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  ُأنا أحب...  
  ...ُ أجل أنا أحب

  ...  أقول هذا بثقة جبل وتدفق بحر
   

  .َّفرح ال يأتي إال بين أجيال... منذ أن تفتحت أول سنبلة كي تغمر الكون بفرح ال حدود له...  وأحب منذ إطالق الكلمة األولى
   

  ...ب أح
  ".أنا الورد واآلخرون السياج، أنا السياج واآلخرون الورد: " ْ منذ أن تبادلت المواقع

   
  : هكذا أنا وما زلت

  .ومن هو السياج؟ خاصة عند حلول الظالم... ًوردة وسياج، لدرجة بات التمييز صعبا، من هو الوردة...  سياج ووردة
   

  :ومع من أحب أكون مثل... ُ أنا أحب
  .ضفة ونهر... طائر جناح و

  .قبلة وخوف...  عرق وجبين
  .لون وقماش...  طفل وأم

  .ريح ووطن...  شجرة وغصن
  !! زجاج وحجر

   
   ولكن، من هم اآلخرون؟

   ما هي لغتهم؟
وكيف ... َ كيف سيكون الحب إذا كان من أحب هي الوردة والسياج، هي فلسطين، رمز إنسانيتنا التي يحاولون انتزاعها منا

  : اللغة إذا كان من أحب هيستكون
  الجناح والطائر...  القلب والخفقة
  العرق والجبين...  الضفة والنهر
  الطفل واألم...  القبلة والخوف
  الشجرة والظل...  اللون والقماش
  الريح والوطن...  الشعر والتراب

  !! الزجاج والحجر
   

  : عبر الشباك الحزينة التي تحيط بالقلب أصرخ
  هل أحب لدرجة الوهم؟... ولكن...  أنا أحب

  ...  أجل أفعل ذلك
  .شق كالموسيقا ليس أكثر من ارتباكفالع...  أفعله مع من أحب

   
   ولكن كيف سيكون األمر؟ 

   كيف ستكون اللغة إذا حطمها الطرف اآلخر؟ 
   كيف ستكون اللغة إذا بدأ الطرف اآلخر باالبتعاد عنها  لينطلق بها نحو أرض مهجورة؟

   
  ً ستكون اللغة إذا كان معشوقنا حلما؟ وأي حلم؟  كيف

  "...فلسطينية العينين"لغة ... نبرة خاصة ولغة متميزة...  رمز وقالدة
  ...  ولغة الدم

   كيف ستكون لغة الدم؟
  .في قصيدة أو أغنية... في خندق أو تل...  الدم الذي سفكناه ذات يوم في مخيم أو موقع

   
   هل هي لغة الواقع؟

   لغة األزمات؟ هل هي
   هل هي لغة لغة األحزان؟

  ... أم أنها لغة تجار الدم والقضايا 
   

ْوكم كنت أتمنى للبعض اآلخر أن ال يكسرها بانحيازه إلى لغة من خرج على لغة الدم ووجه لها ...  ألنها لغة الدم فأنا ال أكسرها
   ...أشد الطعنات وهو الذي لم يذرف قطرة عرق أو دم من أجل فلسطين

   
  : مالحظة خارجة عن سياق المقال

َّكما أن كلمة مناضل ال تأتي بالوراثة حيث يسقط ... بل تجار كلمة وتجار قضايا ... شارع الحمرا ال يخلق مناضلين وال مقاومين"
  "...معناها وتصبح تافهة

   
قع المداورة والمماألة والمفردات حمالة األوجه ويبتعد بها عن مستن... َّفأنا أول من يرتقي بها إلى النور...  وألنها لغة األزمات

  .َّالتي تتخفى بالموضوعية لكن اإلنحياز البشع يفضح أصحابها
   

       .!!.ليس أكثر من إرتباك... ا والعشق كالموسيق... َّفأنا أول من يقبلها ألنني عاشق...  وألنها لغة األحزان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  وليم نصار. د

 رئيس التحرير



  

  ارياليس
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 من اً شيوعياًتركيا في أكتوبر الماضي مندوبو أربعة وسبعون حزب/رإجتمع في أزمي 

، "هيمنت" حين 1919القارات الخمس بمناسبة الذكرى المئوية لقيام األممية الشيوعية 
بلدان كما نص بيانهم بالعربية، على البالشفة فكرة انتصار االشتراكية في عدد من ال

 ومثل هذا القول يستبطن التشكيك والسخرية من موقف لينين الثوري في –األوروبية 
صطفاف مع أعداء لينين المناشفة وزعماء لالشتراكية والعودة التفجير ثورة أكتوبر ا

 بلغت الصفاقة بهؤالء ألن يجتمعوا بذكرى األممية –األممية الثانية كاوتسكي وبليخانوف 
ّ تداول مندوبو هذه األحزاب التي تدعي الشيوعية، ْوبعد أن!!  لنفيهاالشيوعية المئوية

وهي منها براء، في المواقف السياسية الراهنة ألحزابهم، لثالثة أيام قرروا في النهاية 
 التناقض َّباإلجماع تكريس نضالهم ضد اإلمبريالية حتى تحقيق الهدف، وقد رأوا أن

 أعداد الطبقة البروليتارية في َّ مع أن–ا ً تعمق كثيرالرأسمالي بين العمل ورأس المال قد
 هنا هو عدم افصاح ًقا ومن المثير ح-% 70الدول الرأسماليية الكالسيكية انكمشت بنسبة 

البيان عن الهدف الذي يبغون تحقيقه بعد القضاء على اإلمبريالية المفترضة كما يستدعي 
ًاإلجتماع على األقل ال سيما وأنه بات معلوم  تعلن بكل اً جميع هذه األحزاب تقريبَّ أناّ

 حربها على اإلمبريالية تستهدف بناء الدولة البورجوازية َّصفاقة ودون حياء أو خجل أن
الديموقراطية حيث تتعايش طبقة العمال مع طبقة البورجوازية في ظل العدالة 

الطبقي ميكانزم ، كما يقول العامة، شر الصراع "ويا دار ما دخلك شر.. ".ةيجتماعالا
 !!الماركسية

 
الشيوعيون البالشفة يدينون بقوة أولئك المجتمعين في تركيا من أدعياء الشيوعية، 

فكارهم السقيمة السخيفة، كما يحتجون بشدة على أوالشيوعية منهم براء، وينكرون 
جتماع التأسيسي لألممية الشيوعية حيث أكد لينين على الالتشكيك بخطاب لينين في ا

  :شتراكية على صعيد العالمالان نجاح الثورة اضم
 The victory of the communist revolution is assured world-wide “ "

 نجاح الثورة في عدد محدود َّوالسخرية من أفكار لينين بادعاء هؤالء األفاقين األوغاد أن
لينين وخطابه الذي التشكيك في . على فكر البالشفة" هيمن"من البلدان المجاورة كان قد 

 على ارتداد هؤالء َّشتراكية على صعيد العالم، ال يدل إالالأكد ضمان نجاح الثورة ا
  .األوغاد على الثورة الشيوعية

 
 ليتذكروا المعارك الكبرى التي أبهرت العالم ااألفاقون األوغاد هم الذين ال يتوقفون أبدً

ية حتى سحقتها في رأس هتلر، وما وخاضتها الشعوب السوفياتية في الحرب على الناز
كتبت الموسوعة البريطانية . شتراكية البولشفيةاال من نتاج َّكانت تلك المعارك الباهرة إال

 وهما أعظم قائدين في – تشرتشل وروزفلت َّنإ تقول 1945عن مؤتمر يالطا فبراير 
ريخ، وقد شهد ّ ليسا ندين لستالين وهو أقوى قائد عبر التا–تاريخ الغرب الرأسمالي 

  .1959 ديسمبر 23ونستون تشرتشل نفس الشهادة في خطابه في 

لن نحاربكم لكننا  ": رد ستالين على تشكيل حلف شمال األطلسي يقول1949في العام 
 عشرة دولة المنضوية اأنتم اإلثنت.. .وهو ما كان يعني" سنتغلب عليكم بالمنافسة السلمية

تكم محاربتنا وعليه فإننا سنتغلب عليكم بالمنافسة في حلف شمال األطلسي ليس في مقدر
 فهو كان في نهاية الحرب قد تحقق . يغالي في األمورْليس من عادة ستالين أن. السلمية
 الدول الرأسمالية الكبرى الثالث، فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة، إنما باتت َّمن أن

تحاد السوفياتي الجبارة، وهو الوى امن فضالت التاريخ ينتظرها التالشي تحت مظلة ق
  .ما ال يدركه المؤتمرون في أزمير طالما أنهم ال يحسنون قراءة التاريخ

  
ئتالف المعادي في الحرب األهلية، وقد ضم ال سحق البالشفة اْ وبعد أن1919في العام 

سة الطبقة البورجوازية ومالكي العقارات وفلول القيصرية، أعلن لينين في افتتاح الجل
 ضمان انتصار الثورة الشيوعية في 19آذار / مارس6التأسيسية لألممية الشيوعية في 

 أعلن ستالين في المؤتمر التاسع عشر للحزب، نتيجة لمعاينته 1952وفي العام . العالم
 النظام اإلمبريالي سينهار في وقت قريب، فهل كان لينين َّوقائع نهاية الحرب، أن

؟ !دعياء الشيوعية المفلسين في مؤتمر أزمير على صوابوستالين مخطئين وفلول أ
  ".حاربنا ستالين كإمبرياليين بأدواتنا وتغلب علينا ": وقال59خطب تشرتشل في ديسمبر 

 
الشيوعيون الذين يطعنون بالثورة البولشفية ويسخرون منها إنما هم من شيوعيي 

ظام الرأسمالي اإلمبريالي حين  ينكروا انهيار النْكيف لهؤالء أن. البورجوازية الوضيعة
 مما تسبب بانهيار 71نكشاف الدوالر في العام ا تعلن ْاضطرت اإلدارة األميركية ألن

 األمر الذي أكد 73 و 72من قيمته خالل عامي % 40قيمته في أسواق الصرف وفقدانه 
ا إلى الطلب  الواليات المتحدة لم تعد تنتج البضائع الكافية لتغطية الدوالر مما اضطرهَّأن

من الدول الرأسمالية الكبرى األربعة األخرى، بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان، ألن 
تضمن ثبات سعر الدوالر في أسواق الصرف وهو ما كان في أول مؤتمر للخمسة الكبار 

)G5 (75 نوفمبر 16باريس في / في رامبوييه .  
  

 الغطاء الضروري ،للنظام الرأسمالي وهي الحصن األخير ، تفقد الواليات المتحدةْأن
لنقدها، وهو الرمز األول لسيادتها، وتضطر إلى البحث عن توفير الغطاء من دول 

 نظام اإلنتاج في الواليات المتحدة لم يعد يوفر َّ فذلك يعني دون لبس أو مواربة أن،أجنبيه
ام الرأسمالي يتنفس  حيث النظاًالبضاعة الكافية لتغطية الدوالر، أي أنه لم يعد رأسمالي

وهو يختنق )  نقد– بضاعة –نقد (بضاعة والدورة الدموية فيه هي دورة بضاعية 
، وهو ما 71النظام الرأسمالي في الواليات المتحدة انهار قبل العام . ويموت دون بضاعة

  .1970 دوالر اليوم ال يساوي أكثر من ثالث سنتات من دوالر َّينعكس في أن
 

 النظام الرأسمالي في الواليات المتحدة لم ينهر بسبب َّ هذا المقام هو أنما يجدر ذكره في
زداد ا بل ،الحرب العظمى وعقبها ثورة التحرر الوطني كما النظام في فرنسا وبريطانيا

 بسبب 70 – 1945 اا بسبب الحرب، لكنه انهار خالل فترة قصيرة جدًً واتساعاًعمق
 الحرب ترومان وقامت على تكريس كل فوائض السياسة الحمقاء التي أسس لها مجرم

 اًاإلنتاج للنظام الرأسمالي المزدهر في نهاية الحرب لمحاربة الشيوعية وهو العكس تمام
  . من السياسات اإلمبريالية

  
دأب رؤساء الواليات المتحدة على إنفاق كل ما توفر من فوائض اإلنتاج على محاربة 

 مليار دوالر 12.5موجبه إنفاق ب وتم 47في العام بدأ ذلك بمشروع مارشال . الشيوعية
؛ وإنفاق ر مليا300في أوروبا الغربية من أجل مقاومة الشيوعية، وهوما يعادل اليوم 

، ثم حربها في كوريا 49أموال طائلة في توضيب وتسليح حلف شمال األطلسي في العام 
  . هزمت شر هزيمة حين ان74 – 1954؛ وبعدها مباشرة حربها على فيتنام 53 – 51

  
من % 13 كانت اإلدارات األميركية المتعاقبة تنفق أكثر من ،في الخمسينات والستينات

. تحادية كمساعدة للدول التي تعاون الواليات المتحدة على مقاومة الشيوعيةالموازنتها ا
ظام كانت فوائض الن. ا إمبرياليةً الواليات المتحدة لم تكن يومَّنإلكل ذلك يمكن القول 

حربها . الرأسمالي تنفق على مقاومة الشيوعية وليس على تطوير النظام الرأسمالي نفسه
تصنيع اليابان . ءُ إمبريالية كما يستسهل اإلدعااًفي كوريا وفي فيتنام لم تكن حروب

 لسياسة إمبريالية اًوتايوان وكوريا الجنوبية وما كان يوصف بالنمور الستة لم يكن تحقيق
 للصناعات اًيض للرأسمالية في أميركا، فبدل أن تكون هذه البلدان أسواقبل كان النق

 لصناعات دول شرق آسيا، وباتت ااألميركية باتت الواليات المتحدة السوق المفتوحة أبدً
  . شعوب الواليات المتحدة تعتمد على جهود عمال شرق آسيا لتوفير أسباب الحياة

  
بب بانهيار الرأسمالية مقاومة الشيوعية بكل ثمن هي ما تس

وهنا يصح القول الشعبي عن اإلدارة . األميركية حتى التراب
الحنى ولحته ومن كثر .. ".وعيةياألميركية في حربها على الش

وتقول القراءة الموضوعية للتاريخ في هذا ". عزمي جيت تحته
 مقاومة الواليات المتحدة للشيوعية عملت على إطالة َّالسياق أن

  ةـــاق على البورجوازيـحاد السوفياتي حيث ضيقت الخنتالعمر ا

  
  فؤاد النمري

 األردن
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 دون 53تحاد السوفياتي في العام الشتراكية في االالوضيعة التي كانت قد انقلبت على ا
 تدرك اإلدارات األميركية المتعاقبة ذلك واستمرت تقاتل دون هوادة نظام الحكم ْأن

  ةــة الوضيعــق على البورجوازيا ضيق الخناــد في روسيا، وهو مـــالبورجوازي الجدي
  . تحاد السوفياتيال السوفياتية وعطل فعلها في مقاومة الشيوعية مما أطال عمر ا

  
استمرت اإلدارات األميركية الحمقاء تنفق كل ما تملك في مقاومة البورجوازية الوضيعة 

  ادـــار االتحـــنهات ولوال ذلك الــات والستينــالسوفياتية المعادية للشيوعية طيلة الخمسين
  .السوفياتي في السبعينات قبل أن يصل إلى التسعينات

 
تحاد السوفياتي باتوا يعلنون الّأدعياء الشيوعية األفاقون الذين اشتهر إفالسهم بانهيار ا

 جاءت في غير 1917شتراكية في روسيا في العام ال ثورة البالشفة اَّبكل وقاحة أن
وعليه بات هؤالء األفاقون في .  لم يكنًاطفأت وكأن شيئمكانها وغير زمانها ولذلك ان

مؤتمر أزمير يدعون إلى استئناف النضال ضد اإلمبريالية التي كانت قد تفككت واندثرت 
  .بفعل الثورة البولشفية

 
نعود هنا مرة أخرى إلى لينين حين حذر في رسالته إلى زعماء الشرق اإلسالمي 

 تناضلون من ًاعبث ":ً مؤكدا لهم1921ان في العام المجتمعين في باكو عاصمة أذربيج
 ما كان ليوفر الحماية لثورة التحرر اًطبع". لتحام مع البالشفةالأجل التحرر دون ا

الوطني بوجه القوى االستعمارية الغشوم سوى البالشفة، وما كان ليطور اقتصادها سوى 
الذين تعاهدوا على مقاومة وعليه يقوم التساؤل أمام المؤتمرين في أزمير . البالشفة

؟ ومن سيساعدكم ! من سيوفر لكم الحماية من عسف اإلمبريالية بالغة القوة...اإلمبريالية
 ؟!قتصاد بعد التحرر المفترض طالما ليس هناك دولة اشتراكية عظمىالفي بناء ا

 . وهو ما يؤكد إفالسهم من جديدا،ً أدعياء الشيوعية المفلسون لن يحاروا جواباًطبع
 

حقيقة ال مراء فيها اعترف بها  شتراكية هوالعبثية التحرر الوطني بغياب الثورة ا
ما  شتراكية اليوم وهوالبغياب تام للثورة ا. كثيرون من زعماء حركة التحرر الوطني

يؤكده الشيوعيون المفلسون في مؤتمر أزمير سيجعل من ثورة التحرر الوطني من 
باإلضافة لكونه خطوة إلى الخلف حيث تتعطل قوى اإلنتاج  ال طائل منه ًااإلمبريالية عبث

  .دون إمكانية إعادة تشغيلها
 

أسس "شتراكية على يديه يتحدث في كتابه النقرأ الرفيق ستالين الذي عرفت البشرية ا
: عن مزايا اإلمبريالية ودورها في التطور وتسريع الثورة اإلشتراكية فيقول" اللينينية

لى أعظم األرباح، تضطر اإلمبريالية لبناء السكك الحديدية  تحصل عْمن أجل أن"
وظهور طبقة البروليتاريا وبروز . والمصانع والطواحين والمراكز الصناعية والتجارية

 تلك هي النتائج –المثقفين من أبناء الشعب كما إيقاظ الوعي القومي وتنامي قوى التحرر 
رية في جميع المستعمرات والبلدان التابعة تصاعد الحركة الثو". السياسة"الحتمية لهذه 

ّهذا هو النسغ الصاعد في الحيوية الرأسمالية يحول . دون استثناء هو الحقيقة في النهاية
 تكون من احتياطي لإلمبريالية إلى ْبصورة جذرية المستعمرات والبلدان التابعة من أن

  ".احتياطي للثورة البروليتارية 
 

 ،اكية لم تعد حاضرة، وهو ما يفترضه أدعياء الشيوعية المفلسينشتراللئن كانت الثورة ا
ً يؤكد الدور اإليجابي لإلمبريالية كما بينه ستالين مبكرْفذلك من شأنه أن  في العام اّ

1924.  
 

ٍ دعاوى اإلمبريالية المستجدة دون داع إنما هي ستارة شفافة ال تستر إفالس َّ فإناًوأخير
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  ّثمة مفقودات شخصية  للواحد منا تتعلق بالوجود والعدم، فال تعوض البتة مهما

أبدينا انزعاجنا حيالها أو تأثرنا بها إلى درجة القنوط الكلي أو اإلنزواء واالعتكاف 
 ومن ثم ضاعت وليس من ًالمؤقت، وأخرى تتعلق باألشياء التي كانت بحوزتنا  يوما

ًالسهولة بمكان الحصول عليها مرة أخرى، خاصة تلك المتعلقة بومضات القريحة وأوان 
َّعطائها، وأخرى من الممكن أن نأتي بما كان يماثلها من خالل شراء قرائن لها، إال أننا 

 في حتى ولو جئنا بما كان يشابه الذي فقدناه فنكون قد تجاوزنا الشغف الذي كنا عليه
 .المرة األولى

   
ّومن المفقودات الخاصة بي والتي ال تعوض قط بأي ثمن وكان مسرح بعضها أثناء 

أن والدي رحمه هللا : إقامتي كالجئ في تركيا، أبدأ بها حسب التسلسل الزمني، ومنها
 وكان كله شوق بأن يعود إلى منطقة 2019 شباط من عام 18رحل إلى ديار الحق في 

ًبعد شهرين أو ثالثة أشهر، إال أن المنية عاجلته فعاد إلى المنطقة محموال عفرين لألبد  ّ
ًعلى األكتاف ميتا ولم يعد إليها حيا كما كان وكنا نتمنى؛ كما وفي آخر زيارة للوالد في  ً
ًالمشفى بمدينة اسطنبول التركية حاول جاهدا أن يخبرنا بما كان يشغله، ومتشوقا للكالم  ًُ

َ أن الجهاز الموضوع في فمه منعه من أن يبوح بما لديه، فغادرنا ولم ًكثيرا كان، إال َ
يستطع أن يخبرنا بما كان يجول بخاطره، وما آلمني أكثر حيال رحيل الوالد وقتها هو أن 
الغوغائيين حظروني حينها وحرموني من اإلرسال والنشر في صفحتي الشخصية فترة 

يغات حينها لم أستطع نشر أي شيء يخص اسبوع كامل، إذ بسبب غارات أصحاب التبل
رحيل الوالد على الفيس بوك، بينما أغلب أقربائي وأهل قريتي وبعض أصدقائي نشروا 

 .مشكورين خبر النعوة، وأنا لم أستطع بسبب الحظر حتى التعليق على منشوراتهم
 

 4/1/2020ًوكذلك األمر ففي الشهر األول من العام الحالي وتحديدا في تاريخ يوم 
توفيت والدتي في مدينة اسطنبول التركية، ومن أثر الصدمة لم أستطع كتابة أي شيء 
يليق بها، بل وكل محاوالتي في كتابة مادة جيدة عنها قد باءت بالفشل، ألنه ما من شيء 
َكتبته من يوم رحيلها عنها إال وحذفته أو مزقته ألنني لم أجده الئقا بالذي فعلته وقدمته  ً َّ

ًألجلنا طوال عمرها، لذا توقفت عن محاولة الكتابة عنها مؤجال ذلك االحتراق الوالدة 
الكتابي إلى فترة أخرى عساني أكون قد تجاوزت مرحلة صدمة فراقها، فأحترق في 
ًالبوح وقتها رويدا رويدا عساني أقترب من عتبة تضحياتها، لذا وبدال من مكتوباتي  ً ِ

ن قصيدة للشاعرة الكندية من أصل هندي، روبي الخاصة اخترت هذه الفقرة البديعة م
 :ُكور

ِّعندما حملت امي" ُ 
 بطفلها الثاني،

 ُكنت في عامي الرابع
 ُأشرت إلى بطنها المنتفخ

 مندهشة كيف صارت
 !ٍممتلئة هكذا، في وقت قصير

 :حملني أبي بيدين كجذعي شجرة، وقال
 ُأقرب شيء إلى هللا، على األرض،

 ُهو جسم المرأة
 .ثق الحياةمنه تنب

 ٌرجل بهذا النضوج،
ًيخبرني شيئا قويا هكذا ً 

 في عمري الصغير آنذاك
 جعلني أرى العالم بأسره

 ".َتحت قدمي أمي
أما بخصوص المواجع المتعلقة بضياع األشياء الشخصية، أذكر بأنني خسرت مواد غير 

حر لحي منشورة في فترات متقاربة ومتتالية أولها كان عقب اقتحام كتائب الجيش ال
، حيث كنت قد وضعت 2013الشيخ مقصود شرقي بحلب في نهاية شهر آذار من عام 

ّكمبيرتري القديم في عهدة األخ آزاد والي ليقوم بإصالحه، إال أن تأخره في ذلك أدى إلى  ُ
نهب الكمبيوتر برمته من مكتبه الكائن في نفس الشارع الذي كنت أقطنه في الحي أي 

ها بفترة وجيزة كانت لي ملفات أخرى موجودة في كمبيوتر أخي بشارع المهند، ثم بعد
الصغير عماد فأعطى حينها الكمبيوتر للمكتب اإلعالمي للمجلس العسكري الكردي في 

إال أن الكمبيوتر اآلخر راح بين أقدام المتقاتلين في ) الشيخ نجار(المدينة الصناعية بحلب
تنا للحارة قبيل اقتحامها بفترة كان في الحي عند هجوم المتشددين عليه؛ وقبل مغادر

جيبي يوس بي فيه الكثير من مدوناتي ونصوصي الالمنشورة، وإذ بالشاب شيرو حسن 
الناشط في تنسيقية التآخي الكردية يزورنا في منزل ابن عمي الفنان التشكيلي صالح 

لقذائف النظام ًحميد في نفس الحي الذي نسكنه، وحيث كنا قد انتقلنا إليه تحسبا للتعرض 
القادمة من قلب المدينة، وهاونات كتائب الجيش الحر التي كانت تأتي إلى الحارة من 
جهة حي هلك وبستان الباشا، وكنا قد اخترنا منزله للسكن المؤقت باعتبار أنه في شارع 
َفرعي ضيق وبيته في الدور األول من البناية، وقبل تهيؤ شيرو للذهاب طالبنا بفالشة  َ ّ ّ

ًحمل مقطعا من المظاهرات عليه، ولكي ال يقول بأني أتباخل في إعطائه الفالشة وهو لي ّ
الذي يعيش المخاطر كل ساعة، وينتقل بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة كتائب 
الجيش الحر، فأخرجت اليوسبي وكررت على أسماعه عشرات المرات بأن ملفاتي 

ات هذا، وطالبته بأن يحافظ عليه كما يحافظ على الخاصة كلها موجودة في حامل المعلوم
وعد سأعيده إليك فور إرسال المقطع؛ ولكن مرت : حياته، وهو بدوره يهز برأسه ويقول

ُأيام وأسابيع وشيرو لم يعد، وال عاد الوعاء الذي فيه ملفاتي الشخصية، وبعد فترة طويلة 
ء قصف النظام لحي بني زيد بحلب، رأيته وقلت أين اليوسبي؟ فاعتذر وقال بأنه فقده أثنا

ُفلم أتفجر غضبا، وال تذمرت، وال أظهرت انزعاجي، علما أن الحرقة كانت تأكلني من  ً ً
األعماق باعتبار أن أفضل مكتوباتي الغير منشورة كانت في تلك القطعة الصغيرة، 

لم ُولكني لعنت نفسي عشرات المرات على حماقتي في إعطائه حاوية المعلومات التي 
 .ترى النور ولن تراه لألبد

 
وأما عن المفقودات المتعلقة بالكتب، فمنذ بدء تعلقي بالمقروءات كنت أرى بأن األعمال 
الكاملة للمؤلفين والمؤلفات ينبغي شراؤها لسببين فقط، أولهما لتوفير ثمن الكتب بما أن 

ًة بنفس الكتب إذا ًاألعمال الكاملة الموضوعة في مجلد واحد عادة ما تكون أرخص مقارن
ما اشتريناها منفردة، والسبب الثاني شراء بعض األعمال الكاملة لبعض الكتاب الذين 
نعود كل فترة إليهم من أجل المراجعة والتأكد من المعلومات الواردة في كتبهم، 
لالستئناس أو االستشهاد بفقرات منها، ما عدا ذلك وبسبب كثرة تنقلي وقضاء أوقات 

ِّلمواصالت بقيت أفضل الكتب الصغيرة في أحجامها وأعداد صفحاتها، منها طويلة في ا ُ

لسهولة نقلها، ومن ثم دسها في الحقيبة وحملها أينما مضيت، وكذلك لكي ال يطول 
 .ًالكتاب بين يدي كثيرا فانتهي منه ألحمل غيره في حقيبتي

 
ًعموما فالكتب الكبيرة األحجام نادرا ما رأيتني محتفيا ب ً ها، أو ً

ًمنكبا عليها في القراءة مقارنة بالكتيبات أو الكتب القليلة 
ٍالصفحات، إذ لم أجد البتة أية لذة في حمل كتاب أشبه ببلوكة،  ّ
بخالف األخرى التي وجدت المتعة برفقتها أينما مضيت أو 
ُاستوطنت، ولكن حتى هذه الفئة األخيرة منيت ببعض منغصاتها،  ُ

سى الكتاب أمامي على التابلو في سيارة ما أو إذ ياما كنت أن
بجانبي على الكرسي العمومي، ومن الكتب التي نسيتها في 

  م للمفكرــة التحريـاب ذهنيــكت: ر منهاــالمواصالت بسوريا، أذك
 صادق جالل العظم، وكتاب تحرير المرأة لقاسم أمين، وكتاب الغربال لميخائل نعيمة، 

اريو فارغاس يوسا، وقد أضعت معظمها في وسائط النقل بين ورواية مديح الخالة لم
دمشق وحلب أثناء دراستي الجامعية بدمشق، وكذلك فقدت ديوانين شعريين في الغربة إذ 

 وكان بعنوان صالة 2017نسيتهم في المواصالت بمدينة اسطنبول التركية، أحدهم عام 
 وهو للشاعرة 18/9/2018الوثني للشاعر سعدي يوسف والديوان اآلخر نسيته في 

 .الدمشقية الشابة بسمة شيخو، والذي كان تحت عنوان شهقة ضوء
 

 فلن أتحدث عن 2013أما عن مقتنيات بيتي المتواضع الذي تركته خلفي بحلب منذ عام 
ُالبيت وما كان فيه، بكوني ال أعرف إلى اآلن ما الذي نهب منه أو تلف؛ وفي األخير فما  ُ

ا السرد هو أن الخسائر المالية رغم أهميتها بالنسبة لنا نحن أصحاب انتبهت إليه بعد هذ
ُالدخل المحدود، إال أنه لم يكن لها نصيب من التذكر قط في هذه المادة الخاصة بمواجع  ٌ

  !المفقودات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .150العدد / مجلة الدوحة/ ترجمة بشير رفعت/ ُروبي كور
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  ما األسباب الملحة التي دعت آخر خلفاء بني امية مروان بن دمحم إلصدار مرسوم

عام يوزع على األمصار يمنع بموجبه لعب الناس الشطرنج في األماكن العامة 
والمجالس والمنتديات؟ وهل كانت لعبة الشطرنج من األسباب التي فطن إليها الخليفة 

 ع سقوط الدولة األموية؟                           فحاربها لمن
  

وحتى ال يتهمني . مروان الحمار: مروان بن دمحم آخر خلفاء بني أمية، لقبه المشهور
القارئ بالجرأة على خليفة أموي كانت دولته من أكبر اإلمبراطوريات في التاريخ، 

