقر

لألكثرية والهيئات الدنيا للهيئات العليا تحت عناوين وحدة اإلرادة والعمل، وعدم التبشير 
باآلراء خارج نطاق التنظيم، ناهيك عن عقوبات غليظة، وهو األمر الذي ساد لدى جميع 

  . عليهااألحزاب الشيوعية التي كانت الطبعة الستالينية مهيمنة
  

األساس الذي اعتمدت عليها، " نفذ ثم ناقش"وفي األحزاب القومية والبعثية ، كان شعار 
ًوهو مستوحى من ذات المنهج الشمولي الشيوعي وقد اتبعته األحزاب اإلسالمية أيضا، 

، للتبريرات نفسها، "حركة األخوان المسلمين واألحزاب اإلسالمية الشيعية"بما فيها 
ّظروف العمل السري والخشية من اختراقات العدو، ولكن هذه العناوين ذاتها ّوالسيما في 

ّتحمل في طياتها توجهات تسلطية وتسمح للقيادات باتخاذ قرارات نابعة من اجتهاداتها 
ّالتي قد تكون مدمرة، فما بالك حين تكون تلك القيادات ال تتمتع بالحد األدنى من التفكير  ّ

 والمعرفة بمجتمعاتها، ناهيك عن نزاهة أخالقية وشعور عال السليم والثقافة العامة
بالمسؤولية، وهكذا تم التفريط بالكثير من الكفاءات المخلصة والمواهب الواعدة بادعاء 

  .فهم خاص لآليديولوجيا وتطبيقاتها التي شهدت جرائم كبرى وأعمال إبادة ال حدود لها
  
  
  

ّك التي ارتفعت موجتها في حمى الثورة ًلم تثرني الشعارات الصينية ، خصوصا تل
الثقافية والتي لوحق فيها المثقفون وأحرقت كتبهم واقتيدوا إلى معسكرات االعتقال 
ًوجرى تشويه سمعتهم، بل كنت أقرب إلى فكرة التطور والتراكم ، خصوصا السرعة 

آلمال التي الهائلة التي استطاع فيها االتحاد السوفييتي إعادة بناء ما خربته الحرب وا
ّعولت عليه بشأن التقدم العلمي والتكنولوجي، ووجدت في كلمة نيكيتا خروشوف 

ً شيئا كبيرا 1980من أن االتحاد السوفييتي سيدخل مرحلة الشيوعية العام ) 1960( ً
ًوعظيما في السباق التاريخي بين الرأسمالية واالشتراكية، وهو ما كنت أميل إليه وشكل 

ًركنا مهما من تف   .كيري في تلك المرحلة، التي ال تخلو من رومانسية شبابيةً
  

ّوكنا نردد حينها أن السمة األساسية لعصرنا هي  ، "االنتقال من الرأسمالية لالشتراكية" ّ
التي تقترب من معسكر االشتراكية، وهو " حركات التحرر الوطني"ّالسيما بالتحالف مع 

 البلدان الرأسمالية هزيمة االمبريالية الذي سيتم عبره وبنضال الطبقة العاملة في
وذلك بالتعايش السلمي والصراع " أعلى مراحل الرأسمالية"باعتبارها حسب كتاب لينين 

  .الفكري والمباراة االقتصادية والمكاسب التي يمكن أن تتحقق للشعوب
  

كما لم أستسغ حينها الشعارات التي اجتاحت الوسط الشيوعي واليساري خالل الموجة 
الجيفارية مع أنني من أشد المعجبين بجيفارا كأحد أبرز ثوريي القرن العشرين ، وقد 

، الصادر عن دار الفارابي، بيروت، " الحلم الغامض-كوبا" دونت ذلك في كتاب 
ً، بعد زيارتي لكوبا، مقدما قراءة جديدة بعيدة عن التمجيد لتجربة تستحق الدراسة 2011 ّ

ت اإلذالل، ألكثر من نصف قرن من الزمان، ويبقى ولشعب عانى الحصار ومحاوال
ّأمامه اليوم اجتياز معركتي الحريات والتعددية من جهة، والحصول على التكنولوجيا،  ّ

  .التي بدونهما ال يمكن لكوبا االستمرار إلى ما ال نهاية في أوضاعها الحالية
  

ّوإن كنت قد عقدت صداقات حميمية مع العديد من الذين تأثروا ُ  بالتوجه الجيفاري ْ
الثوري من العراقيين والعرب والفلسطينيين بشكل خاص في بغداد وعدد من البلدان 
العربية، وكنت أدخل بنقاشات طويلة مع العديد منهم، وقد ذكرت ذلك في أكثر من 
ّمناسبة، لكنه من الجهة األخرى، كانت اآلمال التي عقدتها على هذا التوجه اآلخر تتبدد 

ها، فقد كانت تراجعات االشتراكية أمام الرأسمالية واضحة وصريحة حيث ويطير بعض
ّعانت األولى من البيروقراطية والترهل وشح الحريات وانتهاكات حقوق اإلنسان  ّ ّ
ًووصلت التنمية إلى طريق مسدود، خصوصا وأن الكثير من األرقام والمعطيات لم تكن 

ّقدمه أجهزة الدعاية االشتراكية ّصحيحة، بل مشوهة وغير دقيقة وهو ما كانت ت
  .ووكاالتها اإلعالمية وتقوم بنشره وكالة نوفوستي وأنباء موسكو وغيرها

  
ّوبنوع من المبالغة وسوء التقدير كنا نتبنى تلك المعلومات باعتبارها حقائق غير قابلة  ّ
للشك، والهدف من ترويجها هو إثبات أفضلية وتفوق النظام االشتراكي على النظام 
الرأسمالي، وكان البعض يغالي في نقد وتفنيد واتهام أي وجهات نظر أو معلومات 
ّمغايرة تحاول النيل من صحة أو دقة المعطيات المقدمة من الدول اإلشتراكية، والسيما  ّ

وقد فوجئ جمهور الشيوعيين في بالدنا . تلك التي تأخذ طريقها إلى اإلعالم الغربي
لقاه خروتشوف بالمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي والعالم بأن التقرير الذي أ

، وهو المؤتمر الذي أدان الحقبة الستالينية وكشف بعض االرتكابات 1956العام 

 

 



  

  اليساري
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محرر "العالمية و" أبو البروليتاريا" ّوالجرائم التي قام بها الزعيم الذي كنا نعتبره 
  .ية الثانيةوالقائد الفذ، العبقري، وبطل الحرب العالم" الشعوب

  
ًوكم كانت الصدمة كبيرة حين اكتشفنا أن التقرير كان صحيحا، بل هو أقل من الواقع 
َبكثير؟ ولم يكن التقرير نسيجا حيك من خيوط خارجية صنعت في المصانع الغربية، بل  ً
ّهو حقيقة ما كان يجري في الستار الحديدي ومعسكرات االعتقال تلك التي تحدث عنها 

.  سنوات 8حيث قضى فيها نحو " أرخبيل كوالغ" شق سولجنستين في رواية ًالحقا المن
ّيضاف إلى كل ذلك نهج الواحدية واإلطالقية وعدم اإلقرار بالتنوع والتعددية والرأي 
اآلخر وحجب األصوات المعارضة ومصادرة حق النقد ومالحقة المنتقدين واتهامهم، 

ًوقد دفع المثقفون قسطا وافرا من ذلك ّلعل ذلك وغيره وبمرور األيام ما أخذ يطرح و .ً
أسئلة داخلنا وتملمالت مباشرة أو غير مباشرة يجري التعبير عنها بأشكال مختلفة، لكن 
انشغاالتنا الداخلية طغت عليها وإن كانت قد استمرت معنا وارتفعت وتيرتها مع بعض 

 -1977اق العام حركات االحتجاج التي بدأت في البلدان االشتراكية، وأتذكر ميث
Charter 77  الذي أصدرته مجموعة المثقفين التشيكوسلوفاك منتقدة األوضاع السائدة

ّوشح الحريات، وقد كان ذلك شرارة أولى لحركة االحتجاج الواسعة التي وصلت ذروتها 
ّ، وتفكك وتحلل الكتلة االشتراكية التي بدت هشة وخاوية 1989بانهيار جدار برلين العام  ّ ّ

ًلداخل، في حين كانت للناظر من الخارج تبدو قالعا محصنة على حد تعبير جون من ا
  .بول سارتر الذي سبقنا بنحو ثالث عقود في رؤية هذه الحقيقة

  
  
  

ّال شك أن سباق التسلح وتخصيص الواليات المتحدة تريلوني دوالر له خالل ما سمي بـ  ّ
يار السوفييتي وعدم القدرة في حرب النجوم في مطلع الثمانينات ، ساهم في االنه

