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 السؤال لماذا انتهت حروب التحرر الوطني؟ وهل انتهت؟ وما معنى ذلك؟ 
 

الجواب هو في انتهاء عهد االستعمار القديم أو شكله، امتألت يابسة الكرة األرضية 
لم . المتحدة أعضاء في األمم اًكلها تقريب. صار عددها يقارب المئتين. وجزرها بالدول

 بمناطق ما يختص  خارج حدودها، إال فياً، باألحرى أرض"دولة"يعد هناك دولة تحتل 
 الذي جاء به الرئيس ويلسون عقب الحرب العالمية "المصير"حق تقرير . متنازع عليها

ما قررته األولى في مؤتمر باريس، قررته تقسيمات قوى االستعمار القديم أكثر م
 .دول حدودها عشوائيةلى إانتهى العالم . الشعوب

 
 األمة هي ما يقع ضمن حدود َّيعني ذلك أن. األمة- استخدام تعبير الدولةاًصار شائع

أنشأت هذه الدول . رسمها االستعمار أكثر مما رسمها التاريخ. اًالدولة المرسومة سلف
  لها أطلق عليه بندكت أندرسون لقب الجماعات المتخيلة لوصف األمم التي تدعياًتاريخ

لم يعد هناك متسع . كل منها اعتبرت نفسها أمة استعادت أرضها. أنها تشكيالت تاريخية
ً ما يتطلب حرباًلدول جديدة إال بتقسيم الدول الموجودة، وهذا األمر غالب  أهلية وتدخل اّ

 ً ما تالقي قبوالاًإن مطالبات بعض اإلثنيات باالستقالل غالب.  مناسبةاًدول كبرى وظروف
 خاصة من حاكم البلد المطلوب االنفصال عنه، وإذا دعمت الدول العظمى من الجميع

 .مثل هذا االتجاه في بلد ما، يكون لألمر أهداف أخرى غير االستقالل
 

، نشأت الدولة الحديثة، باألحرى التي صارت حديثة، في أوروبا في 1648في عام 
حصل ذلك في أعقاب حركة . ًن عاماأعقاب حرب دينية عمت القارة األوروبية لمدة ثالثي

ُوكالهما نشأ عن تطور ما يسمى  واجهته حركة مضادة، "إصالح ديني" لرأسمالية ا"ّ
 التي حصلت في القرن "االكتشافات"وروبية التي لم تكن ممكنة لوال  األ"الميركنتلية

أسيا وأفريقيا وأميركا . لى القارات الثالثإ عشر، ومد نفوذ الدول األوروبية السادس
ف القرن التاسع  حتى منتصاً وسياسياًالنفوذ كان تجاري. أوستراليا حالة خاصة. لالتينيةا

لى احتالل بحري وبري إال في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إّعشر، ولم يتحول 
أي بعد الثورة الصناعية التي يؤرخ لها أنها بدأت في بريطانيا . وأوائل القرن العشرين

 19في سبعينات وثمانينات القرن . لتاسع عشر ولحقتها الدول األوروبيةفي بداية القرن ا
 .حصل تقاسم بقية العالم غير األوروبي في مؤتمر عقد في برلين

 
، تم تحرير القنانة، أي الفالحين )19، 18، 17(في تلك الفترة التي انقضت، ثالثة قرون 

وحصلت . اطنين أحرارلى موإلوالء لالقطاعيين وتحويلهم الملتصقين باألرض وا
 سوى قوة عملهم لبيعها في ًا أحرار ال يملكون شيئ"كعمال"لى المدن الصناعية إهجرتهم 

سوق العمل الصناعي، وفي سوق الجيوش التي ستنشرها الدول األوروبية في أنحاء 
 .اً وبرياًالعالم بحري

 
لنمساوية ة واالعثماني: في الحرب العالمية األولى انهارت االمبراطوريات الثالث

ى دولة صغيرة دون أحالم، لإلى النظام السوفياتي، والنمسا إتحولت روسيا . والروسية
لى دولة متوسطة، علمانية في البداية ثم استعاد أحالمها العثمانية أردوغان على إوتركيا 

في مؤتمر باريس عقب الحرب العالمية . أساس طموحات إسالمية أصولية الطابع
.  األحيان في معظماًم حدود الدول التي خضعت لالستعمار، عشوائياألولى، تم رس

وهذا . لى الكثير من المنازعات والهجرات والتطهير العرقيإالحدود العشوائية أدت 
رافق الهجرات في الحرب العالمية . ُالتعبير لم يستعمل إال في أعقاب تفكك يوغوسالفيا

 .جماعيةاألولى والثانية وفي أعقابهما حروب إبادة 
 

 التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية األولى أشبه بمجلس إدارة "عصبة األمم"كانت 
لى عصبة األمم التي ساهم الرئيس إلم تنضم الواليات المتحدة . عالماالحتالالت حول ال

كانت الواليات المتحدة قد مدت . ويلسون في إنشائها ورفضها مجلس النواب األميركي
 بلد استعمار احتاللي، اًارة األميركية الجنوبية والوسطى، لكنها كانت أيضنفوذها على الق

ومن . ، وفي بعض جزر المحيط الباسيفيكي19كما حدث في الفيليبين في أواخر القرن 
 حق"ر مؤتمر باريس وعصبة األمم مبدأ أق. اً استعمارياهنا نشأ الوهم أنها لم تكن بلدً

كن بعدها تحديد للشعوب إال حدود الدول التي رسمها ولم ي. "الشعوب في تقرير المصير
 َّلكن. "وشعوب"ة مستعمرة كان هناك تعدد إثنيات في كل دول. اًاالستعمار عشوائي
بين الحدود  فكان هناك تداخل كبير "الدول" هو فقط حدود اً ودولياًالمعترف به حقوقي

 .اورة ال تشاركه القومية له امتدادات داخل حدود دول مج"شعب"والشعوب؛ إذا كان كل 
 

في أعقاب الحرب العالمية الثانية اتسع نطاق حروب التحرر الوطني لتشمل قارتي أسيا 
بالطبع، لم تراع دول االستعمار األوروبية مبدأ حق الشعوب في تقرير . وأفريقيا

كان الوهن .  شعبيةاًصارت حروب التحرر الوطني حروب. المصير، بل رفضت تطبيقه
.  اوروبا في الحرب العالمية الثانية، لكن رأسماليتها بقيت قوية وجيوشها ممتدةقد أصاب

. تحقيق االستقالل إال بحروب شعبية) بفتح العين(َلم يكن بإمكان الشعوب المستعمرة 
 .حروب غوريال أنهكت جيوش االحتالل. حروب الضعفاء ضد األقوياء

 
وجة األولى في أوروبا القرن السابع عشر الم. هكذا حدثت الموجة الثالثة من نشوء الدول

بعد الحروب الدينية؛ الموجة الثانية في أميركا الالتينية؛ الموجة الثالثة بعد الحرب 
زال .  ذات سيادةًصارت الكرة األرضية كلها دوال. العالمية الثانية في أسيا وأفريقيا

ما عادت الدول . طق النفوذبقي االستعمار بمعنى النفوذ ومنا. االستعمار بمعنى االحتالل
صار االحتالل . ُالغربية تحتل ما سمي بالعالم الثالث بالجيوش البشرية لنهب خيراتها

آلية هذا االستعمار الجديد المسمى امبريالية . بالرأسمال أو ما يسمى االستثمار. بالمال
ما تعجز هذه عند. جديدة، هي اجبار دول العالم الثالث على االستدانة وإغراقها بالديون

وتفرض برنامجها على البلد المدان ) الغربية(البلدان عن الوفاء تتدخل الدول الدائنة 
االستدانة العامة لم تكن .  ما يكون ذلك باستحواذ عقارات أساسية والمرافق العامةاًوغالب

منذ قرون، كان ذلك . تقررها حاجات للدول المدينة بقدر ما هي حاجة للبلدان الدائنة
حدة من آليات السيطرة على البلد الذي يراد اخضاعه، لكنها أصبحت اآلن بعد هيمنة وا

ن لم إمي اآللية الوحيدة، أو الرئيسة الليبرالية الجديدة وازدياد أهمية المال في النظام العال
نسانية والقروض إلرغم المساعدات ا.  المال"بأساطيل وجيوش"الهجوم . نرد المبالغة

يخضع البلد المدان للبلد . اً مساعدات مالية، يبقى ثمن االستدانة عاليالتي تقدم بشكل
 .ا للدائنا أيام الرومان، كان المدان الذي ال يستطيع إيفاء دينه يصير عبدًًقديم. الدائن

 
لم تعد العالقة بين البلدان المتقدمة والعالم الثالث قائمة على 

. للبلدان المتقدمةتصدير المصنوعات واستيراد المواد األولية 
واألسلحة ) المعامل الصناعية(صار تصدير المال والصناعات 

والمواد الغذائية خاصة القمح ومنتجات الحيوانات هي المواد 
 اًيلعب المال دور. األساسية التي يتم تصديرها باتجاه العالم الثالث

كذلك تصدير التعذيب .  في ذلك، بل الدور األساسياًأساسي
  لىإنسان إلُ بلدان ديمقراطية تعنى بحقوق ارية منوالديكتاتو

 بلدان يحكمها طغاة وعلى استعداد دائم لكبت وقمع سكانها، ومنع 
النقابات، وحجب التقديمات االجتماعية من قبل الدولة، إلبقاء 

 .األيدي العاملة رخيصة المنال
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تخوضها حروب . الحروب اآلن هي إما بين الدول، وهذه غير حروب تحرير شعبية
انتهى االستعمار . وهذه حروب أهلية. الدول بجيوش نظامية؛ وإما حروب ضمن الدول

االحتاللي، فلم تعد هناك حروب تحرير شعبية بمعنى حرب الشعب في األرض المحتلة 
 .ضد جيش الدولة االحتاللية

 
 غير ما سرائيل تعلن الدولة بحدودإ. ا عن بقية العالمًربما كان الوضع في فلسطين مختلف

ّتعتمد في التوسع على القدرة العسكرية إلرهاب الفلسطينيين وعلى سياسة قضم . تضمره
 غير ما 1948حدودها المعلنة منذ . تعترف بالشرعية الدولية وتعمل بما يخالفها. األرض

أما الفلسطينيون فهم منذ بداية التسعينات اعترفوا بحل . اعترفت لها بها األمم المتحدة
سرائيل الدولة وقوة الدولة وممارساتها، وللفلسطينيين إل. ّ غير المطبق حتى اآلنلدولتينا

  ُما يسمى دولة فلسطين . دولة ال دولة؛ في معاهدات الصلح لها صالحيات لم تصل إليها
 هي مستعمرة تخضع السرائيل وفي الوقت. ًاأشبه ببلدية ال تملك من مقومات الدولة شيئ

في الجزء . نها دولة، ويتعامل معها على هذا األساسإ الدولي عينه يقول عنها المجتمع
 مستوطنات تصير مع الزمن تابعة  لفلسطين، يبني االسرائيليوناًالمعترف به دولي

. الدولة الفلسطينية المزعومة صارت دولتان. سرائيل ال لسلطة األرض التي تحيط بهاإل
مم المتحدة وتنفذها اسرائيل، معاهدات تقرها األ. واحدة في الضفة وأخرى في غزة

ّفتكون النتيجة غير ما أقر ِ األنكى من ذلك، االنقسام الحاصل بين سلطة الضفة وسلطة . ُ
  نفسهالوقتفي . احدة للعلن وواحدة مضمرةّا يتكلم بخطابين، وًكل منهما أيض. غزة

ين من سرائيل فلسطإسحبت . خر آاً وإسالمي حيناًيتحدث الفلسطينيون بخطاب عربي حين
سرائيل إ.  المتحدة والدول العظمى في ذلكنظام دول دولي يعم العالم؛ وتؤيدها الواليات

لسوريا ممانعة .  ال نعرف هل المواجهة تعني مقاومة أو ممانعةاًعربي. دلوعة هذا العالم
على كل حال كالهما دفاعي وال يخوض حرب تحرير شعبية ضد . ولحزب هللا مقاومة

 منها اًاحتالل، مع إغفال لقضية الدولة في لبنان؛ ليست المقاومة جزء اً◌ًاحتالل هو حق
لكنه في النهاية ليس حرب تحرير شعبية؛ بل هي . ّوضع متفرد في العالم. وال خارجها

عن الدولة التي يعمل على حرب نظامية بين جيش رسمي وآخر غير رسمي ألنه مستقل 
 يتعامل  نفسهالوقتها غير بقية العالم، وفي  نفسسرائيل شعب هللا المختار تعتبرإ. أرضها

على كل حال ليس في . على هذا األساس) والمسلمون عامة(معها الفلسطينيون والعرب 
 .فلسطين حرب تحرير شعبية اآلن

 
، ولكل دولة جيش، ماذا )اًولو نظري(لى دول مستقلة ذات سيادة إمع صيرورة العالم 

 لمواجهة االستعمار الذي صار امبريالية، وهذه تفعل، أو يجب أن تفعل، شعوب العالم
امبريالية جديدة؟ أصبح الضعفاء دون حرب التحرير الشعبية، دون حرب الضعفاء ضد 

الحرب عادة هي . على طريق الحرب) وجيوشهم البائسة(دولهم لن تستمر . األقوياء
رير الشعوب التي استقلت بفضل حروب التح. لفرض إرداة المنتصر على المغلوب

نظرية .  يفرض عليها االستعمار المنسحب إرادتهًالشعبية لم تنتصر، بل صارت دوال
 .كالوسويتز بالمقلوب

 
 لديها منة َّما استطاعت الحكومات التي تسلمت أنظمة الحكم بعد االستقالل إال االعتقاد أن

 لى التنميةإ تتجه لم. على شعوبها، إذ هي شاركت أو قادت حروب التحرر الوطني
وإدماج المجتمع وزيادة اإلنتاج والرحرحة في إعطاء الحرية لشعوبها، بل اعتقدت أنها 

ّ تقر بالجميل وتخضع ألنظمتها وتتقيد بتعليمات ْلديها منة على شعوبها التي يجب أن
 فقدت هذه األنظمة شرعيتها وبلغ اًتدريجي. وهي تعليمات القادة الملهمين. المخابرات

راكمت من الديون .  جعلت الشعوب تترحم على أيام االستعمارادًالظلم الذي مارسته ح
دت هذه عا.  يعود لتنظيم األمور المالية، وبالتالي االقتصاديةْمبالغ سمحت لالستعمار أن
مارست االستبداد لدرجة . لى التبعية والخضوع للغزو الماليإاألنظمة أو أعادت بالدها 

خرج االستعمار من . ر وكأنها ازدهار ليبراليغير مسبوقة، بحيث بدت مراحل االستعما
هي مناطق .  تسمية جديدة، وهي مناطق النفوذ االمبرياليةًاالباب ليعود من الشباك، متخذ

كان النظام الدولي، . عسكر المال يعيد تجربة عسكر االحتالل البشري. االحتالل المالي
لي والبنك الدولي، ثم منظمة بعد الحرب العالمية الثانية، قد أنشأ صندوق النقد الدو
 تصل ْ أناًبالطبع كان متوقع. التجارة الدولية؛ وفي عهد النيوليبرالية مؤتمر دافوس

وهي جعلت من . الرأسمالية العالمية الى أزمة، وهي بدأت منذ أواخر السبعينات
 االتحاد  قبل سقوطًااالستثمارات المالية آلية التحكم ببلدان العالم الثالث، الذي كان ثالث

ا َّ، أماًساهم هذا السقوط في جعل بلدان االستقالل الجديد أكثر تبعية وخضوع. السوفياتي
. سمي األمر عولمة. الجماعات المعترضة فهي أطلقت ثورات اتهمت بالتكفير واإلرهاب

 .هي في الحقيقة عولمة المال الذي كانت له السيادة منذ بداية الرأسمالية قبل أربعة قرون
 

زمة فوائض مالية، لكن معظم أموالها في جنات ضريبية خارج أة الرأسمالية هي أزم
  في الفوائض هي أزمة نقص ًاأزمة البلدان المتحررة حديث. وصول حكوماتها إليها

 عند حكومات التحرر "التعنت" لحظة ظهور "االستثمارات"تنسحب منها . المالية
رهان على سيادتها إال تجاه شعوبها التي ال تستطيع حكومات هذه البلدان الب. الوطني

تتفشى الفاشية في البلدان . تضطر لإلذعان لمختلف أنواع القسر واإلرهاب واإلكراه
  تهم اإلرهاب والتكفير مسلطة فوق. المتقدمة واألصولية الدينية في بلدان التحرر الوطني

 من اً ومدعوماً مشبوهًداعش أو شبيهاتها جاهزة للنضال نضاال. رؤوس هذه الشعوب
جمعيات المجتمع المدني وحقوق االنسان جاهزة لتوجيه التهم ألنظمتها . القوى العالمية