 هذا اللقب من باب الثناء، أسارع إلى القول بأن المؤرخين على اختالف ميولهم أعطوه
فقد كان يصل السير بالسير، ويصبر على . وهو ثناء تؤيده الوقائع التي تخللت أيام حكمه

 . فالن أصبر من حمار في الحرب: ويقال في المثل. ويالت ومكاره الحرب
 

ًعلى كل حال لم تكن خالفة مروان بن دمحم عهدا موسوما بالراحة واإلخالد إلى السكينة،  ً
ل كانت فترة عاصفة بالتقلبات والفتن، فالثائرون في كل مكان، وما يكاد مروان بن دمحم ب

وختمت تلك الثورات بظهور أبي .  ّيقضي على أحدهم حتى تنشق األرض عن ثائر آخر
ًمسلم وأعوانه في خرسان، واجتياحهم المشرق كله، ولذلك كانت أيام مروان تنقال من 

وش، وقودها أو إسناد قيادتها إلى أحد ولديه أو واحد من مكان إلى آخر، وتعبئة الجي
 . أعوانه

 
بويع خليفة . ًكان مروان بن دمحم مشهورا بالفروسية، واإلقدام، والدهاء، والعسف

وقد شارك عبد . للمسلمين في منتصف شهر صفر سنة سبع وعشرين ومائة للهجرة
وكتب , ه، في هذه الحركة الدائبةالحميد بن يحيى الكاتب، أمين سر مروان بن دمحم وكاتب

وأخذت االرهاصات , عنه الرسائل الكثيرة ومعظمها يتحدث عن فتنة هنا وخروج هناك
                                .كلها تومىء نحو نهاية فاجعة

 
ُيلقى أموره وهي مدبرة ويريد " الحظ المسعودي في تعداده صفات هذا الخليفة أنه كان 

فقد جاء مروان بن . وتعبر هذه المالحظة الدقيقة عن مأساته الحقيقية" بلةُأن يجعلها مق
دمحم في نهاية السلسلة الطويلة من األسباب والظروف التي أثارتها السياسة األموية 

ومع ظهور قائد محنك كمروان بن دمحم يبقى من . وأوصلت دولتهم إلى نقطة التالشي
أما حين تكون ,  القيادة رهن بالظروف المواتيةألن نجاح, المستحيل تفادي هذا المصير

فليس بمقدور أية قيادة مهما بلغت من الكفاءة أن , كما يقول المسعودي, األمور مدبرة
ومن األمور العجيبة في إدبار الزمان عن مروان بن دمحم انقالب الطبيعة . ُتجعلها مقبلة

وقد وصلتنا . يام على ضفتيهضده فقد فاض نهر الفرات في أيامه وشرد أهل القرى والخ
ًرسالة شيقة بقلم عبد الحميد الكاتب تصف حال أمير المؤمنين الذي أصبح مرتاعا وجال  ً

 .                               لما أصاب أهل الفرات من الغرق وخراب الديار
 

تحكي الروايات عن المعركة األخيرة لجيش مروان بن دمحم عند 
ًأنها كانت امتحانا عسيرا، ال لخططه الحربية نهر الزاب الكبير  ً

وإنما لقدرة جيوشه على , البارعة وعقليته العسكرية الفذة
انكسرت جيوشه وهرب مروان مع . االستمرار والتحمل والصبر
ثم بلغا في مسيرهما إلى بوصير , كاتبه عبدالحميد إلى الشام

ر قتله عام,  هجرية132فقبض على مروان وقتل سنة , بمصر
ولم يقتل عبد , بن إسماعيل المسلي صاحب طالئع صالح بن علي

  هـّفسلم, احــالحميد الكاتب وإنما أمر بإرساله إلى أبي العباس السف
ثم يضع الدست على , ًفكان يحمي دستا وفيه الزيت,  هذا إلى عبد الجبار بن عبد الرحمن

 .                                                                                       رية هج133فلم يزل يفعل به ذلك حتى مات سنة , رأس عبد الحميد
 

ًبصفته موظفا , ًظل عبد الحميد الكاتب على مدى ما يقارب سبعة وعشرين عاما يكتب
وما بقي , وقد ضاع من رسائله القسم األكبر. رسائل مختلفة بلغت ألف ورقة, في الديوان

قام بجهد إعداد  ما تبقى من هذه الرسائل العالمة الفاضل . يتجاوز خمسين ورقةمنها ال 
ومن . ِّ وقدمها مع دراسة قيمة عن عبد الحميد الكاتب-رحمه هللا-الدكتور إحسان عباس 

ُكتبت بأمر من " رسالة في الشطرنج"جملة هذه الرسائل التي سلمت من عاديات الزمان 
فما األسباب التي دعت الخليفة .  فيها لعب  الشطرنج في دولتهالخليفة مروان بن دمحم يمنع

لتبني هذه الفكرة في منشور عام يوزعه على األمصار؟ وفي ظني أن شيوع هذه الرسالة  
                                                                      . وشهرتها في البالد قد حفظها وحماها من الضياع

 
, لرسالة توضح أن المجتمع األموي كان قد غمرته موجة من االنكباب على الشطرنجإن ا

 وهذا شبيه ما يفعله أهل هذا الزمان في -فالالعبون يعكفون عليه من الصبح إلى المساء 
 وبذلك تفوتهم الواجبات الدينية -ّبالد الشام مع لعبة الشدة الشائعة أو الكتشينة في مصر

كما أنهم , ًمداعباتهم بعضهم البعض يستعملون ألفاظا فظة سيئةوهم في , والدنيوية
من المستبعد أن , ًوتضيف الرسالة سببا آخر, يجاهرون بلعبها في األندية والمجالس

مع أن المعروف عن , إذا قيل في الرسالة إنها تضر بالعقول, نربطها بالشطرنج
 . الشطرنج أنها لعبة ذكاء تمرن الذهن

 
وقد دهشته رقعة , ًات أن مخترعها يعمل معلما لألوالد في بالد الهند جاء في الحكاي

تقول الروايات أن . فقدمها هدية لملك الهند, الشطرنج واختالف األوضاع الممكنة فيها
. الملك سر لهذا االختراع النادر وأمر بمكافأة مجزية تصرف لهذا الحكيم المتواضع

تعلم أيها الملك : ًفصمت الحكيم مفكرا ثم قال, وسأل الملك مخترع الشطرنج عما يتمناه
ًالمقتدر أن رقعة الشطرنج تتألف من أربعة وستين مربعا وأريد أن تضع لي في المربع 

وهكذا , األول حبة قمح واحدة وفي المربع الثاني حبتين وفي المربع الثالث أربع حبات
  .تضاعف عدد الحبات في كل مربع عن سابقه حتى نهاية المربعات

 
وعندما قام أعوان الملك . وأمر بتحقيق رغبته, تعجب الملك من هذا الطلب المتواضع

بحساب الكمية التي طلبها الحكيم جائزة له تبن لهم أن سائر مخازن المملكة من القمح ال 
   .تكفي لذلك، مما زاد إعجاب الملك بلعبة الشطرنج ومبتدعها

 
للروسي ياكوف  "  لرياضيات المسليةا"ولتوضيح هذا اللبس عدت إلى مؤلف كتاب 

بيريلمان الذي حسب عدد حبات القمح فكان هذا الرقم العجيب 
 15وإذا قدرنا أن المتر المكعب من القمح يعادل ) 1844674407379551615(

ًوهذا يعني أن مكافأة مخترع الشطرنج يجب أن تشغل مخزنا يبلغ حجمه , مليون حبة
ًكيلو مترا مكعبا ) 12000(  أمتار 10 أمتار وعرضه 4 وإذا كان ارتفاع المخزن ,ً

أي أكبر بمرتين من بعد األرض عن ,  مليون كيلو متر300لوجب أن يمتد لمسافة 
وقد جاء في األثر أن الخليفة المأمون بن . وهذه من عجائب الرياضيات المدهشة. الشمس

أنا الذي يحكم العالم : ًهارون الرشيد  صاح ذات يوم مستغربا فشله في قيادة هذه اللعبة
ًمن نهر السند شرقا إلى األندلس غربا ال استطيع أن أسوس اثنين وثالثين قطعة شطرنج  ً

. فأنت خير من ساس  الناس, ال بأس عليك يا أبا العباس. في مساحة ذراعين بذراعين
وقد احتار طه حسين في , وقد اتفق الذين كتبوا عن فيلسوف المعرة أنه لعب الشطرنج

كيف يلعب : وسأل" تجديد ذكرى أبي العالء"فسير هذا األمر في كتابه المشهور ت
إما أن تكون الرواية مكذوبة مصدرها : ما نشك في إحدى اثنين: األعمى الشطرنج؟ وقال

وإما أن تكون لعبة , وصدق فطنته, المبالغة فيما شاع عن ذكاء الرجل وقوة حسه
وأغلب الظن أن طه حسين لو قرأ . ها األيديَّالشطرنج قد كانت بأحجار معلمة تميز

رسالة عبد الحميد الكاتب في الشطرنج ألدرك أن العميان يلعبون الشطرنج بفطنة ودراية 
 .                                                                               ممتازة في العهد األموي

 
قته هذه الرقعة الصغيرة التي تسمى الشطرنج فأمر  الخليفة األموي مروان بن دمحم أر

ّمستأنسا  برأي أهل المدينة الذي يمثله اإلمام مالك بن ,  بمنعها في الدولة التي يحكمها ً
ال خير فيه وليس بشيء وهو من الباطل واللعب : ُفقد سئل مالك عن الشطرنج فقال. أنس

من ارتباط اللعب بأمور وهذا الحذر من الشطرنج يرجع إلى الخوف . كله باطل
ومع ذلك فإن رأي مالك . ًإذ يقترن أحيانا بها القمار والسفه في تشهير المغلوب, مستنكرة

يضاف إلى ذلك كله أن . وإنما هو إشارة إلى الكراهية وحسب, ال يفهم منه التحريم الكلي
هوم َّأحجار الشطرنج في العصر األموي ظلت على هيئة تماثيل مجسمة تتعارض مع مف

                                .الدين اإلسالمي في التصوير
 

ًغير أن الدكتور إحسان عباس في تحليله لنص الرسالة يرجح أسبابا أخرى كانت حافزة 
ًإذ لو دققنا النظر لوجدنا أن كثيرا من الفئات التي تلعب الشطرنج لم تكن , لصدورها

  .لبها في الصف المعارض لحكم بني أميةبل يمكن القول أن أغ, قريبة من األمويين
  

وكذلك شاع الشطرنج بين , وروي عن علي بن الحسين أنه كان يالعب أهله بالشطرنج
أبو عبد هللا أعلم التابعين , قراء ثاروا ذات يوم على الدولة األموية مثل سعيد بن جبير

على الخليفة قتله الحجاج الشتراكه في ثورة عبد الرحمن بن األشعث , على اإلطالق
  وقد بلغ من مهارة سعيد بن جبير في لعبة.  هجرية95األموي عبد الملك  بن مروان سنة 
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, حول وجهه ويقال له لعب صاحبك كذاوذلك أنه كان ي, ً الشطرنج أنه كان يلعب مستدبرا
فلما ,  وفي لحيته قصب مغروز- أحد التابعين الكبار -ُوقد رئي الشعبي . فيقول ألعب كذا

إنه لمن المستبعد أن . كلما غلبوني مرة غرزوا في لحيتي قصبة: عن ذلك قالسئل 
نستنتج من ذلك كله أن الدولة كانت ترى في إقبال الفئات المناوئة لها على تلك اللعبة 

ولكن انتشار اللعبة وزيادة عدد المقبلين عليها كان يعني . ًتمرينا على أساليب الكر والفر
. وتذاكر الناس لحقوقهم المهضومة, س ومنتديات لنقد الدولةخلق فرص جديدة من مجال

, ظاهرها لعب الشطرنج, ًكما كانت تلك المجالس والمنتديات مجاال الجتماع المعارضة
 .وباطنها إشاعة النقمة على الدولة وسياستها

 
ُوفي عصرنا الحديث هذا وجدت في أغلب مذكرات السجناء في سجون األنظمة العربية 

كانوا يصنعون أحجار الشطرنج في الزنزانات من " جناء في جناح السياسيينالس"أن 
َّبعد عجنه بالماء ومن ثم يشكلونه على هيئة ملك ووزير وفيلين وحصانين " فتات الخبز"

ويلعبون بها على رقعة شطرنج مرسومة في أرض الزنزانة , وقلعتين وثمانية بيادق
  كش ملك...ن الوطن العربيباألبيض واألسود على امتداد خريطة سجو

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تراجع دولة االحتالل عن قرارها بضم أجزاء واسعة من ْأن تمن الصعب التوقع

وتشير . أراضي الضفة الغربية، فتنفيذ الضم بالنسبة إلسرائيل مسألة وقت فقط
 فخطوة الضم ما هي .زال قائمة ت نية الضم الَّتصريحات قيادات الكيان الصهيوني إلى أن

 تتويج بالشرعنة إلجراءات االحتالل في الضفة الغربية من استعمار لألراضي وبناء َّالإ
الطرق ومصادرة األراضي على مدار ليها وشق إستعمرات ونقل المستعمرين اليهود للم

 .ا نفذتها الحكومات اإلسرائيلية المتتاليةًكثر من خمسين عامأ
 

ربية قدام إسرائيل على ضم مناطق في الضفة الغإ التي ترجح  المتغيراتوهناك عدد من
) دونالد ترامب(، يأتي على رأسها وجود الرئيس األمريكي مقبلةخالل الفترة القريبة ال

ويعتبر التقارب . في السلطة، وعدم اليقين من إمكانية انتخابه لدورة إنتخابية ثانية
عربية في اآلونة األخيرة من بين العوامل الواضح في عالقة إسرائيل مع عدد من الدول ال

 انتشار فايروس كورونا َّكما أن. ا لتنفيذ مخطط الضمًالمشجعة إلسرائيل للمضي قدم
بشكل ملفت في أوساط الفلسطينيين في الضفة الغربية يعتبر من بين العوامل المشجعة 

ن ردود األفعال  يحد مْفانتشار الفايروس من شأنه أن. إلسرائيل الستكمال مخطط الضم
وعلى الرغم من رفض معظم دول العالم لخطوة . الفلسطينية الغاضبة تجاه تنفيذ الضم

الضم اإلسرائيلية، وعلى رأسها دول غربية كبرى حليفة إلسرائيل، كالمانيا وإنجلترا، 
 َّالإيل، في حال تنفيذها تلك الخطوة، وتهديدها باتخاذ إجراءات شديدة في مقاطعة إسرائ

من المستبعد أن تقدم تلك الدول على اتخاذ إجراءات صارمة أو حاسمة بحق أنه 
فهذه الدول لم تقدم على اتخاذ مثل تلك اإلجراءات ضد إسرائيل من قبل، رغم . إسرائيل

 .انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية طوال سنوات سابقة
 

فطالما اتبعت إسرائيل . نفيذ خطة الضم بشكل متدرج تقدم إسرائيل على تْمن المرجح أن
جنة بيل بخطة ل) بن غوريون(فقبل . سياسة التدرج والعمل على مراحل لتحقيق أهدافها

كما .  التقسيم خطوة مهمة في سبيل تحقيق الهدف الصهيونيًرا، معتب1937للتقسيم عام 
الديمغرافي في فلسطين،  الحركة الصهيونية نجحت بشكل متدرج في تغيير الواقع َّأن

عبر استعمار األرض وتكثيف الهجرة الصهيونية وطرد السكان الفلسطينيين بالقوة ما 

 وعلى مدار 1967ونجح االحتالل اإلسرائيلي منذ عام . 1947-1907بين عامي 
سنوات طويلة وبشكل متدرج في خلق واقع مختلف في أراضي الضفة الغربية من خالل 

. وتوسيعها وإقامة الطرق الواصلة بينها وزيادة عدد مستعمريهاتشييد المستعمرات 
واليوم تسعى إسرائيل لضم نصف أراضي الضفة الغربية والتي يسكنها أكثر من ثالثة 

 .أرباع مليون مستعمر يهودي
 

وانتقت إسرائيل الجزء المتعلق بالضم من خطة صفقة القرن التي وضعها فريق الرئيس 
) بنيامين نتنياهو(فرفض . خرىُنما تستبعد إسرائيل أجزائها األ، بي)ترامب(األمريكي 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي طرح موضوع قيام الدولة الفلسطينية على األراضي المتبقية 
 يحصد المكاسب المترتبة على ْأن) نتنياهو(ويريد . بعد الضم للتصويت في الكنيست

ها إسرائيل كنتيجة لتوقيعها  التي جنتدون تخليه عن المكاسبمن عملية الضم إلسرائيل، 
فإسرائيل تفضل بقاء الوضع السياسي واالقتصادي واألمني على ما . تفاق أوسلواعلى 

يأتي ذلك على . 1993تفاق أوسلو منذ عام ا في الضفة الغربية، والذي أرساه هو عليه
مخطط الضم ف. تفاق أوسلو من أساسها تنفيذ إسرائيل لخطوة الضم ينسف َّالرغم من أن

ة المؤجله التي اطلق عليها االتفاق منفردة القضايا التفاوضية الرئيسيجعل إسرائيل تحسم 
 ."قضايا الوضع النهائي"مصطلح 

 
 على كامل أراضي الضفة الغربية، كما تسيطر بشكل ً إسرائيل تسيطر أمنياَّورغم أن

ن َّ أَّالإ، ق أوسلوتفاان أراضيها، وذلك حسب ما نص عليه ٪ م61مطلق على أكثر من 
فسيطرة إسرائيل . خطوة الضم تغيير من الطبيعة القانونية لألراضي التي ستقوم بضمها

المطلقة على معظم مساحة الضفة الغربية تعتبر سيطرة مؤقته لحين البت في مصيرها 
ن قرار الضم َّ أَّالإ. تفاق أوسلوالى ما جاء في إا من خالل المفاوضات، وذلك استنادً

ل جميع تلك األراضي الفلسطينية التي ستعلن إسرائيل عن ضمها إلى أراض ِّويح
 .1948إسرائيلية وبشكل دائم، مثلها مثل تلك االراضي التي احتلتها عام 

 
فيقتطع جدار العزل . وتتطلع إسرائيل لضم حوالي نصف أرضي الضفة الغربية

٪ من مجمل 13 ىوال، ح2012-2002ئيل ما بين عامي العنصري، الذي شيدته إسرا
ويمتد غور األردن، الذي تسعى .  إلسرائيلاًساحة الضفة الغربية، وضمها عمليم

. ة الغربية٪ من مجمل مساحة الضف17 ى٪ من مساحته، على حوال88ئيل لضم إسرا
ا خالل ً وبشكل كامل على معظم مساحة الغور، وطالبت مراراًوتسيطر إسرائيل عملي

وال تقل مساحة المستوطنات المقامة خارج حدود . ن باستئجارهمفاوضاتها مع الفلسطينيي
العمالقة التي تصل جدار العزل واألراضي التابعة لها أو تقع ضمن نطاقها والطرق 

 .٪ من مجمل مساحة الضفة الغربية20 ىبينها عن حوال
 

 تقدم على ضم أي جزء تريده من ْويمكن لحكومة االحتالل أن
ن َّ أَّالإ. ى ذلكودة للكنيست للتصديق علأراضي الغير، دون الع

طعة أرض ضمتها إلى إسرائيل ال تستطيع التنازل عن أي ق
 بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست، وموافقة َّالإأرض إسرائيل، 

 َّإن. شعبية تأتي في استفتاء عام، وذلك حسب القانون اإلسرائيلي
عن أي ذلك يجعل من الصعب على أي حكومة إسرائيلية التنازل 

جزء يقع ضمن نطاق أراضي دولة إسرائيل، ألنه ال بد من 
 .اًالتصديق على ذلك من قبل البرلمان والشعب أيض

 
فخطوة الضم قد توحد .  تجلب مصاعب عديدة إلسرائيلْمن الممكن لخطوة الضم أن

 الضم َّكما أن. الفلسطينيين بعد أكثر من عشر سنوات من االنقسام الذي أطرب أعداءهم
تفاق أوسلو بكامل تفاصيله، ووقف أي تعاون االنقالب على على ا يحفز الفلسطينيين قد

ر معطيات اللعبة في ِّبين السلطة وإسرائيل، وهو ما سوف يضر بمصالح إسرائيل، ويغي
كما قد يؤدي الضم إلى ظهور أدوات مقاومة جديدة لمواجهة االحتالل، . الضفة الغربية

والضم قد يولد مزيد من التعاطف . ينيين التقليدية عدم فعاليتهابعد أن أثبتت أدوات الفلسط
الدولي مع الفلسطينيين، والذي قد يؤدي في مرحلة من المراحل إلى االعتراف بالدولة 

   األمر الذي سيضر بالهدف الصهيونيالفلسطينية من قبل دول كبرى، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
 

 

  
 سنية احلسيين
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  بنيت كنيسة آيا صوفيا في السادس الميالديفي القرن 
اسطنبول التي كانت عاصمة الدولة البيزنطية طيلة عدة 
قرون، ومنذ هذا التاريخ كانت لها رمزية في الدين 
المسيحي بوصفها معبد اإلمبراطور البيزنطي والكنيسة 
الرسمية والكبرى للدولة، وظلت على هذا الوضع حتى 

ينية على يد السلطان دمحم خان العثماني سقوط القسطنط
 م، بعدها تحولت إلى مسجد 15الشهير بالفاتح في القرن 

 قرون متصلة حتى سقوط الدولة العثمانية 4ألكثر من 
تحويل " كمال أتاتورك" م فقرر الزعيم 20أوائل القرن 

ا على تالقح األديان المسجد إلى متحف ليصبح شاهدً
فعله العثمانيون األوائل باغتصاب والثقافات والتبرؤ مما 

 ..معابد الخصوم
 

فمثلما تحولت ) البقاء لألقوى(تحول مختصر قوامه األول 
ا إلى ًالكنيسة إلى جامع في ظل الحرب، تحولت أيض

متحف بعد صراع سياسي عنيف، بالضبط كما تحولت 
م إبان الحروب 12قبة الصخرة إلى كنيسة في القرن 

ى وضعها األول كمسجد بعد الصليبية ، ثم عادت إل
ذو " قبة الصخرة"سم ا َّدحار الغزاه الصليبيين، وكما أنان

آيا "سم ا ف،مدلول إسالمي يشير إلى صخرة المعراج
ذو مدلول مسيحي يشير للحكمة المقدسة، وكما " صوفيا

فآيا  ، مسجد الصخرة يرأسه مسلمون فلسطينيونَّأن
دته في ا زالت قيامصوفيا يرأسه يونان أرثوذكس 

بطريركية اليونان وروسيا بوصفهم ورثة الدين 
 .ذكسي بعد سقوط الدولة البيزنطيةاألرثو

 
تجمع آيا صوفيا من الداخل بين الثقافتين المسيحية 

 فال زالت الفسيفساء البيزنطية والرسوم .واإلسالمية
 وفي ذات الوقت تمأله ،المسيحية تزين جدران المبنى

ة القديمة في اختالط بديع بين الخطوط العربية اإلسالمي
ه  هذا االختالط لَّالدينين اإلسالمي والمسيحي، وألن

ه كمبنى يمثل وحدة ئفوائدة في حرص األتراك على بقا
 ،وسالم األديان وعدم تكرار جرائم الماضي السحيق

فالحكومات العلمانية التركية المتصلة لم تقترب منه 
ة وحضارية بوصفه ليس مجرد مبنى بل رسالة ثقافي

ا ًوسياحية لألتراك إلى كل شعوب العالم خصوص
المسيحي منه الذي ما زال يتعلق بآيا صوفيا لكونها مهد 
وعاصمة الدولة البيزنطية كأشهر وأقوى كيان سياسي 

 .مسيحي في التاريخ اإلنساني ككل
 

ُإنما هذا التنوع الديني والسالم العقائدي لم يعجب حكومة 
 يغلب عليها السلوك الديني الطائفي، تركيا الحالية التي

فقررت استدعاء جرائم التاريخ كحجة لديها بتحويل 
الكنيسة إلى مسجد مرة أخرى بعد إبطاله على يد 

ًالمؤسس، وصدرت خطاب ا للمسيحيين في ًا معاديًا سياسيّ
سبانيا إلى كنائس، إلتذكير بجرائمهم في تحويل مساجد ا

 م بنفس 1995 سنة مثلما فعل حزب الرفاه اإلسالمي
 كان .مسجدإلى وهو الدعوة إلى تحويل آيا صوفيا  ،األمر

ا يتعلم من أستاذه أربكان، ًا صغيرًان سياسيغوقتها أردو
في الخمسينات حسب " عدنان مندريس"وكذلك نادى به 

" التآمر العالمي"الجهادي السابق عبدهللا عزام في كتابيه 
 كمطلب إسالمي 38صـ " المنارة المفقودة" و 119صـ 

ستعادة الخالفة من ظل ومحور فكر الجهاديين في ا
   ...علمانيي تركيا

  
ولو فردنا األمر على اتساعه فيجب أن نحاكم بنفس 
األسلوب مسلمي مصر األوائل حين قرروا تحويل كنائس 

ولما الحاجة إلى ذلك بعد تجاوزه . ..مصر إلى مساجد
  القرون الوسطىا واعتباره جريمة عقائدية ميزتًتاريخي

مبراطوريات على أمن جهل وعدوانية وطائفية وتوسع 
ا، ثم ًأساس ديني كما حدث مع األمويين والعباسيين قديم

  ...ًاالعثمانيين والصفويين والقياصرة الروس حديث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ان حجة لليمين المسيحي في العالم غفيصبح ما فعله أردو
 المساجد إلى كنائس وتصديرهم لخطاب كراهية بتحويل

ضد المسلمين كما فعل األتراك في حدث لم يتوقعه أكثر 
 سارع المثقفون في ْالمتشائمين في القرن العشرين بعد أن

 وإذ بالبشرية تعود ،التبشير بعصر الحريات والعقل
كأننا ما زلنا نعيش في القرون الوسطى بكل " للخلف در"

 .يةمعالمها الثقاف
 

ال أقول بضرورة عودة آيا صوفيا إلى وضعها األول 
ككنيسة فالدولة البيزنطية انتهت والوجود المسيحي في 
تركيا شبه معدوم، فدالالت بقاء هذا المبنى إذن قد 

 فلم تعد هناك ، وعليه،اًل تاريخيَّتجاوزت معنى بنائها األو
 تظل آيا ْمصلحة للعالم في ذلك، إنما أقول بضرورة أن

 ًا ودليالً يشهد على تالقح الحضارات ثقافياًمتحفصوفيا 
أن على تسامح تركيا مع المسيحيين، ولو جاز لي القول ب

متحف على نفس إلى يتحول المسجد األموي في دمشق 
ا مثل أتاتورك ً لكن سوريا لم يهبها زعيم،المنوال لقلت

ليعيد التسامح الديني والمصالحة مع الغرب إلى وضعها 
 الجامع األموي وأي مسجد بني على َّرض، لكنالمفت

أنقاض كنيسة والعكس صحيح أي كل كنيسة بنيت على 
 ال تغادر قصصها جرائم التاريخ ْأنقاض مساجد يجب أن

ا على ًا سياسيًا وانتصارًا مبينًا دينيً نعتبر ذلك فتحْوأن
ا أنها ليست مجرد حجر بل رموز ًأحجار نعرف جميع

وما فعله األتراك اليوم مؤكد أنه دينية تمس المشاعر، 
 ما َّ مليار مسيحي في العالم يرون أن2يجرح شعور 

حدث هو إعالن كراهية إسالمي يلزمه رد فوري أخشى 
 . نراهْأن

وأما مزاعم بيع المسيحيين آليا صوفيا فهي سخيفة 
ًومبتدعة ال أساس تاريخي لها، فهي عوض ا على غيابها َِ

اء ومؤرخين لم يعرفوها في عن النخبة اإلسالمية كفقه
 البيع َّمعرض إثبات حقهم في المبنى هي تتجاهل حقيقة أن
ال . ..والشراء الشرعي يحدث في ظل أجواء حرية وسالم

ّ آيا صوفيا تحولت َّفي أجواء حرب وقتل، وفي التاريخ أن
مسجد فور دخول السلطان العثماني للقسطنطينية إألى 

ف ينزع الرغبة في ّفيكون تحولها تحت ظالل السيو
االعتراض من المهزوم، وكأنه تشريع لسلب ممتلكات 

 الحصول على َّالناس بالقوة عن طريق التهديد والوعيد ثم
 الشيوخ الذين َّوكأن. ..اًصك براءة منهم بالبيع الحق

ّيرفعون هذه الحجة يشرعون بناء إسرائيل لهيكل سليمان  ُ
ينيين لألرض في القدس مكان األقصى بدعوى بيع الفلسط

 .ا كما يكفي ً لم تحقق تاريخيْ وهي شهيرة وإن–
 

ويشهد الشيخ دمحم الغزالي على طريقة سيطرة السلطان 
العثماني العنيفة على آيا صوفيا في معرض االستنكار، إذ 

دمحم الفاتح عندما دخل القسطنطينية، حول كنيستها " :قال
 البعض وقد يعتذر. إلى مسجد جامع) أيا صوفيا(الكبرى 

 المعاملة أ مسلكه كان على مبدَّللسلطان التركي بأن
 ْولكنا نريد أن. ولسنا بصدد مناقشة هذه السياسة. بالمثل

 العرب وحدهم هم َّوهي أن: نؤكد الحقيقة التي نقررها هنا
) 17الخديعة صـ "..(بيئة القيادة الصحيحة للمسلمين

ثمانيين والغزالي يبدو أنه يعترض على طريقة معاملة الع
وأنت "آليا صوفيا إذا سبقه جملة مدح لخلفاء العرب 

 يصلي في ْ عمر لما فتح بيت المقدس أبى أنَّتعرف أن
نفس " ( يتخذ المسلمون مصاله مسجدًاْكنيستها مخافة أن

 .)المصدر
 

ويكرر الغزالي استنكاره على العثمانيين في كتاب آخر إذ 
إلى " صوفياأيا "يوجد تساؤل في تحويل كنيسة " :قال