مجاراتها، وقاد هذا إلى التراجع غير المنظم ولم تفلح محاوالت غورباتشوف بشأن 
ّالبريسترويكا والغالسنوست إلعادة البناء والعالنية ، فقد جاءت متأخرة وغير متدرجة  ّ

تغيير ودون تهيئة واستعداد، ولم تكن مدروسة، بل كانت فوقية، في ظل غياب قناعات لل
ًوفقا لتراكم طويل األمد ومستلزمات مادية ومعنوية، وخصوصا لشبكة الكوادر الحكومية  ً
واإلدارية والحزبية والجماهيرية ووضع معالجات اقتصادية واجتماعية وثقافية وقانونية 
ًوتربوية ونفسية لتحقيق ذلك، علما بأن الخراب كان قد انتشر واالنسداد االقتصادي 

 حقيقة ظاهرة والترهل الحزبي والحكومي والفساد المالي واإلداري والتنموي أصبح
ّصار جزءا من الروتين اليومي، فضال عن شح الحريات وقلة األجور وعدم تلبية  ّ ً ً
ًحاجات الناس المتعاظمة تماشيا مع التطور الكوني، بحيث أصبح اإلصالح عسيرا،  ً

  .ّالسيما بوسائل قديمة
  

الكبيرة التي جرت من جانب القوى المعادية لإلمبريالية في يضاف إلى ذلك االختراقات 
ّمدت جسورا عبرتها البضائع والسلع واألفكار والسياح على حد " حرب ناعمة" ً ّ

أو " ّمجمع العقول" الحربي، الذي استخلص ذلك من -توصيفات المجتمع الصناعي 
ّالذي عمل بمعية الرئيس كيندي والذي عبر عنه" تروست األدمغة" ا الرئيس جونسون ّ

ّبحرب الجسور لتهيئة التغيير المنشود دون بزات قتال واشتباكات عسكرية، بل بواسطة 
وسائل الحرب النفسية واآليديولوجية والدعائية، حتى سقطت التفاحة الناضجة 

  .باألحضان
  
  
  

ًكثير منا بسبب حاالت القنوط واليأس والتشاؤم من إصالح األوضاع، وخصوصا في  ّ
ّلقرن الماضي عول على الصين التي ستربح المعركة وتتفوق في مشروع التنمية ربع ا ّ

الحرير "ً اقتصاديا على واشنطن وستبني طريق الحرير الجديد 2030المستدامة 
ّالذي سيغير وجه العالم، وذلك في إطار تعويضية نفسية لفقدان القدرة على " والحزام

 الدولية ومعاناتنا من صدمة االستعمار وصدمات التأثير المتوازن بفعل اختالل المعادلة
 وضياع فلسطين واالنحياز الكامل من جانب الغرب 1967 والهزيمة 1948النكبة 

  ."إسرائيل"وبشكل خاص الواليات المتحدة لـ
  

ّوقليل منا من أخذ ينظر إلى الصين من منظور مختلف، فهي في نهاية المطاف ليست 
ّيسارية الطفولية السابقة أو التي ظلت تدور في مخيلتنا الصين التي في رومانسيتنا ال ّ

ًالحالمة بالتغيير ونظامها ليس هو الذي كنا نعول عليه في مطلع الخمسينات ، خصوصا  ّ ّ
ّبدعم القضية الفلسطينية وقضايا الحقوق العربية، وهو حتى وإن تفوق على الواليات  ْ

ير مباشرة بإضعاف أعدائنا، لكنه من الجهة ْالمتحدة فما الذي سيفيدنا وإن كانت الفائدة غ
، وهذا سيكون على "إسرائيل"األخرى سيضعنا حين يعزز عالقاته مع عدونا األساسي 

  . حسابنا أراد أو لم يرد ذلك
  

ّلم تتم مراجعة الكثير منا للتجربة الصينية، فكيف يمكن غض النظر عن ارتكابات وإن  ّ
ت كثيرة ، بل هي جزء من الدعاية السوداء أصبحت شائعة، واعتبارها مجرد مبالغا

اإلنسان مقياس كل "لالمبريالية، وهي ليست بعيدة عن الصراع األيديولوجي، حيث يبقى 
ّعلى حد تعبير الفيلسوف اإلغريقي بروتوغوراس والحرية هي القيمة العليا ومن " شيء

لمؤلفته  "1978-1909 - دراما الصين في حياة نساء ثالث -ّبجعات برية"يقرأ رواية 
  يونغ تشانغ، يدرك حقيقة المعاناة اإلنسانية والواقع المرير الذي عانى منه الصينيون الذي 

  .تعرضوا لمحق إنساني حقيقي
  

ّوإذا كان ذلك ماضيا ، فبكين تنافس اليوم واشنطن وتتربع على قمة االقتصاد العالمي  ً
ً، ولكن علينا أوال وقبل كل 2030م كثاني دولة في العالم وفي سباق محموم معها إلى العا

شيء البحث عن موقعنا في هذا التقدم وكيف يمكن توظيفه في الكفاح الوطني العربي من 
ًأجل استعادة حقوقنا، والسيما ارتباطا مع بؤرة التوتر ومشروع الحرب المستمرة في  ّ

  ؟"إسرائيل"المنطقة وأقصد بذلك 
  

ًبير الذي طرأ على السياسة الصينية ، وخصوصا ّما يلفت انتباهي اليوم هو التحول الك
قوة احتالل " إسرائيل"، فقد كانت الصين تعتبر "إسرائيل"في موضوع العالقة مع 

ّوسلطة اغتصاب وقاعدة متقدمة لإلمبريالية، كما تصفها، إال أن التغييرات التي حصلت  ّ
لداخلية في الصين، ّعلى النطاق العالمي واختالل موازين القوى الدولية والتحوالت ا

ّناهيك عن النكوص العربي وغياب الحد األدنى من التضامن العربي، شجع الصين 
 الصينية تاريخ طويل ، -ًوغيرها على المضي في هذا االتجاه، علما بأن للعالقات العربية

وال أتحدث عن الماضي السحيق وطريق الحرير ووصول العرب والمسلمين إلى 
  .المعاصرةالصين، بل العالقات 

  
، التي 1949يكفي أن نلقي نظرة سريعة على ذلك منذ نجاح الثورة الصينية في العام 

ّلقيت حماسة عربية شعبية ، السيما بعد لقاء الرئيس الرئيس المصري جمال عبد الناصر 
مع الرئيس الصيني شوان الي في مؤتمر باندونغ األفرو آسيوي، والذي كان نواة 

ً الحقا ، وقد أقيمت العالقات 77 ومجموعة الـ 1961نحياز العام لتأسيس حركة عدم اال
، أما العالقات 1956) أيار( مايو 30 الصينية الرسمية في -الدبلوماسية المصرية
ّ وتطورت بوتيرة 1956) آب( أغسطس 1 الصينية فقد بدأت في -الدبلوماسية السورية 

 16/7/1958دأت باعتراف الصين يوم  الصينية قد ب-وكانت العالقات العراقية . عالية 
بالنظام الجمهوري في العراق وبعدها بيوم واحد اعترف العراق بجمهورية الصين 
ًالشعبية ، علما بأن الصين من بين الدول األولى التي دعمت الثورة الجزائرية واعترفت 

لدبلوماسية ً حيث أقيمت الحقا العالقات ا1958بالحكومة المؤقتة بعد إعالنها في سبتمبر 
 الصينية، كما وقفت إلى جانب الثورة في الجنوب اليمني، حيث أقيمت -الجزائرية 

 مع الشطر 1956) أيلول( سبتمبر 24 الصينية في -العالقات الدبلوماسية اليمنية 
وبعد تحرير الجنوب تأسست العالقات بين جمهورية ) جمهورية اليمن العربية(الشمالي 

) كانون الثاني( يناير1شعبية وجمهورية الصين الشعبية في يوم اليمن الديمقراطية ال
1968 .  