. االستبداد وحده كفيل بتوليد اإلرهاب.  تنفجر ضد هذه الحكوماتْوللثورات التي يمكن أن
تضطر األنظمة لالنضواء تحت راية القوى التي كانت تحكمها لمحاربة اإلرهاب، 

 .حاربة الحركات المعارضة ألنظمتهاباألحرى م
 

هي مضطرة لالنضواء في النظام العالمي ولمحاربة . أنظمة التحرر الوطني في مأزق
جميعها ذات سيادة مزعومة . امتألت الكرة األرضية بالدول. شعوبها التي كانت تقودها

حرمت الشعوب من حروب التحرر الوطني أو حروب التحرير . أو غير مزعومة
ثورة لقلب النظام أو حرب أهلية داخل : أمام الشعوب خيار واحد من اثنين. يةالشعب

   لى حرب أهليةإّا ما تتحول الثورة ًكثير. الحدود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 هل هي للفرد أو الجدل في الفلسفة ال ينتهي حول لمن الغلبة في صناعة التاريخ ،

 الوصول إلى إجابة عليه حينما أستعرض ًهذا السؤال دائما يحيرني وال أستطيع. للجماعة
ًتاريخ القضية الفلسطينية والمنعطفات التي مرت بها، ووصولها إلى ما آلت إليه مؤخرا، 

 واالن لم  ...ً لفظيا فمن قضية تمس الضمير العالمي، إلى قضية العرب االولى بحق ثم
 .  اليدينتعد إال قضية أصحاب الشأن وعدد من الدول ال يتجاوز عددها أصابع

  
حيدر عبد الشافي ليس فقط قامة وطنية عمالقة وحسب بل تميز بصدقية ونزاهة . د

ًعالية، أضف إلى ذلك الوعي الكامل لظروف الصراع وبالتالي لم يفقد البوصلة أبدا ، 
  . كانت مواقفه في المنعطفات المصيرية هي األصح واألسلم

  
 مواجهة العدوان الثالثي، ودوره في ًولن أعود كثيرا إلى الوراء منذ إنخراطه في

المجلس التشريعي األول في غزة أثناء الحكم المصري ودوره في تأسيس منظمة 
 ودوره في تعزيز صمود  ...التحرير الفلسطينية، وتأسيس الهالل األحمر الفلسطيني

عبد الشافي  الوفد . سأعود فقط إلى بداية التسعينات وترؤس د. الكادحين في وطنهم
فلسطيني إلى مباحثات السالم في مدريد ومن ثم واشنطن، وبعد أشهر من المفاوضات ال
ًعبد الشافي قطعيا إستمرار المفاوضات دون وقف االستيطان . رفض د) وليس سنوات(

إلدراكه الكامل بالخطة االسرائيلية القائمة على إبقاء التفاوض ألطول فترة ممكنة بينما 
الرض من خالل االستيطان والتهويد ، حتى ال يجد االحتالل يعزز وجوده على ا

ًالفلسطينيون ما يمكن التفاوض عليه بعد كل هذه السنين كما حصل فعال الحقا وقدم . ً
إستقالته في المرة االولى من رئاسة الوفد أمام إصرار الوفد االسرائيلي عدم التعاطي مع 

يه، ثم ما لبث أن قدم إستقالته موضوع االستيطان وعاد عنها بعد إلحاح قيادة م ت ف عل
ًبعد شهر تقريبا حينما أعلن عن إتفاقيات أوسلو، كون هذا االتفاق كان أقل عمليا مما كان  ً

. يتفاوض عليه في واشنطن بإستثناء إعتراف إسرائيلي ب م ت ف، األمر الذي إعتبره د
ًعبد الشافي تنازال خطيرا سوف يؤدي إلى إفشال المشروع الوطني الفل سطيني وهو ما ً

 . حصل بالفعل
  

خاض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وحاز على أعلى األصوات، ومرة أخرى 
قدم إستقالته من المجلس التشريعي الفلسطيني بعد أن اتضح له أن هذا المجلس ال يحوز 

عبد الشافي . رة أخرى يتمكن دم. على صالحيات حقيقة تؤهله إلى إحداث تغيير جذري
 .ببصيرته السياسية الثاقبة من استباق الكارثة و التحذير منها

  
ًبما يدعونا إلى دراسة أكثر عمقا،   أن الجماهير الفلسطينية األمر المثير لإلستغراب ور

عبد الشافي لم تكن لتقدم الدعم الكافي له إلحداث تغيير، ال . رغم معرفتها بصدقية دو
نزاهتها، ولكن هذه الشخصية ووطنيتها و إن قلت بأنه قد ال يختلف فلسطينيان على أبالغ

آراؤه الصحيحة، عبد الشافي ومعه كل أفكاره و. في النهاية الشعب الفلسطيني خذل د
  . بها لما وصلنا إلى ماوصلنا إليهأقول ربما لو أخذناوالتي ربما 

  
مما أدى إلى عملية أشبه ما تكون هذا فرد خذلته جماعته : قد أقول ببعض التطرف

   باالنتحار الذاتي والجماعي

  

 
 



  

  اليساري
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 "بهذه "بعد عقود من االنقسامات والنزاعات، ها نحن نشهد فجر شرق أوسط جديد ،

ُالكلمات، حيا الرئيس دونالد ترامب، في االحتفال الذي عقد في البيت األبيض يوم 
َبتمبر الجاري، توقيع اتفاقي التطبيع بين إسرائيل، من جهة، س/ أيلول15الثالثاء في 

" خمس أو ست دول إضافية"وأضاف أن. واإلمارات العربية والبحرين، من جهة ثانية
وبعد أن ". في القريب العاجل"تتأهب للتوصل إلى اتفاقات لتطبيع عالقاتها مع إسرائيل 

ح بأنه تحدث إلى ملك العربية ّ، صر"ليست في عزلة" ّعبر عن اعتقاده بأن إسرائيل
 ".في الوقت المناسب" بلده سيلحق بهذه المسيرة َّ، وأن"السعودية

 
- للنزاع العربيا يضعا حدًْيمكنهما أن"  هذين االتفاقينَّبينما رأى بنيامين نتنياهو أن

إننا نحمل األمل لجميع " :وأضاف. في المنطقة" اً تاريخياًمنعطف"ّ، ويشكالن"اإلسرائيلي
ّالتغير "ومن جانبه، حيا األمير عبد هللا بن زايد وزير خارجية اإلمارات ". أبناء أبراهام

ألنه اختار السالم وألنه  "اً، وشكر نتنياهو شخصي"الحاصل في قلب الشرق األوسط
 األمر يتعلق بإرجاء َّ أناً هذا األخير أكد مرارَّ بأناً، علم"أوقف ضم مناطق فلسطينية

حل "بينما دعا وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، إلى . افهالضم وليس بإيق
 . الفلسطيني-لوضع حد للنزاع اإلسرائيلي" الدولتين

 
البيت لقد وعد ممثلو إسرائيل واإلمارات والبحرين، الذين تحلقوا حول دونالد ترامب في 

 َّأظهروا للعالم أن، وهنأوا أنفسهم بأنهم "شرق أوسط جديد"األبيض، بحلول غد مزدهر لـ
، وهذا كله في تجاهل للقضية الفلسطينية "طريق واقعي"طريق السالم في المنطقة هو 
 اإلسرائيلي وفي تغييب للفلسطينيين، الذين لم يتم ذكرهم -بوصفها جوهر الصراع العربي

 ).1(سوى بصورة عابرة 
 
  
 

دفنت القضية " "ات أبراهاماتفاق "َّيعتبر أنطوان بصبوص مدير مرصد البلدان العربية أن
ّسيغير بعمق التوازن " ما بين دولة اإلمارات وإسرائيل  التوافقَّ، وأن"الفلسطينية

 ". يضمن الحماية في وجه تهديد إيرانيْالدبلوماسي في الشرق األدنى، ولكن من دون أن
 

ة  انعقاد القم1967 الزمن الذي شهد في سنة َّويعود بصبوص إلى التاريخ، فيرى أن
" ال سالم، ال اعتراف، ال تفاوض: "العربية في الخرطوم التي طرحت الالءات الثالث

وعندما قام الرئيس أنور السادات بزيارة القدس، بعد عشرة أعوام .  عناا جدًابات بعيدً
قاطعت دول الجامعة "، ثم توصل إلى اتفاقيات كمب ديفيد، "الءات الخرطوم"على 

 هذه الجامعة العربية نفسها َّ، بينما نرى اليوم أن"لى تونسالعربية مصر ونقلت مقرها إ
َّويقدر الباحث نفسه أن. بإدانة الخطوة اإلماراتية" رفضت طلب فلسطين"  األنظمة ّ

غداة أحداث الحادي عشر من "العربية راحت تتخلى عن القضية الفلسطينية 
ت التي وجهتها إليها ، إذ أرادت الدفاع عن نفسها أمام التهديدا2001سبتمبر /أيلول

تعاظم بعد "وهذا التوجه ". واشنطن بالتواطؤ مع اإلرهاب أو باتخاذ مواقف ضعيفة إزاءه
، وتفاقم التهديد "القاعدة"، بعد "داعش"، ثم عقب ظهور "الربيع العربي" أحداثانفجار 

 ).2" (اإليراني

 َّ أيلول الجاري، أن15أما المراسلة الصحافية آلين جاكوتيت فترى، في مقال نشرته يوم 
َاتفاقي سالم "ّالقضية الفلسطينية تمثلت في مسارعة أبو ظبي والمنامة إلى عقد " خيانة"

 تطالبا بنهاية االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وإقامة ْمع إسرائيل من دون أن
ّألخير، تقدر لس الجامعة العربية امج تشير إلى نتائج اجتماع ْوبعد أن". دولة للفلسطينيين

تخلي األنظمة العربية بهذا الشكل عن الفلسطينيين، يعود، إلى حد كبير، إلى الضغط  "َّأن
 ).3" (الذي تمارسه واشنطن عليهم

 
  
 

َ اتفاقي التطبيع، اللذين لم يكونا مفاجئين، ينبغي إدراجهما في َّيرى العديد من المحللين أن
لة االنتخابية التي يخوضها دونالد ترامب لتجديد إطار السياسة الداخلية األميركية والحم

ً لن يكونا حاسمين إلعادة انتخابه، إال أنهما يشكالن نجاحا ال ْفهما وإن. واليته الرئاسية ّ
يمكن إنكاره لرئيس يواجه صعوبات، في وقت تشير فيه استطالعات الرأي إلى تراجع 

وهذا النجاح لم ينكره حتى . ادية وتداعياتها االقتص19تأييده الشعبي منذ أزمة كوفيد 
 أيلول الجاري بما 16ّمنافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي صرح مساء يوم األربعاء في 

 نرى آخرين في الشرق األوسط يعترفون بإسرائيل ويتعاملون معها ْمن الجيد أن" :يلي
ًرح تحديا أمام هاريس ستستند إلى ما تحقق، وتط- إدارة بايدنَّإن: "ً، وتابع قائال"كشريك

الشعوب األخرى كي تتبع هذه الوتيرة وتسعى لالستفادة من هذه الروابط المتعاظمة 
 ).4" (لضمان إحراز تقدم نحو حل الدولتين ونحو منطقة مستقرة وسلمية

 
ًكما شكل هذان االتفاقان نجاح ا لبنيامين نتنياهو، الذي ورث بعد وصوله إلى الحكم في ّ

لكن هذه العالقات شابتها برودة ما . ية بين إسرائيل ودول الخليج عالقات جنين2009سنة 
، ثم الحروب اإلسرائيلية 2010في مدينة دبي في سنة " حماس"منذ اغتيال أحد قادة 

يوليو / تم التوقيع على االتفاق النووي، في تموزَّالمتعاقبة على قطاع غزة، وذلك إلى أن
ي مجلس األمن وألمانيا، من جهة، وإيران، ، بين الدول الخمس دائمة العضوية ف2015

وكما يقول دور غولد، المدير العام السابق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، . من جهة ثانية
البلدان العربية الكبرى شعرت آنذاك بالخوف؛ لكن الوحيد الذي تجرأ على إبراز "فإن 

لكونغرس األميركي كان وهو عندما عارض االتفاق أمام ا. ثغرات االتفاق كان نتنياهو
ًيفعل ذلك من أجل إسرائيل، ولكن أيضا، بمعنى من المعاني، من أجل كل الشرق 

ًومثل توقيع االتفاقين نجاحا لـما سماه ". ًاألوسط، وخصوصا من أجل البلدان العربية ّ
السالم "، وليس مبدأ "السالم مقابل السالم"نتنياهو، الذي يتبنى مبدأ " عقيدة"البعض بـ 

إسرائيل " للجريدة اليمينية 2020أغسطس / آب16ّ، والذي صرح في "قابل األرضم
ألول مرة منذ ربع قرن، : "اإلسرائيلي بما يلي-ً، تعليقا على االتفاق اإلماراتي"هيوم

 ).5" (ًتوصلنا إلى سالم ليس قائما على تنازالت أو انسحابات إسرائيلية
 
  
 

َائيل السابق، طبيعة اتفاقي التطبيع وبواعثهما، يحلل شلومو بن عامي، وزير خارجية إسر
بوصفها قوة عسكرية وتكنولوجية كبرى في الشرق األوسط أصبحت " إسرائيل َّفيرى أن

، وتهديد الراديكالية "الربيع العربي"الحليف الضروري لألنظمة المحافظة التي هزها 
 من انسحاب الواليات الخوف "َّ، وأن"اإلسالمية والنفوذ اإلقليمي المتعاظم إليران

المتحدة األميركية من المنطقة هو ما جعل هذه األنظمة، بصورة أساسية، تتقارب مع 
 2019 يرد مباشرة في أيلول ْ ترامب رفض أنَّ لمست كيف أنْإسرائيل، وذلك بعد أن

 اتهام إيران َّعلى الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية في العربية السعودية، والتي تم
ًبالوقوف وراءها، كما لم يفعل شيئا قبل ذلك بشهور للرد على قيام اإليرانيين بإسقاط 

  ". طائرة مسيرة أميركية حديثة فوق مضيق هرمز
السالم مع  "- كما يتابع بن عامي-خرى، فإن فكرة السالم مع إسرائيل تعني ُومن جهة أ

عندما أراد 1979 في سنة ]مع إسرائيل[ّوقع اتفاق السالم "؛ فأنور السادات "أميركا
تغيير توجه بالده االستراتيجي من االتحاد السوفييتي نحو الواليات المتحدة، وكانت 
ًمساعدة الملياري دوالر التي تحصل عليها مصر سنويا من الواليات المتحدة النتاج 

   في ليست"اإلمارات   ةـ دولَّصحيح أن". المباشر لهذا السالم
ألميركية، لكنها في حاجة إلى مشاركة  حاجة إلى األموال ا

أميركا المتواصلة في شؤون الشرق األوسط، وإسرائيل هي 
 المنطقة، وتوفر ه الواليات المتحدة ستبقى في هذَّالضمانة بأن

ًلإلمارات طريقا للوصول إلى الكونغرس حيث تتم الموافقة على 
 َّأنويخلص وزير خارجية إسرائيل األسبق إلى ". اتفاقات التسلح

ّشكل  "35قرار إدارة ترامب الظاهر ببيع اإلمارات طائرات اف 
ًهدفا مهما الستراتيجية السالم التي انتهجته ل؛ ـــا إزاء إسرائيــً

ًائرات الحديثة جدًا، التي ال تمتلكها حاليا سوى ــذه الطــفه
  ا ـــان التزام أميركـــل، ستسمح بضمـــالواليات المتحدة وإسرائي

 هذه البلد الصغير الذي لديه طموحات عالمية إلى جانب اإلمارات وبتعزيزبالوقوف 
 ).6" (وأعداء كثيرين
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 20ويتفق البروفسور هاغاي سوبل مع هذا التحليل، إذ هو يعتبر، في مقال بتاريخ 

 عقد التحالفات الجديدة في الشرق األدنى نتج، بصورة أساسية، َّ، أن2020أغسطس /آب
لسياسة الخارجية األميركية في عهد إدارة أوباما نحو آسيا والمحيط عن إعادة توجيه ا"

 أوباما في سعيه إلى ذلك قام بتسليم مفاتيح المنطقة إلى إيران على حساب َّالهادي، وأن
 بين هذه اًحلفائه التقليديين في األنظمة العربية السنية، األمر الذي جعل التقارب ممكن

 ).7" (األنظمة وبين إسرائيل
 

َما يتعلق بخصوصية اتفاقي التطبيع هذين ومدى اختالفهما عن معاهدتي السالم بين  وفي َ
 السالم بين َّمصر واألردن، من جهة، وإسرائيل، من جهة ثانية، يرى بعض المحللين أن