 عمر بن الخطاب َّ؟ إن!هل هذا تقليد إسالمى: مسجد
وعندما عرض عليه رئيسها . استبقى الكنيسة ألصحابها

يجيئ : وقال! كه الوقت رفض يصلى بها وقد أدرْأن
ّهنا صلى عمر، ويتخذون الموضع : ن فيقولونوالمسلم

إنه رفض الصالة محافظة على بقاء الكنيسة !! امسجدً
ا ًثم أتبعه تبرير) 55جهاد الدعوة صـ (. "..للنصارى

للفعل العثماني بدعوى جرائم خصوم اإلسالم حسب 
 الغزالي هنا يجتهد في درء تهمة العداء َّالشيخ، وكأن

للخالفة عند تالميذه فهو يحتار بين نقد سلوك العثمانيين 
 ...في آيا صوفيا وبين تبرير ما فعله السلطان

 
تب علي طنطاوي في مجلة وفي نفس السياق يشرح الكا
ُ آيا صوفيا فتحت بجماجم َّالرسالة اإلسالمية كيف أن

 القضاء على َّالمسلمين وسيوف الغزاه األبطال، وأن
ًكنيسة بيزنطة كان حلم ا منذ عهد معاوية ًا إسالميُ
وصلبانها باألذان وصيحات  ...واستبدال أوثانها بالتوحيد

ر عبدالوهاب  وفي نفس المجلة يشرح الدكتو.التكبير
 الحلفاء في الحرب َّعزام تقريظ الشاعر دمحم إقبال كيف أن

كنيسة إلى ى كانوا يريدون تحويل آيا صوفيا العالمية األول
بعد سيطرتهم على اآلستانة وهزيمة الدولة العثمانية، فلو 

ا كما يزعم الشيوخ والجماعات اآلن ًا شرعيًكان هناك بيع
 آيا صوفيا كما كانت، وبكالم اء في عودةفلماذا يفكر الحلف

افع أتاتورك في تحويل آيا  من دوعزام يظهر لنا دافع
ا ًا وإصالحيًمتحف أنه إجراء لم يكن ثقافيإلى صوفيا 

، بل فيه لمحة سياسية للتقارب مع بشكل كلي كما نظن
الحلفاء والخضوع لهم بعد هزيمة الجيش التركي في 

 .الحرب
 

من روائع "كتاب وقد وقفت على فقرة من فقرات 
" مصطفى السباعي"لمؤسس إخوان سوريا " حضارتنا

يطرح فيه كيفية دخول السلطان العثماني آيا صوفيا 





  

 

 
  سامح عسكر. د

 مصر
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بطريقة سلمية، وبدون الشك أو تحليل كالم السباعي 
الرتباطة بالدعايا البيضاء للخالفة، لكن يلحظ منها غياب 

، تام لقصة شراء الكنيسة أو قبول مسيحيين بيزنطة بيعها
لما فتح السلطان دمحم الثاني " :وإليكم النص بالكامل

القسطنطينية، دخل إلى كنيسة آيا صوفيا، وكان قد لجأ 
إليها رجال الكنيسة، فأحسن استقبالهم وأكد حمايته لهم، 

 يذهبوا ْوطلب من المسيحيين الفزعين الموجودين فيها أن
 نظم شؤون المسيحيين، فترك لهم َّثم. إلى بيوتهم آمنين

حق اتباع كنائسهم الخاصة، وقوانينهم المالية، وتقاليدهم 
وترك للقساوسة انتخاب . المتعلقة بأحوالهم الشخصية

واحتفل السلطان ) جناديوس(بطريرك لهم، فانتخبوا 
بانتخابه بنفس األبهة التي كانت متبعة في عهد 

 على صداقتي في كل اًلتكن بطريرك: بيزنطيين، وقال لهال
تي وقت وظرف، ولتتمتع بكل الحقوق واالمتيازات ال

ً جميال، وجعل له حرساًثم أهداه فرس. كانت لمن سبقك  اً
) وهم حرس السلطان الخاص( من اإلنكشارية اًخاص

الدولة إلى المكان الذي أعد له، ثم ) باشاوات(وصحبه 
أعلن السلطان الفاتح اعترافه بقوانين الكنيسة 

رثوذكسية، ووضعها تحت رعايته، وجمعت واشتريت األ
كل آثار القديسيين ومخلفاتهم التي نهبت يوم الفتح، 

 .)10 صـ 4ج " (وسلمت إلى الكنائس واألديرة
 

اندا األتراك في شرائهم آيا غّوهنا نسأل من يروج بروبا
 لماذا حرص الحلفاء األوربيون ،صوفيا بطريقة شرعية

؟ وكيف غابت عادتها لكنيسة دخول آيا صوفيا وإعلى
عملية البيع عن مؤرخي ومثقفي اإلخوان والجماعات في 

عي لم يشرح كيف تحولت آيا  السباَّأنا ًالسابق؟ علم
 الدخول في تلك الكيفية ضد َّمسجد ألنإلى صوفيا 

وتصدير الجزء " تلميع الخالفة"موضوع كتابه وهو 
لمصدر، ا أو عديم اًاألبيض من التاريخ ولو كان كاذب

والشيخ الغزالي الذي عرف عنه االطالع وكثرة 
قد العثمانيين في التصنيف لم يعرف قصة الشراء بل انت

مسجد بمخالفة صريحة لإلسالم إلى تحويل الكنيسة 
وسلوك الصحابة حسب قوله، وماذا كتب وول ديورانت 
صاحب قصة الحضارة عن آيا صوفيا وسيطر عليها 

 .الخليفة التركي
 

 علي الصالبي .ا أعرض شهادة دًذه المسألة نهائيولحسم ه
مسجد وهو من أشهر إلى  آيا صوفيا على طريقة تحويل

وقد أمر الفاتح بعد ذلك  ":مؤرخي اإلخوان، إذ قال
الى مسجد وأن يعد لهذا  - آيا صوفيا -بتحويل الكنيسة 

األمر حتى تقام بها أول جمعة قادمة، وقد أخذ العمال 
، فأزالوا الصلبان والتماثيل وطمسوا ريعدون لهذا األم

ب، وقد  للخطياًنبرالصور بطبقة من الجير وعملوا م
 البلد فتحت عنوة َّمسجد ألنيجوز تحويل الكنيسة الى 

تاريخ (... "والعنوة لها حكمها في الشريعة االسالمية
 .)146/ 1الدولة العثمانية 

 
تصارها ا عن التحليل السياسي للمسألة التي يمكن اخوبعيدً

في وضع خطوط تركية للعالقة مع الغرب واليونان 
بوصفهم ورثة تلك الكنيسة وبلغاريا ودول البلقان 

، وتزامن القرار مع صراعات تركية على أكثر اًتاريخي
ا اليمن ًمن جبهة في سوريا وليبيا والخليج وربما قريب

  هذا الجانب السياسي لهَذإنما أرى أن ...والقرن األفريقي
ا زالت تبشر بالفتح م في ثقافة اإلسالميين التي جذور

اإلسالمي اآلخر لألندلس كمثال وعن قرب تحرير 
 َّالمسجد األقصى وغيرها من الشعارات، ويبدو أن

ه متوافقة مع هذا المنحى ان وسياساتغشخصية أردو
مسجد إلى ي إعالنه عن قرار تحويل الكنيسة ، ففالسياسي

وال أعلم كيف  ...قصىأرفقها ببشارة قرب تحرير األ
يحرره في ظل تطبيع العالقات بين تركيا وإسرائيل، 
وتبادل تجاري كبير وعالقات دبلوماسية وعسكرية كبيرة 

مما يعطي إشارة إلى أن تصريح الرئيس التركي هو 
مجرد استهالك لحشد القطيع الديني العربي واإلسالمي 

 .لمشروعه السياسي في الشرق األوسط
 

ا ً ال يجب أن نفصل بين التصعيد التركي دينيفي المقابل
ضد المسيحيين اآلن وبين اتفاقية الدفاع المشترك بين 
سوريا وإيران منذ أيام وقرار طهران بتزويد سوريا 
بوسائل دفاع جوي متطورة لرد العدوان اإلسرائيلي عليها 
في تجاوز صريح للفيتو الروسي الذي أوقف استخدام 

رائيل وتركيا خشية تضرر  ضد إس300صواريخ إس 
عالقات بوتين مع الدولتين، إنما دخول إيران هنا بتزويد 

ان في إضعاف غرغبة أردودمشق بالسالح سيتجاوز 
 تبقى إدلب منطقة ْا لضمان أنًالجيش السوري جوي

ا للدولة التركية على غرار ًسورية موالية له قد تنضم الحق
ا ًي ليس موجهلواء اإلسكندرون، فيكون القرار اإليران

ا لوقف أحالم ًفقط ضد إسرائيل ولكن ضد تركيا أيض
ان باستدعاء خالفته العثمانية التي كانت وتظل غأردو

أعدى خصوم الشعب اإليراني في التاريخ وبينهما 
 .عشرات المعارك بطبيعة مذهبية

 
التصعيد "وقد تعمدت وصف هذا الفعل التركي ب 

دينية حصلت في لترافقه مع رمزيات حربية " الديني
القرون الوسطى بعد سيطرة العثمانيين على القسطنطينية، 

ا كانت فطوال الفترة التي ظلت فيها آيا صوفيا مسجدً
 ،هناك حروب دينية بين الترك والمسيحيين لم تتوقف

ختمها العثمانيون بمجازر السريان واألرمن واآلشوريين 
وب خرى ضد اليونان وشعُ م ومجازر أ20مطلع القرن 

 تحويل َّ م، مما يعني أن19  و18البلقان في القرنين 
مسجد يعيده إلى طبيعته الحربية الدينية التي إلى المبنى 

قرون متصلة، وقد يتصادم ذلك مع   4ظل عليها طيلة 
الثقافة الغربية العلمانية التي من أهم معالمها عدم التعلق 

ي بالمعابد وتناول الدين كثقافة وشعور قلبي وسلوك
 يؤدي العمل التركي ْ فكرة أنَّواجتماعي، مما يعني أن

صراع ديني مع أوروبا هي ضعيفة لهجر األوربيين إلى 
للنسخة المسيحية القديمة قبل ظهور العلمانية وشيوعها 

 .كثقافة
 
ا زالت صحافته منفس الشئ في الداخل التركي الذي و

احة تتناول آيا صوفيا في جزء كبير منها كمتحف مهم للسي
 لتركيا ومصدر دخل لالقتصاد يصل ورمزية حضارية

 وهو دخل يفوق دخل ،ا بمفردهً مليار دوالر سنوي3 إلى
 -ان غ قرار أردوَّالمتحف المصري كمثال، مما يعني أن

 موجه لحشد المحافظين - اتالذي بشر به قبل سنو
والقوميين الترك ضد هؤالء، في مقابل خصومه من 

ون سياسات الحكومة في ليبيا المعارضة الذين ينتقد
بالخصوص، وبالتالي نحن أمام فعل سياسي بمظهر ديني 
بمعالم انتخابية كالعادة يلجأ إليه الحكام في األزمات وفي 
أحوال منها ما يميز سياسة تركيا الحالية بالتوسع ودعم 
جماعات وحكومات ذات طابع ديني محافظ مقابل 

ّدو لإلسالم جماعات ودول وأنظمة قدمت نفسها كع
 . في جماعة اإلخوان المسلمينًالسياسي ممثال

 
 القرار التركي في األخير هو انقالب على سياسات َّإن

أتاتورك في الحياد بين صراع األديان، وهو جوهر 
يا في صراع حربي ً تنحاز دينَّالعلمانية الثقافي أال

ما قرر فك. .. أمور الحكم أساسها المصالحَّوسياسي، وأن
ًمتحف حول أيضإلى ورك تحويل آيا صوفيا أتات ا دار ّ

اإلفتاء التركية ومركز شيخ اإلسالم إلى مدرسة للبنات 
ِيتعلم فيها اإلناث ما حرموا منه في العهد العثماني، حتى  ُ

مركز تعليم البنات أدى إلى  تحويل شياخة اإلسالم َّأن
 ،سلسلة قوانين إصالحية لتحرير المرأة التركيةإلى ا ًالحق

فصدرت قرارات في حقها بالتصويت االنتخابي والترشح 

ان قد يكمل سلسلة انقالباته غ أردوَّ يعني أنوخالفه، مما
إلى ت أتاتورك ويعيد المرأة التركية على إصالحا

ا ًا على قائد يحشد شعبه دينيًوهذا ليس مستغرب. ..لبيتا
 بينما مركزية المرأة في التراث الذي يعتمد ،ضد المخالف

يه رديئة وال وجود تاريخي للمرأة في الحكم العثماني عل
 نالمكائد واالنقالبات ألجل أزواجهسوى بتدبير 

 .نوأوالده
 

، وتحويل وال فتركيا ليست بحاجة إلى مساجدوبكل األح
ا وتقوى، وتظل ًآيا صوفيا لن يجعل األتراك أكثر إيمان

 على مراهقة الحكام وعدوانيتهم في ًهذه األفعال دليال
سبان إلات الغير، ويستوي ذلك ما فعله االسطو على ممتلك

في السطو على المساجد والعرب في مصر بالسطو على 
في السطو على معابد مصر الكنائس والمسيحيون القبط 

 َّا أنًما الذي يجب االنتباه إليه دائمَّ إن...اوهلم جر، القديمة
االنتقام استعادة تلك الجرائم واألخطاء بدعوى المحاسبة و

 لآلخر، وال هو اتجاه أصولي مشبع بالدونية واإلقصاء
ا ًان وفرقته الجمهورية بتركيا قريبغأستبعد أن يلغي أردو

ا ًويعلنوها دولة دينية في أي وقت، فما يدفع زعيم
ا سيدفعه ًلالنقالب على توجهات المؤسس العلمانية جزئي

 فهي ا قدرته على تحقيق ذلكَّأم ...لالنقالب بشكل كلي
 األتراك لديهم من الوعي في َّمحل شك وكلي ثقة بأن

 يوقفوا أحالم ْتجاوز تلك المرحلة دون خسائر وأن
العثمانيين الجدد في استدعاء الماضي أو نشر الكراهية 

    الدينية ومسارعتهم في صدام الحضارات
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  يلهو الذباب فوق القاذورات، ويدس خرطومه فيها ليقتات منها، بل، وعلى الحلوى ال

ا، يبحث عن قوت يومه، تراه مثلي ال يكف عن البحث، يراوغ ويغامر بحياته في ًأيض
أحايين كثيرة، يلتصق على زجاج النوافذ كما يفعل على وجوهك ووجهي ــ وعلى وجه 

 أو بين ، بين منزل أو جامعة،ا ــ ال فرق عنده بين سطح وآخرً أيضبنت عم صديقك
 يحلق ويغني غنوته البائسة تلك ــ ما ْ عليه أن!الكل سواء، في حضرته! بستان وقبر

ا من البسكويت في ًــ ليدرك قطعة من اآليس كريم تعلو قرطاس" زن"نسميها نحن البشر 
حدى الزوايا الخفيه فيها، ويمتص أكبر إمن  أمه عنه للحظة، لينقض عليها يد طفل غفلت

 الجالس بالجوار يقرأ ّ، أو صحيفة األبّ تطوله عين األمْكمية من السائل المثلج قبل أن
 .عموده المفضل

 
ا عن ً ودفاع؟ك أليس كذل... هذا كل ما في األمر!، كائن يبحث عن طعام!؟ريءكم هذا ب

ا على ًهذا الكوكب ليس حكر: ة، أقولالذباب، وعن أي حشرة تبحث عن حقها في الحيا
 . نحن شركاء...أحد، وال يوجد فضل من كائن على كائن آخر

 
ا عنه، وعن حقه في ً الذباب ــ ولألسف الشديد ــ لن يقرأ ما أكتبه دفاعَّا أنأعرف جيدً

الحياة، الحقيقة أنه ال ولن يهمه كالمي الفارغ هذا عنه، ألنه األرقى بجهله عن ما يتعلمه 
 البشر األدنى بعلمهم هم من َّ تسلك سلوك البشر، ولكنْاإلنسان، فال ولن تحاول ذبابة أن

 بعضهم البعض ةهكذا ينعت وينهر الساس. أنت حشرة ...سلكوا سلوك الذباب، أنت ذبابة
  من رحم ربي ــ ، ورغمَّا وعالنية ويلعنهم الالعنون ــ إالًفي أكبر المحافل الدولية سر

ا من ً مصالح البالد والعباد، هم أكثر البشر قربن بما أنهم من يديرووضعهم الحساس
ترك لك أ ... مصالح البالد والعباد؟ن وحدهم هم من يديروة لماذا الساس.!..صفات الذباب

 .هذا السؤال لتتأمله
 

 منه بحركة َ طلبتْا يبتعد إنًومع ذلك، يعرف الذباب أنه ملوث وناقل لألمراض، سريع
 والحكام على وجه األوطان بغراء نحسه ةا، يلتصق الساسًوعلى العكس تماميد الذهاب، 

في البداية أنه أبدي، ولكن بالتجربة العملية تعلمت الشعوب بأنه ينفك، والفارق الجوهري 
ا حق الحياة من ً األول يمارس حقه في الحياة، أما الثاني يلتصق سالبَّبين الكائنين هو أن

 رقى؟ إذن أيهما أ.!..البشر
 

 المجيدة، 1919ولشعب مصر تجارب في التاريخ الحديث في هذا السياق، األولى ثورة 
 يناير 25وما أعقبها من أحداث قيدت استكمالها وتحقيق أهدافها المشروعة، والثانية 

" اإلخوان المسلمين"المجيدة، وما أعقبها من أحداث كبحت نموها بوصول جماعة 
ا أدى إلى نزول أكثر الشعب المصري إلى الشارع ــ وأنا اإلرهابية إلى سدة الحكم، م

ا على تحويل مصر إلى دولة دينية راديكالية، وقام بعزل اإلخوان من حياته ًمنهم ــ محتج
 يناير، والتي 25لثانية من ثورة  يونيو الموجه ا30ا في ًاالجتماعية والسياسية نهائي

خذنا إلى دولة مدنية علمانية تقوم على خفقت هي األخرى، وفشلت ـ إلى اآلن ـ بأن تأأ
 .دون تمييزمن مبادئ العدل وتفعيل الدستور والقانون وضمان الحرية لكل شعبها 

 
 

أن تتذابب هذا شأنك، بينما اإلنسان يمتلك من الوسائل التواصلية الكثير، وأنتج عبرها 
هيم المتاحة له ا من المفاًا نمذجت حاضره وعمقت وجوده فيه عبر تاريخه، متخذًأفكار

 أو نوافذ وأبواب للمرور إلى نطاق التحقق الفردي، وللذوبان في مجتمعه المحلي
ا، حينما يصبح التفاؤل ــ في حاضرنا ً نفسي متشائمُعتبرأاإلقليمي أو العالمي، لذلك، 

  البائس ــ درب من دروب الالمباالة والسفه والهزل والعبث، ويصبح التشاؤم فعل مقاومة 
   على كشف قبح التفاؤل المزعوم هذا، ومحو أثاره اللزجة من فوق مسامع وعيوناًقادر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .باألحرى عقول البسطاء الحالمين بلقمة عيش نظيفة ووطن ال يلوثه البشر الذباب
 
 ما يراه البعض مجرد سراب، أو انعكاس للصورة الذهنية !نظر، الكوب فارغ بالفعلأ

 تقترب أكثر من ْؤكد امتالء نصف الكوب بالماء، كل ما عليك فعله هو أنالمسبقة التي ت
 تجد الكوب هذا ْهذا الكوب المزعوم، وتمسكه بيدك، وتعيد فحصه بنفسك، أشك في أن

عتبره في حقيقة األمر خدعة في الطريق، أو حيلة ذهنية أطلقها أمن األساس، حيث 
يتين ال تليق بالعمل السياسي، فإما أن أحدهم في عالمنا ليحددنا في اطار صفتين واه

ا ا ــ وهذا الجانب السلبي ــ فبعيدًً تكون متشائمْإما أنويا ـ ً ـ ما يعتبر ايجابًتكون متفائال
قادرة على فرز األمور   حجة عقلية خالصة، أوّعن نية مؤسسها، تلك القاعدة ال تعد

م هذا، وفحصته بالفعل  كنت ـ يا صديق ـ قد وجدت الكوب المزعوْوتفكيكها، وإن
ال نقف عند حرضك اآلن على التشاؤم بقوة، حتى أا بالماء، ًووجدت نصفه ممتلئ حق
ء هذا الكوب بالماء عن آخره، وتنتهي تلك الحيل الخبيثة من حدود النصف تلك، ونمل

حوال بسط األأعيتها بقليل من العقل النقدي في  نتعامل مع واقَّ لها من أنَّبد حياتنا، التي ال
 ... كنا لسنا بفاعلينْــ أي التشاؤمي بلغة المتفائلين الجالسين حول كرسي الحاكم ـ، إن

 .اآلن
 

 كما !ث ال مبرر لوجوده سوى أنه موجودومع ذلك، ال يمكن تخيل العالم بدون ذباب، حي
سلوكه المتطفل، ومن هذه  ومن سلك !تصوره ـ بالضرورة ـ بدون أشباههال يمكن 
بتساوي " الفقد"يع أن أصل لنتيجة مفادها ضرورة تفعيل عملية توزيع ستطأالرؤية، 
نساني بحت ــ يحمي كل إل، وصده بقانون ــ ال شك في أنه ائذحو تكرار الريضمن م

 .يلةذطراف، المتسبب، ومن وقع عليه الراأل
 

ٍ مرض، ٍبتساو" األخذ"فكرة العدل وتوزيع ولعل كثير من المنظرين والفالسفة مال ل ُ
بد  أرى أنها فكرة بالية، وغير منصفة ومضللة وتصل إلى مستوى الجرائم الفكرية، والو

 َّ العدل لن يتحقق كما ــ حلم الحالمون ــ إالَّمن مراجعتها على مستوى عالمي، حيث أن
 ".الفقد"ضا في توزيع ًإذا حققناه أي

 
كان الماء فيها خرى ُحداهما جفت عن آخرها، واألإفإذا أمطرت السماء على بركتين 

 واحدة سوف َّا أن مؤكدً ماذا تتوقع؟...عصي على االمتصاص، بعد انقطاع اإلنهمار
 .ًها يكاد يكون مستحيالءخرى ستظل ناقصة، واحتمال امتالُتمتلئ وتفيض واأل

 
طلقت خرطومها على آيس كريم الطفل وامتصت منه بالفعل، أفالذبابة المتطفلة التي 

ل القطعة األخرى المزروعة في  تحوم حوْج، ولم يخطر ببالها أناكتفت من سائله المثل
خت الطفل الجالسة بجوار والدها المثقف قارئ الصحيفة، وبفحص هذه الداللة أيد 

طار زمني مشحون بعوز ما طال الذبابة، ويتكرر إ ما يقع من سلب تحدد في َّسنلحظ أن
 نأخذ ْلذبابة، لكن من الممكن، أن نعاقب احتياج اْكلما احست بالجوع، هنا ال يمكن أن

  !ف خلف كرسي الحديقة من آيس كريم األخت، ونتركه بجوار طابور النمل الزاحًالقلي
  

المساواة في الظلم " وال يقترب هذا الطرح من قريب أو من بعيد من الفكرة القائلة 
س، وكان متناع عن شراء اآليس كريم ألوالده من األسااال كان على األب َّ، وإال"عدل

هنا .  أو على أقل تقدير أردمهما!ةن من تحت السماء الماطري أزيح البركتْعلي ـ أنا ـ أن
 .توزيع الفقد يهدف لتحقق العدل الشامل، وليس لتحقق الفقد للفقد

 
 إلى مخبأه ًا، ويذهب ليالًومع ذلك، يختفي الذباب من حياتنا مع غروب الشمس يومي

   جدد في عالمنا اإلنساني دون توقفتطفل السالب يتكا لنا سلوكه المًالسري، تار

  
 

 

 طارق سعيد أمحد

 مصر
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 ا العقدين االولين ً حيث رسمت معالمه في بداياته وخصوص،كما كان القرن الماضي

ا ما ً خصوص،والتي نضجت فيهما كل ظروف الحبكة االستعمارية إلدارة هذا العالم
ورغم تنازع الكبار في الحرب العالمية الثانية  ،خص منطقتنا العربية على وجه التحديد

 أراد وعزم على تغيير الحبكة التي كانت قد ْنَ تكون في صالح مْالتي كان من الممكن أن
باتت واضحة المالمح وتأكد بأن منطقتنا ستكون خارج الزمن طوال القرن بما في ذلك 

 ،عبير وهو تقرير المصيراستثناءنا من ما بات هو عنوان القرن األبرز اذا ما صح الت
ا كفلسطينين معنى تقرير المصير ولم ًوقد انتهى القرن ولم نعرف نحن كعرب وخصوص

  .نذق طعمه بعد
 

 هي األمم التي تملكت  ينتزع له مكان من الشعوب في ذلك القرنْ استطاع أنْنَ مَّولعل
 ،ها السياسية والقيادية من اإلمكانيات الثقافية واالجتماعية وهذا ما مثلته نخبىالحد االدن

 ،بما فيها الحد االدني من الشعور بالثقة بالنفس وبالحرية وبالقدرة على صناعة التغيير أو
 أي قدرتها ،خرآل نتقدم دون اْ القدرة على استيعاب فكرة أننا نستطيع أن،ولاليضاح أكثر

على تجاوز عقدة النقص والقفز عن الحواجز النفسية والسلوكية التي ترافق الوقوع في 
شرك نظرية المؤامرة التي ال ننفي وجودها بل نؤكد على فداحة الضرر الواقع على 

رة التقدم رغم الصعاب وانهيار طريقة التفكير والشلل التام الذي تحدثه في الوعي بضرو
 والكارثة تترىسخ اذا ،اعية لدى االشخاص والمجتمعات الواقعة تحت تأثيرهابدإلرادة اإلا

 وتتعمق األزمة اذا ما كانت القيادة ألمة ما ،ما بات الوعي الجمعي فريسة لهذه العقدة
 لم تكن استثنائية ْنإ القيادة َّ وبهذا أعتقد أن، يسقط في وحل نظرية المؤامرةْنَل مَّأو
 تجد لها ْا، وبتجاوز هذه العقدة استطاعت االمم أنًة القيادة حتمبداعية فهذا ينفي صفإو

 هذا من أهم ما ساعدها على االستمرار وصناعة مستقبلها َّعتقد أنأا في هذا العالم وًمكان
 ،ا الختالف الظروفً كانت بنسب مختلفة تبعْنإ و،واستثمار كل ما أتيح لها من ظروف

ان الدولة الوحيدة في هذا العالم التي تعرضت  هذه األمم الصين وكذلك اليابْنِوم
 كوريا وإندونيسيا والهند والبرازيل وفيتنام ىلإضافة إ ،الستهداف بأسلحة الدمار الشامل

وغيرها الكثير من األمم التي تمكنت من االستمرار وصناعة مستقبلها واستثمار كل ما 
  .ف الظروفا الختالً كانت بنسب مختلفة تبعْنإ و،أتيح لها من ظروف

 
ا أننا لم نكن نمتلك الحد األدنى المطلوب ولم  يبدو جلي،ا نحنَّأم

ا زلنا ما وً وكنا دوم،نستطع أن نستثمر كثير من الظروف المتاحة
أسرى ألزمة العقل العربي والذي باتت تطاردنا ككابوس ندفع 

  نقول، فبرغم أنانيةْه لمحزن ومؤلم أنَّنإ و،ثمنه من دماء أجيالنا
 ،وعنصرية وفاشية االستشراق كمنهج والمستشرقين كأشخاص

ن نؤكد صحة ما طرحوه في كل لحظة وفعل ْ أننا نستمر بأَّالإ
ما يتعلق بشؤون الحكم والسياسة،  ا فيًوممارسة خصوص
  رهمـــا نكفــ كنْل الكالم وإنــة أوضح من كــفالوضع في المنطق

نتيجة لما أسلفت بأنه مطلوب الحد األدنى الثقافي را واألدهى واألمر وً نهاً ونلعنهم ليال
 وهنا ،ا زلنا أسرى لأليديولوجيامزلنا نفتقد لهذا الحد األدنى و ام فنحن ،واالجتماعي

ه يستهدف َّ نحن نصر على أن، باالستشراقَفِرُ حتى ما ع،مشكلتنا ومعضلتنا األساسية
 وهو أننا نحن ، وبهذا غيبنا الواقع.دين يستهدف ال،ا كان أي،اً االستعمار دومَّ وأن،الدين

 ،كإنسان وكمقدرات هي ما يدور العالم حولها وهي ما رسمت معالم القرن الماضي وفقها

نسان وربما هذا مثل إنسان كإلا العالء قيمة اب أنفسنا عن عالم ال يدخر جهدًِّوبذلك نغي
ا اقترفت أيدي  بغض النظر عن كل م،بعد عصر النهضة السمة األساسية لعالم ما

  .الحكومات من جرائم في هذا العالم
 
ا زالت كل المؤشرات م و.ا أننا في مرحلة تشكيل معالم القرن الحاليًن يبدو واضحآلا

تؤكد أننا سنكون خارج هذه المعادلة التي ترتكز باألساس على الحد األدنى الثقافي 
عي الشعبي العام في فترة تشكل فيه معالم الوت ففي الوقت الذي .واالجتماعي للشعوب

كثر من أس مساحة واسعة للتفكير والتأمل و حيث أنه أعطى النا،الحجر المنزلي العالمي
 ،ذلك تجربة شخصية لكل فرد في هذا العالم بكل ما تحمله من ألم وقهر للكثير هو قاتل

كل  وهنا ال أريد الغوص في ش. لمن سيحدد معالم المستقبل هو في غاية األهميةْولكن
ليه والذي سيكون لمن سيحالفه الحظ إبات الجميع يقر بأننا في الطريق العالم الجديد الذي 

 أزمة الوباء َّ الجميع يؤكد أنَّا وأنً خصوص، يلمس كل جديد فيهْبأن يشهد العالم الجديد أن
  . وربما تحصد أرواح العديدًستمتد طويال

 
عقاب التي كانت خالل القرن الماضي تتطور  فكرة السجن كَّنإ أقول ْد أنَّ أوَوهنا مثال