  
وقبل ذلك كانت الصين قد ساندت مصر ضد العدوان الثالثي األنكلو فرنسي 

ّ، واتخذت مواقف مؤيدة للحقوق العربية في مؤتمر باندونغ لعدم االنحياز "اإلسرائيلي"
رير الفلسطينية كممثل وحيد وشرعي  بمنظمة التح1965 واعترفت في العام 1955العام 

ًللشعب العربي الفلسطيني وافتتحت مكتبا لها، ووقفت إلى جانب العرب ضد العدوان 
  .1967اإلسرائيلي العام 

  
  

  
؟ والتي ستكون على حساب حقوق "إسرائيل"فما الذي يدفع الصين لتوثيق عالقاتها مع 
في تعنتها وعدم استجابتها إلى حل " إسرائيل"الشعب العربي الفلسطيني، حيث ستتمادى 

سلمي وعادل أساسه حق تقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية وعاصمتها القدس 
  .ّولعل هذا السؤال المحوري بحاجة إلى تفصيل وتفكيك. الشريف

  
اختراق منطقة النفوذ " إسرائيل" وحسبما يبدو إن الصين تريد عن طريق عالقتها مع 

ًاق تعويضية ، خصوصا حين استخدمت واشنطن العقوبات األمريكي من خالل أسو
ضدها بفرض رسوم جمركية ثقيلة على البضائع والمنتجات الصينية للحيلولة دون 

، "اإلنسان اآللي" وعن طريقها تريد بيع الروبوت . انتشارها في السوق األمريكية 
  .ّقضايا التجسسإضافة إلى بعض تكنولوجيا الفضاء واألقمار الصناعية وتوظيفها في 

  
بادرت إلى " إسرائيل" الصينية فإن -"اإلسرائيلية"وبالعودة إلى تاريخ العالقات 

 ، لكن الصين اكتفت بإرسال رسالة 1950) كانون الثاني(االعتراف بالصين في يناير
ّشكر باردة حتى وإن اعترفت بها ، لكن العالقات الدبلوماسية لم تنشأ إال في التسعينات، 

ً الهندية أيضا، حيث حصل االعتراف -مر الذي سارت عليه العالقات اإلسرائيليةوهو األ
ًفي الخمسينات، لكن العالقات لم تقم إال في التسعينات أيضا ويمكن القول أن العالقات  ّ

ّمرت بعدة مراحل وهي" اإلسرائيلية "-الصينية ّ:  
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ن جانب الصين على ً الخمسينات والستينات والتي شهدت إحجاما م- المرحلة األولى
  .ّالذي وصل ذروة تشدده ضدها في الستينات" إسرائيل"التعاطي مع 

  
ّ السبعينات فقد بدأت بمد الجسور لتهيئة األجواء إلقامة العالقات - المرحلة الثانية

ًالدبلوماسية الحقا وبدأت بعد قبول الصين عضوا في األمم المتحدة التي استعادت موقعها ً  
  .الدولي كعضو دائم العضوية في مجلس األمن 

  
 التسعينات ، وهي مرحلة التطبيع الكامل وقد أقيمت العالقات - المرحلة الثالثة

ّوبقدر ما كانت تتعزز .  كما سنأتي على ذكره1992) كانون الثاني(الدبلوماسية في يناير 
 بعد أن فإن الموقف من القضية الفلسطينية كان يأخذ بالفتور،" إسرائيل"عالقة الصين بـ

ّمدت الصين الثورة الفلسطينية والعديد من قوى التحرر العربية بالسالح والمساندة، 
ّوأتذكر تصريح رئيس الوزراء الصيني والشخصية المؤثرة حينها بعد ماوتسي تونغ، 

ً مخاطبا 1964شوان الي على هامش مؤتمر حركة عدم االنحياز في الجزائر العام 
ّوهو ما كنا " ّفجروها ولو بعود كبريت، فقضيتكم عادلة: "عالفلسطينيين والعرب بالطب

ّنتغنى به، لكن هذا الموقف تغير ارتباطا بتغير األوضاع ًّ ّ.  
  

، 2015تعود إلى العام " إسرائيل" جدير بالذكر أن االستثمارات الصينية الكبرى في 
ًوردا " إسرائيل" قام الرئيس الصيني جيانغ زيمين بزيارة لـ 2000ًعلما بأنه في العام 

األسبق " اإلسرائيلي"إيهود أولمرت وزير التجارة والصناعة " إسرائيل"ّعليها كلفت 
 على رأس وفد ضخم لم 2004بزيارة الصين في العام ) ًقبل أن يصبح رئيسا للوزراء(

 شخصية 200يسبق لـها أن أوفدت مثله إلى أي دولة في العالم، وضم الوفد أكثر من 
ًت كافة وبضمنه رجال أعمال معروفين ، وحين أصبح أولمرت رئيسا قيادية للقطاعا

  .2007للوزراء عاد وزار الصين في العام 
  

 أي قبل أن 1998وأود التنويه هنا إلى أن بنيامين نتنياهو كان قد زار الصين في العام 
 بدعوة من 2013ًيصبح رئيسا للوزراء، وقد كانت زيارته المهمة إلى بكين في العام 

لرئيس الصيني شي جين بينغ الذي دعا في المدة ذاتها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ا
ًوطرح عليهما مشروعا للتسوية السياسية وإعادة المفاوضات تألف ) 2013/مايو/أيار(

   :من أربعة مقترحات
   إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس،-أولها 

في الوجود وضمان االحترام الكامل ألمنها واعتبار " إسرائيل"ق  احترام ح-ثانيها 
  المفاوضات الطريق الوحيد لتحقيق السالم بين الطرفين ، 

  ً اتباع مبدأ األرض مقابل السالم وفقا لمقررات األمم المتحدة -وثالثها
  حث المجتمع الدولي على تقديم ضمانات ضرورية لدفع عملية السالم، وأبرمت-ورابعها

 الصينية ، -خالل تلك الزيارة العديد من االتفاقيات العسكرية واالقتصادية اإلسرائيلية 
وكان ذلك بعد أن رفع العرب الحرج عن مثل هذه العالقات مع تل أبيب وبدأ األمر 

  .1993 واتفاق أوسلو العام 1979-1978ًتدريجيا منذ اتفاقيات كامب ديفيد 
  

" إسرائيل" حين صوتت 1971 الصيني العملي في العام -" اإلسرائيلي"وقد بدأ التقارب 
لصالح قبول الصين في األمم المتحدة، وفي عقد الثمانينات شهدت العالقات خطوات 
ّتمهيدية إلقامة التمثيل الدبلوماسي، السيما بعد لقاء شمعون بيريز مع نظيره الصيني 

ش اجتماعات الجمعية في نيويورك على هام) 1988/ سبتمبر/أيلول(تشيان تشي تشن 
وكانت التسعينات هي مرحلة االنفتاح الدبلوماسي واالقتصادي على . العامة لألمم المتحدة

التي حصلت على اعتراف أكبر دولة في العالم من حيث عدد النفوس بعد أن " إسرائيل"
) منذ منتصف الثمانينات(ّبدأت عالقاتها تعود بالتدرج مع الدول االشتراكية السابقة 

عالقاتها مع عدد كبير من الدول األفريقية التي تم قطعها إثر " إسرائيل" واستعادت 
، وحصل ذلك في ظل ) دولة30حوالي  (1973 وحرب العام 1967عدوان العام 

  .1993ًالتراجع العربي وبعد اجتماعات مدريد تمهيدا التفاق أوسلو 
  

 في مجاالت علمية وتكنولوجية "اإلسرائيلية "-ّوهكذا بدأت تتعمق العالقات الصينية 
واقتصادية وعسكرية وأمنية وتجارية، حيث تبرعت الصين ببرنامجيات حديثة وتقنيات 

ّوتطمح إلى االستفادة من تطوير وتجهيز الطائرات المسيرة " إسرائيل" الكومبيوتر إلى 
  .التي تستخدم في الرصد والمتابعة والمراقبة والتصوير

  
 تهمل العالقة مع العرب، حيث كانت الزيارة األولى للملك وال يعني هذا أن الصين

ً وقعت خاللها خمس اتفاقيات حول الطاقة وتعتبر فتحا 2006السعودي عبدهللا في العام 
ً السعودية التي احتفت بها كثيرا علما بأن العالقات الصينية -ًكبيرا في العالقات الصينية  ً

، لكنها يارات عربية عديدة مصرية وعراقيةت ز، وبدأ1990 السعودية أقيمت في العام -
لم تستكمل أو لم تكن بمستوى العالقات مع تل أبيب، ولقيت معارضة أمريكية، وهو ما 
ًبحاجة إلى منظور استراتيجي متوازن للعالقات العربية مع الدول الكبرى وأساسا تعاون 

موحدة على أساس المصالح ّوتنسيق عربي لما فيه فائدة الجميع، السيما إذا اتسم برؤية 
  .المشتركة والمنافع المتبادلة

  
  
  

علينا أن ندرك أن مرحلة اآليديولوجيا في الصين قد انتهت ، على الرغم من أن الحزب 
ًالشيوعي الصيني ما يزال حاكما ومهيمنا، بل مستأثرا بحق العمل السياسي والنقابي  ً ً

، إال أن العقل الصيني 2019س أغسط/والمهني ، وقد عقد مؤتمره األخير في آب 
ًالتجاري بالتالقح مع التراث الفلسفي والثقافي غلب على الفكر الشيوعي، خصوصا 
ّبإحياء تراث الوتسه وكونفوشيوس وغيرهما، السيما العودة الحميمة إلى الثقافة والتاريخ 

أن شهدت ّالصيني القديم، باعتباره ذخيرة فكرية وإنسانية محفزة ألوضاع الحاضر، بعد 
معه خالل الثورة الثقافية، وعاد االعتزاز بالتراث ) معرفية(الصين قطيعة أبستمولوجية 