ال ينطوي على البعد الرمزي "اإلمارات والبحرين من جانب، وإسرائيل، من جانب آخر
؛ فاألمر، في هذه الحالة، يتعلق "معاهدتين مع األردن ومصرنفسه الذي انطوت عليه ال

باتفاق بين المال العربي والتكنولوجيا اإلسرائيلية، وبين عالم األعمال وعالم "
تحتل فيه القضايا السياسية، بما فيها القضية الفلسطينية، "، وهو اتفاق "االستخبارات
 -وبينما انطوى االتفاق البحريني. مكثف، وسيفتح الطريق أمام تعاون ثنائي "مكانة ثانوية

َّاإلسرائيلي على عبارات عامة، ألنه وقع في اللحظة األخيرة، فإن - االتفاق اإلماراتيّ
ًاإلسرائيلي كان مفصال ، شملت عالم ً، إذ تضمن اتفاقات ثنائية في خمسة عشر مجاالّ

 ).8(اعة والمياه واالتصاالت، والصحة، والزرالمال، والتجارة، والطيران، والطاقة، 
 
  
 

هو الذي دفع هذين النظامين، ومن سيتبعهما، إلى " تهديد إيراني"ُإذا كان ما يقال عن 
 التصالح مع إسرائيل، فهل هذه األخيرة قادرة على تأمين الحماية لهما ؟

 
 ْ الشكوك تحوم حول الفوائد األمنية التي يمكن أنَّأن"ّإن الباحث أنطوان بصبوص يقدر 

، في وقت تنسحب فيه ]مع إسرائيل[ الممالك واإلمارات العربية من هذه االتفاقات تجنيها
 من الشرق األوسط، وتظهر إيران لهذه الممالك واإلمارات ًا فشيئًاالواليات المتحدة شيئ

 َّ أناً، معتبر" كيلومتر عن حدودها100 ناطحات سحابها وبناها التحتية ال تبعد سوى َّأن
 إسرائيل َّ وأناً، خصوصاًقية الردع اإلسرائيلي يبقى مشروعالتساؤل حول مصدا

؛ فإذا لم ينفع الردع في 2006في صيف سنة " حزب هللا"أصيبت بنكسة في الحرب مع "
ً يشكل غطاء لممالك ْمواجهة فاعل ال دولتي يقف على أبواب إسرائيل، فكيف يمكنه أن

 ).9" (ً كيلومترا؟2150سرائيل نحو وتبعد عن إوإمارات عربية تواجه التهديد اإليراني، 
  
  
 

، أكد ديدييه بيليون، المدير المساعد لمعهد 2020 آب 18في حوار أجري معه في 
اإلسرائيلي -العالقات الدولية واالستراتيجية في باريس، في تعليقه على االتفاق اإلماراتي

مع إسرائيل، " السالم"إزاء اتفاقات " ال يجب االستهانة بمواقف الرأي العام العربي"أنه 
بالنسبة لقطاعات واسعة من هذا الرأي " قضية مقدسة" القضية الفلسطينية تبقىَّ أناًمعتبر
 تغييب الفلسطينيين، والزعم بإيجاد حل للقضية َّويرى باحثون آخرون أن). 10(العام 

عيم ّوفي هذا السياق، صرح يائير لبيد ز". سخافة"الفلسطينية من دون الفلسطينيين هو 
:  أيلول، بما يلي15المعارضة اإلسرائيلية، كما تنقل عنه وكالة الصحافة الفرنسية في 

تقول إننا توصلنا إلى اتفاقات سالم مع بلدان سنية معتدلة من ] اإلسرائيلية[ الحكومة َّإن"
 األمر ال يتعلق بدفع ثمن، َّولكنني أقول إن.  ندفع ثمن التفاوض مع الفلسطينيينْدون أن

 نتفاوض مع ْ نتقدم وأنْعلينا أن...  تتفاوض مع الفلسطينيينْما بمصلحة إسرائيل في أنوإن
لكن هذه الحكومة ليست لديها أي نية لتتفاوض مع ... الفلسطينيين على قاعدة حل الدولتين

 هذا بالنسبة لنتنياهو خطر سياسي، وهو مع المشكالت القضائية التي َّالفلسطينيين ألن
  ).11" (لى قاعدة انتخابية تعارض أي اتفاق مع الفلسطينيينتقلقه يحتاج إ

 
وأنهي هذا المقال بما نقلته المراسلة الصحافية آلين جاكوتيت عن مروان، وهو فلسطيني 
ترعرع في أحد مخيمات مدينة بيت لحم، وفقد عمله كدليل سياحي جراء تداعيات أزمة 

الذي صنعوه في واشنطن " السالم"ّ عبر مروان عن غضبه من مشهد ْكورونا؛ فبعد أن
 يصنعوا السالم مع العرب هنا، وليس في أبو ْيتوجب على الزعماء اإلسرائيليين أن: "قال

ظبي أو المنامة؛ فالشعب الفلسطيني موجود، وهو سيواصل مقاومته، مع أو من دون 
  ).12" (دعم العالم العربي

 
 :الهوامش

1- https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/15/vers-
un-nouveau-moyen-orient-depuis-washington-trump-scelle-l-
alliance-entre-israel-et-des-pays-arabes_6052315_3210.htm -l. 
2 - https://www.liberation.fr/debats/2020/09/14/la-cause-
palestinienne-enterree-par-les-accords-d-abraham_1799360. 

 3- https://www.letemps.ch/monde/cause-palestinienne-poignardee. 
4- https://news-24.fr/un-nouveau-moyen-orient-israel-signe-des-
pactes-avec-les-etats-arabes-de-bahrein-et-les-emi 
5- https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/22/israel-l-
accord-avec-les-emirats-est-un-succes-personnel-pour-benyamin-
netanyahou_6049636_3210.html. 
6-  https://algeriepartplus.com/analyse-les-consequences-de-la-
paix-entre-israel-et-les-emirats-arabes-unis 
7-  http://destimed.fr/Tribune-du-Pr-Hagay-Sobol-Pourquoi-l-
accord-de-paix-entre-les-Emirats-Arabes. 
8-https://news-24.fr/un-nouveau-moyen-orient-israel-signe-des-
pactes-avec-les-etats-arabes-de-bahrein-et-les-emirats-arabes-unis. 
9- https://www.liberation.fr/debats/2020/09/14/la-cause-
palestinienne-enterree-par-les-accords-d-abraham_1799360. 
10 - https://www.lavoixdunord.fr/851808/article/2020-08-
14/derriere-l-accord-entre-les-emirats-arabes-unis-et-israel-l-iran-
est-omnipresent. 
11- https://www.lalibre.be/international/asie/israel-doit-negocier-la-
paix-avec-les-palestiniens-mais-benjamin-netanyahu-n-a-aucune-
intention-de-le-faire-5f6081c2d8ad58621913f2aa. 
12-  https://www.letemps.ch/monde/cause-palestinienne-
poignardee. 

  
  

 

 

 

 



  

  اليساري

 

  
9 – The Leftist Writer ::  Issue No. 49:: October 1st   2020 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  وتداعياته على شعبنا الفلسطيني الحديث عن التطبيع ومخاطره " اجترار"لن نعيد
فدولة  ن نستمر في مسلسل اللطم والبكائيات والتشخيص والتمحيص،لو متنا العربية،أو
 لنتيجة،لى مثل هذه اإجل الوصول أمن  اتهاحتالل جندت كل إمكانياتها وعالقاتها وطاقالا

بأنه من بعد توقيع  اولعل قوى المعارضة والمقاومة العربية والفلسطينية تدرك جيدً
وخروج مصر بثقلها العسكري والسياسي  ،1978أيلول/ 17في " كامب ديفيد"اتفاقيات 

ُواستدخال موقع هذه اإلتفاقيات المغدور  والبشري من ساحة الصراع مع المحتل،
طبيع على بأن قطار الت من أوراق الحل بيد أمريكا،% 99أن السادات لثقافة الهزيمة وب

ن كانوا َمام كل مأوبأنه سيمهد ويعبد الطريق  ...نطلقاالمستوى الرسمي العربي 
لى إ" اسرائيل"القاتهم التطبيعية مع ويترددون في الجهر بع يحسبون ألف حساب لمصر،

 وظيفة النظام الرسمي العربي،وما أعقب ذلك من تغيير بنيوي في بنية ودور و. ..العلن
 ستعمار الغربي،المريكا وقوى اأه لصالح الدول والقوى المرتبطة بوحسم الصراع بداخل

وعليهم  ،"سرائيلإ"ب ليس لديهم القدرة على مواجهة  العرَّنأا بًوالتي باتت تجاهر علن
 ذلك َّأنبفي قرارة أنفسهم يعرفون وهم  لكي تأتي لهم بحل،  يراهنوا على أمريكا،ْنأ

ومن قبل  مجرد وهم وسراب، ولذلك شاركوها عدوانها على العراق ومن ثم إحتالله،
فاقيات انتقالية مدتها وسلو والتوقيع على اتأوا الفلسطينيين بالدخول في مجرى ذلك أقنع

سطيني يدفع ثمنها ما زال الشعب الفل ،ًانتهت قبل ستة وعشرين عاما ،خمس سنوات
 ومن بعد ؛ا في نسيجه المجتمعيًواختراق  بين قواه وفصائله،اًنقساماو ،ًضياعا من أرضه

أطلق العرب ما  حتالل ومعسكره،الختالل ميزان القوى لصالح ااستمرار اذلك وفي ظل 
،والتي نصت في جوهرها على األرض 2002/يسمى بمبادرة السالم العربية في بيروت 

نها ال تساوي قيمة أء اإلحتالل شارون بنها رئيس وزراوالتي قال عنها حي مقابل السالم،
لرئيس الراحل جتياح الضفة الغربية ومحاصرة ااوكان رده عليها ب الحبر الذي كتبت به،
 بها وترحيلها ومنذ ذلك التاريخ استمر العرب بالهبوط. رام هللافي عرفات في المقاطعة 
  متمسكة بموقفها،تيل بقي اسرائَّولكن  اسرائيل تقبل بها،َّخرى لعلُامن قمة عربية الى 

وبقي التطبيع  ،)سالم مقابل سالم(هو التطبيع العلني   ما هو مقبول في تلك المبادرة،َّبأن
ن يكون هناك اختراقات جدية على المستوى أدون   في إطاره السياسي الرسمي،اًقائم

 َّنأيدرك ب وإن كان كل متابع للشأن الصهيوني والرسمي العربي، الشعبي المجتمعي،
هناك عالقات تطبيعية سرية بين العديد من دول النظام الرسمي العربي ودولة اإلحتالل 

أمنية واستخبارية وزيارات وأنشطة مشتركة  في أكثر من مجال، تمتد لسنوات طويلة،
وقد تحدث عن ذلك رئيس وزراء  رياضية وثقافية ومكاتب تجارية وممثليات اقتصادية،

بأن إلسرائيل عالقات قوية من العديد من الدول العربية  ن مرة،كثر مأ حتالل نتنياهوالا
 اً الوقت بات مالئمأنوهو يرى ب سرائيل،إما فيها التي ال تقيم عالقات مع ب واإلسالمية،

عالم اإلسرائيلية تسرب من وكذلك كانت وسائل اإل لى المستوى العلني،إا لنقلها ًومناسب
يعية بين قادة ومسؤولين عرب مع نظرائهم خر اللقاءات والعالقات التطبآلحين 

  .اإلسرائيليين

سرائيل في إعادة رسم إمريكا وأالعربي ونجاح " ثورات الربيع"بـمن بعد ما يسمى 
ومحورها هم من يشكلون يران إبحيث أصبحت  وترتيب خارطة العداء في المنطقة،

 اسرائيل هي وبأن من دول المشيخات الخليجية واستقرارها وعروشها،أالخطر على 
كل المؤشرات كانت توحي  يمكن التعامل معها بشكل طبيعي في المنطقة،" صديقة"دولة 

فجامعة  لى العلنية مع دولة اإلحتالل،إالتطبيع العربي ذاهب في عالقاته بأن معسكر 
الدول العربية المسلوبة القرار واإلرادة والمسطي على قرارها من دول ومشيخات 

ستقدمت قوات او ت سوريا وهي عضو مؤسس من عضويتها،أخرج ،رالبترودوال
وشرعنت ودعمت ومولت وسلحت الجماعات اإلرهابية  حتالل ليبيا،امن أجل " الناتو"

 النظام السوري وتدمير مؤسساته سقاطإجل أمن  والتكفيرية يمختلف مسمياتها وتالوينها،
  .ضعاف جيشه وتفتيت وتفكيك جغرافية سوريا على أسس طائفيةإو
 

فال سوريا سقطت وال  المشروع األمريكي واجه استعصاءات وفشل على أكثر من جبهة،
خراج القوات إجل أالمقاومة المسلحة مستمرة من حيث  حتالل العراق استمر،ا

هار ولم تنجح الضغوط لم تضعف أو تن وكذلك حزب هللا والمقاومة في لبنان، األمريكية،
حزب  في تأليب اللبنانيين على ال كارثة ميناء بيروت،و قتصادية األمريكية،الالمالية وا

وكذلك لم تتمكن السعودية وال اإلمارات من تحقيق  وتجريده من حاضنته الشعبية، هللا،
في اليمن والذين " الحوثيين"نصر أو فرض شروطها وإمالءاتها على جماعة أنصار هللا 

فلسطينية راكمت عوامل الردع مع وكذلك هي المقاومة ال انتقلوا من الدفاع الى الهجوم،
 من صفقة اً متماسكًا وشعبيًاوبقي الموقف الفلسطيني رسمي اإلحتالل في قطاع غزة،
 ألنها تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بكل ركائزها قدس، القرن األمريكية بالرفض،

التجارية قتصادية والمالية واليران رغم كل العقوبات اإو .هوية ورواية تاريخ، جئين،ال
ونجحت في وضع قمر صناعي  بل ازدادت قوة، لم تتراجع عن مواقفها، والحصار،

  .عسكري في الغالف الجوي
 

أن يعزز من فرص نجاحه وفوزه في والية  نتخابات األمريكيةال ترامب مع اقتراب ايريد
وصديقه نتنياهو مثقل  فال يوجد هناك أي نصر في سياسته الخارجية، رئاسية ثانية،

قتصاد اإلسرائيلي الوا" كورونا"ي معالجة ملف جائحة فهو فشل ف الخيبات والفشل،ب
وعنده قضية  وارتفاع في معدالت البطالة والفقر والتضخم،  صعبة،اًيواجه أوضاع

منظورة أمام القضاء اإلسرائيلي بتهم خطيرة من رشوة الى سوء ائتمان الى خيانة 
 تزيد من الثقة بهما تيجية ودراماتيكيةة استراذلك كالهما بحاجة الى خطوول األمانة،

 كبيرة على العديد من اًولذلك مارست اإلدارة األمريكية ضغوط ،اوتخرجهما من أزماتهم
أي التطبيع  لكي تنقل عالقتها بدولة اإلحتالل من السر الى العلن، المشيخات العربية

ن دولة اإلمارات العربية عن بإعال نطلقافعل قطار التطبيع العربي العلني وبال العلني،
 ، ومن ثم لحقت بها مملكة البحرين،4/8/2020تطبيع عالقاتها مع دولة اإلحتالل في 

عالن سالم في واشنطن في الخامس عشر من إتفاقية وادولتان على ما سمي بلتوقع تلك ال
  .مع دولة اإلحتالل" الحرب"وبما يشمل إنهاء حالة  الشهر الجاري،

 
أرى فيه و الرسمي العربي مستمر ومتواصل،طار التطبيعي المهرول للنظام المهم هذا الق
 وأكبر من عملية سياسية، و إنقاذ لنتنياهو،أنه خدمة لعملية انتخابية لترامب أكثر من كو

حتالل ودول النظام الاتيجي عسكري أمني ما بين دولة افهو يمهد لرسم تحالف استر
يران وكل المحور إ محور المقاومة وفي مقدمته ار،ضدالرسمي العربي المهرول والمنه

   .الدائر في فلكها
ولذلك بات من الملح والضروري لقوى ودول محور المقاومة ولشعبنا الفلسطيني 

 ضرورة العمل على إعادة بناء الحالة ،ًاسياسي المستهدف بهذا المشروع بشكل أساسي،
ن من تحصين ّيمك ض للتطبيع،وخلق إطار واسع مناه  اإلسالمية،–الشعبية العربية 

وبما يمنع انزالق الدول العربية األخرى نحو  ،ًا وجماهيريًاومنع تمدد التطبيع شعبي
  .التطبيع مع دولة اإلحتالل