لى سجون خمس  إً وصوالا،ً وليس عقاباً يكون السجن إصالحْبشكل سريع في اتجاه أن
نجوم اذا ما توفرت الرقابة المطلوبة لضبط سلوك الحكومات والجماعات واألفراد في 

ي ترسخت لديها ا األمم التً وخصوص،لى األمامإعالم الذي تحدثنا عنه بأنه يسير هذا ال
 قد تمكنت من ،معاني الحرية والمواطنة والعدالة والحقوق المدنية والفصل بين السلطات

 بغض النظر عن كل ما هو عكس ذلك، فربما ،ضبط السلوكيات الشاذة داخل حدودها
ن مرحلة مهمة لخلق وعي شعبي عام بقساوة السجن آل المرحلة التي نمر بها اهتكون هذ

حدى معالم إ فقد تكون ، ومدى األلم المستمر الذي تسببه،اللها لإلنسان ومدى إذ،كفكرة
 فهل سنبقى كفلسطينين أسرى في : وهنا ما وددت أن أقوله. عالم بال سجونمقبلالوعي ال

 قرن تقرير المصير َّ وكما مر.مقبلوسنبقى ونستمر خارج التطور السجون الصهيونية 
ذ أننا إ ، التعبيرَّن صحإ ً وكنا استثناء،صيرنا يكون لنا نصيب في تقرير مْدون أنمن 

، فهل ع آلخر احتالل في التاريخ الحديثا زال يخضملشعب الوحيد في هذا العالم الذي ا
 وسنكون نحن ، من السجونٍ والذي ربما يكون عالم خال،اًسيمر القرن الحالي أيض

ن ون ومستثمروتاجرم) لقيادة المستمرة في الفشلا( ا زال يحكمنا م فنحن .استثناء
 سواء مشروع ، ولدينا مشروع فشل بامتياز،نوأنتهازين وون وأنانيووسراق و كذاب

 أو ،لى سلطة تبيع الوهم لشعبها وتقبض أثمان ذلك من محتلهاإالثورة التي تحولت 
ب َّنسان الفلسطيني وغيإل ا،ل ما قتلَّ أو،خواني الجديد الذي قتلإلسالمي اإلالمشروع ا
أو الهوية تج صراع في كل عقل فلسطيني تحت عنوان الهوية الوطنية هويته وأن

 المطلوب من الوعي ىا على فقداننا الحد االدنً والذي يدلل بشكل أكثر وضوح،سالميةإلا
ا اذا ما رأينا حالة االنقسام ًوتبدو الصورة أكثر وضوح. الجمعي الثقافي واالجتماعي

 تشوهات في الوعي الجمعي لدى شعبنا المدمرة واستمرارها مع كل ما فرضته من
  .كنتيجة لكل ما أسلفت تعلن وفاة قضيتنا ونهايتها رغم عدالتها الواضحة وضوح الشمس

 
كورونا قد تكون طول فترة وباء الو ، يعطينا الفرصةْ الزمن يحاول أنَّ فيبدو أن،نآلا اَّمأ

عي شعبي بالحد األدنى اتجاه وألمام بإلى ا نتقدم خطوة ْفرصة لنا كشعب فلسطيني ألن
 كل ما لدينا من َّ وأن،دراك اللحظة التاريخية واإليمان بأننا نستطيعإوعي وإلى يوصلنا 
 ستجعلنا نستمر في هذا القرن الذي ترسم معالمه ،ا السياسية والحزبيةً خصوص،مكونات

تجاه الخطوة  بااً عاماً شعبياًد وعيِّ يولْ وهذا ما يجب أن،استثناء كما كان القرن الماضي
 شك من ىدنأدون من عبأ الجاثم على صدورنا وسيمنعنا  وهي التخلص من هذا ال،االولى

 نكون ممن يمتلك الحد األدنى الذي يؤهلنا الستثمار الظروف التي قد يجلبها ما بات ْأن
 الوضع مع َّ وبما أنهم يتحدثون عن أن، وعليه.كورونارف بعالم جديد أو عالم ما بعد اليع

 لم نحطم هذا العبأ ونتخلص منه ونعيد االعتبار للشعب ْ فإن،ائحة سيستمر لسنينالج
عادة الشعب الفلسطيني كحدث في صدارة أحداث هذا العالم بعد إلى األقل الفلسطيني أو ع

 فسنكون ،نها فشلت وأنها تمنع تطورناأكل الهياكل الموجودة التي أثبتت التخلص من 
  . استثناء خارج العالم وسنستمرًفعال

 
 والتي ، شعبناخذه الفترة الحرجة من عمرنا وتاريفمن وجهة نظري وبوضوح في ه

 اذا ما تمكن الشعب الفلسطيني من تصدر المشهد ،ستتمثل في عمر جائحة الكورونا
لى ما كنا عليه قبل السلطة إ يتمثل بإعادة الوضع ْنه يجب أنأ أرى ،وإخراج وضع جديد

 ،المدمرة بعنوان فلسطين كل فلسطين تحت االحتالل الصهيونيكنتيجة التفاقات أوسلو 
 وإذا ما كان أحد العناوين لهذا العالم هو عالم بال .سيمر القرن الحالي وسنكون استثناء

 .حتالل بعنصريته وفاشيته المعهودة سنستمر نحن سجناء يقهرنا اال،سجون وال سجناء
ن استثناء في عالم بال سجناء وسنستمر  كان استثناء في قرن تقرير المصير سيكوْنَفم

رواية ( ما لدينا من أمثال غسان كنفاني صاحب عالم ليس لنا َّفي عالم ليس لنا رغم أن
 األيديولوجيا جعلت الكثير منا يكفر غسان نفسه كما َّلكن ،كثر) لغسان كنفاني

ا يداس ًيرا كبً فبات االنسان صفر، الدين هو المستهدفَّالمستشرقين على اعتبار أن
خ بأننا  ولم يسلم في النهاية الدين الذي نستمر في التهويش والصرا،اً نهارًقدام ليالألبا

  ندافع عنه ودونه األرواح
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  ْالقارئ المتدبر للنصوص الدينية ال بد أن يتوقف عند َّ
أي فكرة تخرج من أطار الفهم المعتاد لتضعه أمام 
ًتساؤالت وإشكاليات في الفهم، منها مثال ما جاء في 
ًسورة النور في نص لم أجد تفسيرا مقنعا وال فكرة دقيقيه  ً
ًحول جزئية صغيرة في هذا النص تجعلني مطمئنا على 

لن ولم أتخطاها دون أن أتبين حقيقة اإلشكال الذي أنني 
َفلما جاءها (أثارته، النص المشكل هو اآليتان التاليتان  َ ٓ َ َّ َ َ

ِنودي أن بورك من في  َ َ ُِ ۢ َ َ ِ ِلنارٱُ َ ومن حولها وسبحن َّ ٰۡ ََ َۡ ُ َ ََ ۡ ِٱَ ِ رب َّ ّ َ
َلعلمينٱ ِ َ َٰ َّيموسى إنهُ) 8 (ۡ ِ ٰٓ َ ُ ُٱَ أنَا ٓۥَٰ ُلعزيزٱ َّ ِ َ ُحكيمۡلٱ ۡ ِ َ) (9( ،

ِأن بورك من في (ووجه اإلشكال هنا في  َ َ ُِ ۢ ِلنارٱَ فمن هو ) َّ
الذي في النار والنص يخبرنا كذلك بمن حولها وهو 
موسى ع؟ هل األمر التبريكي مختص بمحدد حين فرقه 

؟ أم أنها إشارة لموجود معنوي لم )من(هللا بأداة التبعيض 
هي أو ألنه من غيب يرد النص تبيانه أما لكونه معلوم بدي

أسئلة تفتح على أسئلة والجواب غائب أكثره ظني ... هللا؟
واحتمالي ال يفيد اليقين وال يغني عن بذل المجهود 

  .لمعرفته
  

 كتب التفسير وشرح الفقهاء تجد ما ال يسر كلها تبنى في
ًعلى أجتهاد متدارك يعوزه النظام واإلقناع فضال عن 

ًذا الطبري مثال يقول في الترديد واألحتمال والظن، ه
قال بورك من في النار ولم يقل بورك (تفسير اإلشكال 

في من في النار على لغة من يقول باركك هللا، ويقال 
 وبارك له، وبارك عليه، وبارك فيه بمعنى ،باركه هللا

على من "، أو "أي بورك على من في النار وهو موسى"
ا التفسير ال أنه كان في وسطها، هذ" في قرب النار

والتعليل مردود ألن هللا خص موسى بكلمة من حولها وال 
َّفلما (يوجد ما يشير إلى أنه دخلها والدليل في نفس النص  َ َ

َجاءها َ ٓ ُ لم يقل دخلها والمجيء في لغة العرب ال يعني أي) َ
تمام الوصول، فتكرار التبريك مرتين لغو ال محل له وال 

  .ائي النصي في القرآنمما جاء في سياقات المنهج البن
  

ّ تفسير آخر تغير في الماهية التي باركها هللا فيقول في
كان في النار مالئكة فالتبريك عائد إلى موسى (السدي 

والمالئكة، أي بورك فيك يا موسى وفي المالئكة الذين 
هم حولها، وهذه تحية من هللا تعالى لموسى وتكرمة له، 

 لئكة حين دخلوا عليه قاكما حيا إبراهيم على ألسنة المال
، وهذا الرأي "رحمة هللا وبركاته عليكم أهل البيت"

مردود لسبق التبرير هذا من كون موسى ع في داخل 
ًالنار لعدم وجود تصريح وال تلميح به، فهو رأى نارا من 
بعيد وجاءها أي أقترب منها ليستفهم أو ليأخذ منها قبس 

ْقل لو (ي كما جاء في النص بخصوص معنى الحرف ف َ ْ ُ
ُشاء  َّ َ ً ما تلوتهُ علْيكم وال أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا َ ُْ َُ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُُ َْ ِ ِ ََ َ َْ َْ َ َ َ َ ُ َ

َمن قْبله أفال تعقلون ُ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ   .16يونس) َ
  

 ما جاء في الكثير من االستخدام المتكرر للمعنى ًوأيضا
) بين ظهرانيكم(ذاته في نصوص القرآن ومنها وفيكم أي 

 تعني في دواخلكم فهو في محيط تأثيرهم وتأثرهم وال
ِوفي داخل مجال حياتهم ومعرفتهم، وكذلك النار فإن من  َّ
َآنس دفئها وامتألت عينه من نورها كان كمن هو فيها،  ِ

أي تحت ضوئها ) فالن يقف في الشمس( العرب قولوي
وحرها يناله من خواصها تلك شيء منها قل أو كثر، 

ارتحلت في (، أو )مشيت في المطر(ومثلها وقولهم 
ًونحو ذلك، قد يكون أقترب منها نعم أو يكون فعال ) البرد

ًقد حاول أن يقتبس شيئا من النار فيكون بذلك فيها أي في 
 من حولها ال يمكن أن يكونوا لكندائرة وجودها، 

المالئكة لعدم وجود دليل فالمخاطب هللا الذي كلمه وقربه 
ً المالئكة من قبل هللا موضوعا زائدًا وناجاه، فيكون تبريك

  .عن اللزوم الطبيعي
  

 تأويل ثالث وهو ما قاله ابن عباس والحسن وسعيد هناك
 قدس من في النار وهو هللا سبحانه وتعالى،(بن جبير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنى به نفسه تقدس وتعالى، قال ابن عباس ودمحم بن 
نادى هللا موسى وهو في " نار نور هللا عز وجلال"كعب 

ًالنور، وتأويل هذا أن موسى عليه السالم رأى نورا  َّ
َّ نارا وهذا ألن هللا تعالى ظهر لموسى بآياته هًعظيما فظن ً

وكالمه من النار ال أنه يتحيز في جهة وهو الذي في 
السماء إله وفي األرض إله ال أنه يتحيز فيهما، ولكن 

كل فعل فيعلم به وجود الفاعل، وقيل على هذا يظهر في 
أي بورك (وقيل ) أي بورك من في النار سلطانه وقدرته(

، بالرغم )ما في النار من أمر هللا تعالى الذي جعله عالمة
َّمن أن الكالم غير مترابط وخلط بين التقديس والتبريك 
وبين النور والنار والنص صريح بذكرها، وما بين ظن 

 قدرته على التفريق بين األشياء، نجد التخبط موسى وعدم
  .واضح وبين ومردود على من ساقه

  
ً تأملنا نصا آخرا ال عالقة له بالموضوع ولكنه يشترك لو ً

َوممن حولكم من األعراب منَافقون ۖ (في اإلشارة فقط  َُ َِ ِ ُِ ِ َْ ْ َ ْ ّ َُّ َ ْ َ
ِومن أهل المدينَة ۖ ِِ َ ْ ِ ْ َْ رك ، فالحول هو المشت)101(التوبة) َ

ًمع اإلشارة سواء مكانا أو زمانا ولكنه ال يعني تحديدًا  ً
 في القرآن الكريم تتبعها صفة أو ورةالمجاورة، فالمجا

ًنعت يكمل تحديدها مثال جار الجنب والجار ذي القربى 
وهكذا، فإشارة ما حول تعني إمكانية التواصل بين نقطتين 

وله ْما، فموسى قبل أن يذهب للنار شاهدها فهي من ح
ْوهو من حولها قبل أن يجئ اليها، وبالتالي عندما وصل 

 فيها أي من دائرة فعلها منونودي بالتبريك على 
وتأثيرها، فهو المقصود األول والثاني كان من حولها 

، ملخص اآلية )أله(وهم من كان معهم موسى قبل مجيئه 
ًأن هللا نادى رسوله موسى ع مباركا له وألهله الذين هم  َّ

حول النار، ال مالئكة وال هو اي هللا في النار وال من 
  .ًقدرته مطلقا

  
 الثانية التي لفتت أنتباهي في ما قرأت من السورة الشذرة

َوجحدُوا بها و(هي قوله تعالى  ََ ِ ْ َ ٓستيقَنتهاٱَ َ ۡ َ ۡ َ ٗ أنفسهم ظلما ۡ ۡ ُ ۡ ُُ ُ َ
َوعلوا ف ۚ ّٗ ُ ُ ۡنظرٱَ ُ كيف كان عقبة ُ َ ِ َٰ َ َ ََ َلمفسدينٱۡ ِ ِ ۡ ُ الجاحدون ، و14) ۡ

ُفئة من الناس وصفهم هللا تفريقا عن أوصاف أخرى  ً
ً المعنى ويخلط الكثير بينهم، مثال الكفار فيمتقاربة 

َّوالمنافقين والمشركين ال يجمعهم شيء مشترك إال كونهم  َّ
خاسرين ضالين عن طريق الحق، فالكافر هو الذي ينكر 

 وقدرته الضرورات العقلية وينفيها مثل وحدة هللا وتوحيده
وقوته وإلى كل ما يمت  بصلة، ويشترط لذلك الوصف 

ً قبل الحكم بالكفر أي إلقاء الحجة والدليل أوال بالغتقدم ال َّ
ًويشرط في أن تصله صورة أوال فكرة صحيحة وتامة ( َّ ْ

ًعن هللا، فإذا رفضها حينها تعمدًا واستكبارا فهو كافر، 
الحكم بالكفر ولذلك يربط القرآن في آيات كثيرة بين 

وبلوغ الدعوة ومعرفة الحق والهدى فقد ورد في القرآن 
َّإن" ِ الذين كفروا وصدوا عن سبيل ِ ِ َ َ ُّ َ َ ُ َ َ َ ِ َّ."...  
  

 المنافق فهو معروف بأنه ال مع هؤالء بإيمان وال مع أما
أولئك بكفر فهو يماري ويداهن في الموقف دون التزام 

َمذْبذبين ب(يقيني بما يؤمن به  َ ِ َ َ َْين ذلك ال إلى هؤالء وال ُّ َ ََ ِ ُِ َ َٰ ٰ َِ َ َٰ
ًإلى هؤالء ۚ ومن يضلل  فلن تجد لهُ سبيال ِ َ َ َ ََ ُِ َ ََّ ِ ِ ِْ ُ َ ٰ َِ َ ُ َ النساء ) ٰ

، النفاق حالة مهتزة تنبئ عن حيرة وشك 143
ًواضطراب لن يجدي نفعا في نتائجه ويشكل صورة من  ُ ْ
ا صور الظاللة ما لم يتبين حقيقة ما يؤمن به ويعمل به

  .دونما شك وال تردد
  

ً المشركين فهم من يجعل مع هللا إلها آخر أو يرى في أما
ذلك سواء بالقول أو الفعل أراده عن نيه أو فعله بتوهم أو 
ًشبهة، وهم على العموم يملكون جزءا من اإليمان وجزءا  ً
ْمن ضده، فال هم كافرون قطعيا وإن كانوا قد كفروا  ً

 والتسليم، لكن حكمهم بجزئيات من ضرورات اإليمان
ً حكم الكافر كليا، فاإليمان وحدة مترابطة ال النتيجةب

ِإن الذين كفروا من أهل (تنفسخ بين الكلي والجزئي  ْ َْ ِ ُ َ َ َ ِ َّ َّ ِ
ْالكتاب والمشركين في نَار جهنم َخالدين فيها ۚ أولئك هم  ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِٰ ُ َ ََ ِ ََ َّ َْ ِ ِ ُ ْ َْ ِ َ

ِشر البرية َّ َِ َ ْ   .6البينة ) ُّ
  

جاحد والجاحدين فهم مؤمنون بما في اإليمان من  الأما
ًضرورة وإن كان إيمانهم لم يظهر للعلن عنادًا واستكبارا  ْ
وعزة في النفس وتكبر، النص يقول ذلك ويؤكد على 

َوجحدُوا بها و(العامل النفسي وتأثيره عليهم  ََ ِ ْ َ ٓستيقَنتهاٱَ َ ۡ َ ۡ َ ۡ 
ُأنفسهم ُ ُ ً، فهم عقليا ونفسيا مع التس)َ ججه عليهم  وحليمً

ًولكنهم أرادوا شيئا مغايرا يالءم ما هم عليه من الغرور  ً
المنهي عنه ) بالعلو(بالعظمة الذاتية التي عبر عنها النص 

َتلك الدار اآلخرة نَجعلها (جملة المؤمنين بقوله تعالى  ُ َ ْ ُ َ ِ ِْ ُ َّ َ ْ

ْللذين ال يريدُون علوا في األرض وال فسادًا ۚ وال َ ََ َ َ َِ ْ َ ْ ِ ُ ُِ َ َ ِِ ُ ُعاقبة َّ َ ِ َ
ِللمتقين َِّ ُ ، فكانت النتيجة أنهم ظلموا أنفسهم 83القصص ) ْ

وكانوا من الخاسرين ألنهم أفسدوا وجودهم بهذا الميل 
النفسي الطاغي، ونتيجتهم كنتيجة الذين سبقوا من الكفار 
والمنافقين والمشركين ما لم يدركهم العلم بعاقبة األمور 

ِبل ( َدركٱَ َ ِ علمهم في َّٰ ِۡ ُ ُ ِۚألخرةٱۡ َ ِ ٓ ُ بل هم في شك منها بل هم ۡ ُۡ َۡ َۖ َ ۡ ِ ِّ ّٖ َ ۡ
َمنها عمون ُ َ َ ۡ ِّ (66.  

  
 الشذرات المهمة التي أحتوتها السورة هذه، التفريق ومن

َّبين ما ينسب للطير خصوصا والحيوان عموما من أن له  ً ً




  

  
  عباس علي العلي. د

 العراق



 

 

    
ار -20         ات ال د:: ال                                  2020األول م آب ::  45 رق  الع

لغة بمعنى ما لإلنسان من نظام لغوي، النص ينكر ذلك 
 والمنطق هنا هو نظام ويقول تحديدًا بمفهوم المنطق،

ًالتواصل بينها وليس منطقا بمعنى ما ينطقون به من 
ُوورث سليمن داو( صوتية بالتأكيد مخارجأحرف و َ ُُ ٰ َۡ َ َ ِ َ َ ۖدۥَ

َوقال يأيها  ُّ َ ٓ َٰ َ َ ُلناسٱَ َ علۡمنَا منطق َّ ِ ِ َُ ِلطيرٱّ ۡ ٍۖ وأوتينَا من كل شيء َّ َۡ ِّ ُ ِ ِ ُ َ
َإن هذا لهو  ُ َ َ َٰ َّ ُلفضلٱِ ۡ َ ُلمبينٱ ۡ ِ ُ َّ، والدليل أن النص على 16) ۡ

ِوأوتينَ(لسان سليمان عليه السالم في ذات النص  ُ ِّ من كل اَ ُ ِ
ٍۖشيء َّولم يقل أوتينا كل اللغات أو كل العلوم بمعنى أن ) َۡ

منطق الطير من األشياء أو من مجموعة األشياء التي 
  .منحنها هللا تعالى كفضل منه

  
نه الكالم المنطوق ْ وإن كان يعني من مصاديقه أوالنطق

المعبر عنه بالحروف الكتابية أو الصوتية، لكنه 
ًبالضرورة ليس كليا بها وال شامال مستغرقا لمعنى الكالم  ً ً

ٍقالوا أنطقنَا  الذي أنطق كل شيء( َ َْ َّ ُ ْ َْ ََ َِ َّ ُ َّ َ ُ  فصلت، ٢١) َ
َّفالمعلوم يقينا أن ليس لشيء ينطق  َّ الوجود إال إذا كان فيً

شفتين وعقل أو على األقل ذاكرة تخزن المعاني له لسان و
وتعبر عن نفسها من خالل الحروف أو الكلمات كما هو 

ِولدْينَا كتاب ينطق بالحق (ًفي نطق القرأن والكتب عموما  ّ َ ْ ِ ُ ِ ِْ َ ٌ َ َ َ َ
َوهم ال يظلمون ُ َ ْ ُ َ ْ ُ  المؤمنون، فالكتاب عندما ينطق ٦٢)َ

سيبقى مجرد َّ كاتب ناطق وقارئ ناطق وإال ىيحتاج إل
حروف تحتاج للترجمة الصوتية والمعرفية، لذلك قال هللا 

 عن األصنام واألوثان 65تعالى في سورة األنبياء آية 
ْثم نكسوا على رءوسهم (التي كانوا يعبدونها أنها ال تنطق  ِ ِٰ ُِ ُ َ َ ُ ُ َّ ُ

َلقد علمت ما هؤالء ينطقون ُ َُ َِ ِ ِْ َ َ ٰ َ َ ْ َ ْ َ.(  
  
  

وم التواصل بين  هي طريقة التصرف ومفهفالمنطق
الطير وفئته وهو منطق رمزي صوري يعبر عنه 
بالحركات والسكنات والسلوكيات التي يعبر عنها الطير 
عن حاجاته أو إرادته، كذلك يفعل هذا األمر الكثير ممن 
يهتم بسلوكيات الحيوان ومنهم علماء النفس المتخصصين 

 كجزء من منطقه، الهدف لنفسيبدراسة سلوك الحيوان ا
ْن هذا الفضل ليس ترفا لهم وال تكريما بال سبب ولكن م ً ً

ًطريقا للتسخير الذي ارتبط في جزء منه لتوصيل الرسالة 
ُوحشر لسليمن جنودُه(لإلنسان  ُ ُ ُ َُ ِٰ َۡ َ ِ َ َ من ۥَ ِّلجنٱِ ِ ِإلنسٱَ وۡ ِ ِلطيرٱَ وۡ ۡ َّ 

َفهم يوَزعون ُ ُ ۡ ُ  كما حصل ك، أي أنهم مأمورون في ذل17) َ
  . المشهورةمع الهدهد في القصة

  
 نأتي إلى آية مميزة في أسرارها الكونية وما ًوأخيرا

تحمل من عظيم قدرة هللا، وهي آية الخبء التي خلط 
ًأيضا فيها المفسرون بين اإلخفاء مرة ومع الغيب مرة 
أخرى فالنص يحدد بوضوح أنه شيء آخر غير ذلك 
عندما فرق في نفس اآلية بينه وبين المخفي عند الناس 

ۤأال( َّ ُ يسجدَُ ۡ ِ  ْۤواَ ِلذيٱَِّ ُ يخرج َّ ِ ۡ َلَخبءٱُ ۡ ِلسموتٱِ في ۡ َٰ َٰ ِألرضٱَ وَّ ۡ َ ۡ 
َويۡعلم ما تخفون وما تۡعلنون َُ ِ ُ َُ َ َُ َُ ۡ َ ، فالخب في األرض 25) َ
ِإذا زلزلت (ذكره هللا في سورة الزلزلة  َ ِ ۡ ُ َ ُألرضٱِ ۡ َ َ زلَزالها ۡ َ ۡ ِ

ِوأخرجت ) 1( َ َ ۡ َ ُألرضٱَ ۡ َ َ أثقالها ۡ َ َ ۡ َوقال ) 2(َ َ ُإلنسنٱَ َٰ ِ َ ما لها ۡ َ َ
َيومئذ تحدث أخبارها ) 3( ِ َۡ َ َۡ َ ُ ّ َ ُ ٖ ِ َبأن ربك أوحى لها ) 4(َ َ ٰ َ ۡ َ ََ َّ َ َِّ)5( ،

بوحي من رب األرض تخرج األرض ما خبأه هللا من 
أسرار أو مكونات ال يدركها اإلنسان ال ماهية وال صورة 

من ًولكنه يعلم أنها موجودة فقط إخبارا من هللا، فهي جزء 
 مما ال يعلمه اإلنسان فجهله حتى موعد ءالغيب وجز

  .خروجها بإذن هللا
  

ْ عن خبء السموات فهو المحير في السورة وإن كان أما
ذلك بالتأكيد موجود في الكتاب الذي ال ينسى وال يخفى 
فيه شيء، حدود معرفة اإلنسان بالسماوات مبني على 

ا هللا به على المشاهدة الحسية واإلدراك العلمي أو أخبرن
وجه الخصوص، وهي تشمل الكواكب والنجوم وحركة 

ً الفيزيائية، وأيضا تشمل مما ذكره هللا نينهااألفالك وقوا
عنها في القرأن بوجود المالئكة والروح والعرش وما إلى 

ذلك من صور ذهنية، هذه حدود ما نملك ويبقى غير ذلك 
ْوما أوتيتم من العل(في علم هللا  ِْ ِ َِ ّ ُ ُ َ ًم إال قليالَ ِ َ َّ ِ ، 85اإلسراء ) ِ

 ليدرك ما هو مفما زال اإلنسان يتعلم ويتفاعل مع العل
متاح وحتى بعض المحال أمكنه أن يقتحمه ومنها ما في 

  .خبء السموات
  

ْ يمكننا أن نقول من جملة ما في خبء السموات ما إذن
َوالسماء بنَْينَاها بأْي(ورد في مضمون حكم النص التالي  ِ َ َ َ َ َّ ٍد َ

َوإنا لموسعون ُ ُِ َ َّ ِ ، فالذي توسع ال نعلم حدوده 47الذاريات ) َ
َّبقدر ما ال نعلم حدود ما كان قبل التوسع، أي أن بالغ 

 وهي عظيم ال الممكنمعرفتنا هو في حدود الموجود و
َإنا َزينا السماء الدنيا (يدرك بسهوله مع أنه قريب منا  ْ ُّ َ َ َِّ َّ ََّّ

ِبزينَة الكواكب ِ َ َ ْ ٍ ِ ، وما بعد السماء الدنيا فهو 6 الصافات )ِ
َثم ارجع البصر كرتْين ينقلب إلْيك (بحكم مدلول اآلية  َ ِ ْ ِ َ َ َِ َ َّ َ َ َ ِ َّْ ِ ْ ُ

ٌالبصر َخاسئا وهو حسير ِ َ َ َُ ً ِ ُ ََ ، للتعبير عن عجز 4 الملك) ْ
ْاالختراق وأكتشاف ما ال تستطيع القدرة البصرية أن 

  .تدركه
  

 هو خبء األرض  خبء السموات موجودًا كماويبقى
َّحقيقة ال يمكن لها أن تظهر وال تكتشف إال في حالة  ْ
اإليحاء لها من ربها وبأذنه، هذا النص يشير إلى جزء 
ًمهم من عالم الوجود نعلمه ذهنيا وال ندركه صوريا ال  ً
َّبإحساس وال بتقدير، مما ينسف فرضية أن الوجود 

ما تحت وماهيته وجوهره هو ما ندركه على وجه التحديد 
األرض وفوق السماء وما بينهما، فالمعلوم قليل والمخبأ 
ْكثير وما بينهما على اإلنسان أن يواصل بحثه واكتشافه 

ِأفلم ينظروا إلى السماء (للوجود، فقد أذن هللا لهم بذلك  َ َِّ َ َُ َُ ْ َ َ
َفوقهم كْيف بنَْينَاها وَزيناها وم ََ ََ ََّ َّ َ َْ ْ ُ َ ٍ لها من فروجاَ ُ ُ َِ   6ق ) َ
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  منعشة ) دار القطيفان الشرقية(رائحة حوش دارنا التي كان الناس يطلقون عليها اسم

والذي يميزه أنه يوم عطلة مدرسية، وال واجبات فيه . ..هذا الصباح الشتائي المشمس
   ...على غير العادة

 
ًأجل، فقد دخلت كثير. ..دارنا كانت أقرب ما تكون للقلعة من الداخل  القالع في ا منُ

َّسوريا بعدما كبرت، إال ْ ن أقربها بنوع الحجر والبناء والتداخالت هي قلعة المرقب التي َّ أُ
  ...رهاتطل كعين الصقر على مدينة بانياس وبح

 
غرف السكن، فالغرفة كانت ( شعاع الشمس في هذه الفترة من العام ال يصل البيوت

الرتفاع رتفاع الجدران الحجرية الضخمة، وك ال قبيل الظهر، ذلَّفي دارنا إال) ًاتسمى بيت
العاللي الشرقية فنضطر العتالء األمكنة المرتفعة والتي تستقبل ضوء الشمس الساحر 

  ...نحن نتمطى منتشين بحرارة شعاعها ونبدو كأننا في طقوس رقصة للشمس و
 

تودعات  سكنى البهائم ومسمكان(البوايك الدجاج و) ِاخمام(مساحة كبيرة تحيط بها 
التي كانت بمثابة  "ّالجلة"وقطوع . ..ومستودعات الحبوب وأدوات الفالحة ،)األعالف

  .خزانات المازوت في البيت في أيامنا هذه
  

نية أسطحها الطيالتي يتصاعد من جدرانها و) اخمامها(ُ الدجاج والديكة وقد أطلقت من 
تى لكأنك تظنها خيوط دخان  ح ، بفعل ليلة كانت ماطرةالرطبة، أبخرة شفافة كالغمام

 الدجاجات كانت تحرص على البقاء والتمطي بكسل تحت شعاع ...لحرائق صغيرة
النسمات الخفيفة التي يمكن االحتيال عليها بلباس إضافي فوق البيجاما . ..الشمس

  .، كانت تبعث فينا لذة الدفء بعد ليلة باردةمن قماش الفانيال "ّالمعرقة"
 

ً فنندفع قليال قليال لالنخراط باللعب والقفز ،يرة ال تستكين لالسترخاءدنا الصغكانت أجسا ً
نبقى هكذا حتى يأتينا صوت أمي، فتذكر ثالثة  و.وتخريب أي شيء عامر من باب العبث

 ،ادتها عندما تريد أن تنادي أحدناأو أربعة أسماء لنا، ليس من باب النسيان والخربطة كع
ُالذي كان تلك الصينية الفاخرة من الفول التي أخرجت إنما كي ننزل لتناول الفطور و

ّجرته الفخارية ّالفرن الذي يعس حولها بناره ورماده الحار طوال " ِساس"من ) البكسة( َ
 طعم َّ وتحضيره فطري بسيط، لكناً في حياتنا ونحن صغار كان طبيعيكل الطعام.. .الليل
 يمكن أن ينسى ذاك اً ذواقاً شخصَّأن ال أعتقد ،بز الطازج الخارج لتوه من التنورالخ

  .الطعم بقية حياته
 

حصاد وشقاء البيادر في الصيف، .. . ككل أهل درعا البلدكانت حياة أهلي بسيطة،
 عن اآلخرين، إذ أننا نملك ان شقاءنا كان زائدًَّ أَّوالفالحة والبذار عند بداية الشتاء، إال

 وهذه األشجار ،)ان جنة صغيرة صنعها أبيلعله ك ( متنوعةاً زرع فيه أبي أشجاراًكرم
، ناهيك عن السياج لصيف ومنها ما يحتاجها في الشتاءمنها ما يحتاج رعاية في ا

 ،سي هو حجر الصوان القاسي واألملسساألقوامها اوالتي كان ) السنسالة(الحجري 
 الذي ينزلق بسهولة لينهار جزء من تلك السنسالة حتى لو وقفت عصفورة عليه  ثم

 يكون لدينا يوم عطلة  كهذا الصباح المشمس، أو ْمما يجعل من النادر أن ...طارت بتثاقل
نات التستقيم هذا عداك عن ما نربي في الدار من بهائم و حيوا .يوم راحة كباقي خلق هللا

ة والنقل والحمار الذي هو ركن العمل والحرك  كالبقرة وعجولها،حياة الفالح دونها،
 وهذه الكائنات تحتاج إلى عناية ورعاية مما يزيد في مهامنا ،) الفالحسفينة(األساسي 

َكصْبية أو شباب في الدار ِ.  
 