ًوالتاريخ الصيني كونه إثراء للحاضر واستشرافا للمستقبل، بعد أن تم تطليق مرحلة  ً
التزمت اآليديولوجي وأمراض اليسارية الطفولية، واستبدالها بمرحلة االنفتاح االقتصادي 

  .ار التجاري، والحديث بلغة المصالح وليس بلغة العقائدواالنتش
  

والتي تأثر " الثورية"ّوإذا كان جيلنا برومانسيته العالية ما زال يتذكر الشعارات الصينية 
ّبها العديد من تجارب الكفاح المسلح والحركات التحررية العربية والعالمثالثية، إال أن 

ّويت تماما ولم وتبق إال في كتب التاريخ وذاكرتنا علينا اإلقرار بأن تلك المرحلة قد ط َ ً
ّالمتعبة، فلم تعد القيادات الصينية ترتدي طواقم المالبس الخشنة والموحدة والصالحة لكل 

مفرطة وطفولية يسارية ومساواة شكلية ، فإنها اليوم " ثورية"المناسبات باعتبارها دليل 
ّسة االقتصادية والتمدد التجاري ومنطق ّفي ظل ثقافة السوق والعرض والطلب والمناف

المصالح الذي يتقدم على كل شيء، أخذت تضاهي الغرب وأنظمته الرأسمالية بآخر 
  . صيحات الموضة العالمية وبحبوحة العيش والبذخ المفرط

  
وإذا كان الماضي قد أصبح خلفنا بما فيه من مراهقة سياسية، فعلينا أن ندرك اليوم أن 

ًر بالعقائد والعواطف والتمنيات، بل وفقا للمصالح والمنافع والمنافسة ، وهو ُالعالم ال يدا ّ
صراع واتفاق "ًما ينبغي أن يكون ماثال أمامنا، فالسياسة كانت وما تزال وستبقى 

في أبسط تعريفاتها، أي علينا االستفادة من دروس الماضي، فلم يعد ثمة مكان " مصالح
ًلذلك ، حيث تغير العالم كثيرا  وتشابكت عالقاته وتداخلت مصالحه وانشطرت محاوره ّ

وعلينا كعرب أن نعي ذلك . ّوتشكلت كتل جديدة، فالماضي مضى وال يمكن استعادته
  .وندرك الواقع ونتفهم مستجداته وتبعاته وبالتالي التعامل منه

  
ّعلينا أيضا أن نشخص نقاط ضعفنا ونعالج أسباب تشتت مواقفنا وغياب الحد األدنى  من ً

التضامن بيننا، ناهيك عن التعاون والتنسيق، وليس بإمكاننا اليوم استخدام سالح النفط 
ً والذي كان تأثيره فعاال، وما تزال 1973) تشرين األول(ُمثلما فعلنا بعيد حرب أكتوبر  ّ

أصداؤه حتى اآلن، وقد أحدثت تلك الصدمة، إضافة إلى انهيار سوق األوراق المالية 
ّمة كبيرة على المستوى الكوني، السيما حالة الكساد واالنكماش  أز1973-1974

ًوإذا أدركنا أن العالم تغير فعلينا أن نتغير أيضا، وذلك . االقتصادي التي أصابت العالم ّ ّ
ًباعترافنا أوال وقبل كل شيء أننا نعيش في أزمة مستفحلة وأن بعض األوراق التي كان 

ًيعد ممكنا استخدامها حاليا، وعلينا بعد ذلك تشخيص بإمكاننا استخدامها في السابق لم  ً
   أسبابها وسبل الخروج منها، وتلك طريق ال يتسع لوهم جديد، بل ينطلق من الواقع

  

 

 



  

  ساريالي

 

  

37 – The Leftist Writer ::  Issue No. 44::July 15th 2020 

أحد العلماء الذين ) 1642 -1564(اليليوغعتبرُ  ي
 يف  الفيزياء أويا مناهج العلوم الطبيعية، سواء فروَْثأ

ّالرغم من أهمية أبحاثه واكتشافاته، فإن على و. الفلك
أعضاء الكهنوت الدينى مارسوا ضده أبشع أنواع 

 للعلم يُمعروف عن دورهم المـعاد ، كما هواالضطهاد
 تراجيديا ّولذلك فإن صراعه معهم .فى كل العصور

واقعية كتب التاريخ سطورها، ونقل ديورانت تفاصيلها 
  .)30 الجزء-15 المجلد-قصة الحضارة(فى موسوعته 

 
وساهم فى ،  اإليطاليةامن فلورنس اليليوغ    كان والد 

والرياضيات ،  اللغتْين اليونانية والالتينيةتعليم ابنه
 فى ًوخاصة، ى سلواه الدائمةوكانت الموسيق. والموسيقى

ًألرغن عزفـــا عزف على ا. ْشيخوخته بعد أن فقد بصره
 الرسم َّوأحب، وعزف على العود، ًجديرا بالتقدير

ضى فيها شبابه، كان أموفى إيطاليا التى . والتصوير
وعندما بلغ سن السابعة عشرة . ة يلفح الوجوهتيارالنهض

وبعد ، لطب والفلسفةجامعة بيزا ليدرس اأرسله والده إلى 
ّأن  وهو، كشفه العلمى األول سنة واحدة أنجز

 -ظرعن اتساعها بصرف الن-تأرجحات البندول((
وبإطالة ذراع البندول أوتقصيره، . هتستغرق الوقت نفس

ْبذبته، حتى تزامنت مع ْأمكنه أن ينقص أويزيد من معدل ذ
)). ةتوصل إلى قياس ضربات القلب بدقوبهذا . نبضه

ليه وظهرع، جامعة بيزا اليليوغترك  1585 اموفى ع
ًاخترع بعد عام ميزانـــا  .اولعه بالرياضيات والميكانيك

وفى . ّ ليقدراألوزان النسبية للمعادن)هيدروستاتيا(
كان ْ انخفضت موارد والده المالية، ف،تطورغيرمتوقع

  األزمة ويعتمد على نفسه، فلما علم بخلوواجهأن يعليه 
ّوتـم ، ّات فى جامعة بيزا، تقـدم لشغله الرياضييكرس

كان الراتب . يينه وهوفى سن الخامسة والعشرينتع
  .ه تماسك واكتفى بما يسد ألم الجوعَّلكن، ضئيال

 
) فيزياء أرسطو(ّ    شن فى محاضراته هجومه على 

 معاصروه بالفزع حين َرَعَوش، ريقوعلى علماء اإلغ
. زائفة خلصها أرسطونتائج التى استّأثبت أن الكثيرمن ال

يطلب من العلماء ومن رؤساء الكنيسة  اليليوغوكان 
لمشاهدة تجاربه على ) برج بيزا(الذهاب معه إلى 

 علماء اليونان ليثبت لهم خطأ) ّسرعة األجسام المتحركة(
ما جمعه من  اليليوغووضع  .وعلى رأسهم أرسطو

محاورات حول علمْين (أبحاث وتجارب فى كتابه 
وأثبت عدم قابلية ،  وهما االستاتيكا والديناميكا)نجديدْي

ّوأثبت أن ، وصاغ قواعد الرافعة والبكرة، المادة للفناء
ًقوط األجسام سقوطـــا مطلقـــاسرعة س  تزيد بنسبة ً

وهوأول ( وانتهى إلى قانون القصورالذاتى ،منتظمة
  .)قوانين نيوتن للحركة

 
الجزء ص ِّصُحياته يـــخ  أواخريف اليليوغ    وكان 

إلى  1596وكتب في عام . األكبرمن وقته لعلم الفلك
شكره فيها على  ًرسالة) الذى يصغره بسبع سنوات(كبلر

بالسعادة حيث  إننى أشعر: "قال فيها) يالكون الخف(كتابه 
، بكوسأعكف على قراءة كتاا، ً عظيمــًاعتبرك زميال

ُوأنا كنت من ، وتحدونى الرغبة ألستوعب ما فيه
من   الكثيريّن كتابك سيكشف لإو) كوبرنيكس(ارأنص

ُوأنا توصلت لبعض ... لظواهرالطبيعية البالغة اإلبهاما
ً لن أنشرها حاليـــا، حيث يثنينى عن نيولكن، النتائج

 كوبرنيكس الذى حظى بشهرة نشرها حظ أستاذنا
 التجريح واالستنكارمن ه نفسي الوقتفولقي ... واسعة

سرعلى وقد أتجا. ..جدًا غبياء كبيرّكثيرين، ألن عدد األ
  ".نشرتأمالتى إذا كثرأمثالك