 
نقسامات ما بين أقطاب الجل حل الخالفات والتعارضات واأتكثيف الجهد والعمل من 

لوية لمجابهة التطبيع والقوى على قاعدة األ وقوى المقاومة وتوحيد جهودها وطاقاتها،
  .المعادية

 
د وحقيقي في الجوانب األمنية  يكون ما أمكن من تعاون جاْنأ

 مني استخباري،أالمشروع التطبيعي  جوهر َّألن ستخبارية،الوا
ولذلك حتى يفشل المخططات المعادية في بث الفرقة والفتن بين 

 اخلية،ومنع حدوث اختراقات د دول وقوى محور المقاومة،
 من تحقيق نجاحات مهمة في زعزعة وكذلك منع الدول المعادية

  .من واستقرار دول وحركات محور المقاومةأ
 

ن يكون قدر عال من التنسيق والتعاون بين كل أقطاب أبد من في اإلطار العسكري ال 
و تلك أدوان أو اعتداءات على هذا البلد بحيث يجري الرد على أي ع محور المقاومة،

   ن خالل قرار موحد حيثما أمكن ذلكو ذلك الحزب مأحركة ال
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  سالم عليك أيتها الروح السارية في وجودي، أيتها النار األبدية التي تتوقد في

صدري، فتحميه من برد النسيان، سالم عيك أيتها الحروف العاليات، فأنا سيد الحروف، 
لحروف نبوتي، والنجوم من جندي، والماء مملكتي، ولي في األرض ذخائر وفي ا

 اتخرجها الشمس للمدقعين، وسالحي ال يغمد، أال تسمعون جلجلته مع صالة الفجر؟ غدً
يظهر لي المسيح في سحابة النور المثقلة بالمطر الكوني، فأجمع حولي فقراء األرض 

ثم يخرجون منها، وقد فاضت لهم كنوز الدنيا، وأسلمهم السالح ليدخلوا به ملكوت النار، 
فيوزعونها، وال يملكونها، ألنهم ملوك الحرمان، ومن الحرمان تزهر حقولهم وتزدهر 
بساتينهم، فال ينغصهم فقر وال غنى، وأعطيهم ما تمناه لهم بلبل األرواح، فيشبعون بعد 

  .       ها وحروفهاجوع، ويكتسون بعد العري، ويعزون بعد الذل، وتعود لألرض ظالل
    
  
 

ال شيء يحمل إلينا المواساة إال أننا لن ننساه مدى الحياة ألنه 
يجلو "فهو الذي كان . صرخة مستديمة في وجه الظلم والعبودية

ِّعلى حد " ضباب الحروف، ويمنحها قوة الروح، وسلطة الضمير
ُتعبير وليفه ورفيق دربه الشاعر والخطاط المبدع  سعيد 

َّ الحظ حالفنا لنعيش معه ونعرفه َّونواسي أنفسنا بأن. الصكار
َّونحبه ونتعلم منه ونحني رؤوسنا نحن والكثيرون من أهل هذا 

َّالعصر أمام إنسانيته الجبارة المقاتلة، وبأن  الكثير من الخلق َّ
 . سيولدون ويفتخرون به

 
بغدادي من ركاب الحياة ها قد جاء خريف جديد ليذكرني بانفالت قدم هادي العلوي ال

انطلق الحصان دون . التي أعطاها أكثر مما أخذ منها، ألنه صوفي النزعة والسلوك

ًفارسه يجول في سهوب آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية متلمس .  بين الخلق مشاعية قادمةاِّ
 السكنية في مدينة" َّدُمر" في ضاحية - ُّبعد تشرد طويل-  عاش سنوات عمره األخيرة

دُفن . ُمرتقى الحضارتين  :وعلى باب بيته تطالعك عبارة تقول. دمشق العاصمة السورية
 . من ضواحي دمشق" الست زينب"في مقبرة 

 
هرب هادي العلوي البغدادي من الشهرة، : ِّ أفاجئ نفسي وأنا أفكر على النحو التاليًاأحيان

إلينا بعلمه وفضله، أحببناه ولكنه وصل . ِّبل كان يمقتها ويصنفها من خساسات المثقفين
فرحنا به عندما جاء .  من الطراز الرفيعًاوتلهفنا لقراءة أي بحث يكتبه، ألنه كان باحث

إلينا في معرة النعمان كي يجاور ويحاور فيلسوف معرة النعمان، أحمد بن عبد هللا بن 
ة، لعلها من ي العالء المعري، ويأنس به، ويكتب عنه دراسبُسليمان التنوخي، المكنى بأ

ِّأجرأ ما كتب فيلسوف معرة النعمان على مر العصور صدرت في كتاب تحت عنوان .  ُ
 جهل اإلنسان لهذا المفكر َّإن". المنتخب من اللزوميات نقد الدولة والدين والناس"

والباحث الجليل ال يغتفر إذا كان لديه أدنى اهتمام بعلم اللغة والفلسفة والتاريخ والتراث 
                                                                            . مي والصينياإلسال

 
نشأ في كرادة مريم، وهي . 1998 في دمشق خريف عام يوتوف1932 ولد في بغداد سنة

فالحون : ضاحية ريفية من ضواحي بغداد يصدق على أهلها وصف فريدريك إنجلز
والده عامل بناء أمي، وجده السيد سلمان فقيه لم .  طمستقرون لكنهم في حالة انحطا

ولما بلغ الرابعة عشرة من عمره وبدأ يميل . يدركه، فقد مات وعمر هادي خمس سنوات
إلى القراءة عثر على بقايا مكتبة الجد التي أهملها أوالده األميون، ومنها نهل علومه 

ة مصادر الفقه والتفسير والتاريخ ولما مضى في قراء. حفظ القرآن ونهج البالغة. األولى
 التاريخ اإلسالمي ليس من َّتبين له حقيقة أولية هي التي كانت نقطة االنتقال، وهي أن

 وتخرج من كلية 1950أنهى دراسته الثانوية سنة . عمل السماء بل من عمل البشر
التجارة واالقتصاد بتفوق،  وزاغ عن مصافحة جاللته حين وزع الشهادات على 

 غير يسير من مأساة الشعب العراقي سواء في جانبها اًمتفوقين، ألنه اعتقد بأن جزءال
 . الوطني أو االقتصادي تعود إلى تخاذل األسرة المالكة وخضوعها إلرادة األجنبي

 
. عادة اكتشاف الفلسفة الصينية وشرحهاإات هادي العلوي البغدادي الكبرى من منجز

الذي ألفه في " المستطرف الصيني"لصين في كتابه َأودع خالصة ما عرفه عن أهل ا
 بمعونة صديقه الشيخ جالل 1976يها من بغداد سنة ل والتي رحل إ1992بكين سنة 

 الصينيين َّالحنفي البغدادي، الذي كان يدرس اللغة العربية في جامعة بكين، فأخبره أن
تار هادي العلوي طلبوا منه أن يرشح لهم من يحل محله ممن يرضى خلقه ودينه، فاخ

 . البغدادي
 

الذي تضمن الخالصة " المستطرف الجديد"من نفس طراز " المستطرف الصيني"كتاب 
رائده - مما عرفه وحفظه من التراث اإلسالمي، والذي أرد منه مزاحمة حسين مروة  

  في سيرورة إنهاض تحتاجها أمة غافلة بتنبيهها إلى إرثها الحضاري، الذي كان - األكبر
أراد من العرب أن " المستطرف الصيني"وفي . صمها من الذلل لو لم تنقطع عنهسيع

 باألمل في أنهم سيعيدون اًيعرفوا من ثقافة الشرق ما يعادل معرفتهم بثقافة الغرب محدو
 من خالل الثقافة الشرقية التي هي اًاكتشاف أنفسهم ليس فقط من خالل تراثهم، بل وأيض

الكتاب ما يستهدف خدمة الصين ألنها أنعمت عليه باألمن وليس في . من نسيجهم نفسه
 . تعذر في وطنه العربي الكبيرْوالحياة بعد أن

 
 هادي َّهو باب الفلسفة ألن" المستطرف الصيني" أوسع أبواب كتاب َّسيجد القراء أن

. وجد فيها حياة الحكمة الشرقية التي يتمناها بعض المنورين في الغرب وتستعصي عليهم
اؤنا في حاجة إلى باب الرحمة والحنان البشري مع حق الدفاع عن النفس في وجه وقر

الثروة والقوة بعدما عانوا مما يزيد عن الكفاية من قهر الحكام وتسلط األقوياء، والحكمة 
الصينية هي ما يؤلف مع فكر التصوف القطباني في اإلسالم فرعين متكاملين للحس 

 بوسائله الخاصة لرعرعة شخصية ًعوب، فيما يجهدان به كالاإلنساني يستريح إليهما المت
وهما في ذلك . إنسانية حرة بازدراء ما يتمتع به األقوياء وحكامهم من وسائل التسلط

مسكونان بالهاجس البشري القديم، هاجس إخراج الناس من ورطات الذل والفقر 
راج الذهب من قصور وتمليكهم ما يستغنون به عن التعب والكد، مما ال يتم دون إخ

 . األباطرة إلى بيوت الناس
 

 ًادرس هادي العلوي البغدادي التراث اإلسالمي بعمق، وساح في كل أطرافه مكان
، دخل التراث عن طريق الدين، فقد قرأه بحكم نزعته المتدينة في صباه ًاوزمان

رج حنا، وكان قد وقع بين يديه كتاب اللبناني جو. والموروثة عن جده السيد سلمان
، وهو كتاب بسيط يعكس شفافية اًفاستأنس به كثير" ضجة في صف الفلسفة"والمعنون 

وهذا يعني أنه انتقل إلى الماركسية من خالل . جورج حنا وأسلوبه الظريف الطليق
، كما يفعل كثيرون عندما ينتقلون ًا عن التراث ألنه صار ماركسيَولم يتخل. التراث نفسه

االعتقاد فينبذون كل شيء وراءهم، ليتأدبوا بطريقة أحادية، ألن من حالة التدين أو 
والدراسة اإليمانية ألي مذهب تمكن من . دراستهم السابقة للتراث إيمانية وليست شكية
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 الطريقة المثلى للتطور الفكري عند َّإن. االنتقال الفجائي والقاطع إلى المذهب اآلخر
دادي بتجربته الشخصية ومن قراءته لتجارب اإلنسان كما اكتشفها هادي العلوي البغ

، وذلك حين ًا وليس ارتداديًا يكون تداخليْمفكري اإلسالم في عصورهم الذهبية هي أن
 . ينطلق من نقد المقروء باالستناد إلى معرفة فلسفية

 
َشر مركز األبحاث والدراسات االشتراكية في العالم العربي كتاب المفكر العراقي هادي نَ َ

َّ ضم الكتاب شراذم من التراث الفكري 1997عام " مدارات صوفية"ي البغدادي العلو
والكتاب من أخطر ما ألف هذا الباحث المجاهد قبل . ألهل الثورات المشاعية في الشرق

جاء في مجمله لتعزيز : يقول في تقديم كتابه المذكور أعاله. ُّرحيله عن الدنيا وأهلها
 الجديدة لمساعدتهم في الخروج من حجاب العقيدة إلى الوجدان الشيوعي عند أجيالنا

فلكي يكون . فضاء الوجدان، ولزعزعة المألوفات التي تعلموها من الثقافة المترجمة
 الشيوعية ال َّبل إن.  يجب أن يكون له قلب شيوعي ال مجرد فكر شيوعيًااإلنسان شيوعي

 أسوأ غرارات الشيوعيين هم َّصلة لها بالفكر بل هي ليست من الثقافة في شيء بل إن
 .المثقفون

 
َّ الذي مكنه من السير في درب الماركسية هو تأثيرات وضعه الطبقي في َّأغلب الظن أن

 لدولة اًالعائلة، ألنه عاش الفقر والجوع مع والدته مما غرس في وعيه المبكر كره
َّومما زاد الطين بلة اكتشافه أن. األغنياء الخاص ويسمح بتقسيم  اإلسالم يبيح التملك َّ

ترافق ذلك مع استمراره في القراءة واكتشافه . الناس إلى مالك ومحروم وخادم ومخدوم
المزيد من النقاط الحساسة التي صدمت وعيه الطبقي ونزعة الشك والبحث عنده وعدم 

كل ذلك رفده كي ينتقل إلى . خضوعه للجو السائد، وهذه حقيقة زاملته منذ الصغر
 . سيينصفوف المارك

 
في أوائل الخمسينيات اكتشف جريدة األهالي لصاحبها المناضل الوطني كامل الجادرجي 

في نفس الفترة الزمنية تعرف إلى علي الشوك، أمأل مثقف . فصارت جريدته المفضلة
توطدت معه عالقة متأخرة في الزمن لكنها . عراقي وأحد أميز المثقفين في العالم العربي

واألهم في هذه العالقة أنها ساعدته على التخلص .  مخزونه المعرفيأضافت الكثير إلى
ًمن عناصر تخلف حضاري حملها معه من بيئته البائسة المتحللة حضاري ، كان علي اِّ

وفي ذات مرة مالحه صديقه . الشوك مصدر تأهيل للوعي والسلوك الحضاري واسترفاده
 هللا إذ أخرجك من الكرادة الشرقية، أنت يا هادي رحمك: الراحل يوسف عبد القادر فقال

  . اًولوال ذلك لكان طول عمامتك ذراعين ولحيتك ذراع
 
  
  
  
 

يا حسين بن منصور ال صمت لمن تأخذه يداك ال انقطاع لمن حملته النجوم إليك ال 
انطفاء لمن يشتعل بنارك األبدية أيها الباحث عن المستقر بكل أرض لو استعبدتك 

 ال ْ لكنه كيد التنين وغفلة من ينادمه في عز الصيف فخذ مني العهد أنالمطامع لما قتلوك 
 ْ ال أقر بالواسطة بعد أنْ بكأسك وأناً أرفض الشرب من كأسه ما دمت مترعْأنادمه وأن

ًعلمتني أن الحق ال يؤخذ من غير الحق  ولن يكون دليلي بشر  يأكل الناس من يديه وقد اّ
لعلم ثم تخلصت منه إلى شرط المعرفة فشربت من خرجت من شرط اإليمان إلى شرط ا

أسرار الوجود ما أغرقني في بحار االستغراق ولما غرقت في البحر لقيت الذين سبقوني 
إلى قراره فأخذوا بيدي إلى مقام الصعود وقالوا المالك للشيء مملوك له  ومن أراد 

لصالة ومن استمع الحرية فليخرج من ملكوت الرغبة وبيوت األغنياء ال تصح فيها ا
إليهم لم تدخل الحكمة إلى قلبه قلت لهم أجوع مع الجائعين فذلك هو شرط المعرفة 
وألتحف بالمنافي، فذلك هو شرط الحرية وإذا رضي عني الحسين بن منصور فليغضب 

 .َّعلي كل سالطين العالم
 
  
 

 في بيروت يوم "َّالحرية"هذه القصيدة نشرها هادي العلوي البغدادي أول مرة في مجلة 
3/11/1991 
 
 "اعز مكان في الدنى سرج سابح "

 المتنبي
 

ُمتى ترف بأرض القدس يا علم ُ 
ُحليفك الخنجر المسموم واللغَم ُ ُ 
 ُوسحرك العبوة الحمراء يحملها
ُفي القادمين أباة الضيم ال الغَنم ُ 
ِوالسائرون على آثار مدفعهم َِ 

 ُحيث الصفوف على المتراس تنتظم
 ون إلى المجهول أمتعةال الحامل

ُفي جوفها ورق من فوقه قلم ٌ 
َإنا النزير ألهل األرض أن يرثوا ِ ُ ّ 

ُ بعز الشظايا الحمر تضرماًأرض ِ 
 وأن يعودوا إليها مثلما خرجوا

ًويهزموا واغال ِ  ُ من بعد ما هزمواَ
 َوإن من يرتجي نَبْض الثرى فإلى
 ُسالحه، ال إلى األعداء، يحتكم

ٍقصر منكسروال إلى حاكم في ال ُ ِ 
ُوال إلى قائد بالسلم يعتصم ٍ 

ٍسر يا أسير إلى الدنيا بمحرقة َ َ ْ َ 
ُال السلم ينجيك من أسر وال األمم ٍُ َ ُ 

 ُومن ورائك آالف مؤلفة
ُطعامها النار والحرمان والقيم ِ 
َلم يفسدوها بإغراء كما فسدوا َ ٍ ُ 
ُولم تخر مثلما خارت لهم همم ْ ُ َ 

َوال تصدق بشحاذ فقد ع ْ َ َ ٍ ّ ْ ْظمتّ َ ُ 
ُفيك الجناية حتى استرخص القسم َ ِ ُ ُ 
ُساحاتك الكوكب المعمور أجمعهُ ُ ُ 