 َ تخاطب به،اً لها اسمَّ فقد كانت مدللة لدرجة أن.للبقرة مركز الصدارة من اهتمامنالكن 
َ أو كلما أرادت حلبها،ّنت تخاطبها كلما قدمت لها العلففأمي كا ْ باطن ا بتمسد جسده.. .َ

ِاعطْيرة"هال : كفها بحنان وهي تقول لها ِ ْ ّهال يمه.. ."ِ ُ...  
 

 قوامها وكنا نحبها ونحب ! الحيوانعحديثة في حسن التعامل م أهلنا سبقوا أوروبا الَّلعل
  ...أكثر من كل بقر جيراننا )اًفخم(الذي كان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ِقبل أيام ولدت لنا اعطي َ ًكان صغير الجسد جميال له . ..ًرة عجال أصبح وكأنه تتمة لألسرةَ
كنا . ..اًجاء العجل يشبهها كثير...  حركته قلقة يركض بشكل مضحك...نفس ألوان أمه

 لكننا ،لحصة األكبرمنه، ونترك له القليليشرب حليبها الذي كنا نأخذ ا كي ال نعزله عنها
  .يكبر كل صباحوكنا نراه  كنا نعوض له الباقي بالعلف

  
ا، اذ ًاكتملت لذته بالغداء الفاخر أيض و...اليوم االستثنائي وكأنه عطلة عيدعشنا بقية هذا 

لتي كانت وا) الرقاقة" (المكامير"استغلت أمي حرارة فرن التنور لتشوي لنا وجبة 
 أطرافها مقرمشة وقد لذعتها نار الفرن وجعلت قوام الدجاجتينمقمرة بلونها الذهبي، و

  .اللتين كانتا حشوة ذاك العجين المشوي، ال يكاد يظهر منه شيء لشدة النضوج
 

 ..ً.تناولها وقد بردت حرارتها قليالُقلبت صينية المكامير في صينية كبيرة كي نتمكن من 
ًقيض لك أن تحصل عليه يوم" لو"ذاك طعم لن يفارق ذائقتك أبد الدهر  ِّ   .ا ماُ

 
 وآن ،فقد جاء الغروب بنسائمه الباردة. ..شمس هذا اليومعلم ما يخبئه غياب  لم نكن ن

َّأوان حلب اعطيرة، وكانت ال تدر حليبها إال ُّ ْ ناظريها  إذا وضعنا العجل الجميل أمام َ
ًتمسد جسدها قليال كالعادة  قبل البدء بغسل بل وتكلمها أمي و ،وداعبته برقبتها ولسانها

 .ْلحلبضرعها وتنشيفه بقماشة نظيفة، ثم تبدأ ا
َلم يعد يومها العجل الذي كان يطلق خالل النهار ليلعب في أرجاء الدار الكبيرة، بحثنا  ُ

 :سألنا الجوار عنه،
 ...كان عند البوابة عقب أذان الظهر -
 ...لكن ظننتكم أنتم من أخرجتموه ، شفتو -
 ...لى دور الحوشانإ يعبر زقاق الشلبي اً صغيرًالرأيت عج -
 ...فتوال وهللا ما ش -
 ليش انتو مش زاربينو بالخان؟ -
 ليش ما كانش مربوط؟ -
  

 على ربع ما اعتدنا  وبالكاد حصلت أمي، اعطيرةّردَُيومها، وبرغم كل المحاوالت، لم ت
  ...عليه من حليب

 
خوتي الكبار وأمي في البحث في كل مكان إ كل جهود أبي وانتصف الليل ولم تفلح

 استيقظنا على صوت خوار اعطيرة الذي مأل الدار  ،ومنذ الصباح الباكر. ..محتمل
  ."..وليدها"مفتقدة 

  
ْنَشفت(اعطيرة اليوم و. .. ذهبت محاوالت البحث على مدى اليوم التالي كله هباءاًأيض َ َّ( ،

   ...لم ينزل أي لبن من ضرعها، يا للكارثة
 

 هناك َّر أبي أن جاء أحدهم ليخبْإلى أن. ..أيام وهي تخور، وال تدر قطرة من الحليب
انت الرائحة هي رائحة ولألسف ك. ..رائحة جيفة تنبعث من أحدى خرائب دور المحيسن

 ...عجل اعطيرة
  

جيء بالعجل الميت الذي يبدو أنه سقط بعد أن تاه بين الخرائب مع العتمة، في فتحة 
  ...ايك ومات من الخوف والجوع والعطشألحد البو) روزنة(علوية 

 
في طقس هو أقرب إلى العزاء الحقيقي، كانت أمي أول " ألم المكلومةا"وضعناه أمام 

، عندما اقتربت اً عدوى النحيب انتقلت إلينا جميعولكن ًمن بدأ بكاء أقرب الى النواح،
  ...عجلها تشمشمه وتلعق وجهه اعطيرة من جسد

  
 ال ...صوت بكاء كالبشر ّسالت دموعها غزيرة وند عنها صوت ال يفارقني إلى اليوم، 

زلت حتى يومنا هذا، يدمع قلبي كلما  امو.. . إنه أقرب الى صوت آلة التشيللو،بل أكثر
  ه مقام الموتّذ لعلإ ... "البيات"سمعت عزف التشيللو على مقام 


 

 

  نابسام قطيف

 سورية
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   في النصف الثاني من القرن العشرين تضاعف
االهتمام في مسألة الهوية الثقافية والقومية واالجتماعية 
والجنسية، وقد بدأت دوائر العلوم االجتماعية والسياسة 
في عدد كبير من الجامعات في مختلف أنحاء العالم بمنح 

. ُمساقات وإجراء أبحاث ودراسات تعنى بشؤون الهوية
لوم السياسية والسياسة المقارنة والعالقات وضمن الع

ا ًا مركزيًالدولية والنظرية السياسية تؤدي الهوية دور
ينطوي على قضايا ترتبط بالعرق والنوع االجتماعي 

. والجنس والصراع اإلثني والقومية والثقافة) الجندر(
ا للتأثير الفكري الذي أحدثه المفكر الفرنسي ميشيل ًونظر

لنقاش في موضوع التعددية الثقافية، فوكو وغزارة ا
أصبحت مسألة الهوية ثيمة أساسية في التاريخ االجتماعي 

 .واألدب والدراسات الثقافية
 

ه من الصعب وضع تعريف محدد لمعنى الهوية، َّغير أن
وقد قام مفكرون كثيرون مثل كارل ماركس وفريديريك 
نيتشه وسيجموند فرويد وجاك الكان وبول ريكور 

يناند دي سوسير وميشيل فوكو وغيرهم بتعريف وفرد
الهوية، عن طريق تسليط الضوء على جوانبها المختلفة، 
وارتباطها بالسياقات التاريخية والثقافية والنفسية 

 .واللغوية
 
 
 

ليس من السهل الحديث عن الهوية الفلسطينية في وقت ما 
بعد الحداثة؛ ألنه ال نستطيع تجاهل الماضي والمراحل 

ّلتاريخية المختلفة التي مر بها الشعب الفلسطيني، ا
وجميعها كان لها أثر كبير في تطور الهوية الفلسطينية 

الهوية "يقول أسامة يوسف في مقالة له بعنوان . وبنائها
" تراكمات التاريخ واالستعمار... الوطنية الفلسطينية 
 أيار 21بتاريخ " العربي الجديد"ُنشرت في مجلة 

 الهوية الوطنية الفلسطينية تميزت بسمات إن: "2017
وفي ". ا في سياق تاريخي طويلًخاصة اكتسبتها تراكمي

مراحل تشكل وعي الهوية عند "دراسة لها بعنوان 
ُنشرت في النشرة اإللكترونية لمركز " الفلسطينيين

األبحاث التابع لمنظمة لتحرير الفلسطينية، تقول حليمة 
لسهل كتابة تاريخ الهوية ربما ليس من ا: "ّأبو هنية

الفلسطينية بسبب األحداث الجمة التي ساهمت في تشكل 
هذه الهوية من ناحية، أو حاولت طمسها من ناحية 

  ". ّأخرى، وبسبب تداخل المكونات التي تشكل هذه الهوية
  

ُأما أحمد األشقر في مقالة له نشرت في نشرة  " كنعان"ّ
ا إلى النقاد ًا الذعدًفيوجه نق) 2003حزيران (اإللكترونية 

فهم عميق للتاريخ "ًالفلسطينيين متهما إياهم باالفتقار إلى 
تاركين الهوية الفلسطينية التاريخية لعلماء التوراة ... 

، وهؤالء "اليهود والصهاينة للتالعب بها كيفما يشاؤون
ارض أن حق الشعب الفلسطيني بالوجود في ينكروًأصال

الهوية "تاب رشيد خالدي ويستشهد األشقر بك. فلسطين
؛ كي يؤكد على تجذر الهوية )1997" (الفلسطينية

 .الفلسطينية في التاريخ
 

تكاد تركز كافة الدراسات حول الهوية الفلسطينية على 
الهوية الوطنية الفلسطينية ونشأتها وتطورها عبر 

 فالشعب –التاريخ، وعالقتها بالمكان الزمان واألرض 
ه من وطنه وطرده من أرضه ويعيش ّالفلسطيني تم اقتالع

السواد األعظم من المواطنين الفلسطينيين اآلن في 
ولذلك بالنسبة للمفكرين . مخيمات الالجئين وفي الشتات

ا، وتنطوي ًالفلسطينيين فالهوية الفلسطينية محتومة تاريخي
على كافة أشكال الصراع والمقاومة من أجل عودة 

فالهوية الوطنية . ء دولتهالشعب الفلسطيني إلى وطنه وبنا
الفلسطينية إذن هي حقيقة جوهرية تخضع للتغيير 
ّوالتطور، وهي تعج بالتناقضات التي يمكن إيجاد الحلول  ّ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يكتب . لها، كما أنها تشكل لباب وجود الشعب الفلسطيني
" ةإحياء الهوية الفلسطيني"رجب دمحم في مقالة له بعنوان 

 الهوية الفلسطينية َّبأن) 2007فلسطين اليوم، أيلول (
هوية السكان األصليين في أرض فلسطين، "تتضمن 

 ".وهي النقيض الطبيعي واألخالقي للهوية الصهيونية
 

ة التي تساعدنا في فهم الهوية من المفاتيح الرئيس
الفلسطينية هو النظر إلى الطريقة التي يستخدم بها األدباء 

نيون هذا المصطلح، عندما يتحدثون عن أمة الفلسطي
تحاول النهوض داخل بيئة استعمارية وفي ظل ظروف 

ا إلى الكاتب األمريكي ًووفق. تتسم بالصراع والحروب
إيجاد الحلول للصراع القائم على "جيي روثمان في كتابه 

، فإنه على الرغم من صعوبة تعريف )1997" (الهوية
تتحدد هويتنا "احية المفهوم، معنى الهوية وطبيعتها من ن

 ".بالطريقة التي نروي بها أو يروي اآلخرون بها حياتنا
 
  
 

ّيمثل الكتاب الفلسطينيون من روائيين وشعراء 
ومسرحيين صوت شعبهم وأمتهم، وبكلمات الشاعر 

يتكلمون ويشعرون "اإلنجليزي وليام وردزورث فإنهم 
درجة وهم على . جميع الفلسطينيين" بروح ومشاعر

عالية من الوعي السياسي، ويمكن اعتبار كتاباتهم 
ّومؤلفاتهم وثائق صادقة، تعبر عن الحياة االجتماعية 

فيمكن على سبيل المثال . والسياسية للشعب الفلسطيني
قراءة روايات غسان كنفاني على أنها تراجيديات تتحدث 
عن مآسي الشخصيات الفلسطينية التي يصورها، والذين 

ياتهم ضمن بيئات متعددة ومختلفة ومتناقضة، تتشكل هو
فروايات كنفاني، خاصة رواية . ا عنهمًيعيشون فيها رغم

عائد إلى "ا رواية ًوأيض) 1963" (رجال في الشمس"
، هي عبارة عن بحث واع ودؤوب لمعنى )1970" (حيفا

فالمواجهة الدراماتيكية في نهائية . الهوية والقدر واإلنتماء
بين األب العجوز الذي يحافظ " ى حيفاعائد إل"رواية 

ا بالتربية ًعلى هويته الفلسطينية واإلبن الذي يصبح يهودي

 محاولة إلعادة إحياء الهوية َّوالتنشئة ما هي إال
وبالنسبة لكنفاني الهوية الفلسطينية ديناميكية؛ . الفلسطينية
ا تتشكل ويعاد تشكيلها بالتأثيرات البيئية، كما ًفهي دائم

تتسم بمرونة عالية كونها تستوعب ثقافات أخرى أنها 
 .وتستوعبها الثقافات األخرى

 
بغية الحفاظ على الهوية الفلسطينية من اإلندثار وبهدف 

. ّإدامتها يربط الكتاب الفلسطينيون بين الهوية واألرض
) 1995" (ثقافة المواجهة"ُيخبرنا دمحم شحادة في كتابه 

ب الفلسطيني المعاصر وهو يحتوي على دراستين في األد
 العالقة بين األرض واإلنسان متينة َّتحت االحتالل، بأن

األرض هي الوجه اآلخر . ا في الشعر الفلسطينيجدً
 .للشخصية الفلسطينية وهي األنا الثانية للفرد الفلسطيني

 
للشاعرة فدوى " كفاني أظل بحضنها"ترمز قصيدة 

ة في ّتعبر الشاعر. طوقان إلى الوحدة مع األرض
قصيدتها عن رغبتها في دفنها تحت تراب وطنها عندما 

وتحت  / وأدفن فيها /كفاني أموت على أرضها: "تموت
وأبعث  / ا على أرضهاًوأبعث عشب/ثراها أذوب وأفنى

 / اًوعشب / اًتراب /تعبث بها كف طفل نمته بالدي/زهرة
 األرض َّفالوحدة مع األرض مبعث للخلود ألن". وزهرة

تعبث بها ("ف عن والدة األطفال الفلسطينيين ّأم ال تك
هنا "وفي قصيدته بعنوان "). كف طفل نمته بالدي

يخاطب الشاعر توفيق زياد المحتلين اإلسرائيليين " باقون
ويستأنس باألماكن الجغرافية؛ كي يسلط الضوء على 

في : " العالقة بين الفلسطينيين واألرض والصمود فيقول
على صدوركم، باقون .. هنا /يلاللد، والرملة، والجل

وفي /كقطعة الزجاج، كالصبار/وفي حلوقكم/كالجدار
يمكننا  ولهذا يمكننا القول أنه ال". زوبعة من نار/عيونكم

 الواحد منهما َّالفصل بين األرض والهوية الفلسطينية؛ ألن
 .ّيغذي اآلخر

 
ا عن الهوية الوطنية في ًيتحدث األدباء الفلسطينيون أيض

فنرى . ٌا مع الهوية العربية ضمن سياقها اإلقليميعالقته
ينظر إلى " بطاقة هوية" محمود درويش في قصيدته ًمثال

الهوية الفلسطينية ضمن إطار عربي أوسع وأكثر 
ورقم بطاقتي خمسون /أنا عربي/ سجل: "شمولية

وفي ". وتاسعهم سيأتي بعد صيف/وأطفالي ثمانية/ألف
 الفلسطينية بالهوية قصيدة أخرى يدمج درويش الهوية

الجمعية العالمية مع الحفاظ على خصائصها المميزة 
ًفيغرد قائال ّوأمي لم تكن إال /كل الشعوب تزوجت أمي،: "ّ

ّ درويش في هذه العبارة يقر َّمن الواضح أن". ّأمي
بالتعددية الثقافية للهوية وانفتاح الهوية الفلسطينية على 

 .الثقافات العالمية
 
  
 

ف الثاني من القرن العشرين ظهور العديد من شهد النص
ًالكاتبات الفلسطينيات اللواتي أدين دور ا في ا وهامًا نشطّ

المقاومة الفلسطينية من أجل التحرير، كما دعون إلى 
تعرب . المساواة االجتماعية والمساواة بين الجنسين

) 1976" (الصبار"الروائية سحر خليفة في رواياتها 
" مذكرات امرأة غير واقعية"و) 1980 ("عباد الشمس"و
 وعي المرأة الفلسطينية متأصل َّعن إيمانها بأن) 1986(

في الوعي السياسي، لذلك فكفاح المرأة الفلسطينية من 
أجل الحرية االجتماعية هو جزء ال يتجزأ من الصراع 
الفلسطيني العام من أجل التحرير الوطني والحرية 

 .السياسية واالستقالل
 

تتوانى النساء الفلسطينيات عن الكفاح؛ لتحقيق هويتهن ال 
ّاالجتماعية والجندرية في مجتمع ذكوري، يحدد هوية 

في كلمة لها . المرأة عن طريق القرابة والروابط العائلية


  

 

  
  سامي قره. د

 فلسطني
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حول هوية المرأة الفلسطينية ودور النساء في المجتمع 
الفلسطيني أثناء المؤتمر الدولي للنساء العامالت في 

 أعلنت السيدة سائدة 1997نظمات غير الحكومية عام الم
نسيبة عضو مجلس إدارة المساعدة الطبية للفلسطينيين، 

ّ النظرة إلى النساء الفلسطينيات قد تبدلت من مخلوقات َّبأن
ضعيفة إلى عضوات نشيطات ومثمرات في المجتمع 

 حركة المقاومة الفلسطينية َّإن: "الفلسطيني، مضيفة
لكنها في الوقت ...  قوة كبيرة وثقة بالنفس منحت المرأة

نفسه لم تفلح في تحقيق مكاسب كثيرة في كفاحهن من 
 ".أجل الحرية االجتماعية والمساواة

 
رحلة "ّتقدم الشاعرة فدوى طوقان في سيرتها الذاتية 

ا للنساء بوصفهن العبات ًا دقيقًوصف) 1990" (جبلية
من منظور أساسيات في النضال الوطني الفلسطيني 

ا ًويمكن قراءة النضال الوطني الفلسطيني مجازي. نسوي
على أنه استعارة لكفاح المرأة ضد االضطهاد والقمع 

ومنذ طفولتها كانت . الذكوري، وتحقيق هويتها األنثوية
الراوية التي تتحدث بصوت فدوى غير متأكدة من هويتها 

ول في تردد وتق. ا مع ذاتهاًا ووجدانيًوغير متصالحة فكري
ثم أصبح أنا نفسي غريبة عن نفسي، : "قرارة نفسها

من أنا؟ من : وأظل أكرر في تفكيري الصامت هذا السؤال
ّأنا؟ وأردد اسمي في تفكيري عدة مرات، ولكن اسمي 

ّا عني، وال يدل على أي شيءًكان يبدو غريب وفي ". ّ
ّمكان آخر من سيرتها الذاتية تروي فدوى حادثة مع أمها 

 بأنها ال شيء، وال مكان لها في أسرتها التي أشعرتها
ّا ما سمعت أمي تذكر طرائف ونوادر ًكثير: "تعيش معها

ّعن طفولة إخوتي مما كان يثيرنا نحن الصغار فنضحك، 
ا عن طفولتي، نادرة ًا أن تروي شيئًوكنت أنتظر دائم

، أو حادثة طريفة طرافة الحوادث التي ترويها عنهم، ًمثال
فأبادرها . لذي كنت أنتظره لم يكن ليأتي قطولكن دوري ا

ًاحكي لنا يا أمي شيئ: بالسؤال بلهفة طفولية ا عني، ماذا ّ
كنت أفعل؟ ماذا كنت أقول؟ با احكي، ولكنها لم تكن 
لتبل غليلي، ولو بذكر طرفة تافهة، وأنكمش في داخلي، 

ال شيء، ليس لي مكان في إنني : أحس بال شيء
 إعالن مناهض َّة فدوى إالفما سير. "…ذاكرتها

الغتراب النساء وإهمالهن وحرمانهن من تحقيق ذواتهن، 
 النساء لهن شخصيتهن وأصواتهن في َّوفيها إشارة إلى أن

 .النضال الوطني وفي بناء مجتمعهن
 
  
 

ّيحدثنا رشيد خالدي في كتابه  " الهوية الفلسطينية"ُ
ن أشكال ّ الفلسطينيين لم يحققوا أي شكل مَّبأن) 1997(

ُ وقبله أجبر 1948االستقالل في وطنهم، ومنذ عام 

الشعب الفلسطيني على العيش في الدول العربية المجاورة 
ُوفي الشتات كأقليات إثنية، ولم يسمح لهم بالتأكيد على 

ا من خالل المؤسسات المدنية ًا أو تمثيليًهويتهم قانوني
ان ّ على ذلك، تم حرمًعالوةو. التابعة لتلك الدول

ا، ولهذا السبب ًالفلسطينيين من التعبير عن قضيتهم سياسي
. ا فيه الحديث عن هوية فلسطينية نقيةًقد يكون ربما مبالغ

ُوفي واقع األمر ينظر إلى الهوية الفلسطينية مقابل 
 .الهويات أو القوميات العربية األخرى

 
 عن 1977 آذار 31نقلت إحدى الجرائد األلمانية في 

هو سياسي فلسطيني يعتبر أحد أهم قادة زهير محسن و
ال يوجد فرق بين : "ًحزب البعث العربي االشتراكي قائال

أردني وفلسطيني وسوري ولبناني، فجميعنا جزء من 
ّنحن نشدد على هويتنا الفلسطينية ألسباب . وطن واحد

 نشجع بناء هوية ْفمن مصلحة العرب أن. سياسية
ويفند ". وية الصهيونيةا للهًفلسطينية منفصلة تكون نقيض

وهو من (الصحفي العربي األمريكي جوزيف فرح 
المحافظين المتطرفين ومعروف بمعاداته للعرب 

أحقية وجود أرض فلسطينية في مقالة له ) والمسلمين
: ويقول) 2000" (أساطير من الشرق األوسط"بعنوان 

لم تكن فلسطين موجودة من قبل ككيان قائم بذاته، وال "
ة اسمها اللغة الفلسطينية، كما ال يوجد ثقافة يوجد لغ

ُفلسطينية مميزة، ولم يكن هناك أرض تعرف باسم 
فالفلسطينيون هم عرب ال . فلسطين ويحكمها فلسطينيون

) ا اختراع حديثًوهؤالء هم أيض(يختلفون عن األردنيين 
 ".والسوريون واللبنانيون والعراقيون وغيرهم

 
ا متى وكيف وبأي ًبحسب رشيد خالدي ليس واضح

طريقة أصبحت فلسطين أمة في عقول الشعب الذي 
ًيسمي نفسه شعب  .اًا فلسطينيّ

 
  
 

. للدين دور مركزي في تشكيل الهوية الفلسطينية
وبعبارات عامة تشير الهوية الدينية إلى إيمان شعب ما 

داته الدينية، والطريقة ّبدين معين، ومدى ارتباطه بمعتق
 .تلك المعتقدات في حياته اليومية فيها عن رالتي يعب

 
ّيعرف الفلسطينيون أنفسهم على أنهم مسلمون 
ومسيحيون، ويعيش المسيحيون أقلية ضمن أغلبية 

ا ًا كبيرً الفلسطينيين أدوا دورَّوعلى الرغم من أن. مسلمة
في النضال الوطني الفلسطيني فقد ضعف دورهم 

الحركات ا النتعاش ًالسياسي والنضالي بشكل ملحوظ نظر
 المسيحيين والمسلمين َّلكن. اإلسالمية في الشرق األوسط

ا بسالم ووئام على الرغم من المفاهيم الخاطئة ًيعيشون مع
وإذا . المستورة التي يضمرونها عن بعضهم البعض

 َّا سنجد أنًوضعنا المفاهيم الدينية والعقائدية جانب
لهم ّالمسيحيين والمسلمين الفلسطينيين موحدون في نضا

 .الوطني
 

تحتوي الكتب الدينية على سرديات كبرى ونصوص غير 
ّقابلة للتشكيك تحدد كيف نعيش وكيف ننشئ الواقع الذي 

ُ الدين والكتب المقدسة ال ينشئان الواقع َّلكن. نعيش فيه ّ
الذي نعيش فيه فحسب، بل يصبحان هما الواقع المعيشي 

نا ويتحكمان ُنفسه، وبهذه الصفة فهما يمليان علينا سلوك
على سبيل المثال، تؤخذ تعاليم القرآن الكريم . بها

. ا سلوكيةًا حتى أصبحت أنماطًبخصوص الجهاد حرفي
وفي الحقيقة تسعى الحركات اإلسالمية بعزم صادق 
لتحقيق الحرية الوطنية، وتستقي فلسفتها للنضال الوطني 
من القرآن الكريم، وبالنسبة لها الجهاد ضد االحتالل هو 

ول ابن خلدون مؤسس علم يق. ّبمثابة حرب مقدسة
ّمي ينظر إلى الحرب المقدسة  المجتمع اإلسالَّنإاالجتماع 

سالة عالمية وعلى نها واجب ديني ألن لإلسالم رأعلى 
. قناع جميع البشر على اعتناق اإلسالمإالمسلمين واجب 

 النضال َّوهكذا فإنه بالنسبة للحركات اإلسالمية فإن
ّو واجب ديني مقدس، وعن طريق تحديد مفهوم الوطني ه

المقاومة ضد االحتالل فالحركات اإلسالمية في فلسطين 
تعيد بناء الهوية الوطنية والثقافية الفلسطينية على أساس 

 .اإلسالم السياسي
 

 الخالصة
 

ّيحدد الفلسطينيون هويتهم القومية والثقافية من خالل 
ك عامالن أساسيان عالقتهم مع األرض الفلسطينية، وهنا

عامل : لهما أثر بالغ على نمو الهوية الفلسطينية هما
ّكما تتحدد الهوية الفلسطينية عن . اللجوء وعامل الشتات

طريق ربطها بالهوية العربية الشاملة، وهي هوية تتسم 
والسياسية ّبالتعقيد وتعدد األبعاد كما المراحل التاريخية 

ر بها النضال الوطني ّ يزال يمالّالمتالحقة التي مر و
   الفلسطيني
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 للمفكر" جدل القنوات المغلقة"ا كتاب ًقرأت مؤخر 
 مشاكل المجتمع فيهالراحل حلمي شلبي، يتناول 

ال من حيث  ،ي، لكنه ال يتناولها كما اعتدناالمصر
  .لعالجاألسباب وال ا

 
 ، يبحث في العمق عن جذور مام الكاتب رؤية مختلفةِّيقد

يمكن أن نطلق عليه  نراه على السطح من مشكالت أو ما
 َّ، ليكتشف ويكشف لنا أنيعاني منها المجتمع" أمراض"

فهو يتناول  . من تلك المشكالت ذات جذور مشتركةاًكثير
 وكيف ،ية لنشأة الدولة المصرية الحديثةالجذور التاريخ

أثرت هذه النشأة على العالقة بين السلطة والفرد، وبين 
 الدولة المصرية منذ نشأتها َالدولة والفكر، ويرى أن