 
) كبلر( الكتابة لتلميذه َّ حداليليوغ    وهكذا بلغ تواضع 

ويتوقع أنه ، والوعد بأنه سيقرأه، وشكره على كتابه
  .اعترافه بفضل أستاذه كوبرنيكس كما ذكر. سيستفيد منه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

أنه أدخل على تلسكوبه  اليليوغنجازات إ    ومن بين 
، ّ فجعله يكبـــراألشياء ألف مرةالكثيرمن التحسينات،

 التى  من النجوما جديدًاًيرى عالم بالذهول وهو وشعر
 .)قبل استخدام تلسكوبه(معروف  تبلغ عشرة أمثال ما هو

التسعة،  ن األقمارمر  اكتشف أربعة أقما1610 وفى يناير

هذه األجسام الجديدة ": وكتب... يشترتوابع الم أو
حول الشمس  ما يدورتدورحول نجم آخركبير جدًا، مثل

  ."وربما غيرهما من الكواكب األخرى، عطارد والزهرة
 

ّالرغم من كل هذا المجهود فإن أساتذة جامعة على     و
وا ورفض، اليليوغبادوا رفضوا تصديق صحة اكتشافات 

ّلعل ما و. ظرمن خالل مناظيره التى اخترعهاالن
وغضب أعضاء الكهنوت ، أثارغضب أساتذة الجامعة

 لقد ارتمينا فى أحضان اليونان وأرسطو": الدينى، ما قاله
قت للتحررمن المجلدات وحان الوألعوام، آالف ا
وبعيون ، ًلى العالم نظرة أكثرانطالقـــاوالنظرإ، اليونانية

 ي أثبت لخصومي لكيإنن":  كذلكوقال". وعقول مفتوحة
ْت إلى أن أثبتها ، اضطررياكتشافات ويصحة أبحاث ُ

ْ أن يبأنه من الضرور  لم أشعرنيأن ولو، بتجارب كثيرة
 ي أتعلم من أيإنن": قالكما ". أقوم بكل هذه التجارب

  ."شخص وأسمعه، وأتأمل ما قال
 

 ظوا أنه عندما الحيص به أعضاء الكهنوت الدينَّ    ترب
 األبحاث التى يوه، ًيستشهد كثيرا بأبحاث كوبرنيكس

ّأيـــدنا  وقالوا لو، ـعارض ما جاء فى الكتاب المقدسُتــ
)) سوف يفقد قيمته((ّهذه األبحاث، فإن الكتاب المقدس 

ستتأثرإذا ((ّبل إن المسيحية ذاتها ) فقط(ليس ذلك 
: ى وقال أعضاء الكهنوت الدين.))انتشرت هذه األبحاث

قد ((ْماذا يمكن أن يصيب العقيدة المسيحية، إذا كان هللا "
وهذه ... ًدنيويـــا له) ًكرسيـــا(ًقرا اختاركوكب األرض م

تجريدها من مكانتها ((وياليلغاألرض يريد كوبرنيكس و
قة بين وتوضع طلي. ..ومنزلتها الرفيعة المقدسة. ..السامية

  .))الحصرلهاوبين نجوم ... كواكب أكبرمنها عدة مرات
 

) يكاستلل(إلى األب  اليليوغ    فى مواجهة ذلك كتب 
ّإن الكتاب ": رسالة قال فيها 1613 ديسمبر21 بتاريخ

لأللفاظ  ًالمقدس يتطلب تفسيرا يختلف عن المعنى المباشر
ويديه . ..وبغضه وتأنيبه. ..مثل الحديث عن غضب هللا(

 شأن في ر ليس للكتاب المقدس كبييل ألنه يبدو) وقدميه
ّوأعتقد أن العمليات . ..ما يتعلق بالمناظرات الرياضية

 دقيقة، أوالدقيق أوالمالحظة ال) بالرصد(ُالتى نــدركها 
يمكن تفنيدها أو تكذيبها بآيات  ، الينستنتجها بالدليل الماد

،  انزعج أعضاء الكهنوت الدينى.))من الكتاب المقدس
رسل رسالة إلى وأ) بلالرمين(نال وعلى رأسهم الكاردي

يتكلم  ْنصحه فيها أن يكف عن هذا الكالم، وال اليليوغ
مجرد (ّوإنما يشيرإلى أن أبحاثه ) بصيغة قاطعة(

  .)فرضيات
 

ثرمن قسيس وواعظ بشن الهجوم على     انبرى أك
ّ، فقال إن يوكان من بينهم واعظ دومنيكان. ..اليليوغ

ًتتعارض تعارضـــا تامــا((نظرية كوبرنيكس  والتقبل . ..ً
ّ بل إن ،)فقط( ليس هذا .))الجدل مع الكتاب المقدس

التابعة ) يشمحكمة التفت(كثيرين أرسلوا شكاوى إلى 
عليه كى  اليليوغوضغط كثيرون من أصدقاء ... للكنيسة
 ولكنه رفض ،)مجرد فرضيات(ّويقول إن أبحاثه  يتراجع

تدورعلى محورها، ((ّأعتقد أن األرض ": التراجع وقال
أعضاء الكهنوت الدينى   فاعتبر،"))دورحول الشمسوت

  .))هذا إمعان فى الهرطقة((ّأن 
 

 يفيد ء شييأ": ْ    وبعد أن وعد باالمتثال للكنيسة قال
الكنيسة المقدسة فى اتخاذ قرار يتعلق بمنهج 

 كما يحلو. ..ْويمكن لها أن تأخذه وتنتفع به. ..كوبرنيكس
. .. أويحرقوهيمزقوا كتابْوإن لم يقتنعوا فلي. ..لرؤسائها

  ." التقوى والكثلكةيً ثمارا من معارضتيوأنا ال أجن
 

ْ أصدرت محكمة التفتيش 1616 فبراير16ي     ف
 من يْ الكاردينال بلالرمين بأن يستدعتوجيهاتها إلى
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ْه بأن يتخلى عن آرائه وينذر، اليليوغ) ُيـــدعى(
باالقالع  ُ يـــعلنه باألمر، امتناعه حاليوف. المزعومة

كس، فإذا لم يذعن يودع فى عن تدريس نظرية كوبرني
ً أصدرت المحكمة قرارا 1616  مارس5ي وف. السجن ْ

ّإن الفكرة التى تقول بأن الشمس تقف بال ": قالت فيه ّ
وفوق ذلك )) فكرة سخيفة وزائفة((حركة وسط الكون 

. ..ُألنها تـــناقض النصوص المقدسة) هرطقة (يه
ًن األرض ليست مركزا للكون، إقول والفكرة التى ت  هيّ

قراءة  أور ّتـم تحريم نش ه،  اليوم نفسيوف. .."فكرة زائفة
أى كتاب يدافع عن تلك النظريات المعارضة للكتاب 

. ْوحظرت كتاب كوبرنيكس حتى يتم تصويبه. ..المقدس
ْ أباحت الكنيسة للكاثوليك قراءة الطبعات 1620 وفى عام

ّتسع فقرات كانت تـــثبت أن النظرية ُالتى حـــذفت منها  ُ
  .صحيحة

 
ْديورانت أن الكنيسة أجبرت      وذكر لى كتابة اليليوعغّ

. .. وهو على كل شيىء قديريّإن هللا هوالقو((: اآلتى
ّومن ثـم اليجوزأن نـــقـدم المد والجزر ُ ْ  على حركة ًدليال ّ

ن وكا) .)األرض، ألننا بذلك نحد من سعة علم هللا وقدرته
ْ هذه الجملة التى فـــرضت على) يسلفيات(تعليق العالم  ُ

  .))إنها وأيم الحق حجة إنجيلية ممتازة((يولاليغعلى 
 

وحثته على . ..اليليوغْ    استدعت محكمة التفتيش 
ًوظل سجينـــا فى . ..االعتراف بذنبه ) قصرالمحكمة(ّ

ْوتوسل إليهم أن . ..وأشاعوا فى نفسه الخوف من التعذيب
وفى التحقيق معه . ..حموا شيخوخته واعتالل صحتهير

 أعضاء َّلكن. .. تراجع عن آرائه،فى المرة الرابعة
وأجبروه . .. لم يقتنعوا بصدق تراجعهيالكهنوت الدين

ويتبرأ من نظرية . ..على ركبتيه ْعلى أن يجثو
وأعطوه ورقة وعليه تالوتها بصوت . ..كوبرنيكس

بقلب : ((وامتثل لهم وقرأ. ..مرتفع أمام أعضاء المحكمة
ن  عيان صادق، ألعن وأبغض وأعلن التخلمخلص وإيم

  خطأ أويوعن أ ...َّياألخطاء والهرطقة المنسوبة إل
  لننيوأقسم أن. ..هرطقة فى حق الكنيسة المقدسة

 ...ي قد يثيرمثل هذه الريب حولءأذكربعد اليوم أى شي
هللا  وأدعو. ..ْ أن أبلغ عنهَّبد ُوإذا عرفت أى هرطيق فال