ُال صاحب القصر في منأى وال الحشم َ 
َوما الشهامة في االسم الذي صنَعوا ُ 

ُبل الحسيني عبدُالقادر الشهم َ ُّ 
ُإن كان للسائح الجوال مكرمة ُ َ ً 

ُفشيخ جْبلة بركان له قمم َ ِ ُ َ َ ُ 
ّوليس من سيفه البت ُ  ٍار من خشبَ

ُكمن عواصفه في الجو تزدحم َِ ّ َ ُ 
ُعد للسالح وال تقرأ صحائفهم ْ ْ ُ 
 ُفقد تناثرت االوراق والذمم

ٌفجر فأنت على التفجير مقتدر ْ ِّ َ 
َواحذر مصائد ما حلوا وما برموا َ ّ َ 

ًتخافك األرض أشباح ُ ً مفخخةاَ َّ َ ُ 
ًوتزدريك خطاب ُ أممًا سائباَ َ ُ 

ٌويشتريك إذا ما بعت مؤتمر ْ َ 
ُويصطفيك لمعنى العز مقتحم َ َ ْ ُ َ 

 أمنية" القانون"َّوال تعلق على 
ُإن السالح وجود والمنى عدم َ َ ُ ٌ َ 

َومجلس االمن ليس االمن غايتهُ ُ ُ 
ُوما له في كتاب العدل مرتسم َ َ ْ ُ ِ 

ٍوإن سألت االمين العام عن سبب َ َ 
ُفالحق عند االمين العام منقسم ِ 
َوكم جنحت إلى سلم فما جنَحوا ٍ َ 

 َم ندمت على شيء وما ندمواوك
ًسيهَزم الجمع مذعور ُ ُ ْ ْ إذا نَطقتاُ َ 

ُلك المدافع وانحلت بك الظلم َ ُ ّ 
ٌوليس للعم سام وال سما شرف َ َ ٍ 
ُوليس للسامري العجل ما يسم ِ ّ 

ِأوالء إن سمعوا ضادً ُ تقسمهماَ َُ َّ َ َ 
ُوزلت بهم في الحلبة القدم, ٌرعب َ َ َّ 

ٌوإنما يتداعى َخلفهم ضبع َ َ 
َ المطالب راض بالذي قسمواَّخس َ ٍ 

ٌوما حياة سوى بالموت آمنة ٌ 
 ُوما حقوق سوى بالقتل تحترم
ْخطت على عتبات البائعين ولم َُّ 
ُتنفق بساحتك االمثال والحكم َ ِ ُ َْ ُ ْ 
ِّوليس أحكم من لغم تفجره ُ ٍ ُ 
ُوليس من نار لها حمم َ ِ ٍ 

ًمن كان يكذبني ان الحياة منى ُ ِ 
 ُمْفليس يكذبني أن الحياة د

 
الشطر األول من المطلع هو الشطر األول من مطلع : مالحظة من هادي العلوي البغدادي

   والبيت األخير من قصيدة للرصافي. قصيدة كتبها شاعر بغدادي أوائل الخمسينات

 

 
 



 

LEFTIST 

 

  
  

ار -12         ات ال د:: ال                                  2020 ت أول 1::  49 رق   الع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  انحنت باريس أمام واشنطن في أبيدجان، إثر نتائج انتخابات الرئاسة في ساحل

ّ، عندما فاز المرشح الموالي لواشنطن 2010نوفمبر /  تشرين الثاني28العاج، في 
الحسن وتارا على ربيب فرنسا لوران غباغبو الذي كان في منصب الرئاسة منذ عام 

ّلم يقبل غباغبو النتائج، وعندما أسر في مقره، في . 2000 ، بعد 2011أبريل / نيسان10ُ
ّحرب أهلية مسلحة، كانت القوات الفرنسية  ّمشتركة مع قوات األمم المتحدة ومسلحي ّ
 .الحسن وتارا، هي التي قامت بعملية احتجازه

 
ّهنا، كما كانت الهند درة تاج المستعمرات البريطانية، فإن ساحل العاج هي درة  ّّ
المستعمرات الفرنسية في أفريقيا السوداء، وقد حرصت اإلدارات الفرنسية المتعاقبة منذ 

َفقد الفرنسيون نفوذهم . ، على عالقات وثيقة مع أبيدجان1960عام استقالل تلك البالد 
 طبقي بين الجنوب يجة صراع مناطقي ـ ديني ـ، نت2011هناك لصالح األميركيين عام 

المسيحي الغني المسيطر على اإلدارة واالقتصاد والشمال المسلم الذي بمعظمه من 
حيث أتى من هناك والد الحسن (هم الفرنسيون من بوركينا فاسو المهاجرين الذين استجلب

ّ، شكل 1998في عام . ومالي وغانا وغينيا، للعمل في مزارع الكاكاو والقهوة) وتارا
من السكان، وقد عملت إدارات ساحل العاج، %25أولئك المهاجرون والمنحدرون منهم، 

 في الثمانينيات والتسعينيات، على ،ًا مع تدهور أسعار الكاكاو والقهوة عالمياًوخصوص
التضييق على المهاجرين الذين هم بغالبيتهم العظمى مسلمون، ويعيشون في شمال 
ّالبالد، وهم في وضع اقتصادي ـــــ اجتماعي ـــــ طبقي أدنى من سكان الجنوب، وسعت 

 وهذه َإلى فرض قانون للجنسية يستثني من كان أحد أبويه من غير مواليد ساحل العاج،
كان فوز وتارا على غباغبو، ال يشمل فقط . حالة تشمل الغالبية من أولئك المهاجرين

ّإزاحة أميركية للفرنسيين، حيث كانت إدارة باراك أوباما من أول المعترفين بفوز وتارا 
ًفي االنتخابات، وإنما برمزيته يشمل هزيمة للفئة المهيمنة، سياسي ّ  ًا واجتماعيًا واقتصادياّ

  .1960ّ، التي نصبتها باريس في أبيدجان حاكمة على ساحل العاج منذ استقالل ًااريوإد
 

لم تكن ساحل العاج نكسة فرنسية منفردة، بل سبقتها في شمال أفريقيا نكسة أخرى في 
ّالجزائر، عندما تغلب األميركيون على الفرنسيين في النفوذ هناك، في عهد بوتفليقة 

/  كانون الثاني11انسوا ميتران هو الداعم الرئيسي يوم ، فيما كان فر)2019- 1999(
وهو من مالك ( النقالب العسكر الجزائريين بزعامة الجنرال خالد نزار 1992يناير 

 الذي قطع المسار) 1962الجيش الفرنسي الملتحق بالجيش الجزائري مع استقالل 
دورته االنتخابية األولى،  ب"ة لإلنقاذالجبهة اإلسالمي"االنتخابي البرلماني الذي فازت 

- 1987كان زين العابدين بن علي في تونس، . ّفيما لم تكن واشنطن مؤيدة لالنقالب
) 1961منذ عام (لم يكن مغرب الحسن الثاني . ، أقرب لواشنطن من قربه لباريس2011

َ، بعيدين عن الجيران في الجزائر وتونس، من حيث )1999منذ عام (َوخلفه  السادس 
ِبقي الفرنسيون، حتى اآلن، أصحاب اليد العليا في المستعمرات . بتعاد عن باريساال

موريتانيا ـــــ مالي ــــــ بوركينا : "مجموعة الساحل"ّالفرنسية السابقة، التي تسمى بـ
ِ، من قبل الحكم 1994عند تسليم كارلوس إلى فرنسا، عام . فاسو ـــــ النيجر ـــــ تشاد

ّ بثنائية حسن الترابي ــــــ عمر البشير، فإن اإلسالميين السودانيين السوداني المحكوم
ـ الفرنسية في أفريقيـــكانوا يحاولون االستثمار في التنافسات األميركي   ا، في ظرف ــة ــــ

منذ إدارة بيل كلينتون . ّتوتر عالقات الخرطوم مع واشنطن
 عن اًج، كان االهتمام األميركي بأفريقيا نات)2001- 1993(

ٌالرؤية األميركية بأنها مصدر رئيسي للمواد األولية، ولمجابهة  ٌ ّ
ّالتمدد الصيني هناك، فيما لم تكن فرنسا على الخط نفسه، حيث  ّ
. ّكان همها الرئيسي الحفاظ على نفوذها في مستعمراتها السابقة

ما مع نيكوال ساركوزي، في عملية عندما تالقى باراك أوبا
  ، كان هذا2011ّ نظام معمر القذافي عام  ضد"يحلف األطلس"

، عندما دعمت واشنطن 1977 للنظر، وكان ال يوازيه سوى ذلك التالقي عام ًا الفت
نظام جوزيف موبوتو في زائير ) الثاني ومعهما أنور السادات والحسن(وباريس 

 الشعبية الجنوبي، المدعومين من الحركة) كاتانغا(ضد ثوار إقليم شابا ) الكونغو كنشاسا(
 األميركي كان ذلك التالقي الفرنسي ـ. نلتحرير أنغوال، المدعومة من السوفيات والكوبيي

، ضد اإلسالميين الذين كادوا 2013ّفي ليبيا، قد تثنى بالعملية العسكرية في مالي، عام 
ّأن يصلوا إلى العاصمة باماكو، حيث صدمت واشنطن وباريس، عندما اكتشفتا أن أسلحة  ُ

ميين في مالي، ومعظمهم من غير الزنوج، قد أتت عبر إسالميي ليبيا الذين اإلسال
  .ّساعدتهم واشنطن وباريس ضد القذافي

 
في ليبيا ما بعد القذافي، كان هناك تباعد فرنسي ـــــ أميركي، حيث دعمت باريس اللواء 

، فيما وقفت واشنطن، منذ توقيع اتفاق 2014خليفة حفتر في الشرق، منذ عام 
ّ، مع حكومة فايز السراج التي انبثقت عن ذلك االتفاق والتي 2015الصخيرات عام 

في التنافس الفرنسي ــــــ التركي، عام . سيطر عليها اإلسالميون في طرابلس الغرب
بية، اشتكى ّ، الذي كاد أن يتحول إلى تصادم عسكري بحري عند الشواطئ اللي2020

في لوحة الصراع الليبي، تقف .  إلى أنقرة" األطلسيحلف"الفرنسيون من انحياز 
ّواشنطن على الضفة المعاكسة لضفة الفرنسيين، الذين يقفون مع حلفاء واشنطن اآلخرين  ّ
في أبو ظبي والرياض والقاهرة، مع موسكو فالديمير بوتين بجانب حفتر، فيما يجد 

لهذا، يقوم و. ّدونالد ترامب نفسه مع رجب طيب أردوغان في دعم السراج ضد حفتر
، عقيلة 2014األميركيون اآلن بهندسة اتفاق ليبي يجمع رئيس البرلمان المنتخب، عام 

ليست واشنطن في الصراع البحري على الحدود . ّصالح مع السراج، مع استبعاد حفتر
 مصر، مع المعسكر ب، وبين اليونان ـ قبرص ـالبحرية بين أنقرة ـــــ طرابلس الغر

  .ّا التي ألقت بثقلها معه ضد األتراكاألخير بخالف فرنس
 

بالتأكيد، كان التنافس التركي ــــــ الفرنسي في ذهن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
ّعندما قدم مبادرته تجاه لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وهو عندما يتالقى مع اإليرانيين 

ًفي لبنان، ويتخذ موقف ً مرناّ  الصورة في التباعد الفرنسي ر بخلفيةّ من حزب هللا، فهو يفكاِ
، يجب ًاطبع.  األميركي في ليبيا، وفي دعم واشنطن ألنقرة في صراع شرق المتوسطـ

 األميركي الموقف من الملف النووي اإليراني، ُ يضاف إلى التباعد الفرنسي ـأن
ومعارضة باريس لخطوة الرئيس األميركي دونالد ترامب، بسحب التوقيع األميركي 

 عدم التأييد الفرنسي في مجلس اًوقد كان بارز. 2018مايو /  أيار8لى االتفاق، في ع
، لالقتراح األميركي بتجديد حظر السالح 2020أغسطس /  آب14األمن الدولي، يوم 

في انتقادات وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، ومساعده ديفيد شينكر . على إيران
ّ مع حزب هللا، من الواضح أن واشنطن وباريس ليستا على لمبادرة ماكرون تجاه التقارب

  .الخط نفسه في بيروت
 

هل حركة ماكرون في لبنان وفي ليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط لها : السؤال اآلن
 الفرنسيون في ظرف ًاعالقة باستغالل باريس لحرية حركة يستطيع استغاللها مؤقت

ّيركية؟ أم أن الموضوع أبعد، ليتعلق بقراءة فرنسية االنشغال األميركي باالنتخابات األم ّ
ّبأن القطب األميركي األوحد في العالم يعاني من ضعف في القوة، تستطيع من خالله 

هل تسمح :  من النفوذ كانت قد خسرته هنا أو هناك؟ ثم السؤالاًباريس أن تستعيد بعض
   واشنطن لباريس بأن تمشي بلعبتها إلى منتهاها؟
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 ي التركيز على التحرير من من جهة يجر: الحالة الفلسطينية موسوقة بالتعقيدات

لى البحر؛ إسرائيل دولة امبريالة تتجاوز أطماعها فلسطين التاريخية، تقودها إالنهر 
لوجود العربي بفلسطين وال تقبل حركة صهيونية امبريالية أضمرت منذ البداية تصفية ا

، فالنظام السياسي ًاحق. حتى وال اإلقرار بإنسانيتهم، التعايش مع سكان البالد األصليين
في إسرائيل نظام أبارتهايد مكشوف، خاصة بعد إقرار قانون دولة إسرائيل القومية، 

ينيين، يقوده حزب فاشي برئاسة فاشي ناشر للكراهية العرقية والتحريض ضد الفلسط
يحظى بمساندة المحافظين الجدد بالواليات المتحدة ويتمتع بدعم شخصي من جانب 

الصراع مع ". أخطر مجرم في تاريخ البشرية" ترمب الذي وصفه تشومسكي 
  .الصهيونية صراع وجود ال حدود

 
حيال الخطر الوجودي نجد في الوسط الفلسطيني من يعول على الكفاح المسلح وحده، 

تكونت في . ا من رأس الصاروخًتقرر، في نظره ، من فوهة البندقية، وحاليوكل شيء ي
القطاع ظروف مكنت فصائل مسلحة من التعايش مع الحصار وتنمية القدرات التسلحية 

 تمنع هطول قذائفه الصاروخية على البيوت ْالرادعة لعودة االحتالل اإلسرائيلي دون أن
ج الزراعي والحرفي، ودون منع جرائم القتل وتدمير المدارس والمشافي وورش اإلنتا

لى منع إعادة االحتالل لقطاع غزة، وهذا إنجاز في يقتصر سالح الفصائل ع. الجماعي 
 ال  الحوارات المكثقة على وسائل اإلعالم لممثلي الفصائل المسلحةَّأنحد ذاته؛ غير 

في نة العسكرية لى متى الثكإمل، ولى التحرير الشاإتوضح متى وكيف يتم االنتقال 
  . ترى الضوء في نهاية النفقْالقطاع المحاصر ستظل تحظى بااللتفاف الشعبي، دون أن

 
سالح غزة ال يردع العملية المتواصلة بالضفة لنهب األراضي وتوسيع المستعمرات، 

ا ضم منهجي، ناهيك عن هدم البيوت السكنية وورش الزراعة والصناعة ًوهي عملي
، وأمكن في اض بسرعة خاطفة على كل نشاط مسلحتم االنقضفي الضفة ي. بالضفة

. ، إحباط عمليات مسلحة ضد االحتالل، كما أفادت الصحافة اإلسرائيليةاآلونة األخيرة
من جهة مقابلة تفتقد الفصائل والسلطة الوطنية خطة للتحرير الشامل، وال حتى خطة 

ر اإلعالمية تطرح القضية على المناب. لنجدة المزارعين حول جدار الفصل العنصري
الفلسطينية قضية اضطهاد عنصري واحتالل اقتالعي؛ ينضوي تحت هذا المفهوم العام 

مئات المزارعين و رعاة األغنام في مسافر . محن مئات المزارعين في الضفة والقطاع
يطا واألغوار وسكان أحياء سلوان بالقدس ووادي قانا في دير استيا وأراضي جيوس 

 حملة مسعورة تنزل عذابات يومية ... وعزون العتمة والقرى المحاصرة بالجداروقلقيلية
، حتى التنسيق األمني لم يشملهم مع مزيد رعين وال يستطيع احد تقديم العونبالمزا
  .األسى

 
البشرية ال تطرح على نفسها إال المسائل التي تقدر على حلها، إال تلك  "َّنإيقول ماركس 

، حيث تمعات تطرح القضايا الناضجة للحلالمج". شروط حلها متوفرةالمسألة التي باتت 
 نركز على التحرير الشامل، ْأنفهل من المنطق . مع وسائل الحل تتوفر داخل المجت