نتاج الزراعي والصناعي اهتمت بالحداثة في اال
لكن هذه الحداثة لم تصل للفكر السياسي الذي  ،والتجاري

أتت نشأته بعد ذلك ال ليعبرعن طبقة معينة، ولكن ليبحث 
 َّه عن دور داخل الدولة، لذا يرى الكاتب أنل

الفكرالسياسي المصري ولد في حالة تبعية، فالدولة هي 
التي صنعت المفكر وليس العكس، مما جعل الفكر 
المصري في أزمة شديدة الخصوصية مع الدولة إذا أراد 
التعبير عن نفسه بشكل منفصل ألنه يضع طبيعة الدولة 

  .نفسها في حالة تساؤل
 
) المواطن(ما أثرت طبيعة نشأة الدولة كذلك على الفرد ك

 تكون َّوقدرته على تحقيق ماهيته الخاصة التي تتطلب أال
، كفرص صادرة ألي مجال من مجاالت الحياةهناك م

العمل السياسي أو تحسين شروط الحياة االجتماعية، وهنا 
د يجد الفرد نفسه أمام قناة مغلقة ال يمكن النفاذ منها لتجدي

الحياة السياسية أو خلق قنوات فعالة لتداول السلطة، وهذا 
يرجع لفلسفة الدولة السياسية التي تقوم على مبدأ تجريد 

اغ فكرة اإلنسان المصري من ماهيته السياسية، وإفر
أي تجريدها من العامل الحاسم  ،الحياة من بعدها السياسي

  .اًفي تحديد مصير الفرد والدولة مع
 

مكانية حدوث إتب إلى الحياة االجتماعية و الكاوينتقل
 َّ، فيؤكد أن اجتماعي في ظل طبيعة السلطة هذهحراك

 رغم أنها –ا ا شديدًًقنوات الحراك االجتماعي ضيقة ضيق
 –تتمتع بهامش حركة ال تتمتع به القنوات السياسية 

فالمواطن قد ينشيء قنواته الخاصة للحراك االجتماعي 
 يجرؤ ، لكنه الإلداري أو الماليلقانون االتي تخالف ا

   .على مخالفة النظام السياسي
  

أما الحالة  ،حالة األولى قد يلقى بعض التسامحففي ال
 َّ أنَّالثانية فهي خط أحمر ال يجرؤ على المساس به، إال

هذه القنوات ال تسفر عن أكثر من تحسن مظاهر الحياة 
ماعية  االجت التحوالتَّلذلك نجد أن .من مأكل وملبس
س نتيجة طبيعية  على تدخل الدولة وليًالكبيرة حدثت بناء

عمليات صالح الزراعي وإلللحراك االجتماعي، كقانون ا
، ثم االنفتاح االقتصادي في التأميم في العهد الناصري

السبعينات، وفي العقود األخيرة ظهر عامالن حاسمان في 
دي نفتاح االقتصاإلسياسة ا :ماعيعملية الحراك االجت

 الحر، ثم هجرة التي تطورت لعملية الخصخصة والسوق
  .دول الخليجإلى العمالة المصرية 

 
لكن هذا الحراك خارج سياق اآلليات التقليدية التي تتسم 

لية ومكافأة العمل واالبتكار، فهي قنوات يحفرها عابالف
،  والتلهف على تحقيق الثروة بسرعةالفرد بنفسه بالعجلة

ء قناة فعلية تعمق قدرته على لكنه فشل في انشا
االستمرار، فالرغبة في الرقي االجتماعي وتحسين 
الظروف االجتماعية لم تصدرعن شعور بالحق الطبيعي 
وإنما صدرت عن شعور بالخطر مما أدى إلى إعالء 
شأن الممارسة التي تحقق المكاسب االجتماعية على 

  .حساب المبدأ السياسي أو األخالقي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بطبيعة قضية غاية في األهمية تتعلق إلى كاتب وينتقل ال
 فإذا كان ؛السلطة وعالقتها باألفراد، وهي قضية التعليم

التعليم أداة منهجية للتعرف على موضوعات العلم فإن 
ة للمنهج هذه األداة تحتاج إلى حرية الفكر التي تشكل حماي

عداد المباشر لعقلية الطالب إلهو االعلمي، والتعليم 
 الطالب المصري َّ، لكنوتدريبه على السلوك الفكري

عداده وتدريبه على طاعة النص في المقرر إيجري 
ا بعد ذلك لطاعة أي نص آخر التعليمي مما يجعله مستعدً

فيربط الكاتب بين المواطن  .دون اخضاعه للنقد العقلي
ا على ً فلم يعد قادرالذي استلبت منه ماهيته السياسية

ممارسة أي فعل سياسي والطالب الذي سلبت منه ماهيته 
 ما يتعلمه، ا على التفكير وإعمال العقل فيًفلم يعد قادر

ا على صورته ًا تعليميً النظام السياسي ينتج نظامَّويرى أن
 ا ألهدافه المتمثلة في استالب ماهية األشياءًومقاسه ووفق

 ".وماهية الطالب الفكرية ة،ماهية المواطن السياسي"
 
فكرة السلطة في المجتمع إلى   يتطرق الكتابَّثم

ا ًا واجتماعيًفيرى أنه مجتمع أبوي سياسي ،المصري
 فاألبوية منهج تفكيري وسلوكي يقوم على أساس .اًوثقافي

على سلطة " في المنزل والعمل والسياسة"استحواذ األب 
 ينافسه عليها أو ْاتخاذ القرار بصورة ال تسمح ألحد أن

يناقشه فيها، وتبقى قنوات التعبيرعن الرأي أو تداول 
السلطة أو الحراك االجتماعي قنوات صورية وتصادر 

 فالسلطة ال تعرف .علةاأي محاولة النشاء قنوات أخرى ف
التجزئة أو المشاركة واستتباب األمن والنظام عندها ال 

منافس يتحقق إال بنفي اآلخر والتخلص من وجوده ك
  .محتمل

 
 المشاكل التي طفت على السطح في َّويرى الكاتب أن

السنوات األخيرة والتي لم يستطع المجتمع التخلص أو 
حتى الحد منها، ترجع أسبابها لهذا االنغالق مثل الزواج 
العرفي الذي يرى أنه قناة من قنوات التعبير العاطفي 

 تعيق أنشأها الشباب في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية
عملية الزواج بشكلها وشروطها المعروفة، كذلك 
الدروس الخصوصية هي محاولة اليجاد مجال للحراك 

 .االجتماعي الذي أغلقت قنواته الطبيعية
 

 لدور الفرد والدولة في دفع حركة َّثممن يتعرض الكاتب 
 النفوذ الذي تتمتع به الدولة في مصر َّ فيرى أن،التقدم

 يتحكم في هذه ْيعية ألنه يستطيع أنيتجاوز الحدود الطب
صر يمكنه دفع  الحاكم في مَّنإا، بل ًا وإيجابًالحركة سلب

، ثم يأتي حاكم آخر ليدفعها في االتجاه الدولة في اتجاه ما
وتاريخ مصر  دون أية اضطرابات أو قالقل،من المضاد 

ا ًا وفقًالحديث يظهر قدرة الدولة على تشكيل المجتمع طبقي
حداث قطيعة إلنظام السياسي، ويستطيع كل نظام  الما يراه

هذا الدور ال يقتصر على و .قبله طبقية وسياسية مع ما
لفكر كذلك، إلى اتوى السياسي واالقتصادي بل يمتد المس

ري سنجد عدم تاريخ تطور الفكر المصإلى فاذا نظرنا 
حداث تراكم بسبب تدخل الدولة في إقدرة هذا الفكر على 

 يتوقف  التراكم هذه، فنجد الفكر المصريعرقلة عملية
عياء والجهد الذي يصيبه إلفي منتصف الطريق نتيجة ا

من الضغوط الواقعة عليه، أو نتيجة قهر المفكر لنفسه 
ا من تعرضه وتعرض فكره للقهر الخارجي، مما ًخوف

يجعل الفكر يترهل ويشيخ عندما اليصل لما يريده وال 
رغبة فيه أو يحفزه على يعود شيء مما أنتجه يثير ال

مكانات العقل ويشوهه، إذا كان القهر يعطل إو. االستمرار
ا، فهو يمسخ العقل ويشوه ًفإن الخوف من القهر ال يقل أثر

ا وال يصنع ً، فالعقل المرتعش ال ينتج فكرالوجدان
فنجد المفكر والباحث في هذه الظروف يراقب  .حضارة

 ويحاسب نفسه -رقابة  وهذه أسوأ أنواع ال–كلماته وفكره 
ا ًا محافظً يحاسبه السلطان فيصبح فكره تقليديْقبل أن

 َّفهو يعرف أن .ويبتعد عن الموضوعات التي قد تهلكه
السلطة لن تتردد في ممارسة صالحياتها الكثيرة وهو 

 تشكل ْا، فال قنوات شرعية يمكن أنًأمامها ال يملك شيئ
  توازناثحدإعلى  عليها وال رأي عام قادر اًضغط

  عالمية تصفإلصحي بين الخصوم السياسيين، فاآللة ا
 .الخ...م بالخيانة أو العمالة أو التطرف معارضي النظا

 
سلطة في النسق  بين فكرة الاًويرى الكاتب تطابق

 في النسق السياسي ، فاألب ، والسلطةاالجتماعي الثقافي
وع لسلطة مطلقة ال تقبل نتاج نموذج الخضإيعيد 
إلى ظام األبوي يجعل الشخص الذي يصل ، والنكةالمشار

 الخضوع المطلق، ومن هنا تمارس َّلسلطة ال يقبل إالا
جهاض أي شكل تنظيمي مهما كان ضعفه إالدولة باقتدار 

 .اًا أو فكريًا، اجتماعيًا أو سياسيًنقابي: ا كان مجالهًوأي
 

 :الخالصة
طبيعة  لها َّر فيرى أنيحلل الكاتب طبيعة الدولة في مص

لذلك ال تقبل بفكرة تداول أي أنها سلطة فوقية  ،ميتافيزيقية
ا يتوافق مع التحوالت ًا طبيعيً، وال تعتبرها أمرالسلطة

هذه الطبيعة تجعل رئيس الدولة يكتسب هالة  .االجتماعية
  متعالية تنبع من فكرة السلطة في الوجدان االجتماعي،

إطار هرمي فتتحدد مكانته في ) المواطن(أما الفرد 
ثقل الطبقات يوضع في قاعدته ويصبح عليه تحمل كل 

قمة الهرم االجتماعي أو إلى التي تعلوه حتى نصل 



  


 

 

 
 مىن مشاخ
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 شروط البقاء َّمن في القاعدة ال يجد أمامه إال .السياسي
وحدها يناضل من أجل الحفاظ عليها، بينما يتمتع من في 
القمة والمحيطون بها بكل شكل رفيع من أشكال 

  .اع بالحياةاالستمت
 

فكرة السلطة في الوجدان االجتماعي القائم على السلطة 
ا لتحمل هذا البناء األبوية هي التي تجعل الفرد مستعدً

 يشكو، وإذا اشتكى كان ْدون أنمن الهرمي فوق كتفيه 
نطق تخفيف العبء وليس المنطق الذي يوجه شكواه هو م

ن حقه ا مً فالفرد ال يصوغ حياته انطالق.التحرر منه
الطبيعي فيها، وإنما من منطق البقاء، منطق الحدود الدنيا 

   .التي تضمن استمرار البقاء
  

، )طبيعة وجود الفرد( هذا التفاوت الكبير بين الفيزيقا
الفكر  جعل) طبيعة وجود الدولة في مصر( والميتافيزيقا

المصري مع بداية نشأة الدولة الحديثة أمام طريق 
ا ًا على مقاسها ووفقًر يلعب دوْه أنمسدود، السلطة تريد

 يعقلن كل شيء ْ، لكن الفكر يريد بطبيعته أنالحتياجاتها
بحيث يكتسب الشيء مبرر وجوده من الضرورة ال من 
ا القسر، فأدرك أنه يواجه قوة تمثل ماهيتها الخاصة تضادً

ا لها وهي تمثل ًا مع ماهيته كفكر، فهو يمثل نفيًصارخ
إما الصدام في مواجهة غير  : أحد أمرينا له، والنتيجةًنفي

، أي يتخلى عن ماهيته اًعادلة وإما أن يبقى الفكر محافظ
 .اً يكون فكرْنأ َّويصبح أي شيء آخر إال

 
وإذا نظرنا إلى المجتمع سنجد أنفسنا أمام مجتمع ضعيف 
أو متهالك على كل مستوى فكري أو علمي أو سياسي أو 

ولة بوصفها الشيء الوحيد وهنا ستبرز سلطة الد تنظيمي،
 وإذا كان . يمتلك القدرة على الحركة والفعلالذي

 قوة المؤسسات وارتفاع كفاءتها يعطي َّالمفترض أن
للدولة قوة حقيقية ويضمن سالمتها واستمرارها فإن هذا 

ا من ًينطبق على الحالة الطبيعية عندما تكون الدولة جزء
لدولة ترى في قوة حركة المجتمع وتطوره، أما إذا كانت ا

ا لها فإننا نصبح إزاء قوة مفارقة المؤسسات تهديدً
ا، وتحاول قهر ًللمجتمع تتغذى عليه دون أن تعطيه شيئ

 .روحه واستالب ماهيته
 

 المخرج من هذه التناقضات يكمن في َّيرى الكاتب أن
ضرورة دمج الدولة في الجسم االجتماعي الطبيعي بحيث 

ع وقوتها من قوة مؤسساته تستمد وجودها من المجتم
ا عن الجسم ًوتنظيماته وال يصبح وجودها غريب

ه يختم بحثه وتأمالته بسؤال َّلكن .ا لهًاالجتماعي ومعادي
   كيف؟: ترك لنا حرية أو عبء اإلجابة عليه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ْانضمت المراة الكردية إلى صفوف الحركة التحررية الكردية في سوريا منذ تاسيسها في الخمسينيات  من ْ

في صفوف ) االب ،االخ ،الزوج (رجال عائالتهن مر على النساء الالتي يعمل احد َالقرن المنصرم، واقتصراال
، أقترح إنشاء تنظيم نسائي مرادف 1957ولدى تأسيس أول تنظيم سياسي كردي في سوريا عام . الحزب

للحزب، إال إن الفكرة بقيت في مرحلتها الجنينية نتيجة الظروف الغيرالمؤاتية لتنفيذها حيث التخلف السائد في 
  .ع الصعد آنذاكالمجتمع الكردي على جمي

 
وعلى الرغم من وجود حاالت فردية إال أن المشاركة السياسية للمرأة الكوردية في كوردستان سوريا بقيت 

عندها تغيرت نظرة المرأة لمفهوم العمل السياسي وضرورة النضال من أجل تحررها  .شكلية حتى الثمانييات
وعي المرأة بذاتها وكينونتها كان لتبني الحركة فإلى جانب نمو . كإمرأة وفي سبيل قضية شعبها المضطهد

  . الكردية شعار تحرير المرأة أثر ايجابي على تطور الوعي المعرفي لدى المرأة نفسها
  

وباإلضافة إلى أثر العامل الذاتي ودور الحركة الكردية في دفع المرأة للعمل والنضال، كان لنشاط حزب العمال 
تحرير (بين النساء، حيث تأثرت المرأة الكردية بشعار الحزب ،" كبيرا" وراالكردستاني في كردستان سوريا د

والجدير بالذكر كان . ، وإلتحقت به بأعداد كبيرة للنضال من أجل حريتهن وحرية الوطن)وتوحيد كردستان
 المسلح لتغاضي السلطة البعثية الحاكمة في سوريا عن نشاط الحزب أثر في إلتحاق أكبر عدد من النساء بالكفاح

وناضلت الكثير من . باإلضافة لقناعتهن بضرورة النضال من أجل نيل شعبهن المضطهد حقوقه المشروعة
النساء في صفوف الحركة التحررية الكردية وعملت لنشر ثقافة قبول اآلخر للمرأة ولتبني فكرة ضرورة 

  .ه الوطني مشاركتها في مجال السياسة ال سيما إن الشعب الكردي يناضل من أجل تحرر
 

وبعد تفكك االتحاد السوفييتي السابق والمنظومة االشتراكية وانتهاء الحرب الباردة، تغيرت الكثير من المفاهيم 
اآليديولوجية في العالم وتأثرت الحركة الكردية بدورها بتلك التحوالت، وتراجع مفهوم ضرورة العمل التنظيمي 

وبالرغم من االنتكاسات في الكثير من األحيان ما زالت المرأة . ةالحزبي في المجتمع عموما وبين النساء خاص
 2004وفي انتفاضة آذار. الكردية تعمل لترتقي لمستوى عدالة قضية شعبها وقضيتها اإلنسانية في اآلن نفسه

  .والنشاطات التي تلتها، أثبتت إنها ال تقل بطولة ووعيا عن الرجل
 

. مل السياسي نرى ضرورة وضع شعار تحررالمرأة في الميدان العمليوإلتمام مشاركة المرأة الفعلي في الع
إذ إن نضال المرأة وإنضمامها لصفوف األحزاب الكردية لم . فهو بحاجة لدراسة معمقة لتبيان ما المقصود به

يتخطى الخط األحمر بعد، والمتمثل في المهادنة والمساومة والتمسك بكافة موروثات الماضي المعيقة للفكر 
فهي بعيدة عن مراكز القرار في تلك التنظيمات ولم تتطرق بعد ميادين العمل السياسي الجاد البعيد . إلنسانيا

  .عن التنظير والشعاراتية التي جمدت العقل والفكر الكرديين
 

ولكي تتخطى المرأةالكردية مرحلة الجمود في حياتها ونيل حريتها المسلوبة ال بد من تضافر جهودها مع 
    في النضال لنيل الشعب الكردي حريتهالرجل
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  بنيامين نتنياهو إلى تجميد قرار ضم " اإلسرائيلي"ّاضطر رئيس الوزراء

، والتجميد )1/7/2020" (إسرائيل"المستوطنات وغور األردن وشمال البحر الميت إلى 
ّعني تراجعا، فالتوجه ظل كما هوأو التأجيل ال ي ، ولكن ثمة أسباب تحول دون تحقيقه في ً

الحاضر، وفي مقدمتها الخالفات الشديدة بين الحكومة والجيش وأجهزة الوقت 
)  المخابرات الخارجية-الموساد(و)  المخابرات الداخلية-الشين بيت(المخابرات الثالث 

، حيث ترى هذه الجهات المخالفة لقرار نتنياهو أن قرار ) استخبارات الجيش-أمان (و
ضم األراضي، وهو ال يحتاج إلى إعالن قانوني، ًالضم قائم فعليا بتوسيع االستيطان وق

ًيثير ردود فعل ضده فلسطينيا وعربيا، والسيما أردنيا  ً ً، وعالميا، من ً)حكومة وشعبا(ًّ
جانب االتحاد األوروبي وروسيا والصين ودول إسالمية عديدة، وتملمالت أمريكية 

  .جديدة بالرغم من تأييد الرئيس دونالد ترامب لقرار الضم
 

بتجميد أو تأجيل الضم ال يعني وقف االستيطان، فمصادرة " اإلسرائيلي" القرار إن
األراضي الفلسطينية وتجريفها وتمزيقها قائم على قدم وساق، بقرارات عسكرية 

بتنفيذها دون ضجيج بما فيها هدم المنازل وتدمير " السلطات"وإجراءات إدارية تقوم 
ّ للبقاء، ولعل إصرار نتنياهو على عملية الضم إمكانية االستقرار وجعل البيئة طاردة

فألنه يريد اختتام حياته السياسية بعمل تاريخي كما يعتقد، دون أن ننسى غرضه الخاص 
  .ّوهو التهرب من دخوله السجن بسبب تهم فساد كبرى

 
ًومن هنا كان االختالف شاسعا وعميقا بين فريق نتنياهو وبين  ً

ن هناك خشية حقيقية من ًالفريق المعارض، خصوصا وأ
ًاإلقدام على مثل هذه الخطوة، التي أثارت جدال واسعا  ً
وتداخالت إعالمية وسياسية مختلفة داخل المجتمع 

، ليس فيما يتعلق بالتوقيت وحجم األراضي أو "اإلسرائيلي"
الطريقة التي ستتم فيها، بل حول الهدف والوسيلة والتحديات 

ً، علما بأن ليس ً"قانونيا"ان الضم ّالتي ستواجهه، السيما إذا ك
" اإلسرائيلية"؛ ألن فرض القوانين "شرعي"كل ما هو قانوني 

  على األراضي الفلسطينية المحتلة، يتعارض مع قواعد القانون
، ناهيك عن الشرعة الدولية 1977 وملحقيها لعام 1949 الدولي واتفاقيات جنيف لعام 

ّم المتحدة الذي ال يقر بمبدأ الضم واإللحاق لحقوق اإلنسان وبشكل خاص ميثاق األم
والحصول على مكاسب سياسية جراء االحتالل، وهو ما يتعارض مع قراري مجلس 

 181، مثلما يتعارض مع القرار 1973 لعام 338 و1967 لعام 242األمن الدولي 
  .1949 الخاص بحق العودة لعام 194 وللقرار 1947الصادر عن الجمعية العامة لعام 

 
، "إسرائيل"ويعتقد الفريق المعارض لنتنياهو أن قرار الضم سيعود بالضرر الكبير على 

ولهذا دعا إلى التأمل والتفكير والحذر قبل الشروع بتنفيذه، وهو يفضل الضم الواقعي 
ّعلى قضم األراضي بالتدرج " إسرائيل"على الضم القانوني، فاألول يعني إقدام 

ً، لكي يصبح األمر الواقع واقعا بعد ي في الوقت الحاضرنوبالتراكم ودون إعالن قانو
على نحو هادئ ودون " اإلسرائيلية"حين، وذلك بتحقيق األهداف وتلبية الطموحات 

استفزاز المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه فإن هذا اإلجراء يساهم في تقليل حجم األعباء 

، حيث 1967ذ احتاللها العام على هذا النهج من" إسرائيل"والمسؤوليات؛ وقد سارت 
ضمت تحت عنوان األمر الواقع مساحات كبيرة من األراضي الفلسطينية بما فيها القدس 

  .والضفة الغربية دون إعالن في البداية
 

، وحين جاءت راضي وأقدمت على بناء المستوطناتوخالل سنوات راكمت قضمها لأل
كانت قضية ) 1993-1991 أوسلو -مدريد" (اإلسرائيلية "-المفاوضات الفلسطينية 

المستوطنات وتبادل األراضي والحدود، مادة أساسية في المفاوضات، األمر الذي جعل 
لالتفاق ويتم على طريق الحوار ال " اإلسرائيلية"يخضع من وجهة النظر " مبدأ الضم"

 هو اليوم أن هذا األسلوب" اإلسرائيليين"عبر القوة واإلكراه، ولهذا يعتقد فريق من 
  ً.األنجع واألسلم واألقل كلفة واألكثر أمنا

 
على إخضاع " إسرائيل"أما الثاني وهو الضم القانوني فهو إعالن مباشر من جانب 

ًأراضي فلسطينية لسيادتها، الذي سيلقى رفضا فلسطينيا وعربيا وممانعة واعتراضا  ً ً ً
 1987ة الحجارة العام ًدوليا وبالتالي سيثير مواجهات وانتفاضات، كما حصل في انتفاض

، بعد انقضاء الفترة األولى من اتفاقية أوسلو دون حل للقضية 2000وانتفاضة العام 
  .الفلسطينية

 
، ني مع السلطة الوطنية الفلسطينيةوسيكون من تبعات الضم القانوني إنهاء التنسيق األم

حل "ر ًوالقضاء على أي إمكانية لتسوية مقبولة في المستقبل، خصوصا بطي خيا
ً، وهو ما يمكن أن يخلق وضعا جديدا "الدولتين بمساحتها الجديدة وحدودها " إلسرائيل"ً

الواسعة ومستوطناتها المبعثرة وجدارها األمني المتعرج، إضافة إلى الكلفة المادية 
والجهود األمنية واالحتكاكات واالشتباكات المحتملة مع الفلسطينيين، بما سيعيد الصراع 

 األول، أي المواجهة العسكرية وخيار المقاومة المسلحة، ناهيك عن تداعياته إلى المربع
، والذي قد يضع اتفاقية وادي عربة أمام الحازمعلى الحدود الشرقية، برد الفعل األردني 

  .ّتحديات جديدة
 

وإذا ما أخذنا بنظر االعتبار تراجع المساعدات الدولية وتفشي وباء كورونا، فإن هذا 
ّتمعا فلسطينيا غارقا في الفقر والعوز والمرض، السيما في ظل حصار غزة سيخلق مج ّ ً ً ً

ً عاما، وستكون تلك األوضاع بمثابة قنابل غير موقوتة ومفخخات 13الذي يستمر منذ 
 "اإلسرائيلي"ي أي وقت في الداخل جاهزة لإلنفجار ف
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 د عبد الحسين دمحم باقر نوشين المعروف بمؤسس المسرح اإليراني الحديث في عام ول

أبدى في طور شبابه . 1971  في مدينة مشهد، وفارق الحياة في موسكو عام1905
، وهو أول طيار في )1921-1892( مع حركة الكولونيل دمحم تقي خان پاسبان اًتعاطف

للجندرمة اإليرانية في خراسان وقام بمحاولة  ا أصبح قائدً،القوات المسلحة اإليرانية
إنقالب في خراسان وأعلن الحكم الذاتي فيها وأسس الحزب الديمقراطي، ثم قمع من قبل 

 في اًبة األكثر غليانعاصر نوشين الحق لقد. 1921الحكومة المركزية وأعدم في عام 
ّوز الخمس سنوات، إال  نشاطه الفني في إيران لم يتجاَّوعلى الرغم من أن. تاريخ إيران

 انهى ْتميز في شبابه بالتفوق الدراسي، وبعد أن. أنه تميز باإلبداع واالستمرارية واالنتاج
رسل في أول بعثة ُالدراسة المتوسطة في مدرسة دار الفنون الشهيرة في طهران، أ

و بسبب تعلقه بالمسرح أختار دراسة الفن . 1918دراسية إيرانية إلى فرنسا في عام 
المسرحي في الكونسرفتوار الفني في مدينة طولوز الفرنسية، على الرغم من معارضة 

 ليعود 1922نهاء الدراسة في عام إستطاع او. ن في وزارة التعليم اإليرانيةالمسؤولي
وخالل فترة دراسته في فرنسا تعرف على األفكار اليسارية إضافة إلى . بعدها إلى إيران

  .س مسرح حديث في البالدالفن المسرحي وحلم بتأسي
 

التي أدارها العقيد مين پاشيان، وتعرف " الموسيقى"التحق في طهران بمحرري نشرة 
على نخبة بارزة من المثقفين من أمثال مجتبى مينوي وبزرگ علوي وصادق هدايت 
وپرويز خانلري ونيما يوشيج، وجميعهم من رواد األدب اإليراني الحديث، إضافة إلى 

شخصيات يسارية إيرانية وعلى رأسهم الفليسوف والقيادي في الحزب تعرفه على 
وأرسى نوشين بذلك عالقة وطيدة مع الشيوعيين . الشيوعي اإليراني تقي آراني

  .اإليرانيين لفترة إستمرت حتى قبيل وفاته
 

 البالد تمر بمرحلة جديدة حيث كان المجتمع يسعى إلى َّعند عودته إلى إيران وجد أن
فالمشاهد . نائه في الميدان الثقافي، ومن ضمنها الحاجة إلى إعادة بناء المسرحإعادة ب

التقليدية مثل مراسيم عاشوراء والمراسيم الدينية وتقديم العروض على خشبة توضع 
السائدة آنذاك، تتعارض مع ) رو حوضي(على حوض النافورة في وسط باحة البيوت 

في عام ) الديمقراطية(ت من ثورة المشروطة متداوفي فترة . تطلبات المسرح الحديثم
، 1941السوفييتي إليران عام -نهيار حكم رضا شاه إثر الغزو البريطاني ا وحتى 1905

عتقد عبد الحسين نوشين إنه من غير او. ن الفنانين إعادة بناء المسرححاول عدد م
المحلي، بل على الممكن إعادة بناء المسرح اإليراني باالستناد إلى المسرح التقليدي 

بة حديثة خاضها هي عرض مسرحية وكانت أول تجر. أسس الفن المسرحي الحديث
 كتعبير عن تأثره 1933للكاتب الدرامي الفرنسي مارسيل پانيول في عام " سم الشعباب"

ستعارة النصوص القديمة اإليرانية في تقدديم مسرحياته ااول كما ح. بالمسرح الغربي
للملحمي أبو القاسم " الشاهنامة"ث مسرحيات مقتبسة من ملحمة بشكل حديث، وقدم ثال

 بمناسبة الذكرى األلفية لميالد الشاعر الملحمي أبو القاسم 1934فردوسي في عام 
شتهر نوشين كمسرحي اذلك وإثر . فردوسي، وقام نوشين بدور رستم بطل الشاهنامه

ستفادة الإلى موسكو وباريس ل) نوشين(يان ُبعدها سافر مع زوجته لرتا هايراپت. متجدد
  .من تجارب الفن المسرحي في هذين البلدين

  
، ساد جو من الحريات 1941ثر سقوط رضا شاه في السادس عشر من أيلول عام إعلى 

كان .  نتاجاتهم بحريةالنسبية في إيران مما أتاح للفنانين والمسرحيين والمثقفين تقديم

واعد مسرح حديث وعلى أسس علمية يحتاج إلى  إرساء قَّعتقاد راسخ بأنانوشين على 
التي ألقيت فيها محاضرات ذات مستوى " كلية الفن"فنانين مهرة، ولذا بادر إلى تأسيس 

رفيع حول الفن المسرحي وفن اإللقاء، وتخرج من الكلية ممثلون بارزون من أمثال 
في وركز نوشين . صادق شباويز ودمحم علي جعفري وعزت نظامي ونصرت كريمي

 من جوالت قراءة النص اًديث في إيران بدءحضراته على بناء متكامل للمسرح المحا
حول الطاولة والبروفات التي تستمر لعدة شهور وتعزيز مهارات التعبير واللهجة عند 

هتمام بفن الديكور الستخدام المسرح الدوار واامثل وميزان الحركات على المسرح والم
ستخدام الدقيق الالمتناسبة مع مضمون المسرحية وايكية واستخدام الموسيقى الكالس