 الكتب المقدسة يْأن تساعدن وأرجو. .. العونيْأن يمنحن
  .))ياعتراف وأنا أتلو. .. عليهاي أضع يديالت
 

أنه عند مغادرته قاعة  قصةَّأن  ديورانت     وذكر
ولم . .. تدور، فإنها أسطورةيفهومع ذلك : المحكمة همس

ن بأكثرم اليليوغ بعد وفاة ي، أ1761  عاميف ّإال تظهر
 عزلة يوإقامته ف. ..مأساوية اليليوغكانت نهاية . مئة عام

، فكان مع ابنته وإجبارها على تالوة المزاميرالسبعة معه
ًكان رجال مهـدمــا،  اليليوغّواضح أن : تعقيب ديورانت ّ

ْمغلوبـــا على أمره، أذلته كنيسة اعتقدت ) وصية( أنها ً
ّإن تخليه عن . وآمالهم وأخالقياتهم، على معتقدات البشر

من كل ذلك كان . ..آرائه بعد قضاء عدة شهورفى السجن
 شاب، فما بالنا ونحن يْالممكن أن يحطم عقل وإرادة أ

العالم إزاء شيخ هرم، كان فى ذهنه صورة حرق 
 ...هنفس ْ أن يلقى المصيري، فخشًجوردانوبرونوحيـــا

 الرغم مما حدث معه، لم ينهزم، فقدوعلى  -اليليوغ ْولكن
. ..لغات ُوتـــرجم إلى عشر. .. كل أوروبايتابه فك انتشر

ْ وحدته هزم أحزانه بأن واصل أبحاثه الفيزيائية فى يوف
 من اآلالم يحين كان يعان 1639  عاميوف. ..مجلد ضخم

 له محكمة التفتيش بزيارة ْالنفسية والعضوية، سمحت
وكان يتغلب على أحزانه . ..، تحت مراقبة دقيقةافلورنس

 بعد وفاته بما ي، أ1835  عاميوف. ..العزف على العودب
ْ، تراجعت الكنيسة، فلم تعد كتب  سنةتييقرب من مئ

م وانتصرهذا العال. ..ضمن قائمة الكتب المحظورة اليليوغ
أعداء البحث  ، أخطريالجليل على توحش الكهنوت الدين

    يالعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منذ سنوات، وفي معرض دفاعه عن نفسه عقب
عودته من سوريا، ولقائه بمسئولين في نظام بشار األسد، 

. أنا زرت سوريا مش إسرائيل: قال الفنان دمحم صبحي
ًصار ذلك المنحى في الوطن العربي اعتياديا حتى أنه ما 

رة ًعاد يستوقف أحدا، لكن نظرة متأنية لمنطق العبا
ًتفرض سؤاال جوهريا ُلماذا حقا أقحمت إسرائيل في شأن : ً ً

يتعلق بالموقف المصري من سوريا ونظامها وحربها 
األهلية؟ إنها دون شك لعنة إسرائيل األخرى التي صارت 
ًجزءا أصيال من العقل العربي ال تبرحه قط حتى يرتشف  ً

 .نشوة األلم السائغ الجميل
 

لعنة إسرائيل األولى ال تخفى على أحد، فقد . ثمة لعنتان
هي . أصابت المنطقة بالكامل منذ زهاء القرن من الزمان

لعنة المشروع الصهيوني الذي اغتصب أرض فلسطين 
بالحرب والمكر والمفاوضات، ومن ثم أقفر البالد من 
ًأهلها وشردهم في أصقاع األرض بحثا عن المأوى 

شقاء العيش المثخن في واألمن، ومنهم ماليين يغمسون 
المخيمات بخبز الصمود، ويلتحفون باألمل في العودة 

ًلعنة إسرائيل األولى هي أيضا . ًللديار يوما، ولكن هيهات
استباحة جيران فلسطين، والعدوان على أراضيهم، من 

وهي لعنة اليمين . مصر وسوريا للبنان وتونس والعراق
ي السيطرة ال اإلسرائيلي المتعصب المدفوع بالرغبة ف

  .الميل إلى تحقيق السالم
 

أما لعنة إسرائيل األخرى فهي لعنة العقل العربي 
ذلك . المستشرية في أوساط العوام والنخبة على السواء

العقل الذي ارتجف ميزانه واختلت معاييره وتبدد خطوه 
هي بادئ ذي بدء لعنة الهوس . في تعاطيه مع إسرائيل

 الذي يوسوس في المخيلة ليل بإسرائيل، وسواسها الخناس
ُنهار، فيعبث في حشاشة العقول، ويحول بيننا وبين فهم 
إسرائيل من ناحية، وبين االلتفات لمسائل أخرى ال تقل 

ومن ثم فهي اللعنة التي تجعل . أهمية من ناحية أخرى
 يتصور -ً المرابط دوما في فراش العاطفة الوثير –العقل 

. انب معاداة إسرائيلأن كل شئ وأي شئ يتضاءل بج
. فاالستبداد والقهر والفقر والتخلف أشياء ال تعني الكثير

فالمهم هو أن تصدح بعدائك إلسرائيل بأعلى صوت ليل 
 .ال شئ آخر يهم. نهار، ختى تبرأ نفسك من كل نقيصة

  
ولهذا ينظر البعض ممن أصابتهم هذه اللعنة لديكتاتور 

 على جيرانه  الذي شن حربين-دموي مثل صدام حسين 
وقصف شعبه بالسالح الكيماوي وأنشأ في بالده 

 باعتباره القائد –جمهورية للخوف ليس لمثلها نظير 
يرون ذلك ليس ألنه حرر . المجاهد والشهيد البطل

فلسطين من النهر إلى البحر، أو ألن بالده وجيشها كان 
اإلسرائيلي، بل -ًلهما يدا طولى في حومة الصراع العربي

ي واقع األمر اعتسف طريق النضال اللفظي، فكان ألنه ف
ًلسانه طويال وكانت حنجرته مجلجلة وكان خطابه 

ًحنجوريا الذعا مع إسرائيل ومن وراء إسرائيل وكم من . ً
 .اآلثام ترتكب بإسم محاربة إسرائيل

 
إن لعنة إسرائيل األخرى هي لعنة النظر إلسرائيل من 

نظرة ال . و إنسانيةزاوية أسطورية خيالية، ال علمية أ
يحكمها المنطق، وال يرشدها العقل، بل يسيرها فيض 
متدفق من عاطفة متأججة وغضب هائج وحسرة ملتاعة، 

لهذه . وسير بال هدى على سنة األوائل ومنهاج الغابرين
فمن ناحية اإلدراك األخالقي تجعلنا نشعر : النظرة شقان

لنساك وهم بالتفوق، فنحن النبالء وهم الشياطين، نحن ا
ًأما عمليا . الغواني، نحن أهل الفضيلة وهم أرباب الفساد

فكل ما تفعله إسرائيل تآمر، وكل ما تقوله كذب، وكل 
مكروه يصيب أرض العرب من المحيط إلى الخليح من 

وعليه، فهجوم ألسماك القرش على . تدبيرها األثيم
ً قوال واحدا -الغواصين في سواحل شرم الشيخ هو   من -ً




  

 

  
 نايل شامة

 مصر



  

  ساريالي

 

  

39 – The Leftist Writer ::  Issue No. 44::July 15th 2020 

نع إسرائيل، وموت زعيم عربي هو بالضرورة ص
مؤامرة إسرائيلية، ووقوع الزالزل والبراكين تدبير 

في المقابل، وبفعل . إسرائيلي محض، وهكذا دواليك
ُمفهوم المرايا المتقابلة، يسلب الطرف العربي كل تدبير 
ُومشيئة، وتنزع عنه القدرة على التخطيط والفعل، وينحى 

ًادين الفعل ال قلبها، ضعيفا مضعضعا ًدوما إلى زاوية مي ً
 .ال يقوى على شئ

 
وفي ظل لعنة إسرائيل األخرى يتحدد موقفنا من كل 

فما توافق عليه . ًالقضايا تبعا لموقف إسرائيل منها
إسرائيل يثير حفيظتنا فنتوجس منه خيفة، إذ البد أن في 
األمر مكيدة ما، أما ما ترفضه إسرائيل فنرحب به دون 

، وذلك )إما من باب الوهم أو من باب المكايدة(إبطاء 
بعبارة أخرى، . حتى لو لم يصب في مصلحتنا القومية

صارت إسرائيل مركز الكون في العقل العربي، يقتفي 
  . أثرها في كل شأن بال قبس من علم أو تعقل

  
لعنة إسرائيل األخرى هنا هي لعنة العقل العربي الخامل 

حرك بين مستويات مختلفة الكسول، الذي يعجز عن الت
للتحليل، ويعشق أسر الثنائيات المتقابلة، والتي ال تصلح 