حيث لم تتوفر شروط إنجازه، لنغعل أو نتغافل عن استيطان يبتلع األراضي بدون 
تعتبر الدولة "ولة اإلسرائيلي، اجتراح أسلوب مقاومة ناجعة ؟ بموجب قانون قومية الد

  ".تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل ألجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته
 

بعد تقصي تجربة الثورات الوطنية المسلحة الناجحة في كل من فييتنام والجزائر وكوبا 
لح نجد قيام تغذية وتغذية ارتجاعية بين الكفاح المسلح وجمهور الشعب؛ الكفاح المس

تغذية وتغذية ارتجاعية . ا راح يغذيه باضطراد مثلما يتغذى منهًا شعبيًاستنهض حراك
لمضاد، وأكسبتاه منحتا الكفاح المسلح طاقة الصمود واالستمرارية في تحد للعنف ا

ا لطبيعة ًونظر. لى مزبلة التاريخإوة غالبة جرفت االحتالل األجنبي لى قإدينامية التطور 
لى ثورة اجتماعية في كل من فييتنام وكوبا؛ بينما دخلت إثورة الوطنية ة تطورت الالقياد

ا لعزلته ًالكفاح المسلح الفلسطيني هزم في األردن نظر. الجزائر متاهة المصالح األنانية
؛ ثم أبعد من لبنان لضعف التواصل مع ر األردني لعوامل ال مجال لذكرهاعن الجمهو

  .وبالجماهير اللبنانية، خاصة في الجن
 

ا لطرد االحتالل من ًأما المقاومة في لبنان فقد استقطبت االحترا م الشعبي الواسع نظر
 ًوبدال. فلسته بالكاملأت على أنشطة لصوصية نهبت لبنان و غطهلبنان؛ وفي الوقت نفس

لى االنتفاضة ضد حكم اللصوص الطائفي وضعت نفسها في الخط األمامي إمن مد اليد 
قلوبنا على تجربة ماجدة تجري المقامرة بها في سياسات !! صوصيةللدفاع عن نظام الل

   .الطائفية واللصوصية التي لم ترتدع رغم ما ألحقته بالوطن اللبناني
  

ميركا الالتينية، انفجرت كرد فعل للسيطرة االمبريالية أو أفريقيا وأخرى في ُوثورات أ
لى إنجاز عب وفقدت القدرة عطغيان األنظمة الديكتاتورية أمكن عزلها عن مجموع الش

و تواصلت في األماكن النائية، عاجزة عن التفاعل مع أمهامها، انطفأت جذوتها 
ا على شاع في األوساط الرجعية في أميركا تعبير تجفيف البحر، ردً. الجماهير المقهورة 

وبالفعل اتخذت إجراءات قمعية شرسة . ننا سمك يعيش في بحر الشعبأشعار الثوريين 
ا في تضليل ًوتلعب الثقافة الرجعية أدوار.  المناطق المرشحة إليواء الحركات الثوريةفي

ما حمل أغيير بالعقول والمفاهيم والقيم؛ الثورة ت. ا لهاًلجماهير الشعبية وإبقائها احتياطا
  .السالح وحده فال يشكل ثورة

 
روط بحراك الكفاح المسلح ، لكي يتواصل حتى إنجاز الهدف التحرري الثوري، مش

وفي المرحلة الراهنة بات الحراك الشعبي المتعاظم بحد ذاته .  ومستدامٍشعبي متنام
وسواء . ا للتغيير التحرري، يمكنه إرباك أجهزة السلطة القمعية وتعطيلها ًا ثوريًأسلوب
 يستحيل إحداث التغيير بجماهير هاجعة مستكينة ،ق البعض هذا االحتمال أو رفضوهّصد

  .ومستسلمة 
 

 رفع منسوب الوعي الشعبي من خالل َّنأنخرج بنتيجة خالصتها 
ية هي المقاومة الشعب. يد الحراك الشعبي بات ضرورة ملحةتصع

الضفة الغربية واألداة االجتماعية في الرافعة الوحيدة المتوفرة 
الوحيدة التي يمكن توفيرها لردع األبارتهايد الصهيوني 

ا ًا شعبيً بطبيعتها تستقطب تضامنالمقاومة الشعبية. االقتالعي
   وغالبة الذي بات له تأثيرات سياسية رادعةعلى الصعيد الدولي

 بشاعة نظام األبارتهايد أكدت عدالة قضية الشعب َّبالنسبة للقضايا العادلة، سيما وأن 
بات من الضروري مأسسة . الفلسطيني، قضية إنسانية باتت مدركة على نطاق واسع

  .ب مع الحركة الدولية للتضامن مع العدالة في فلسطينالتفاعل المخص
 

 جريمة قتل جورج فلويد التي راقبها َّأظهر مثال حركة الزنوج داخل الواليات المتحدة أن
لى جانب تضامن دولي إا بمنحى طبقي ًا شعبيًالعالم بالصوت والصورة قد أشعلت حراك

  .ميركيلم بمحنة السود داخل النظام العنصري األاّعرف الع
 
الضفة تواجه مهام ثقافية بالدرجة األولى؛ ضمن جدول أعمالها في يادة الوطنية الق

المباشر مهمة توفير شروط الصمود الشعبي من خالل التربية السياسية المتفاعلة مع 
المقاومة . العون المادي والمساندة للمزارعين المهددين في أرزاقهم ومصادر معيشتهم

 تطعم بوعي وطني يدخل ْها رعاة األغنام والمزارعون ينبغي أنالعفوية التي يمارس
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هموم المزارعين ومربي الماشية ضمن الهم الوطني العام، ويحيل كل مقاومة لمشاريع 
ة ضحايا األبارتهايد ينبغي نقل تفاصيل معانا. ًاالحتالل جزءا من مقاومة وطنية شاملة

وضع تضامن الضمائر الحرة في العالم نهم مألى العالم وإحساس الضحايا إاإلسرائيلي 
 تنقل للجماهير أساليب وسبل ْأنينبغي على الكوادر الحزبية  هوفي الوقت نفس. كله

  .التصدي إلرهاب الدولة العنصرية
 

. المقاومة الفلسطينية محاطة في الوقت الراهن بأنظمة أبوية تحدرت من العصر الوسيط 
ت أساليب نهب لصوصية ضد المجتمعات اضطهدت األنظمة األبوية شعوبها ومارس

المبتالة؛ وكلما ادلهمت الخطوب يعجل الخطاب الديني بفبركة حديث عن الرسول 
طوال العصر الوسيط بمظالمه . ا ال مفر منهً، فيغدو الجور قدر...!!"يجيء على أمتي"

ف التي فتتت المجتمعات وأطفات معالم الحضارة كان الخطاب الديني المخدة التي تخف
ومن جهة أخرى تكررت حاالت اغتصاب السلطة من قبل قطاع . وقع الكوارث والنكبات

طرق وخارجين على القانون فيهب الخطاب الديني يزور على لسان الرسول أنه يشفع 
  .ألمته ويقيها عذاب النار

 
وفي العصر الحديث . على مدى العصر الوسيط تواصلت نسخة مشوهة وزائفة لإلسالم 

ية النظام األبوي تجذر العقلية العلمية في الشخصية العربية، فمألت فراغ تمنع سلطو
ا تلوذ بتدين ًحيانأر والشعوذات بها تفسر الظواهر، والمعرفة العلمية بالخرافات وبالسح

شعبي ذي نزعة جبرية حتمية؛ الدولة ذات النظام األبوي المحدث بغض النظر عن بناها 
، ليست سوى سلطنة قديمة محدثة، جرى تحديث أجهزة التشريعية والسياسية وأشكالها

األبوية تهدر المؤسسات .القمع ومراقبة الجمهور وفق أرقى مستويات العلوم والتكنولوجيا
والثروات إلشباع نزواتها؛ السيد األبوي يجحد إنسانية القاعدة االجتماعية المقهورة، يفقد 

  .تهم وآالمهم، ومخاوفهم وحاجاتهمالتعاطف مع المعذبين في األرض واإلحساس بمعانا
 

 انتزاع المفاهيم المشوهة للدين؛ فالثقافة المسيطرة تخضع عقلية الفرد لقيمها ًليس سهال
، مثل الدكتور هشام شرابي، ومن تجربة أكاديمي متميز. ستوياتوتضلله على أعمق الم

 تحقيق هذه الخطوة َّأنسرعان ما اكتشفت "ير ذهنه من األفكار البرجوازية  تحرَّيؤكد أن
 التحرر الذهني يتطلب عملية غسل َّإنإذ .  وإنما هو في غاية الصعوبةً سهالًرا امليس

دماغ جذرية وطويلة المدى، وإعادة نظر في جميع ركائز الفكر الموروثة، والمستمدة 
  ".من الثقافة المهيمنة، وإخضاع هذا الفكر لنقد مستمر

 
لى عاتق قوى التغيير االجتماعي مهمة جسيمة لقى عُضمن هذه الظروف المحبطة ت

 تمد اليد للقوى النظيرة في المحيط العربي، ْأنلمثابرة والنفس الطويل، وعليها تتطلب ا
 عن ظاهرة إنكار عالقة السببية لدى 19 كشف وباء كوفيد. ًكي يكون النهوض شامال

لقوانين والتوجيهات، وفي قضية تحتمل الموت نجد التسيب والتفلت من ا. محاكمة األمور
 اجيال الشباب ممن انهوا المدرسة الثانوية َّ إن.ةفراط في الخسائر البشريما سبب اإل

وهذا . والجامعية ال يقرون بقانون السببية؛ والعملية التعليمة، بذلك، مشكلة وليست الحل
ة  تصر على تعليم نقدي يشيع ثقافة نقديْأنعلى األحزاب المضطلعة بالتغيير يوجب 
  .وما زالت أحزاب اليسار تتهرب من حمل الرسالة. ًاا نقديًوإعالم

 
ا أنه من الخطأ الفادح الخلط بين الطريقة التي يرى بها واقعية الماركسيين تتفهم جيدً

يتمثل كامل فن بناء الحزب الثوري . الثوريون األمور وبين مستوى وعي الجماهير
 الدقة في معرفة كيفية الربط بين وترسيخ جذوره بين صفوف الجماهير على وجه

البرنامج الماركسي العلمي الكامل وبين وعي الجماهير الذي هو بالضرورة غير مكتمل 
  . ومتناقضومشوش 

  
، وفي نفس الوقت تقتضي  يصدم الجماهير في قناعاتهاأنال يجوز للحزب الثوري 

ط السياسي للجماهير رسالته االجتماعية تنقية الوعي االجتماعي من كل ما يضعف النشا
من وجهة نظرعلم النفس االجتماعي تستهل المهمة بتفكيك العقد النفسية . الشعبية

يتطلب تفكيك عقدها النفسية . للجماهر والمترسبة عبر قرون متتالية من القهر والهدر
 االجتماعي  كي تلتحق بركب المجتمع الصاعد نحو التحرر من قيود التخلفًأوال

  . لى البشرية المتحضرةإنضمام والسياسي، واال
ال بد من تغيير يطيح باألنظمة األبوية وبكل ما خلفته من أعطاب روحية وعقلية هي 
ا ًمنبع الشذوذ والتخلف عن ركب الحضارة، يستبدل باستشراف الديمقراطية الثورية هدف

ار وال يختلف أنص. ذلك هو الهدف االستراتيجي ال يختلف عليه عاقالن. ًااستراتيجي
العقالنية في السياسة بصدد دور الحراك الجماهيري في إحداث التغيير، يحطم قيودها 

في خضم النشاط العملي للتغيير تجري عملية . ويبدد حيرتها ويطهرها من عقد القهر
 التثقيف َّأنيست فردية ؛ فقد أثبتت التجربة والعملية جماعية ول. ترقية الوعي االجتماعي

خالل هذه . لى فعل تغييرإيتحول النفس وأكثر قابلية ألن في ا ً رسوخّشدأالجماعي 
العملية يتزود حزب التغيير بثقافة فكرية وسياسية تمكنه من تحليل الظواهر المستجدة 

لى من ثم تتج. وتقديم اإلجابات الصادقة والشافية على تساؤالت الجمهور فيكتسب ثقته
   وحدة النظرية والممارسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ا عن فلسطين التي طالما مثلت نقطة انطالق مشروع ًبعد تخلي الحكام العرب رسمي

وع الوحدة العربية، لم نتفاجأ بقيام الجامعة العربية في اجتماعها األخير بإسقاط مشر
ا انضمام البحرين ًماراتي اإلسرائيلي، ولم يكن مستغربإلقرار فلسطيني يدين االتفاق ا

 عربية ل الرئيس األمريكي ترامب تحمس دوعالنإانة واالستسالم، ور الخيلمحو
 .وإسالمية أخرى للتسابق واالنبطاح والزحف باتجاه نتنياهو

 
مارات والبحرين ومن لف لفيفيهم من المنبطحين العرب المتمسكين إللم يتعلم حكام ا

ن اختفوا من المسرح بالحكم الديكتاتوري األبدي ورغد العيش من تجارب اآلخرين الذي
طيح بنظام قرينه ُأمع اسرائيل؛ فأنور السادات قتل والسياسي العربي بسبب تطبعيهم 

حسني مبارك لتصبح مصر التي كانت تقود العالم العربي ولها تأثيرها الدولي دولة فقيرة 
عد  للسلطة الفلسطينية بَمنة على أمتنا العربية، ولم يتبقمتسولة تابعة للطامعين بالهي

من مساحة فلسطين التاريخية أي شيء تتفاوض عليه؛  %88معاهدة أوسلو وخسارة 
مترات  كيلو9قية العيش والبناء سوى في حيث ال يتاح للفلسطينيين في القدس الشر

 .ًاا مربعً كيلومتر72من مساحة القدس الشرقية البالغة قرابة % 13مربعة، أو ما يعدل 
 
 وهو يواجه مشاكل ،1994اهدة وادي عربة مع اسرائيل في  فمنذ توقيعه مع،ا األردنَّمأ

سياسية واقتصادية وتهديدات إسرائيلية تهدد وجوده بإقامة الوطن البديل، والحال نفسه 
ها الفقر والتي كانت هلية وأهلكألب السودان التي مزقتها الحروب اينطبق على دولة جنو

 لرئيس اللبناني األسبق بشير الجميلوائل الدول التي اعترفت بها، ومع اأإسرائيل من 
 .حمد الطايعأورئيس موريتانيا السابق معاوية 

 
 ًتوقيع اإلمارات والبحرين معاهدة سالم مجانية مع إسرائيل رغم أنهما ليستا دوال

في ا في صدام معها، ال يصب إال ا واحدًو تقدما شهيدً أحدودية، ولم تدخال في أي صراع
في المنطقة، ... شرعي ...نه يعطيها موطئ قدم أ، حيث مصلحة الدولة الصهيونية

نظمته، أا تحت ذريعة حماية ًنها من تهديد العالم العربي وخاصة دول الخليج عسكريِّويمك
ّويعزز مخططاتها الرامية إلى إنشاء تحالفات مذهبية أو عرقية لتشديد الحصار على 

ا وتحويلها إلى كيانات ًعربية عموما، وإلضعاف األقطار الًإيران وربما مهاجمتها عسكري
 .غوغائية متناحرة خدمة لمشروعها التوسعي

 
بية لها  في تغيير حالة العداء ورفض الشعوب العر1948إسرائيل فشلت منذ قيامها في 

 العائق أمام توسيع السالم في َّإن ": نتنياهو بهذا الفشل بقولهَّقرأكدولة من دول المنطقة، و
؛ الشعوب "داة الشعوب العربية إلسرائيل، وليس في قادة دولهمالمنطقة هو في معا

العربية رغم كل الظلم والتحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تمر بها ستظل 
 فلسطين ومقدساتها شريان االمل والسد المنيع ضد محاوالت حكام الخيانة والتنازل عن

  حماية لعروشهم
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  اتخذت الحضارات القديمة شكل اإلمبراطوريات
، وكان اإلمبراطور هو )تفاوتت في مقدراتها ومساحاتها(

الحاكم األوحد، بصالحيات مطلقة، يصل مرتبه اإلله 
أحيانا، وظل نظام اإلمبراطورية سائدا إلى أن بدأت النظم 
ّالملكية تحل محلها تدريجيا، علما أن الممالك كانت  ً

زامن مع اإلمبراطوريات، بيد أنها كانت موجودة بالت
صغيرة، أي دويالت، أو محميات تتبع إمبراطورية ما في 

في القرون الوسطى كان ينافس الملك في .. مناطق نفوذها
وإلعطائه .. سلطاته كل من الكنيسة واإلقطاعيين والنبالء

كل السلطات ظهرت مع بدايات القرن السادس عشر 
، التي تجعل من الملك والدولة "الملكية المطلقة"نظرية 