 يتأثر المسرح اإليراني َّلإلضاءة ومراعاة النظام في قاعة العرض، مما أدى إلى أن
وكان عبد الحسين . اً وتغير فن المسرح في البالد كليوحتى جمهور المسرح بالحداثة،

تمتع باإلحساس والعلم  يْيجب على كل فنان مسرحي أن:" نوشين يردد على الدوام
 تصبح ْوالثقافة كي يستطيع الكشف عن القيم التي تتضمنها المسرحيات الكبرى وأن

  ".المسرحية قابلة للفهم من قبل الجمهور
 

، التي "مسرح الثقافة"، بادر نوشين إلى تأسيس أول فرقة مسرحية باسم 1944في عام 
– 1572(ليزي بن جونسون كنلها للشاعر والكاتب المسرحي اإلقدمت أول مسرحية 

حد قول وعلى . ، وبذلك دشن المسرح اإليراني أول خطوة من خطوات تطوره)1637
 شرع عبد الحسين نوشين في نشاطه ْنإما :"ستاذ المسرحيالحميد سمندريان المخرج وا

فقد . بة جديدة الفن المسرحي في بالدنا شرع بحقَّالمسرحي حتى أدرك الجميع بسرعة أن
عاملين في تسمت العالقة بين الاستثنائية للقاعة وخشبة المسرح واشين أهمية أولى نو

فبعد الشروع بتقديم العرض يتم غلق أبواب . حترام المتبادلالالمسرح والجمهورعلى ا
ّأو الهمس إال في القاعة ويمنع التدخين واألكل داخلها، وال يسمح أثناء العرض بالحديث 

نتهاكها، ولذا كان ينتقي النصوص اسرح حرمة ال يجب عتبر أن للماو. نهاية العرض
  ."المناسبة ولم يسمح بتقديم أي من النتاجات المبتذلة أو التجارية

 
حسن التجهيز، والذي تم الم نوشين على مسرح فردوسي الجديد َّ، قد1947في عام 

 يف الروائي والكاتبمن تأل" المستنطق"تأسيسه برعاية حزب توده إيران، مسرحية 
وبعد ذلك خطا خطوة ) . 1984-1894( ليزي جان بوينتن پريستلي كالمسرحي اإلن

أخرى إلى األمام، ليتحول هذا الفن في إيران إلى فن يحظى بإحترام الرأي العام بحيث 
. نخراط في هذا النشاط الفني الرفيعالإليرانية بدون خجل أو وجل على اأقبلت المرأة ا

وران مهرزاد ومهين إسكوئي وأعلم دانائي وشهال وبرزت فنانات قديرات منهن ت
 عروضه اً نوشين قدم أيضَّ، فإنجانب تقديم عروضه في مسرح فردوسيوإلى . رياحي

وقدم في ذلك الوقت على . المسرحية في نادي حزب توده إيران في العاصمة طهران
لموريس مترلينگ الشاعر والكاتب " الطائر األزرق"مسرح فردوسي مسرحية 

للكاتب الروسي ساراچيف " ة سراقثالث"و ) 1949 - 1862( مسرحي البلجيكي ال
َّإال أن. )1962-1904( زي باتريك هاميلتون ليكللكاتب المسرحي اإلن" صباح الغازم"و ّ 

ًهذه الفسحة من الحريات لم تدم طويال، وعادت المضايقات والمالحقات تالحق كل 
 بعد  والقوى الوطنية والديمقراطية اإليرانية، وذلكالمثقفين والفنانين وأنصار الفكر الحر

رابع من شباط عام غتيال في جامعة طهران في الاتعرض شاه إيران إلى محاولة 
تهام كالعادة ضد حزب توده إيران، وجرى الحظر على نشاطه الوفبرك ا. 1949

نوات في ومالحقة أنصاره ومنهم الفنان عبد الحسين نوشين، وحكم عليه بالسجن ثالث س
عتقاله اوبعد .  قادة الحزب بأحكام ثقيلةمحكمة عسكرية، كما جرى الحكم على عدد من

والحكم عليه أرسل الكاتب اإليراني صادق هدايت رسالة إلى صديقه عبد الحسين نوشين 
قابل للتحمل الإني لشديد األسف لتعرضك لهذا الوضع غير :" وهو في السجن قال فيها

 َّة إنني ال أفهم ماذا يجري، ولكن مما يثير الضحك والعجب هو أن في الحقيق.والدنيء
 يعيشون في بلد يعزف حكامه على نغم الديمقراطية والحرية يتعرضون للمالحقات اأفرادً

ّإال ".  للقانون واإلنسانية ويتعرضون إلى التعذيب والمهانةاًهم خالفعسف بسبب أفكارتوال
ران فترة طويلة حيث تولى تنظيم الضباط التابع أنهم لم يستمروا في سجن قصر في طه

تحاد الريبهم من السجن وانتقالهم إلى اللحزب عبر مخطط دقيق بإطالق سراحهم وته
  .السوفييتي

 
ولكن على الرغم من التضييقات والمالحقات، استمر طالب عبد 

، وقدموا على "مسرح سعدي"الحسين نوشين بنشاطهم وأسسوا 
" في هذا المسرح الجديد وهي مسرحية خشبته أول مسرحية 

لمؤلفها الكاتب والشاعر اإليرلندي " مروحة السيدة ويندمير
ستقبال الرأي العام اوقد حظي هذا المسرح الجديد ب. لدأوسكار واي

وقد تولت إدارة المسرح . في العاصمة والمدن األخرى اإليرانية
  ن نو شينُبشكل رسمي السيدة لرتا هايراپتيان زوجة عبد الحسي

م من السجن المالحظات  وحسين خيرخواه المساعد األيمن لنوشين، وكان نوشين يقدم له
، بل وحتى اللقاءات مع الممثلين خالل موعد الزيارات مع السجناء، مما ذاع والتوجيهات

للكاتب والشاعر " مونتسرا"كما عرض مسرحية . صيت هذا المسرح في عموم البالد
  عتبر ذلكا، و1953ي عمانوئيل روبلز في عام  المسرحي الفرنسوالسيناريست والكاتب
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كرية الحاكمة في  على وقوف الرأي العام اإليراني بوجه الديكتاتورية العساً مؤشر
 المخابرات  مرت بضع شهور حتى قام أنصار الشاه وبدعم منْنإولكن ما . إيران

، ووجه 1935 آب عام ة فينقالبهم ضد حكومة مصدق الوطنياالمركزية األمريكية ب
 الحظر الذي نقالب والشقاة كل حقدهم ضد حزب توده إيران في األساس رغمالأزالم ا

أحد األهداف التي هاجمها األوباش " مسرح سعدي"، وكان اًفرض على نشاطه سابق
العاملين فيه وتم إغالق المسرح أنصار البالط الملكي حيث جرى تحطيمه ومحاصرة 

 في وجدان اًزال باقي لذي لعبه هذا المسرح ما الدور اإليجابي اَّننتهى دوره، رغم أاو
 المسرح هو َّإن:" وكان نوشين يردد على الدوام . هموضمير المواطنين اإليرانيين

  ".عرض، ولكن ليس كل عرض هو مسرح
 

ثار الشاعر أبو القاسم فردوسي، في موسكو شرع عبد الحسين نوشين بالبحث في آ
بالتعاون مع المستشرقين " الشاهنامة"على البحث في ملحمته نكب بشكل خاص او

يام السوفييت، وترجمة عدد من المسرحيات األجنبية ألنطون تشيخوف وول
كما ألف عدد من . وآخرون) في أعماق المجتمع(ومكسيم غوركي ) عطيل(شكسبير

صيرة وعدد من القصص الق) تأثير المرأة الملتزمة(و ) مثل ديك الفجر(المسرحيات 
جتماعية الحادة وركز عليها، الحيث تناول فيها نوشين المشاكل ا، )ميرزا محسن، فاطي(
أما .  يدين األوضاع الشاذة التي يعاني منها المجتمع اإليرانياًجتماعيا اعتبرها سندًاو

لتزام السياسي للفنان الجتماعي واالدب األفهي األخرى نموذج ل"  ديك الفجر"مسرحية 
.  نوشين السياسي، إضافة إلى كونها تعالج األوضاع المأسوية للعمال آنذاكفي أوج نشاط

أما ". األعداء"وكتب نوشين هذه المسرحية تحت تأثير مسرحية مكسيم غوركي 
فهي تنتمي إلى األدب الحزين والكئيب، حيث ينتقد فيها " تأثير المرأة الملتزمة"مسرحية 

والبطالة والسلوك غير المسؤول تجاه الزوجة المؤلف ظاهرة اإلفراط بالعربدة واللهو 
بتعاد عن إصدقاء السوء وتشجيع الحب النقي الال، وتتضمن المسرحية دعوة إلى اواألطف

  .والتضحية، ولها طابع أخالقي بحت
 

 1971حدى مستشفيات موسكو في يوم األول من أيار عام إنوشين في توفي عبد الحسين 
ّ وهكذا أفل نجم فنان وكاتب وإنسان متميز خلف إثر إصابته بمرض سرطان المعدة،

   فني والمعرفي والثقافي واإلنسانيورائه فيض من العطاء ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  لماذا لديهما عالقة مشحونة-الموسيقى والصدمات  

  ، جامعة لندنئ في الموسيقى؛ رئيس قسم المدينةقار - إيان بيس :مقال مترجم عن
  

 َّ، أنن المحتم، عندما دخل العالم في اإلغالقربما كان م
 بدأت في 19مجموعة من األعمال الموسيقية حول كوفيد 

كتب الملحن األمريكي ديفيد سيركين ف، مايوالظهور في شهر 
، والذي ينتهي بصراخ للكمان المنفرد" كل الغضب: " فيجلود

ً القطعة تمثل غضبا جماعيا من تعَّويزعم أن. عازف الكمان امل ً
 .الحكومة األمريكية مع الفيروس

 
.  عن مجموعة من اللجان الجديدة التي تستجيب للوباء2020أعلنت بي بي سي برومس 

من سلسلة الحفالت الموسيقية للمؤلفة السويدية " الليلة الماضية"وتشمل هذه األعمال 
نلندية تستضيف األوبرا الوطنية الف ".ستشمل أصوات اإلغالق"أندريا تارودي التي 

بواسطة مينا ليندغرين إلعادة صياغة أوبرا موتسارت لتكون عن  ًعرضا لـريبريتو
  .الجائحة

ًقد يبدو شيئا إيجابيا للفنانين لل ومع ذلك، فهل سيؤدي العمل . رد على األحداث المؤلمةً
 هذا التخصيص هو مجرد وسيلة َّ، أم أنى الوباء إلى زيادة الوعي والفهملى اإلشارة إلع

ب االنتباه؟ يقدم التاريخ الحديث إلنشاء الموسيقى استجابة لألحداث المؤلمة صورة لجذ
 .مختلطة

 
  ذكرى الصدمة في الموسيقى

 
تذكر ماذا فعلوا بك في ( ، تي هانو فاتو في أوشفيتزلويجي نونو، ريكوردا كوسا

ُفي األصل ليلعب على دفعات قصيرة خالل مسرحية بيتر ) 1966) (أوشفيتز
  .المسرحية عبارة عن دراما في محاكمات فرانكفورت أوشفيتز). 1965تحقيق ال(فايس

 
هي صوت ستة ماليين قتيل في محتشد " الموسيقى َّ، أنكتب نونو، بشيء من الجرأة

على الرغم من هذا االدعاء، فإن القطعة و". أوشفيتز وفي معسكرات اعتقال أخرى
 . مشهد سمعي آسر-مذهلة وجميلة بشكل غريب 

 
 كتابة الشعر الغنائي َّ أن1949ب الفيلسوف األلماني ثيودور أدورنو بتشاؤم في عام كت

 العديد من المثل األوروبية للثقافة والحضارة َّكان يعتقد أن. بعد أوشفيتز هو عمل وحشي
 أي َّ، افترض أدورنو أنعلى هذا النحو. ا بعد الهولوكوستكانت في حالة يرثى له

رة وغير د الثقافية القديمة وإلضفاء جمالية الرعب هذه كانت قذمحاولة إلحياء التقالي
 نونو ذهب أبعد من َّيمكن القول أنو،  مع هذا النقد الثقافياًتم تقييمه تماشي. حساسة

فعل ذلك باستخدام أوشفيتز كمصدر إلهام لشكل من أشكال الشعر . بربرية الشعر الغنائي
  .الغنائي الموسيقي

 
 ضحايا هيروشيما َّ، اعتبر أنندي كريستوف بندرساجي بالمثلي ثرالملحن البولند

 ،37 8األصل كان عنوان القطعة في . ٍعلى أنه استيالء قاس على الصدمة) 1961(
 ْتمت إضافة عنوانها الحالي بعد أن. وهي إشارة إلى طولها وليس إسقاط القنبلة الذرية

كان العمل يضيف بأي شكل من من غير الواضح ما إذا . سمع الملحن عن العمل المنجز
، ًكال لفهم أوسع لتفجيرات هيروشيما، وبدال من ذلك، تنقل القطعة األلم والمعاناةاألش

 .وهي استجابة عاطفية بديهية
 

ري شوستاكوفيتش السمفونية رقم ، هناك حالة مختلفة مع الملحن الروسي دميتومع ذلك
عندما يؤخذون . ي يفوتوشينكوكتب حول خمس قصائد ليفجين). 1962(، بابي يار 13
في ) المعروفة باسم بابي يار( لليهود السوفييت 1941، يضعون المذبحة النازية لعام ًمعا

 تعليق. سياق مجموعة من األحداث التاريخية األخرى وانعكاسات الحياة السوفييتية
 إنه. ، غامضأنيق، ساخر، ثابت، مقلق، وقبل كل شيء: شوستاكوفيتش الموسيقي أنه

هذا بديل . يدعو إلى استجواب نشط وردود فردية من المستمع إلى األحداث المصورة
  . يشك فيهاْمفيد للموسيقى يحث على استجابة عاطفية ال يمكن ألي شخص عاقل أن

 
  التنفيس أم التعليق؟

 
لوصف األعمال التي " السمفونية التحريرية"صاغ الناقد فيرجيل طومسون مصطلح 

، لكن هذا ال قد تكون هذه األعمال موضوعية. رة والسياسة المعاصتشير إلى األحداث
ل الفني االفتراضي يجعلها بالضرورة أكثر أهمية بالنسبة للجماهير المعاصرين من العم

هذه األحداث . رة بوكسرً، حرب الثالثين عاما أو ثوالذي يشير إلى، على سبيل المثال
، حمالت كراهية شعبية تجاه األجانبف أو ، التي تنطوي على صراع ديني عنيالتاريخية

 .لها العديد من الصدى في الوقت الحاضر
 

ًالملحنين األكثر تحفظا موسيقيا، بعضها من قبل مجموعة من القطع ، ترتبط باألحداث ً
 التي تشير إلى كارثة بايبر ألفا، والحرب في وتشمل هذه األعمال. المؤلمة األخيرة

على نقل األرواح " مثل جون آدمز - سبتمبر 11اث ، وعدد كبير من أحدالبوسنة
ًنفيسا عاطفيا يجسد بعض هؤالء ت). 2014(وأوبرا تانسي ديفيز بين العالمين ) 2002( ً

سواء ألحداث صادمة ً، تعبيرا عن الحزن والندم المناسبين على حد ًواضحا إلى حد ما
ء أكثر من عواقب مثل أي شي" تقول"، ما إذا كان العديد من األعمال ومع ذلك. أخرى

  .هذه األحداث أمر قابل للنقاش
 

، ل ال لبس فيه بالظواهر الخارجيةالموسيقى هي وسيلة تقاوم بشكل عام االرتباط بشك
سيكون من وجهة النظر الضيقة أن نتخيل أن كوزي من محبي . وهذه إحدى نقاط قوتها

 موسورجسكي بوريس ، أو أوبرا مودسرد أنه يعلق على السياسة الجنسيةكوستي لمج
كل من المحتوى . جودونوف ألنه يفسر لتاريخ األسرة الحاكمة الروسية قبل رومانوف

، إذا رغب المرء في إيصال لذا. يذهب إلى أبعد من ذلك بكثيرالموسيقي الخاص بهم 
، فهل الموسيقى هي بالضرورة أفضل وسيلة رسالة واضحة عن األحداث المعاصرة

  للقيام بذلك؟
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 هو ي تنويريمن أكثر ما يعوق أي فكر إصالح 
 بل تشويه صورته ، وليس رفضه فقط،رفض النقد

 . من أنواع الشتم والسب واإلدانة واإلهانةاًعتباره نوعاو
ُفعدم التمييز بين النقد واإلدانة هو أكبر معطل لفرز صحة 

 وعدم التمييز بين ما هو صحيح وما ،األفكار أو بطالنها
منذ  تربينا .نتيجة طبيعية لغياب ثقافة النقد هو باطل هو

 لطبقة ً خاصة،مة أظافرنا على فكرة عدم اإلدانةعون
 فهم فئة جعلناها فوق كل نقد ومساءلة وبحث ألنهم .الكهنة

 هكذا علمونا وفهمونا .وكالء ووسطاء بين هللا واإلنسان
رتكبت من أخطاء اُتى صارت هذه الطبقة محصنة مهما ح

م إنسانية واليمكن اإلقتراب منها ألن نقد هذه فكرية وجرائ
  .ُالفئة يعتبر نقد لإلله نفسه

 
ِّلكن ما النقد؟ وما اإلدانة؟ وهل المسيحية تعل م عدم نقد ُ

  األفكار الخاطئة؟
 

  ًأوال النقد
  

 من قدر األشخاص أو شتيمة ولعن اًنتقاصاالنقد ليس 
لتمييز ختصار شديد هو اا النقد بَّ لكن،ومسبة كما فهمونا

 على ًبين األفكار والكشف عن صحتها وخطئها بناء
 فهو فعل نبيل وشريف يهدف .المنطق والعقالنية والعلم

إلى التطور ومعاجلة مشكالت الواقع وتقديم حلول 
كل الفلسفات والعلوم واألفكار ليمكن  الو، ةمناسب

م نقدها للتأكد َّ لو تَّ تتقدم خطوة واحدة إالْوالنظريات أن
 ومع ، مع بعضها البعضنسجامهاادى صحتها ومن م

 فالنقد هو األساس واألصل للتقدم في كل .اًالواقع أيض
كانت العلوم وجدت  اله ما ولو،المجاالت والتخصصات

، فالفهم الخاطئ عن النقد الهدف منه جعل أو تطورت
اإلنسان عبد لطبقة رجال الدين وغض البصرعن كل 

ية الوحيدة للصواب أفعالهم حتى يصبحوا هم المرجع
  .والخطأ

 
 توبيخ  الكهنة أن من حق نجد،ومن التناقض العجيب

 أنفسهم ن يستثنوهم لكن،الشعب ونقده وتقريعة على خطاياه
 وعندما ينتقدهم أحد من الشعب يعتبرونه ،من هذا المكيال

 فهؤالء عزلوا .لكنيسة وينتقص من اآلباء ويشتمهم لاًخائن
الشعب وكأنهم الطبقة  يعن باقا هذواتهم وفصلو

 فليس من حق ، أخطأتْ وإن،ُالمعصومة التي التخطىء
عليهم  واجب الشعب التستر  من بل،أي إنسان أن ينتقدهم

 كأنهم خلقوا من ي المثاليحتى يظهروا بالشكل المالئك
طينة غير طينتنا ومن طبيعة غير طبيعتنا، والشعب الذى 

 هذه الفئة حتى غدا يدافع عنتمت برمجته على هذا األمر 
ستعبدوهم وسلبوا منهم عقولهم اغتصبوا حقوقهم واولو 

 النقد َّوأموالهم ألنهم رسخوا في أذهان هؤالء البسطاء أن
 ،ُهو إدانة وتجريح وخطيئة يحاسبنا هللا عليها يوم الدين

ُومن الممكن أن يلقينا هللا في جهنم بسبب هذه اإلدانة التي 
 يلذى هو حق مشروع أللنقد السليم اهي في األصل ا

 هو تمييز وفرز لمدى صحة ، كما قلت، النقدَّ ألن،إنسان
  .األفكار

 
  ًثانيا اإلدانة

  
ُال تدينوا لكي ال تدانوا1: 7إنجيل متى (قال المسيح في  َُ ُ َ َْ َ ِ ِ َ (

 معايرة ي اإلدانة تعنَّلكن اإلدانة ليس لها عالقة بالنقد ألن
ون مصحوبة ي تك والتيلناس بسبب ضعفهم اإلنسانا

ُ الشخص الذى يدين َّ وكأن، على اآلخريبالكبرياء والتعال
 فاإلدانة تكون .عيب هو كامل بال ما على خطيئته اًإنسان

نتقاص من ال بالشخصنة والتجريح واإلهانة وامرتبطة
 ."المسيح"اآلخر وتحطيمه وإحباطه وهذا الذى نهى عنه 

 النقد َّنأما النقد فهو يرتبط بالفكر وعدم الشخصنة أل
   ة الـــة منطقيــل شخصنة مغالطــ السليم يعتبر كيالمنطق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 والهدف منه ي،حتكام إليها في النقاش الفكراليمكن ا
 .ُ الخاطئة ومعالجة مشكالت الواقعتصحيح المسارات

 رجال الدين َّ، لكنيرق بين اإلدانة والنقد واضح وجلفالف
ستخدموا هذه اآلية وصدروها إلى الشعب ولصقوا في ا

 ، فماتت روح النقد، النقد هو إدانة وخطيئةَّأذهانهم أن
 وصار السواد األعظم من المسيحيين اليفكرون وال

يستخدمون عقولهم ألنهم إعتبروه شخصنة وتهكم 
 وكل هذه األمور سيحاسب هللا عليها ،وتجريح وخطيئة

ل عليه حبن الطاعة تا"ُ فبدأ الشعب يطبق مبدأ .نساناإل
 َ وبدل، فأصبح العقل غير فعال وفى حالة جمود،"البركة

 أصبح يقبل ، تكون مهمتة تحليل الواقع وفحص األفكارْأن
 فكيف يكون هناك تنوير . حتى الخاطئة،ربكل األفكا

ُوإصالح والعقل فقد خاصيتة الوجودية التي تميزه؟ كيف 
 أن يكون هناك تقدم وتطور والعقل نفسه أصبح ُيمكن
مييز بين ما هو صحيح وما هو  وغير قادر على التاًعاجز
ُ؟ كيف يمكن أن تكون هناك نهضة فكرية حقيقية باطل

 ؟خطيئة وجريمةونحن نكره النقد ونعتبره 
  

ًثالثا وأخيرا ً  
  ُهل المسيحية تعلم عدم نقد األفكار الخاطئة؟

 
يل ي مجمله عبارة عن سرد لتفاص المسيحي في الوح-1

، وقد دون لنا أخطاء حياة اإلنسان الروحية مع هللا
 بل لنتعلم من نتائجها ، نكرر هذه األخطاءي ال لك،األنبياء

 تدمر حياتنا الروحية مع هللا ونستفاد ْالتي من الممكن أن
ما ل ، فلو كانت المسيحية ضد النقد.منها العبر التاريخية
رت عليهم  بل كانت تست،ء األنبياءكانت ذكرت أخطا

ألنه  يالوح فهل أخطأ . الكامليوأظهرتهم بالشكل المثال
نحرافهم حسب مفهوم هؤالء اأدان األنبياء وسجل 

 ئُ لم يخطي الوح،الخاطئ المشوه عن النقد؟ بالطبع ال
نتقد كل ما هو خاطئ حتى نتعلم من هذه ا ي الوحَّألن

  اإلنسان الَّ ألني فهذا نقد مطلوب وضرور.األخطاء
ْيمكن أن ًن فوق سلطة النقد ألنه ليس إله يكوُ ً كامال بال اُ

  .خطيئة
 
 اًنتقد رجال الدين في عصره علنانفسه " المسيح "-2

 ْ من أنًال وبد. لمصلحتهم الخاصةيستخدموا الوحاألنهم 
 جعلوه ، هو خدمة اإلنسانييكون الغرض النهائي للوح

 يية كى يسيطروا على باقم الشخصههؤالء يخدم مصالح
 في اًالمسيح أيضوقع  فهل .ُالشعب بحجة أنهم رجال دين

 اًسلب المسيح كل شيء أثر انتقد.  الًعادانة؟ طبخطيئة اإل
ستعباد الناس باسم الشريعة انتقد اعلى حياة اإلنسان و

 ال يصمت اإلنسان ْ فينبغى أن. وهذا أمر مشروع،والدين
 من الناس إرادتهم عن كل فكر من شأنه أن يسلب

  .وعقولهم وحياتهم 
 
متحان ا"على ه  نفسه يأمر اإلنسان ويحثي الوح-3

: 4رسالة يوحنا الرسول األولى (كما جاء في " األفكار
 أيها األحباء، ال تصدقوا كل روح، بل امتحنوا :1

كذبة كثيرين قد هل هي من هللا؟ ألن أنبياء : األرواح
متحان األرواح هو اديق و فعدم التص.)خرجوا إلى العالم

ستخدام العقل وطرح امتحان معناه ال اَّ ألن،النقد ذاته
دم التصديق معناه عدم التسليم  وع،األسئلة حول أي فكر

 نتأكد من ي نشك ونبحث ونفتش كْ بل علينا أن، شيءيبأ
خرى كثيرة ُ أ وهناك آيات.ُصحة األفكار التي تقدم إلينا

له وعدم قبول أي شيء م عقستخداإلى اتدعو اإلنسان 
 ْ في مضمونة يريد أنيفالوح .دون فحصمن بسهولة 

  فاإليمان بدون. بقلبه وعقله ونفسهاًيكون اإلنسان مؤمن
هو ستخدام العقل اعقل هو إيمان ناقص والتفريط في 

رجال يرفض  إذن لماذا .تفريط في أهم عطية وهبة إلهية
كى يعيشوا  ،ة ببساط؟ النقد ويعتبرونه خطيئة وإدانةالدين

في أجواء من القداسة ويعزلوا أنفسهم عن بقية الشعب 
لصواب ُويكون لهم السلطة والمرجعية في تحديد ا

النقد ف. "النقد " هوُداء السلطةأكبر عدو ل َّ ألنأ،والخط
ُ على مساءلة السلطة ويرفض تجاوزها اًيعمل دائم
ستخدام اعلى اإلنسان ويهدف إلى التحرير ووسيطرتها 

ن يريد تحريك البشر كقطع ُعقل يهدد أساسات كل مال
  الشطرنج




  

 

 
 منسى موريس

  مصر
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 ا من أنواع تحليل ًعتبر التحليل السيميائي نوعُي
أنشودة " الخطاب، وسنطبقه في هذا البحث على قصيدة

 هذه وجاءت.  للشاعر العراقي بدر شاكر السياب"المطر
 ،"أنشودة المطر"سمها االقصيدة في ديوان يحمل نفس 

 نةيمد: ين وثالثين قصيدة أخرى من أشهرهارفقة اثن
 دةي وبروس في بابل؛ وقصموت؛السندباد؛ والنهر وال

 على بيغر" و"رأنشودة المط" دتاهيوتعد قص. حيالمس
 وفيهما ث،ي في الشعر العربي الحداًزيا ممًصوت" جيالخل

  . قةي العمةي صوته الشعري المصفى وقدرته اإلبداعظهري
  

 ز،ي متمثييوان شكل فني حدفر في قصائد الداوتو
ومضمون اجتماعي هادف في آن واحد، وسنحاول من 

أنشودة "خالل هذا التحليل االقتراب أكثر من قصيدة 
يصبو إليه من وراء " السياب"، لفهم ما كان "المطر

  .نظمها، واآلليات التي اعتمدها إليصال خطابه
 
  أنشودة المطر:  تحليل العنوان -1

 عن مركب اسمي إضافي، مكون من  العنوان عبارةجاء
 ).مضاف إليه= المطر (، و )مضاف = أنشودة (
 يرمز بدر شاكر السياب في هذا العنوان إلى أنه بهطول و

المطر نقف أمام أنشودة من نوع خاص، ينسبها إلى 
وحدها فهي ترمز إلى " أنشودة"وإذا أخذنا كلمة . المطر

لبها هي رمز فاألناشيد في أغ. الفرح والسرور والحياة
فهي رمز للطبيعة، " المطر"أما كلمة . للسعادة والفرح

 للخير والعطاء، ومنه قد نستشف من خالل لكوترمز كذ
 القصيدة التي بين أيدينا هي قصيدة قد تجمع َّالعنوان أن

  .بين ثنائية الفرح والعطاء
 
  : التحليل المضموني للقصيدة-2

مطر .. مطر "ة  في تقسيمنا للقصيدة على الالزمسنعتمد
، التي تفرض علينا إيقاع معين ألنها تتكرر، "مطر .. 

  .ومنه لدينا تسعة أجزاء في هذه القصيدة
 
 :21 إلى البيت 1من البيت :  الجزء األول-

 في بداية قصيدته يخاطب صاحبة العينين الشاعر
، و الشاعر يبتهل، حيث تبدأ القصيدة بابتهاالت، )عيناك(

غابتا " = (عيناك"ى البيت العاشر فـــــ من البيت األول إل
+ شرفتان راح ينأى عنهما القمر + نخيل ساعة السحر 

ترقص األضواء كاألقمار + حين تبسمان تورق الكروم 
كأنما + يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر  + نهرفي ... 