 .ًأبدا كإطار لفهم الواقع المعقد بطبيعته
 

وفي ظل لعنة إسرائيل األخرى تنتشر األساطير، وتشيع 
ًمثال، يسود . األباطيل، ويذيع صيت األفاقين والحواة
روتوكوالت ب"اعتقاد واسع في الوطن العربي بأن كتاب 

هو خطة يهودية سرية لغزو العالم، وأنه " حكماء صهيون
توالت . يمثل المرجعية العليا لحكام إسرائيل المعاصرين

وأحدها حققه الكاتب (الطبعات العربية للكتاب منذ عقود 
، وحققت أعلى المبيعات في )الكبير عباس محمود العقاد

الدراسية القاهرة وبيروت وبغداد، حتى أن بعض المناهج 
بالبالد العربية تضمنت فقرات من البروتوكوالت، كما أن 

  .م أشار إليه1988ميثاق حركة حماس الصادر في عام 
  

 والواقع أن الكتاب كما هو مثبت ملفق من األلف إلى 
الياء بواسطة ضباط في البوليس السياسي للقيصر 

حوار في الجحيم بين "الروسي، اقتبسوه من كتاب 
م للمؤلف 1864الصادر في " مكيافيلليمونتسكيو و

الفرنسي موريس جولي، ونسبوا فيه كل الرذائل إلى 
اليهود الذين مثلوا حينئذ نسبة معتبرة من أعضاء 

 .الحركات الثورية المناهضة للقيصر
 

كما يتصور كثير من العرب أن الخطين األزرقين في 
علم إسرائيل يشيران لنهري الفرات والنيل، وأن تصميم 
العلم يرمز لنية إسرائيل السيطرة على األرض العربية 
الواقعة بين النهرين، وقد أشار لهذا المعنى بشكل علني 
كثير من الزعماء العرب، ومنهم ياسر عرفات ومعمر 

لكن هذا أمر غير صحيح بالمرة، إذ يرمز . القذافي
الخطان في الحقيقة للخطوط الموجودة على الطاليت 

)Tallit(ل الصالة الذي يرتديه اليهود ، وهو شا
كما أنه ليس . األرثوذكس أثناء أدائهم للطقوس الدينية

ًصحيحا أن مدخل الكنيست اإلسرائيلي تتصدره عبارة 
كما يتصور " حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل"

ًوكما قرأ كثيرا منا في صباهم في الكتاب (الكثيرون 
 ).المدرسي

 
اتها المختلفة تعود في جانب منها جذور هذه اللعنة بتجلي

للعقلية العربية، والتي ينوء كل عاقل بما ألقته على منكبيه 
من علل وحماقات، وفي جانب آخر لدور األنظمة العربية 

فحين زلزلت األرض زلزالها . في ترسيخ تلك العلل
م، ثم فيما تال ذلك 1948وقامت دولة إسرائيل في عام 

ًلعربية بأن في األفق خطرا من سنين، شعرت األنظمة ا
. ينبغي تجنبه، وفرصة في الوقت نفسه يمكن استثمارها

وكان أن عولت على الفرصة، فاستثمرت فيها بشراسة، 
وأممت القضية لحسابها، وبرعت في تجارة األحالم 
ًوتجارة الخوف، تطلب مقابلهما إذعانا غير مشروط، 

 .ًوتسليما منزوع التفكير والرأي والمشاركة
 

م، حين تحممت 1967ووصل األمر باألنظمة في يونيو 
األرض العربية في سيناء والقدس والجوالن بنار الدم 
واالنكسار، إلى االستخفاف بأكبر هزيمة عربية عسكرية 
في التاريخ الحديث، على قاعدة أن إسرائيل بحربها 

ولما كان النظام لم . الدنيئة هدفت إلسقاط النظام الناصري
ئده لم يرحل، فال هي انتصرت وال نحن يسقط، وقا

وجسد هذا التصور المعوج تلك المشاهد البائسة . انهزمنا
ًلنواب مجلس األمة في مصر وهم يرقصون طربا إذ 
جاءهم نبأ عدول عبد الناصر عن التنحي، فيما األرض قد 
ضاعت، ودماء جنودنا الزكية لم تجف بعد، وحديث 

وعلى الجانب اآلخر، . هنكبتنا يصير أضحوكة العالم بأسر
انكشف لمن تحرروا من الوهم على صدمة الهزيمة، وما 
لحقها من هزائم وخيبات، أن صولجان السلطة صدئ، 
وأنه يقود القطعان نحو المذبح ال مراعي الكأل، وأن 
لسانها الثرثار جعجعة بال طحن، وأن وعودها محض 

عرف هؤالء أن . قالع من رمال ذهبت أدراج الرياح
يمتنا هي هزيمتنا نحن، إذ ما دخل اليهود من حدودنا هز

 .وإنما تسربوا كالنمل من عيوبنا كما قال نزار قباني
لعنة إسرائيل األولى من صنعها هي ومن واالها، أما لعنة 
إسرائيل األخرى فمن صنع العقلية العربية التي فاتها 
الركب، فصارت تقايض هزيمتها في الدنيا بمصفوفة من 

فما أبخس . ً كاذب وأوهام لذيذة، تماما كالمخدراتكبرياء
  .الثمن وما أبأس التجارة

 
الواقع أن إسرائيل برغم لعنتها األولى ليست نكبة هذا 

عشرات من . اإلقليم الكبرى، أو مصدر كل الشرور به
السنين مرت منذ قيام الدولة العربية الحديثة تثبت بجالء 

أشد وطأة "اسي فهو هو االستبداد السي" أصل الداء"أن 
ًمن الوباء، أكثر هوال من الحريق، أعظم تخريبا من  ً

كما قال عبد الرحمن " السيل، أذل للنفس من السؤال
". طبائع االستبداد ومصارع االستعباد"الكواكبي في 

ًوبلغة األدباء فإن هذا االستبداد العربي يخلق مناخا يعيث 
، إذ يطل )يوسف إدريس(ًفيه فسادا العسكري األسود 

ً، خالقا مدنا )إبراهيم نصر هللا(علينا من شرفة الهاوية  ً
ويغيب الوعي ) خالد خليفة(بائسة تمتدح فيها الكراهية 

 ).أمجد ناصر(وال تسقط األمطار ) توفيق الحكيم(
 

ًوبديهيا، لو كانت دول هذه المنطقة ديمقراطية لكنا قد 
ة، تعاملنا مع التحدي اإلسرائيلي بشكل أكثر نجاع

م الكارثية في 1967ألم تكن هزيمة . ًوبمنهاج أكثر علما
جوهرها هزيمة سياسية وحضارية للنظام الناصري 
وأخواته العرب قبل أن تكون عسكرية في ميادين القتال؟ 
ألم تستمر الهزيمة الحضارية بشكل أو بآخر على امتداد 
مساحة الوطن حتى يومنا هذا؟ ثم أن الفجوة العلمية 

وجية مع إسرائيل اتسعت بشدة ألن لألنظمة والتكنول
االستبدادية أولويات مختلفة، إذ تركز على البقاء في 
ًالسلطة، وال تبالي كثيرا بالعلم، وحتى في سعيها هذا 
للبقاء، هي ال تعتمد على العلم، بل على هراوات تقمع 

 .وكلمات ترسخ الجهل
 

ل ُفي المائة عام الماضية هزم العرب شر هزيمة في ك
ًالمحافل تقريبا، حتى انقرضوا أو كادوا حضاريا كما قال  ً

ًإذا أردنا حقا أن نطرق أبواب المستقبل، . الشاعر أدونيس
وأن ينهض العقل العربي في المائة العام المقبلة وما 
بعدها بعد طول سبات، فال مناص عن النظر إلسرائيل 

فالعلم ترياق . بشكل علمي ومنطقي، ال عاطفي أو غيبي
  الجهل، والمنطق دواء العاطفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ِنتداوى بتجرع اسمك ِ   /ِحبوب الحنان/ّ
ٍزلة أمومة ُ ّ..  

ِأن يرتمي طفل على ثدي أمه ِّ ٌ  
ُفيصفعه الحليب ُ!  

  
ُبلح يا شام هذا األوان ٌ  

ِيداك سعفتان ِ  
ٌو عصرنا ولد؛ ُ  

ٍفارفعيه إلى رتبة غيم؛ ِ ِ  
  لتصفو نواياه
  :ّناَو ناولينا حلوان أ

ِعيوننا شرر تحت موقد األيام ّ ِ ٌ  
  و صالتنا الحطب؛

ّحتى تنضج بشفاهنا منامات السكر ّ ُ َ ّ!  
  