شيئا واحدا، والشعب مجرد رعايا، والملك فوق الشعب، 
 ..وفوق القانون، وطاعته من طاعة هللا، بصفته ممثال 

 
بعد الثورة الفرنسية، واإلطاحة باإلقطاع، أخذت تظهر 
نظريات جديدة تعطي للدولة مفهوما أحدث، مثل نظرية 

عل من الدولة خادمة للشعب، الدولة الدستورية، التي تج
عليها واجبات تحقيق النظام، وحماية القانون، وتوفير 
الخدمات األساسية، وتسمح بالمشاركة الشعبية، لدرجة أن 

ثم ظهرت النظرية األخالقية .. الشعب بوسعه تغيير النظام
ّللدولة، التي تقول أن على الدولة أن تجسد روح الشعب 

امية تمثل قيم األمة ووحدته، وأن تحمل رسالة س
ثم ظهرت النظرية الطبقية الماركسية، التي .. وأخالقها

 ..دحضت النظريات السابقة، وقدمت بديلها الشيوعي
 

تاريخيا، مهما كان شكل الدولة أو اسمها، كانت مشكلتها 
ّالرئيسة وهمها األول كيفية تثبيت نظام الحكم، والحفاظ 

اع الشعب، والتحكم على امتيازات الطبقة الحاكمة، وإخض
وقد سلكت الدول طرائق شتى في كيفية .. في مصيره

والتي أتت في (ًمثال الدول الديمقراطية : تحقيق هذا الهدف
سمحت بأوسع قدر ممكن من المشاركة ) مرحلة الحقة

الشعبية، وحرية التعبير، ووفرت الحد األدنى من األمن 
هية بعضها وفر الرفا(والحياة الكريمة لمواطنيها 

، وانتهجت أسلوب التداول السلمي للسلطة، من )والمساواة
والحتواء أي معارضة، أو امتصاص .. خالل االنتخابات

أي نقمة شعبية كانت تلجأ للقوة الناعمة، وأهمها اإلعالم، 
وتقريب المثقفين من السلطة، ولم تلجأ للقمع إال في 

 .حاالت استثنائية ومحدودة
 

ول العالم الثالث؛ فمع أنها في المشكلة كانت أكبر في د
دساتيرها تتحدث عن الديمقراطية، والحريات، وواجبات 
الدولة، وحقوق المواطن، وفصل السلطات، ومكافحة 

ّبيد أن الواقع عكس ذلك؛ إذ فشلت في .. الفساد، والعدالة
توفير حياة كريمة لمواطنيها، واستبد بها الفساد، وتحولت 

ومن أجل ..  فيها الخرابَّإلى نظم قمعية، وبعضها عم
، )أي أمن النظام(تثبيت أركان الحكم، وفرض األمن 

وحماية مصالح التحالف الطبقي الحاكم، والتحكم 
بالشعب، والتغطية على فشلها، لجأت إلى أساليب متعددة؛ 

أو . منها استخدام الدين لتستمد شرعيتها منه، وتحتمي به
. لدولة بمثابة دينتقديس الدولة والحاكم، وجعل شعارات ا

أو باالقتصاد، من خالل . أو بالقمع واألجهزة األمنية
توسيع التحالف الطبقي عبر عمليات الخصخصة 

أو توظيف أدوات أخرى كالرياضة، ). النيوليبرالية(
وقد نتطرق لهذه األدوات .. واإلعالم، وشعبنة العلوم

 ..بشكل أعمق في مقاالت قادمة
 

تيازات السلطة ممارسة قديمة، استخدام الدين لتثبيت ام
لجأت إليها الدول التسلطية منذ أيام الفراعنة، مرورا 
بالممالك األوروبية التي كانت متحالفة مع الكنيسة، ثم 
نظام الخالفة اإلسالمية، التي منحت الخليفة سلطات شبه 
مطلقة، وانتهاء بالدول العربية واإلسالمية الحالية، التي 

  اب الديني ـــ السلطة، وتوظف الخطتقرب رجال الدين من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لتبرير ممارستها، والتغطية على فشلها، بخطاب شعبوي 
 .عاطفي

 
منذ بدايات القرن العشرين، ظهرت في العالم العديد من 
النظم االستبدادية والشمولية، وهذه الدول لم تستخدم 
الدين، بل حاربته، لكنها ابتدعت دينا جديدا، إذ جعلت من 
النظام نفسه بمثابة دين، وأحاطته بالتابوهات والمقدسات، 
أي أنها استخدمت نفس اآلليات، لكن بشكل ومحتوى 

 .مغاير
 

فقد سعت األنظمة الشمولية للتحكم في جميع مجاالت 
 الحياة، على المستويين الفردي والجمعي، بحيث صارت

تحدد لكل شخص كيف يفكر وكيف يتصرف، من خالل 
الحزب الحاكم؛ فكل مواطن في الدولة إما عضوا في 
الحزب، أو عسكري، أو في جهاز أمني، أو موظف، أو 
نقابي ضمن نقابة يتحكم فيها الحزب، حتى األندية 
الرياضية والجمعيات األهلية واالتحادات جميعها تتبع 

 إطار، فمن حوله المخبرين النظام، ومن لم يكن ضمن أي
ويتم هذا بمساعدة الجهاز اإلعالمي الذي يتبع .. والعسس

الدولة بالضرورة، ومن خالل جهاز التربية والتعليم، 
والمنظمات الشبابية، يشمل ذلك األوساط الثقافية والفنية 

وحجر األساس في هذا النظام الشمولي هو .. وحتى الدينية
 .القائد األوحد

 
 هذه التراتبية النظامية شبه العسكرية، يتم ومن خالل

التحكم بالشعب، وتشريبه أيديولوجية الحزب الحاكم، ومن 
أجل ضمان نجاح العملية يتم قولبة جميع المواطنين 

، مثل توحيد الزي، )باسم المساواة(ضمن نمط موحد 
 ..وتوحيد الشعارات

 
.. وبذلك تتحول أيديولوجيا الحزب الحاكم إلى دين

خدم نفس آلياته، فكما يطالب الدين أتباعه بالتصديق وتست
بكل الغيبيات، وتأدية الفروض الدينية، سيطالب الحزب 
الحاكم مواطنيه تصديق كل شعاراته، وتنفيذ قراراته، 

وكما أن الدين ال يقبل .. حتى لو كانت تؤدي إلى التهلكة
بالشرك، ويرفض التعددية، ويقصي كل خصومه 

 التعايش مع الطوائف األخرى ويرفض) بالتكفير(
، )بالنسبة لألنظمة واألحزاب الدينية المتشددة والمتعصبة(

ّسيرفض الحزب الحاكم أية تعددية سياسية، وسيصفي كل 
ّوكما أن للدين مقدسات ورسالة ).. بالتخوين(معارضيه 

).. شعارات الحزب(روحية، سيكون للحزب مقدساته 
لذي سيسود على بقية ا" الشعب المختار"وكما في الدين 

الذي سيقود " العرق األنقى"الشعوب، لدى الحزب 
وكما أن لكل دين أنبيائه، فللحزب شخصياته .. البشرية

وكما للدين طقوسه اليومية، للحزب ).. الزعيم(المقدسة 
أيضا طقوسه، مثل رفع العلم يوميا، وترديد النشيد 

د الحق وكما أن الدين هو المرجع اإللهي لتحدي.. الوطني
والباطل، ستصبح أيديولوجية الحزب هي المعيار الذي 

َّوكما يورث الدين من األبوين، .. يحدد الخير والشر
سيرث الفرد أيديولوجية الحزب وأفكاره، وسيتشربها في 

.. المدرسة، والمخيمات الكشفية، والمنظمات الحزبية
وكما في الدين ثواب وعقاب ووعد في اآلخرة، للدولة 

 في العقوبات، ووعودها المؤجلة في رخاء الشعب نظامها
وكما مارست األديان .. إذا ما امتثل للنظام، وأطاع الزعيم

حمالت الجهاد، والحروب الصليبية ومحاكم التفتيش 
لطرد الكفار والمنافقين، يمارس الحزب الحاكم العنف 
ضد معارضيه بحجة تطهير المجتمع من العمالء، 

ففي الحالتين ثمة ..  الثورة والوطنوالبرجوازيين، وأعداء
 ..سعي للوصول إلى المجتمع الطاهر والنقي والمتجانس

 
من خالل تقديس الدولة (ما تفعله األنظمة الشمولية 

يؤدي إلى ) والحزب ورموزهما، وجعلها بمثابة دين
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تقديس السياسة نفسها، بعد تفريغها من مضمونها 
 المواطنين، وحل الحقيقي، أي بوصفها أداة لتحسين حياة

مشاكلهم، مثل البطالة والفقر، واالختناقات، وتوفير 
خدمات التعليم والصحة واإلسكان والرفاه االجتماعي، 
وتحقيق األمن المجتمعي، وصون السلم األهلي، ومكافحة 

 وتطوير الصناعة والزراعة الفساد، واالهتمام بالبيئة،
ًوبهذه العملية، تصبح السياسة شيئا مقدسا، من .. والسياحة ً

اختصاص الزعيم والطبقة الحاكمة فقط، ويحظر على 
وبالتالي عدم مساءلة الحاكم، .. المواطنين االقتراب منها

والخضوع لسياساته، وعدم االعتراض، وقبول قرارات 
 لو كان المواطن يرى الحزب بيقينية ورضا إيماني، حتى

وصوال لالستعداد للتضحية .. واقعه بعينيه كالجحيم ذاته
 )..الثورة والوطن(والموت في سبيل الزعيم والحزب 

 
في هذه الحالة يصبح كل الخراب والدمار وتدهور 
الوضع االقتصادي واالجتماعي والثقافي، والمحسوبيات، 

، وتعطيل والفقر، والتضخم، والغالء، وانقطاع الكهرباء
االنتخابات، وتراجع الفنون، وأزمات السكن، وتدهور 

كلها تصبح خارج نطاق .. البيئة، وتراكم النفايات
وهي مجرد .. (السياسة، وليس للمواطن الحق بمناقشتها

، ومن يحاول إقحامها )مؤامرة خارجية تستهدف القيادة
في السياسة سيصبح طابورا خامسا، وخائنا، ويعمل 

 .رجية، يتوجب التخلص منهألجندات خا
 

إليكم بعض األمثلة لتبيان آليات عمل األنظمة الشمولية 
في قهر شعوبها، وكيف نجحت نسبيا في عمليات غسل 
أدمغتها، وبرمجتها على نسق أفكار الحزب الحاكم 

 :وتوجهاته
 

، وبفضل )وكذلك في إيطاليا الفاشية(في ألمانيا النازية 
لحزب العنصرية، بتفوق الخطاب الشعبوي، وشعارات ا

" هتلر"العنصر اآلري، وتقديس الحزب، تمكن 
من خطف قلوب الجماهير، وسوقها إلى " موسوليني"و

 ..الحرب، بكل ما تعنيه من دمار شامل
 

مجازر دموية، " ستالين"في االتحاد السوفييتي، اقترف 
ونفذ حمالت إعدام وتهجير ونفي إلى سيبيريا طالت 

ير الدولة والمجتمع، والقضاء على الماليين، بحجة تطه
 ..الثورة المضادة

 
ما أسماه الثورة الثقافية، " ماوتسيتونغ"في الصين قاد 

والتي بسببها قضى نحو أربعة ماليين إنسان جوعا، وفي 
حمالت تصفية داخلية، بحجة تطهير الثورة، والقضاء 

 ..على البرجوازية
 

أكثر " لحمرالخمير ا"قائد " بول بوت"في كمبوديا قتل 
من ثالثة ماليين إنسان باإلعدامات الجماعية والتعذيب 
َّواألشغال الشاقة، حتى أنه فرغ العاصمة من سكانها، 
وأجبرهم على السكن في األرياف، بذريعة التخلص من 

وفي . الممارسات البرجوازية، وفرض تعاليم الشيوعية
سياق تنميط المجتمع واختالق تجانس شكالني له فرض 

 .ا موحدا على جميع الشعبزي
 

أوضح " كم جونغ أون"في كوريا الشمالية، يجسد الزعيم 
أشكال النظم الشمولية، وما زال يفرض على شعبه حكما 
دكتاتوريا قل نظيره، ويلزمهم بإتباع ممارسات وطقوس 
يومية إلظهار الوالء والطاعة، واضعا نفسه بمرتبة 

 ..اإلله
 

نفسه رئيسا " زوفنيا"ّفي تركمانستان، نصب 
للجمهورية، ورئيسا للحكومة، والقائد العام للقوات 
المسلحة، ورئيس مجلس الشعب، ومجلس النواب، 

حتى أنه ألف كتابا، اعتبره الكتاب .. وقاضي القضاة
المقدس للتركمان، وأمر بتعليق صوره في كل مكان في 

، أيام "هيراهيتو"ونذكر أيضا إمبراطور اليابان .. البالد
لحقبة الكولونيالية، وحاكم رومانيا المطلق ا
، ودكتاتور "عيدي أمين"، وسفاح أوغندا "تشاوشيسكو"

، ونظام "فيديال"، ودكتاتور األرجنتين "بينوشيه"تشيلي 
 ..الماللي في إيران

 
هذا غيض من فيض، وفي الحقيقة، األمثلة ال حصر لها، 
وقد ظهرت األنظمة الشمولية في كل القارات، وعلى 
مدى التاريخ، وجميعها تشابهت من حيث آليات الحكم، 
وطريقة فرض هيمنتها على الشعب، وإسكات 

 ..معارضيها، وإن اختلفت األساليب والدرجات
 

في البلدان العربية، كانت األنظمة العربية الشمولية في 
ٍبداياتها تعد شعوبها بغد أفضل، وبتحرير فلسطين، 

 مع العدو، وبناء مجتمع وتحقيق التوازن االستراتيجي
مقابل تقشفها .. اشتراكي، وتحقيق الرخاء، وخطط التنمية

وفي ظل تلك الوعود .. وصبرها، ومنح والئها للقائد
اليوم، .. مارست قمعها، ونهبت البالد وأفقرت العباد

حتى بدون حزب (معظم األنظمة العربية صارت شمولية 
بل تفرض .. عود، بيد أنها لم تعد تقدم أية و)حاكم أوحد

على مواطنيها السكوت والصبر والطاعة والتضحية ودفع 
المزيد من الضرائب مقابل أن يظل المواطن على قيد 

  ..حتى لو عاش دون كرامة، ودون حرية.. الحياة
 

في البدان العربية ال تقتصر المشكلة على النظم الشمولية، 
 فأغلب األحزاب السياسية.. بل تشمل األحزاب والنخب

شمولية، سواء تلك التي وصلت للحكم، أم تلك التي تسعى 
بنية ) الدينية والقومية واليسارية(له؛ فبنية تلك األحزاب 

شمولية، وممارستها وفكرها وخطابها اإلعالمي وحياتها 
التنظيمية أيضا شمولية، حتى أن بعضها يطالب بإقامة 

فة دولة شمولية ولكن بأسماء أخرى، مثل المطالبة بالخال
، )مع وعود بضمان الحريات الدينية، وحماية الطوائف(

مع إدعاء بضمان حقوق األقليات اإلثنية (أو بدولة قومية 
لكن التجارب التاريخية .. ، أو بدولة وطنية نقية)والعرقية

أثبتت ترسخ العقلية اإلقصائية والقمعية والديكتاتورية في 
لى مدى فكر وممارسة كل القوى التي استلمت السلطة ع

 ..أزيد من ألف عام
 

المشكلة تكمن أساسا في اإلنسان العربي، الذي توارث 
نظما شمولية على مدى تاريخه الطويل، ولم يعرف 
غيرها، فبنى نظمه الشمولية الخاصة به؛ في شخصيته، 
وطريقة تفكيره، وتصرفاته، وفي بيته، ومع أسرته 

 ..والمحيطين به
 

السلطة شخص من لذلك، حتى حينما يصل إلى رأس 
عامة الشعب، أو إلى البرلمان، أو يتولى منصبا حكوميا 
رفيعا، سرعان ما يصبح جزءا من المنظومة الحاكمة 
بكل فسادها وقمعها، بل ويتحول إلى ركن من التحالف 

 .طبعا باستثناء حاالت معينة.. األوليغارشي
 

.. لألنظمة الشمولية ميكانيزماتها، وللشعوب الحية إرادتها
 ..وما يجري في لبنان والعراق يعطينا بارقة أمل

--- 
، لألخوين "ديستوبيا عربية"برنامج : مصادر المقال

 قناة يوتيوب، والتلفزيون منشور على. عمر، وبشر نجار
   السوري
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  ِّوثقت األدبيات السياسية والتاريخية مقولة شهيرة، لتيودور هرتزل مؤسس ُ ً ََّّ َّ َّ