تغرقان في ضباب من أسى + تنبض في غوريهما النجوم 
دفء الشتاء + فوقه المساء كالبحر سرح اليدين + شفيف 

والموت والميالد والظالم + فيه وارتعاشة الخريف 
فهنا تتحرك العناصر الطبيعية المختلفة وهي ). والضياء

 الخارجية، إنها تحوالت لتحوالتا من اً عمقّحركة أشد
هي الفصول في تحوالتها، هي ) عيناك(داخلية، فــــــ 

  .الحياة والموت ومختلف عناصر الطبيعة
 
 يتحول الضمير إلى المتكلم ألول مرة وذلك في البيت ثم

، وعبر عنه )فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء (11
الشاعر باإلضافة إلى الروح بنزعة غرائزية عنيفة وهي 

. ..مطر . ..نشوة وحشية، ليختم هذا الجزء بكلمة مطر 
التي ترمز للغناء، ثم تظهر احتفالية الطبيعة من خالل 

 والخارجي عن طريق تكرار الصوامت اخلي الداإليقاع
 :والكلمات، فنجد في تكرار الصوامت

 ...سرح -المساء -تستفيق -سماء -سحر=  السين حرف
  ...تشرب -شتاء -وحشية -نشوة= وحرف الشين 

 
 -عيناك: ًراما يخص تكرار الكلمات فنجد تكرا ي فأما

 يوجد تكرار حتى اًوأيض ... مطر- قطرة- نشوة-ساعة
) أي تكرار في األصوات(على مستوى الكلمة الواحدة 

  . دغدغت-كركر: ك

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
: يبتدئ بـــــ: 36 إلى البيت 22من البيت  = 2 الجزء -

  .تزال تثاءب المساء و الغيوم ما
 

 الجزء الثاني بكونه يجمع بين ثنائية األلم واألمل، يتميز
فنجده في البداية يعبر عن األلم من خالل تشبيه األمطار 

 بطفل يهذي بأمه التي ينتظر قدومها، فهو ًالغزيرة ليال
عبر عن لرغم من أنها تنام نوم اللحود، ويأمل قدومها با

 ياها بصورة الصياد الحزين الذي يلعن المًاأللم أيض
  .والقدر، ومع ذلك يوجد أمل حيث ينثر الغناء

 
 : لإليقاع هنا نجد تكرار الصوامت التاليةبالنسبة

 ... تسف- السؤال-تهامس - المساء-تسح=  السين حرف
 ... التل- تسح- تنام- تهامس-تثائب=  التاء وحرف
  ... مطر - تنام- تعود-تسح:  الكلماتوتكرار

 
: يبتدئ بـــ: 64 إلى البيت 37من البيت  = 3 الجزء -

  أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟
 
 هذه الفقرة بمسائلة الشاعر لمخاطبته أسئلة تدئتب

استنكارية، فيتساءل عن الحزن الذي يبعثه المطر، و 
كيف تنشج المزاريب إذا انهمر، ليجيب عن هذه األسئلة 

 الموتى -الموت و الميالد(عن طريق تشبيهات متضادة 
، ثم يعود بعدها لمخاطبة ) الحب والدم المراق-واألطفال

، وكأنه يطوف )مقلتاك( عن قرب لكن، و)عيناك(
. ألول مرة وهو رمز العطاء) الخليج(ويذكر . بواسطتهما

ا ألول مرة، والتي تمسح ًأيض) العراق(كما يذكر 
  . اًسواحلها بالنجوم والمحار الذي هو رمز للعطاء أيض

يا (ثم يعود لضمير المتكلم فينسب لنفسه الصياح، فيصيح 
 متناقضة للخليج، فهو وروكأنه ثائر، ويعطي ص) خليج

ثم . ا الردى الذي هو الموتًواهب المحار واللؤلؤ، وأيض
يرجع صدى صياحه وكأنه ال مجيب لصياحه، ليبقى في 

، وكأنه يستبشر )أسمع(ضمير المتكلم من خالل لفظة 
ويستعد لثورة جماعية أو شاملة للعراق بأسره، فهو كما 

 شرب اًضسمع ادخار العراق للرعود والبروق سمع أي
النخيل للمطر وأنين القرى، والمهاجرين وهم يقاومون 

ترمز " مطر"، فهنا "مطر"عواصف الخليج منشدين 
 .لألمل، وللثورة

  
 يخص اإليقاع في هذا الجزء نجد تكرار الصوامت ما في

 :من قبيل
 ... أسمع- سحب- سواحل-تمسح=  السين حرف

 ...منشدين -يشعر -الشباك-ينشج=  الشين وحرف
 - الخليج- النجوم- الجبال-لالرجا=  الجيم رفوح

 ...يرجع
 - العراق- الخليج- الردى-حارالم:  تكرار الكلماتاًوأيض
  ...مطر

 
: يبتدئ بــــ: 72 إلى البيت 65من البيت  = 4 الجزء -

  .وفي العراق جوع
 

 الشاعر للعراق التي فيها جوع رغم موسم الحصاد، يعود
، أي األشخاص لغربان والجراد اَّالذي ال يستفيد منه إال
أما . ا خلفهمًالذين ال يذرون شيئوالسيئون المشؤومون 

البشر فهم مجتمعون حول الرحى في انتظار نصيبهم من 
وهنا كلمة مطر التي تكررت . طحن الشوان والحجر

 .ترمز لأللم
 

 -الشوان - تشبع= حرف الشين :  الصوامتتكرار
 ...البشر

  
وكم : يبتدئ بـــ: 76 إلى البيت 73من البيت  = 5الجزء -

  .ذرفنا ليلة الرحيل، من دموع
  

 هنا الشاعر إلى التحدث بصفة الجمع فيصف الحزن ينتقل
وتكرار كلمة مطر تدل على . عن طريق الدموع والخوف

  .جاءت هنا لالستكثار" كم"وكذلك كلمة . شدة الحزن
 
: يبتدئ بـــ: 84 إلى البيت 77من البيت  = 6 الجزء -

  .ا، كانت السماءً كنا صغارْومند أن
 

 بدر شاكر السياب في هذا الجزء بإرجاع امتداد قام
المأساة إلى فترة الطفولة، فكل عام كان هناك جوع رغم 

 .تواجد الخيرات







  

 

 
 هاجر الصبريي

 املغرب

 



  

  اليساري
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 -عام  -جوع = ة بتكرار الكلمات التالية  هذه الفقرتميزت
 هنا تكرار كلمة مطر على طلب االبتهال َّوقد دل. ..مطر

  . أجل رفع الجوعمن
 
في : يبتدئ بـــ: 94 إلى البيت 85من البيت  = 7 الجزء -

هذا الجزء سيتكرر مرة أخرى في (كل قطرة من المطر 
  .)نهاية القصيدة

 
، وكل دمعة للجياع هي ر الشاعر هنا كل قطرة مطجعل

كما استخدم األلوان . أمل في انتظار ميالد موسم جديد
 للدماء، واألصفر يرمز كرموز، فاللون األحمر يرمز

  .لألمل أو البشارة بغد أفضل
 
 - الزهر- عراة- صفراء- حمراء= تكرار حرف الراء تم

  . كل التي تدل على تعميم المأساةوكلمة ...مطر
: يبتدئ بـــ: 113 إلى البيت 95من البيت  = 8 الجزء -

  .سيعشب العراق بالمطر
 

ة للشاعر في  هذه الفقرة بأمل أكيد في الغد بالنسبتبتدئ
يا : أصيح بالخليج(ليعاود الصياح فيقول . بلده العراق

الذي يعتبره صاحب الهبات الكثار بنوعيها .. .)خليج
الخير والسيء والذي يقذف عظام المهاجرين إلى جانب 

كما يعتبر رحيق أزهار العراق التي يعتني بها . المحار
  . شراب لألفاعيراتالف
 

 - النشيج- أجاج-خليج = لجيمحرف ا:  الصوامتتكرار
 ...يرجع
 - الصدى- المحار-لردى ا-الخليج:  الكلماتتكرار
  ...المطر

 
: يبتدئ بـــ: 121 إلى البيت 114من البيت  = 9 الجزء -

  .في كل قطرة من المطر
 

،  فقرة األمل في الغد الفتي الذي تضمه قطراتيكرر
 ؛ المعطوفة على القصيدة"ويهطل المطر" بعبارة لينتهي

  .بأسرها، وكأنه يشير إلى أن الخاتمة خير ال محالة
 
 : الرموز-3

 وصف بدر شاكر السياب للقصيدة؛ عبر بمجموعة أثناء
، ثم يتحول إلى رمز )عيناك(من الرموز، مبتدأ برمز 

كرمز ثالث، ) الخليج(التي ماتت وتركت طفلها، ثم ) األم(
صيدة، الذي يتحول بتحول الق) المطر(ا ً، وأخير)العرق(ـف

وقد استخدم الشاعر هذه . فهو إيقاع خارجي متحول
ا، وهذا االنتقال من ًا داخليً في قصيدته استخداملرموزا

داللة إلى أخرى يأتي من ثنائية القصيدة كدال ومدلول، 
كما أنها رموز شفافة واقعية، لكنها في الوقت نفسه ليست 

  .اًا عاريًواقع
 
 : الصور الشعرية-4

شعرية الوحدة األساسية في القصيدة التي  الصورة التشكل
والقصيدة في كليتها هي صورة . هي تراكم صوري

ا، وهو يأخذ جميع ط جدًبسيطة ترتكز على التشبيه البسي
وربما كان عالم الطفولة المهيمن هو الذي . االحتماالت

  .يفرض هذه البساطة
 

 : الصور الشعرية في القصيدةنماذج
تح القصيدة باالبتهال إلى تفت:  صورة االبتهال-1.4

 .اللذان يمثالن الطبيعة ويعكسان العالم" عيناك"
2.4  

 أن كانت القصيدة جامدة بعد : الحركة–صورة التشبيه -
أمام العينين سوف يحدث تحول يسمح بظهور ذكريات 
الطفولة ألول مرة في القصيدة، وهذا التحول هو حركة 

أي  وقه المساءكالبحر سرح اليدين ف(تقع خارج العينين 
  ).هيمنة الليل على البحر

 
 المشبه بالمشبه به وال يمتزج :المخيلة- الصورة-3.4

 المخيلة، المساء يتثاءب والغيوم ترسل المطر َّيبقى إال
هذه الصورة تستدعي صورة الطفل الذي يهذي فالطفل 

  : هو المشبه والمشبه به
  بات يهذي قبل أن ينامًكأن طفال

 ا كانت السماءًصغارا َّ كنْ أنومنذ
  في الشتاءتغيم

  المطرويهطل
  

 ، ينتفي التشبيه ويتداخل الماضي بالحاضر والمستقبلهنا
وال وجود ألي عنصر خيالي؛ ال استعارة، وال كناية، وال 

  .رموز
 

 المطر ومعه تتراكم يهطل : التراكم التشبيهي-4.4
كالحب، كاألطفال : الصور كما تتراكم الحياة في دورتها

 . هو المطر–الموتى ك
.  الحب بالمطر، واألطفال بالمطر، والموتى بالمطرّهِيشب

ومنه الحب كاألطفال، والحب كالموتى، والحب كالمطر 
 .فالتشابيه ال تنتهي والقاسم المشترك هو المطر

  كل قطرة من المطرفي
  أو صفراء من أجنه الزهرحمراء

  دمعة من الجياع و العراةوكل
 من دم العبيد قطرة تراق وكل

  
 فقطرة المطر شبيهة بدمعة ،ا تراكم للصورً أيضهنا

ا بقطرة دم العبيد، فيتكرر هذا المقطع ًالجياع وشبيهة أيض
  .ا للقصيدةًا إيقاعيمرتين ويعطي امتدادً

 
ا في تاريخ الشعر العربي، وهي ً هذه القصيدة منعطفتعد

دة ا، كما أنها قصيا واحدًًقصيدة طويلة ال تعالج موضوع
انبعاث الشعر العربي الحديث المستوحى من النموذج 

 إضافة ألنها بحث عن إيقاع خاص، ومحاولة ،الغربي
 .الستخدام جديد للتفعيلة الخليلية

 
 :المراجع

، دار العودة، بيروت، طبعة بّ ديوان بدر شاكر السيا-
 .المجلد الثاني.  م2016

ة اللغة ، مجل"مقاربة سيميائية"  شعر بدر شاكر السياب-
العربية وآدابها، حنان بومالي، المركز الجامعي ميلة، 

 ماي 20: المجلد السادس، العدد األول، تاريخ النشر
2018 

السرد في مطوالت بدر شاكر السياب، فوزية :  ماجستير-
خالد صبح المسلط، إشراف الدكتور عبد الباسط مراشدة، 

    ة، كلية األداب والعلوم اإلنسانيجامعة آل البيت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


  

 

 

  منار القيسي

 العراق
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 دندنة موسيقى أغنية  يضئ العتمة، وفي وسط هذا الغرق علتْ أي نور أناًن السماء في مدينة المغترب مانعالغيم يحاصر كل زاوية م 
  .، وكلما كان يقترب خطوة كانت الموسيقا تعلو وتعلو لتخترق زاوية تقبع فيها خيبة طفلايعرفها جيدً

 
بالتحديد إلى حصة و ،بتدائيةالاوية الطريق أعاده إلى مدرسته ان يعرف اسمه والذي كان عازف محترف يعزفه على زاللحن الذي لم يك

  . المنفذ الوحيد للروح خارج عالمه الضيق،الموسيقى
 

مح لكم مشاركة إذا احسنتم التصرف خالل الدروس القادمة سأس" :وتذكر أستاذ الموسيقى القاسي صاحب الصوت الجهوري يصيح  بالطالب
  ."الجوقة الموسيقية للصف السادس

 
الت آلن سيشارك كل طالب الصف العزف باوتابع إعطاء بعض التعليمات وعزف بعض األلحان البسيطة وكرر وعده بأنه وخالل شهري

  .الموسيقية مع الجوقة الناشئة للصفوف العليا
 

فقد إصغاءه للرياضيات والحسابات . ..اور سمع لحن أغنية يصدح من الصف المجفي اليوم التالي في حصة الرياضيات فقد تركيزه فجأة بعدما
 لكنها تشربت ذاكرته، اًرف لها اسم معزوفة لم يكن يع،والعالم الجامد ودخل في عالم عجيب آخر أخذته إليه معزوفة تعلو من الصف المجاور

  ...وحنايا روحه
 

أما هو الطفل الصغير نحيل  .ور كان األستاذ يعيد تدريب طالبه على نفس اللحن الساحرفي كل درس موسيقا للصف المجاتتالت األسابيع، و
، والدروس  عن الواجباتا في فضاء آخر بعيدًا ويطلق العنان لروحه لتحلق بعيدً، بالمقعداًم كان يترك جسده ملتصقالجسد ذو العشرة أعوا

  .وكل األشياء التي أرغم على القيام بها
 

ه نفسها التي يدرسها ة وفي درس الموسيقا حصل ما كان لم يكن يحلم به فقد وعد أستاذ الموسيقى طالبه بتعليمهم المعزوفبعد فترة وجيز
، ووعود األستاذ سحرية وبفرحة طفل صار يعد األيامنها معزوفته المحببة القادرة على أخذه إلى عوالم أأدرك مباشرة . ..للصف السادس

  .جيد تزدادالمقترنة بتصرف الطالب ال
 

، وفي غمرة تسامات محملين باآلالت الموسيقيةبالمع عدة أطفال تعلو على وجوههم ابعد عدة أسابيع وبشكل مفاجئ دخل أستاذ الموسيقى 
 ، طالبه بالهدوءاًتاذ فجأة على صوت الضحكات مطالب فعال صوت األس،الفرح الطفولي بدأ األطفال بإصدار ضجيج تتخلله ضحكات مرحة

 :، وبدأ بالصراخ، والتهديداًط غضب، فاستشااً منثورًباء نداءه ذهب هَّلكن
  ." با إن لم تصمتوا سألغي الدرساًقسم" 
 

 ، ويزبد شديد وقف األستاذ كجبل وهو يرعدوبعناد . فرحة األطفال ال يمكن إيقافها بالصراخ والغضب الذي لم يحملوه على محمل الجدَّلكن
  .اً مروعًارج أطفال الجوقة الموسيقية بهدوء، عندها فقط صمت األطفال صمتوبكلمتين ألغى الدرس، وأخ.. . من كل شئاً منتقماًشامخ

 
 يعيشه انتهى بقرار تعسفي من السلطة العليا ْالحلم الجميل الذي انتظر أن...  من عالمه الجميل إلى أرض الواقعاً مروعاًشئ جميل سقط سقوط

لحياة قد عايشها ستتوالى بعدها الخيبات لترمي به الجئ في مدينة ضبابية معتمة يحاصرها الغيم، ليجد وكانت هذه أول خيبة في ا .بالصف
  .نفسه يقترب من مصدر خيبته األولى المعزوفة التي لم يعرف لها طوال حياته عنوان

 
 :نهى مقطوعته وسأله بهدوء وبصوت منخفضأقدم نحو العازف وانتظر بشغف حتى وبهدوء ت

 ؟ هذه المعزوفة ما اسم-
 : اهتمامهاًف الشبيه بالمسيح بعينين ضاحكتين، وابتسامة لطيفة شاكرأجابه العاز

  . إلى اسكوداراً  ذهاب-
 

 معدنية كانت موضوعة أمام الفنان، وتابع مشيه  لنور قريب أخرج كل ما امتلك في جيوبه من مال ووضعه بلطف في علبةاًوبقلب فرح مبصر
 : يدندناًمبتسم

  
   " إلى اسكوداراًذهاب...  إلى اسكوداراًابذه" 
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 ًكان من أوائل من فضحوا فكر اإلخوان الدموي وشهوتهم المريضة للوصول إلى كرسي الحكم سيرا على جثامين البشر َ ُلو كانت أخذت كلماته . َ ِ َمأخذ ُ
َاالعتبار ودُرست أفكاره النيرة في المدارس منذ أربعة عقود، لما كان ولد في مصر دواعش وال استفحل اإلخوان حتى سرقوا عرش مصر، ومازالوا يهرقون  ُ َ ِِ ُ ّ ُ ّ

َدماء أبطال الجيش المصري في سيناء، ولما حرقت بيوت وفجرت كنائس ومساجدُ وقتل أبرياء عزل وهجر ّ ِّ ُِ ٌ ٌَّ ُ ُِ ُ ُ ُ َالرجل النبيل الذي أحب مصر .  آمنون عن ديارهمُ َّ ُ ُ
َبكل خفقات قلبه فقدم روحه قربانا لتنوير ظلمات دروب صنع عتمتها ظالميون سودُ القلوب شاغرو العقول ًَّ ٌ؛ ألن الفن وعي )ٌفنان: (، وال أقول"ٌممثل"خرج . َ َّ

ٌوثقافة وحس ووطنية وإنسانية ٌٌّ ّات نابيات، يعف قلمي عن خطها، عن العظيم خرج يقول بملء الجهالة كلم. ِ ِ ُّ ٍ ُذم الممثل . شهيد الكلمة النبيلة" فرج فودة. د"ٍ َّ
ٌالمتطرف رجال مستنيرا لواله ما كان لذاك الممثل وجود على الشاشات ً ً  . َّعن الفنون التي حرمها اإلرهابيون" فرج فودة"َدافع . ُ

 
ُلشعب، سيصرخون ضد الموسيقى، َّسيصرخون ضد الغناء، وسيغني ا“: من كلماته

ُوسيطرب الشعب، سيصرخون ضد التمثيل، وسيحرص علي مشاهدته الشعب، سيصرخون  ُ ُ
ِضد الفكر والمفكرين، وسيقرأ لهم الشعب، سيصرخون ضد العلم، وسيتعلمه أبناء الشعب،  ُ َّ ُ

لون ًسيمألون الدنيا صراخا، وتنفجر قنابلهم، وسوف يكونون في النهاية ضحايا ما يفع
ُوصدقت نبوءة الرجل . ”ًويدفعون الثمن غاليا حين يحتقرهم الجميع، ويرفضهم الجميع

ُّفقد فعل خصوم الحياة كل ما سبق، ولفظهم الشعب المصري في نهاية المطاف. المستنير ُ َّ ُ.  
  

َ، اخترقت رصاصة عمياء قلب رجل عظيم كان يحلم بمصر أجمل وأعدل 1992في يونيو  َ َ ُ ٌ

ّ فدفع عمره ثمنا لهذا الحلم العصيَوأكمل وأرقى، ُ ً ُوطارت روحه إلى عالم العدل والكمال، . َ
َولم تزل كلماته في عقول من حملوا عنه مشعل التنوير؛ فعاش أكثر وأخلد من قاتليه الذين ال  ُ

ٍ؛ فأصابتهم لعنة أن يظلوا نكرات "قتلة فرج فودة“: ٌيعرفهم أحد وال يذكره أحد إال باسم ُ
َعلم كبير استشهد على أياديهمحاملين اسم  َ.  

  
َاستشرف خطر اإلخوان وتيار . عن ثوب اإلسالم" فقه النكد"َّحارب اإلرهاب الفكري وقشر 

تيار اإلسالم السياسى نجح فى تكوين دولة : "، قائال"النذير"اإلسالم السياسي في كتابه 
ر جماعة اإلخوان، ّنبه من شرو". موازية، تستخدم نفس أجهزة ومؤسسات الدولة الحاكمة

ٍالتى كانت الرافد األساسى لإلرهاب المسلح منذ ثالثينيات القرن الماضى، وأفرخت تيارات  ّ

  .ًوليدة تمارس أشكاال شتى من العنف باسم الدين
  

ُّأحدُ صناع الجمال الذي علمنا أن ننتقد ما يحيد عن ساحة الجمال والتحضر َ ّ ُعاش يحارب . ّ
َالقبح والعنف والوحشية التي تبكي وجه السماء ُ َ نصر "ُفحاربه أعداء الجمال مثلما حاربوا . َ

" ابن عربي"و" السهروردي"و" الحالج"و" طه حسين"، و"اإلمام دمحم عبده"، و"أبو زيد
ِّب َوكل من دعا إلى إعمال العقل بالعلم وإعمار القلب بالح" ابن رشد"و” أبو بكر الرازي”و

ُفيهم من كفر ومن نفي ومن قتل ومن قطعت أطرافه . من أجل الوصول إلى جالل هللا األعظم ّّ ُ ُِ ُِ ُ َ
ُوحرق وصلب وضرب على رأسه بمؤلفاته حتى فقد البصر ُ ُلكنهم جميعا خلدوا وانقطع ذكر . ُ ّ ِ ُ ً

  .قاتليهم
  

َارس وجامعات وميادين تحمل اسمَأتجول فأجد شوارع ومد. ُفي أسبانيا، أحرص على العروج إلى مدينة قرطبة َ ٍ َ Averroues. أما Averroues  ًفلم يكن ممثال
ًأمريكيا شهيرا، وال هدافا في فريق لایر مدريد، وال شاعرا إنجليزيا، وال رساما فرنسيا من عصر الرينيسانس وال روائيا روسيا وال موسيقارا ألمانيا يستحق  ً ًً ً ّ

ًبل كان شيخا مسلما مثقفا من القرن الثاني عشر اسمه. الالفت في أوروباتخليده على هذا النحو  ً ِ، ولد في قرطبة األندلسية، "أبو الوليد دمحم بن أحمد بن رشد“: ً
ُومات حزينا منفيا في مراكش المغربية، بعدما طرد من بالده ألن ثقافتنا تحارب األذكياء الواعين وتحتفي بالخاملين المظلمين ًبيبا وفيزيائيا وفلكيا كان ط. ً

َّاحتفى به الغرب ألنه كان كل ما سبق. ًوفيلسوفا وقاضيا ذبحوا تاريَخه واغتالوا إرثه ألنه ارتكب الجريمة . وحاربه متطرفو المسلمين ألنه كان كل ما سبق. ُ
َّالحق ال يضاد الحق“: مقتوه ألنه قال.  العقلفي مجتمع يكره التفكير ويمقت" يعقل"و " ّيفكر"كان . الكبرى التي ال يغفرها الظالميون ُالدين حق والفكر . ُُّّ ٌّ ُ

ٌّوالفلسفة حق ّفرماه الجهالء بالكفر والزندقة وأحرقوا كتبه النيرة” .ّوالحقان ال يتضادان. ُ َ ُ، يجب أن تحتفي مصر "ابن رشد"وكما تحتفي أوروبا بالعظيم . ُ
َ، فتضع اسمه على الم"فرج فودة"بالعظيم    .دارس والميادين وقاعات الجامعاتُ

  
َعلينا تكريم رموزنا الفكرية الذين كسروا الصندوق الحديدي وغرسوا نبتتهم في رحاب أرض هللا تحت شمسه ونوره بعيدًا عن جحور الخفافيش وكهوف 

، والوطن لمن يحب الوطن“. الظالم ُّالدين  ُ ُ .” 
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  مع الحق، اً ألنني أقف دائماادي، لست حي على اإلطالقاعيد الفردي أنا إنسان منتمي، أي لست حياديعلى الص 

ّه أو مجموعة أو طائفة أو حزب أو عقيدة أو قضية من دون  إلى جانب إنسان واحد من دون غيراًوالحق لم يكن يوم
  .غيرها

  
، وانتمائي هو للحق أينما كان وال مكان ّحرر ألني مع الحق لذلك أنا إنسان مت،"ّاعرفوا الحق والحق يحرركم"

 .للحياد عندي بموضوع الحق
  .في الدول

*** 
  

ّلعالمية الثانية التي على وقد نعتها الحرب ا ،1919ام في الع" عصبة األمم"ّبعد الحرب العالمية األولى تأسست 
ّمنظمة األمم المتحدة"ّ تأسست ،، ولترميم األرض من ويالتهاأثرها   . دولة193ّ وتتكون اآلن من 1945في العام " ّ

 
ّتحاد السوفياتي السابق والواليات المتحدة األميركيةالوعلى أثر الحرب الباردة بين ا ّ  الجديدة  وتأثير تلك الحربّ

  كان من أهدافه وقف تداعيات الحرب الباردة بين1955، تداعت بعض الدول إلى مؤتمر في باندونغ عام الوجه
ّالجبارين على بقية دول العالم، وانعقد أول اجتماع لـ  دولة، 25 بحضور 1961في بلغراد عام " دول عدم اإلنحياز"ّ

  . دولة118 إلى اًووصل عدد الدول المشاركة الحق
  

 اإلنحياز هذه قادها عمالقة في السياسة والحجم يومها سوكارنو وجوزيف بروس تيتو وجواهرالل نهرو مدول عد
َّ، إال أنخذت مواقف جريئة في موضوع الحيادّوقد ات...  وجمال عبد الناصر وغيرهم  تلك المواقف لم تصمد بسبب ّ

ّالهيمنة الواضحة التي كانت للقوتين الجبارتين يومها م ّما أدى إلى انفراط العقد وتبعثر الدول والء وانتماء إلى ّ ّ
ّتحاد السوفياتي من جهة وإلى الواليات المتحدة األميركية من جهة ثانيةالا ّ ّ.  

 

 ّدول حيادية
  

، 1815ام  سويسرا في العَّ، ثم1814 أوالها كانت السويد في العام ... بحيادهااّل حيادية معترف دوليفي العالم دو
. ، تركمانستان وليشنشتاين1955ل َّ تشرين األو26، النمسا 1949، كوستاريكا عام 1922عام ندا منذ استقاللها إيرل

ًوصول للحياد ألن ذلك يتطلب شرحّوفي هذا السياق يصعب التحدث عن المناخات التي أوصلت تلك الدول إلى ال  اّ
  .يوازي عشرات الصفحات وفي بعضها مئات الصفحات

  

 في لبنان
 

بة والذي على عداء مع إسرائيل التي تطمع بمياهه العذ" ّجامعة الدول العربية"ّلبنان الدولة العضو والمؤسس في 
ًة مغتصبة وطامعة شنت عليه حروب، هو وفق الدستور يعيش بجوار دولفيه من خير وأرضه وبحره وكل ما عدًة  اّ

ّ ألكثر من مرة على مدى سنوات العداء عدا عن انتهاكاتها البرية المتكررة ألراضيهاكما هي تنتهك أجواءه يومي ّ ّ.  
 

  . على اإلطالقا الموضوع اإلسرائيلي ليس حيادي، لبنان فيإذن
  

ّالديمقرطية التوافقية"ّ، يعيش لبنان تحت ما يسمى بـ في الموضوع الداخلي ّوبصالحيات محدودة لرئاسة " ّ
ّد دستورية عديدة يلزمها تفسير قانوني واضح يسقط كل اجتهاد بحقها عند كل تطبيقّالجمهورية وبموا وهذه . ّ

ًاعتبرها السياسيون انعكاس" ّيةالتوافق"  قانونها الخاص لألحوال  للثماني عشرة طائفة تعيش في لبنان والتي لكل منهااّ
  !، والدولة في هذا الموضوع تأتي بالمرتبة الثانيةّالشخصية

   
ً هذه الوالءات المتجذرة تاريخي، نشير إلى والءات الطوائف للخارجْ طرح موضوع الحياد علينا أنقبل  في تكاوين اّ

ّ، الطائفة السنية قلبها على ا عالقات معها تعود لخمسمئة سنةّة المارونية قلبها على فرنسا ولهالطائف. ..ّاللبنانيين
ًالمملكة العربية السعودية ومصر وسابق ّ ،  إيراناقلبها على العراق وحاليّ، الطائفة الشيعية ّ سوريا وتركيا علىاّ

 في خليط عجيب اً وغرباً الوالءات شرقاًوحالي. .. و...، واألرثوذكس روسيا وين الدروز إنكلتراوطائفة الموحد
  .غريب

 
  ب بلبنان إليه؟، إلى أي حياد نريد أن نذه بعداالذي لم يعلن إفالسه رسميفي ظل هذا النظام المفلس و

  
، وهذه لن ّ تكون إال بدولة مؤسسات وقانونوالمواطنة ال.  اإليجابي يبدأ بالتماسك الداخلي، أي بالمواطنةالحياد

ّتتحقق إال بالدولة المدنية العلمانية التي تبدأ بتوحيد قانون األحوال الشخصية الذي وحده يؤمن المواطنة ويفكك  ّ ّ ّ ّ ّ
  .ج ألنه يبعد الخوف على المصيرالوالءات الطائفية للخار

  
 تكون ْأنادية عندما تنحاز إلى الحق شرط ، والدولة تستطيع أن تكون حيا الحياد بالمطلق فهو غير موجودّأم

  . ّالمواطنة قد ترسخت في أبناء شعبها
 
 




  

  
  هنري الكك

 لبنان



 

  

  





 

  
  نوال شق

 سورية



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

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Issue No. 45 :: August 1st  2020 Specialized in Written Creativity and Freedom of Thought                                                                                                                                                                                   2020  آب 1  ::45 العدد رقم     

 

 
Dr. William Nassar  

Confusion 

 
 









 