ُتتمنع علينا األحالم يا شام ُ ّ  
ِينزح يومنا كالجريح إلى غده ِ ُ ُ  

ْهزمتنا مرامينا الكفيفة َ  
ِما عدنا نروم إال تخوم النعاس سالمين ّ َ ّ ُ  
ِنحوم كالوداعة في هذا الزمن المالح ّ ِ ِ ُ  

  ..ُيصيدناف
  ًمن حسبناهم أخوة لنا

ّكبروا كالوطاويط في كهوف عفتنا ِ ِ  
  

ْكلت أيدي عافيتنا؛ ّ  
ِونحن ندلك خاطرك باألناشيد ِ َ ُ ّ ُ  

ِو صباحك يقلب شفتيه في وجوهنا ُ ِ ُ  
ٍكجيب خاو ٍ!.  

ِخوفنا عليك سياج يركض حولك ٌ ُِ  
ِنكدس مباكينا خلف جدران السماحة؛ ّ ِ َ ُ ّ  

َونجوع القلب؛ ُ ّ  
ُحتى ال ي   :قالّ

َوهَنت الشام فأكلت أوالدها( ْ ً ُ ّ ِ(  
ِنشاغل أيدينا عن شراستها بسقيا صفاتك ِ ِ ِ ُ  

ِونبدع تماثيال للبطولة ً ُ  
ًيرثها غدا من سيقتلوننا ُ   
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  ٌصحيح أنه وفق المنظور اإلسالمي ثمة ملكان حاضران شاهدان على مجريات الحياة اليومية للواحد منا، ملكان
 ويكتبان أفعالنا، ويحصيان كل ما نقوم به من أعمال الخير أو الشر،  من يسميان بالرقيب والعتيد، يراقبان تحركاتنا،

غير أن نبدي أي انزعاج من وجودهم الالمنظور، إذ وحسب قراءاتنا المتواضعة عن مهام الملكين وصالحياتهما، فما 
مراقبتهم، وال مسموح استنتجته أن الرقيبان المخفيان عن األنظار ال يتدخالن في الشؤون الشخصية لمن تولوا مهام 

ٍلهما بفرض شروط ما علينا سواء في األعمال الحسنة أم القبيحة، إنما يكتفيان بالمراقبة وكتابة كل ما نقوم به من 
  .ممارسات وربما ما صدر عنا من األقوال

منظور الديني ًومع عدم إنشغالي كثيرا بقصة الرقيبين الماكثين على طرفي الرأس وذلك باعتبار أن وظيفتهما حسب ال
ِفيها الكثير من قيم العدل والمساواة في االحتساب، والعدل عادة ال يتضايق منه إال من كان مائال للجور، لكني رغم ذلك  ً َّ ً
ّفبخصوص الرقباء عامة، ال أخفي القارئ بأن مقت اسم وسيرة ومالمح الرقيب بدأ لدي قبل أن أهتم بالمطالعة ومن ثم  َ

ًد دراسة اإلعالم، مع أنه في جلساٍت ما رأيت بعض األقران  يظهرون مرارا إعجابهم بالقائد أدخل ملعب الكتابة بع ُ
ّاأللماني أدولف هتلر الذي دمر الفصول التراتبية في حياته، عندما انتقل من أسفل السلم العسكري في الجيش إلى أعلى 

بشع المشاهد الواقعية من مسار حياتي العسكرية أوان َّسلطة في الدولة، إال أن ذلك لم يمنعني من أن أتذكر باستمرار أ
خدمة العلم على مدار سنتين ونصف، أال وهو المشهد التسلطي الفظيع ألصحاب الرتب الدنيا، أال هم العرفاء والرقباء، 

َّم إال من ّباعتبار أن مهمة إنزال أقسى العقوبات، وإسقاط أزنخ الشتائم، ووظيفة رشق اللعنات من الفوهات ما كانت تت
  .ِخالل أفواه الرقباء وألسنة العرفاء المتشبهين بهتلر من دون أن يصل أحدهم إلى مستوى ركاب طموحاته

وإذا كانت ممارسات الرقيب أو المكتوبجي في عالم الصحافة والمراسالت الحكومية قد جعلت القارئ يضحك من قلبه، 
لة العثمانية، إثر ظهور الصحافة في المشرق العربي مع نهاية على ما كان يقوم به المكتوبجي في أواخر فترة الدو

القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وذلك من خالل انتزاع الرقيب لمفرداٍت ما وردت في سياق الكتابات 
فكرة، المنشورة في الصحف، مما جعل الجمل مشوشة للقارئ، أو ناقصة المعنى بكون العملية القيصرية آلت إلى بتر ال

ٍوحيث أن الحذف جهال من قبل الرقيب ألحق الضرر بجمال العبارة، وصارت الفقرة في النص المكتوب كجدار جميل  ٍ ِ َِ ِ ً
ُسقط منه حجرا هنا وحجرا هناك، ومن ثم وضع مكان الفراغ  كلمات أخرى تنفر من المحيط الذي زرعت فيه الكلمات،  ُ ً ً

ٍكوضع أحدهم رسنا وسط محل مخصص الكسسوا ٍرات وحلي النساء، أو كمن يعلق لوحة غالية الثمن في فضاء خيمة ً ّ
بائسة تدل على شظف عيش القائمين فيها، الذين كانوا بأمس الحاجة لمئات األشياء باستثناء تلك اللوحة التي أخذت 

  .ًالمشهد العام الذي ينز فقرا إلى مناحي الترف السريالي

وإذا كانت مراقبة الشريكة في المنزل لم تصل إلى المرحلة التي تجعلنا نفر من جلودنا ومن المنزل العائلي، مع أن 
اإلفراط في تلك المراقبة قد توصل الواحد منا إلى المرحلة التي بلغها الروائي الروسي ليو تولستوي، الذي هرب من 

حبيبة قلبه الوحيدة صوفيا أندريفنا، زوجته التي لم يشرك سواها في قفص الزوجية من وراء المراقبة الدائمة من قبل 
ِقلبه طوال أربعة عقود، إال أن الرقابة الخانقة من قبلها على ساعات حياة زوجها، على أوراقه، على أحاديثه مع 

 قضت على أصدقائه وأنصاره، دفعت بالروائي العظيم إلى ترك قصره المنيف وكل ممتلكاته ويفر من زوجته التي
  . زوجها بالمراقبة الدائمة

ّوإذا كان رقيب السلطة ظل يحرض األديبة السورية اللبنانية غادة السمان على المزيد من اإلبداع، من خالل التحايل 
ًعلى ذلك الرقيب المخصص لمراقبة دبيب خطواتنا على األرض، وبالتالي تستفيد الكاتبة من مالحقات ذلك الراصد بدال 

سبب تحرياته بتوقفها عن الكتابة، إال أن مصيبتي الشخصية مع الرقيب هي أن رقيبي ليس من الذين يرفعون من أن تت
ّتقاريهم في الدنيا كرمى حساب اآلخرة، وال هو موظف لدى السلطة، وال هو ذلك الممقوت الذي ينفذ أوامر المخابرات  ُ

 خاصية محددة له، فهو هالمي وشبيه بقناديل البحر، في مراقبة أنفاسي، لكنه رقيب من نوع خاص وبنفس الوقت ال
القنديل الذي ينتاب المرء هواجس التحسس منه حتى وهو بعيد عنه، ومن مخاطر هذا الرقيب أنه معي وغدا يسكنني، 
وبات كالغراب األسحم يمكث في رأسي منذ مدة، وصار حالي معه ألعن من  حال الخاضع لرقباء السلطة بعدة درجات، 

 ال يكتفي مثلهم بتحذيري، وال يقتصر شغله على تهديدي إن تجاوزت الحدود في الشطح الفكري، وال يمهلني ألنه
ّألعّدل الفكرة وأأتي بغيرها ترضي مزاجه، أو أغير الموضوع برمته، أو أخفف من نسبة الحدة في الذي كتبته، إنما 

البوستات اليومية قبل نشرها على الصفحة وبال رحمة يطالبني منذ ما يقارب الشهرين ونصف بحذف عشرات 
الشخصية، كما طالبني أكثر من مرة بحذف مقاالٍت بأكملها بعد أن انهمكت في رتقها األيام والليالي، ورأيتني حيال 
ّالتدوين في اآلونة األخيرة مع الرقيب الداخلي المسلط علي، كحال امرأة مع راعيها المستبد الذي كلما انتهت المرأة 

ًحياكة رداء بقيت مشغولة بنسجه أياما أو اسبوعا بأكمله، طالبها الرب المنزلي بإلقائه في سلة المهمالت ألنها لم من  ً ٍ
تناسب مزاجه الغريب، فتعيد المحروسة المحاولة على مضض وهي تحت رحمة سلطانه، وال تدري إن كان عقب 

؟ !إنجازها سيرضى عن المنتج أم يطالبها بالرمي من جديد
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