َّالصهيونية العالمية عن شعوب منطقة الشرق األوسط، والتي قال فيها ِّسنولي عليهم : "َّ ُ
َسفلة( َ لشعوب جيش الدفاع اإلسرائيلي َّقومهم، حتى يأتي اليوم الذي تستقبل فيه هذه ا) َ
َّوباسترجاع مجموعة من الممارسات واألحداث الرئيسية، )"! الورود والرياحين(بـ ُ

ًللبشير وعصابته اإلسالموية نجدها عكست تمام َّ ِ َ َ ٌتحالف( مقولة هرتزل، وأثبتت وجود اْ ُ َ (
َّمتجذر وليس فقط مجرد  ُ ْالمصطنَع(العداء /بينهم وبين الصهاينة، رغم الشيطنة) تطبيع(ُِّ َ ْ ُ (

َتظاهروا(الذي  ِّبه لخداعنا، وها هم اآلن يكثفون الترويج ) َ ِّ، ويزينوه ببعض )للتطبيع(ُ ُ
ِالمنافع االقتصادية والسياسية صعبة التحقق والتحقيق، بتأييد بعض الغافلين والمخدوعين  ُّ َ َ َّ َّ

  !ُّمن بسطاء الشعب السوداني
 

ُّ عبر أزالمهم الذين يحكمون السودان اآلن ُانتهج المتأسلمون وال يزالون،
َعسكر( ْ ، الممزوجة Management by Crisis، تطبيقات اإلدارة باألزمات )مدنيين/َ

َّباستراتيجيات السيطرة أو استراتيجيات الشر، لعالم اللَغويات اليهودي نعوم تشومسكي،  َّ َِّ ُّ

َّوالمتمثلة في استراتيجيات ِّ ُ وإيجاد الحل، التدرج، التأجيل، مخاطبة ُاإللهاء، خلق المشكلة: ُ ُّ َ َ
ُالعامة كاألطفال، استخدام العاطفة دون التأمل، إضعاف جودة التعليم والتعايش مع  ُّ َّ َ

َّالجهل، توسعة الفجوة المعرفية بين العامة والحاكمين، وتعميق الشعور الذاتي بالذنب َّ .
ُالدين، نجد أن المتأسلمين / والعاطفةَولو أخذنا على سبيل المثال، استراتيجيتي اإللهاء َّ ِّ

َّبرروا بهما سطوهم على السلطة، إذ تدثروا بـ َ َُ ْ ِ ِ ْ َ َّ َّوادعوا بأن ) ِّالدين(َ َّالتعددية(َّ تتعارض مع ) ُّ
ُّاإلسالم، دون مراعاة لتنوعنا العقائدي والثقافي ِالعرقي، وحقنا في االختيار كما أمر /ٍُ ِّ َ

 لجرائمهم غير اً، تبرير)الوهميين(َّلدائم لخصوم الدين وتصويرهم ا! اإلسالم نفسه
  .اإلعدامات واإلبادة والتعذيب والتشريد واالغتصاب والتجويع/المسبوقة كاالغتياالت

 
ًلتجهيل الشعب السوداني، طبق المتأسلمون كال ُ َ َّ َ اإللهاء والعاطفة دون : "َّ من استراتيجيةُّ

َّاستغفال العامة /ُّالتأمل، وجتهيل َّأن التعليم ) َّإدعوا(حيث "! وتشجيعهم على قبول ذلكَ
َّبحاجة إلصالح عبر مساقْين، أولهما  ْ َ َ َ َدون استثناء، تستوحى معارفه من القرآن ) إلزامي(ٍ ْ َ ْ ُ

ُوالسنة، والمساق الثاني  َّ َّيسمح بانتقاء بعض التخصصات، واشاعوا بأن تلك ) اختياري(ُ ُّ
ِّالتعديالت، تقلل تكلفة التعل َّوضاعفوا أعداد طالب ! ُالعمر اإلنتاجي للمواطن) ُتطيل(يم وُ ُ َ

ًالجامعات، وجعلوا اللغة العربية لغَة التدريس بدال ُ ُ َُّ ُّ ْ َّ عن اإلنجليزية، وَغيروا السلم َ ُ َّ َّ
َّصفوية(، وتشكيل طبقة )ُمنخفض(وفعلوا كل ذلك إليجاد طبقة تعليمها . التعليمي ِ َ َّتتمتع ) َ

ْالتدمْير اإلسالموي للتعلْيم في ( أكثر عن ذلك في مقالتي ًتجدون تفاصيالٍبتعليم جيد، و َِ ِ ِ ِِ ْ َ َْ ُّْ ِ ِْ َْ َ َْ ُ ْ
ْالسودان َْ َ ْ ُّ   .2018 مارس 28بتاريخ ) ْ

 
َّكما سعى المتأسلمون عبر وزارة التخطيط واللجان الشعبية والخدمة اإللزامية وغيرها  َّ ُ َ َ

ًمن المؤسسات، إلنهاكنا فكري َّ َّ، وإثارة الفتن الطائفية اً واجتماعياً واقتصادياًوبدني اًروحي/اُ
ًوالعنصرية بيننا، مستخدمين مزيج ُ َّ الدين /اإللهاء والعاطفة: "َّ من استراتيجيةً كالاُ

ِوالتجهيل والتدرج والتأجيل ُّ َ وكان الدور األقذر لوزارة التخطيط االجتماعي التي "! َ
ُتوالها علي عثمان، وتم إلغاؤها بع َّ َّدما وضع لبنَات التدمير، حيث شرد المئات بحجة َّ ِ َّ َ ْ ْ ِ َ َ َ َ
َاإلذالل، وصنَع الفتنة بثقافة االختيار/الصالح العام الذي أفضى للتجويع  اًالتعيين وفق/َ

َّلالعتبارات السياسية والعقائدية والقبلية َّ َِّ َ َّالجهوية/َ ِ َ َّوتغَلغَلت الوزارة في األحياء السكنية . ِ ْ َ ْ َ
َّوتحك َ تمييز /، على تصنيف)بالتنسيق مع وزارة التعليم(َّمت في اللجان الشعبية، وأشرفت َ

ِتالميذ المدارس وفق القبائل والعقائد، وأسست لتفريخ اإلسالمويين والموتورين َ َ ْ َّ !
ِوبالتوازي مارست مؤسسة الخدمة اإللزامية عمليات َغسل األدمغَة، وارتكبت أبشع  ِْ َّ ُ َ َ َ

َّت ضد الشباب السوداني، بالشوارع والمركبات العامة االنتهاكا/الجرائم َّالكشات(ُّ َ( ،
ِّوبالمعسكرات التي أنشأتها في أماكن متفرقة من البالد، حسبما أوضحت بمقالتي  ُ ُسقوط (ُ ْ ُ ُ

ْالجامعة العربية َّ ِ َ َ َْ َْ َُ ِ ْ ًكمال حسن أنموذج◌: َ َ َ ََ ْ َ َْ ُ ْ ْ ْ   .2016 أكتوبر 2بتاريخ ) اَ
 

ُيعد الحصار اال ُّ َّقتصادي والدخول في قائمة اإلرهاب، من أخبث الخيانات اإلسالموية ُ ِ َ َ ْ ُّ
ُباستخدام استراتيجيات الشر المشار إليها أعاله، حيث صنع البشير وعصابته هاتين 

ٍفلقد اشتد العداء األمريكي كرد للخطاب . ُالمصيبتين من العدم بالتنسيق مع األمريكان َ َ َّ
َاإلسالموي العدائي َ ُ، وتصاعد بعد تأييد المتأسلمين غزو العراق 1989ِادع منذ ُالمخ/ْ ََ َ َ
َّرعاية المتطرفين بالخرطوم، مما أدخلنا في قائمة الدول الراعية /ُللكويت واحتضان ّ ِ ُ

َّثم شددت أمريكا حصارها االقتصادي عام . 1993لإلرهاب عام  َ َّ َ، وقصفت 1997ُ َ َ
ُّيبلوماسي، وصنفت السودان ضمن الدول َّ وَخفضت التمثيل الد1998مصنع الشفاء عام  َ َّ َ

ًالتي يمكن محاصرتها اقتصادي ِّ، ويوضح هذا العرض 2001 سبتمبر 11 عقب أحداث اُُ ُ
ُّالمختصر، أن البشير وعصابته هم سبب حصار السودان وإدخاله في قائمة اإلرهاب،  َّ ُ

ُوفي ذات الوقت ظلت عالقات المتأسلمين  َّ َّمريكان قوية بشهادة مع األ) جماعات/ُفرادى(َ ِ َ
َّالطرفين، حسبما فصلت في مقالتي  َ َ َ َّ َْخفايا العقوبات األمريكية على السودان(َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ْ َ ْ َُّ ْ ْْ َ َُ ُِ َِّ ِ ِ ْ َ ِ  22بتاريخ ) َ

ْمن المستفْيد من رفع العقوبات عن السودان؟( و2017يوليو  َ َ ْ َْ َْ ْ َ ُّْ ْ ْ ِْ َِ ُ ُِ ُْ ِ ْ َ ِ ِ َ  2017 يوليو 31بتاريخ !) َ
َّونفس االستراتيجيات الصهيونية، طبقها المتأسلمون في خيانتهم المسماة . هماوغير ُ ُِ َّ َّ ََّ ُ

ِ كتبت عنها مقاالت وأوراق كثيرة متعددة ال يسع المجال اً، وأيض)التحرير االقتصادي( ٍّ ُُ ٍ ٍ
  ). وشعباًأرض(ُّلتفصيلها، وكان الخاسر فيها السودان 

 
َاستخدمت استراتيجيات تشومسكي لف ِ ْ ٍصل الجنوب، برعاية أمريكية وصهيونية مشهودة، ُ َّ ٍ َّ ٍ

ٍوتنفيذ إسالموي  ِ َ َ ْ ٍ، ومشاركة فاعلة لـ)دقيق(ٍ ٍ َّمدعي(ُ َّتجار(ِّالنضال و) ُ َالحرب، حيث شكل ) ُ َّ َ
َالحصار  َالعصا والجَزرة(ِ َّواستخدمت نفس االستراتيجيات لتنفيذ مثلث حمدي )! ً ُ َ ِ ْ ُ

ُّاإلسالموي، الذي حصر الس َ َ َ َ َ َّدنقال، سنار واألبيض(ودان في ْ ، واستبعد الشرق ودارفور )ِ
َّاألراضي النوبية والمنطقتين، وحينما رفضه غالبيتنا عام /وأقصى الشمال َ، تراجع 2005َّ َ َ َ

ِالمتأسلمون  ْ َّ، ونَفذوه بنحو مستتر وفق استراتيجية )التأجيل(َّوفق استراتيجية ) اًظاهري(ُ َ َ ْ ُ ٍ َّ
ُّالتدرج( َ ُعوا وتيرة إجرامهم بدارفور والمنطقتين، ليجبروا أهلنا على المطالبة فرف)! َ ُ

ًباالنفصال، وتركوا حاليب واألراضي النوبية للمصريين، حتى أضحت أرقين ميناء بري ِّ ً َّ  اَّ
ًلمصر، التي توغلت أكثر بشمال دارفور طمع َّ َ ُوتغَاضى المتأسلمون ! َّ في مياهنا الجوفيةاَ َ َ

ُّعن التوغالت ا ًإلثيوبية المتالحقة، حتى بلغوا الدندر وأقاموا فيها قرى كاملةَ ُ َّ ُ ْولم تغب ! َّ ِ َ ْ َ
َّاالستراتيجيات الصهيونية، عن سد النهضة الكارثي وقيام سدود الشمال، واالرتزاق في 

ُاليمن، وتغيير التركيبة السكانية، ومحاوالت المتأسلمين المستميتة لـ ُ ُ َّ َّ ُّالسودان، ) تهويد(ُ
ِّتي بلغت مداها بإدعاء وال َ َّسودانية(َ ولو أضفنا ! نبي هللا موسى، ولقائه بالخضر في توتي) ُّ

ُ، بشأن لقاءاتهم ومباحثاتهم مع رؤوس الفجور )الموثوقة(لذلك، تصريحات الصهاينة 
ًاإلسالموي وأزالمهم من حكام السودان الحاليين، يتأكد لنا تمام َِّ ََّ ُّ ُ َ َ ُتحالف (اْ ين ُالمتأسلم) َ

ِّالمتجذر(   !بكثير) التطبيع(َّمع الصهاينة، وأن األمر يفوق ) ُ
 

ُالواقع أن ما يجري اآلن هم استكمال لما بدأه المتأسلمون، الذين  َّ
َّرؤوس فجورهم عقب الحراك الشعبي، وقدموا أزالمهم ) اختفى( َ َ ِ ُ

ٍوبعبارة . ُّالعسكر وحمدوك وقحتيوه إلسكات الشعب وتهدئته
َّأخرى، فإن  التمثيليات الجارية عبارة عن تمهيد يسبق إعالن ُ

ُالتحالف( َ ْالمتجذر المستتر مع الصهاينة، وسيعقبه تمكينهم ) َ َ َ ْ ُ ُ
َّالكامل من مقدارتنا التي نالوها أزالمهم بأكذوب   ار أوـــــة االستثمـُ

َّالزراعية وتوابعها، /َّالقروض، كالمشروعات اإلنتاجية/ الخصخصة أو الرهن
َّسسات الخدمية واألراضي والعقارات والمطارات والموانئ، وهذه آخر مراحلُوالمؤ َ ِ َّ  
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ِجني المكاسب( اإلدارة باألزمات المعروفة بـ َ ْ  ا استنادًاً، ويجري تنفيذها حالي)َ
ْالستراتيجيتي  ُّالتدرج والتأجيل(َ َ ُففي السابق كان من المستحيل ! ُالمشار إليهما أعاله) َ َّ

َّع ألسباب عديدة، فتم الحديث عن التطبي البشير وعصابته لقبول ) ُيهيئنا(ريثما ) التأجيل(ٍ
ُّالتدرج(ذلك بـ َ ُ، عبر صناعة األزمات المتالحقة من العدم، مع التجهيل واإلفقار وإعمال )َ

ُّالتدبر/ُّدون التأمل(الدين /العاطفة َ ، )اإللهاء(َّ، وتحريك ترسانتهم اإلعالمية المأجورة )َ
ُّمن السودانيين، وهو ) غير العقالني( الحل في التطبيع، الذي بات يجد التأييد َّلإليحاء بأن

ٌتجسيد عملي كامل لمقولة هرتزل التي بدأنا بها المقالة ٌ!  
 

َإن أكبر أسباب األلم والحسرة يعود لـ َِغفلتنا(َّ َ ُالمتواصلة، وتجاوزنا الماثل عن الجرائم ) ْ َ َ ُ
َّاإلسالموية َ َ َّلموثقةا(َّالصهيونية /ْ لرفض التعامل ) ُالعقالء(المذكورة أعاله، والتي تدفع ) ُ

ُمع المتأسلمين والصهاينة وأزالمهم، ألنهم صنَعوا َُ َُخططوا جميع أزماتنا ليجبرونا على /َّ َّ

ًخيارات رغم َّ عنااٍ َّاألهم من ذلك، أن الشعوب . َ َّالحرة(َّ ْال تنتظر منَح ) ُ لتنال ) اآلخرين(ِ
َّحريتها،  ِّ َّوإنما تقتلع حقوقها وتحرر قيودها وتحقق رفاهيتها، وتكسب االحترام الدولي ُ ِّ ُ ُ َِّّ

ُومن السذاجة، تصديق أكاذيب المأجورين وأوهام البلهاء بشأن . َّواإلقليمي بقدراتها الذاتية
ٍ، ألننا نحيا في عالم يتعامل بالمصالح وال يعرف العواطف، والصهاينة ليسوا )التطبيع( َّ
ُليهدروا وقتهم وقدراتهم دون مقابل، وليسوا ) ءأغبيا( َيبتغون الثواب والحسنات ) اًأخيار(ُ َ

َّاإللهية ليصرفوا على السودان وأهله، وإنما يسعون لمصالحهم ُّ َمطامعهم، وقبل االبتهاج /َّ
  !ُ، علينا التفكير في المقابل ومدى قدرتنا على اإليفاء به)التطبيع(َّالساذج بـ

 
ُّالسودانيوننحن (َّإننا  َّ، لسنا مؤهلين اآلن للبت في )ُّ َّأو حتى الحديث عنه ) التطبيع(ُ

َ، ألننا محاصرون باألزمات كالجوع والفقر والفتن والمرض والجهل وغياب اًإطالق ِ ُ َّ
َّالوعي، وسطوة األجانب الذين جلبهم المتأسلمون ومنحوهم الجنسيات ومكنوهم من  َ ُ ِ َُ ْ

فلندع الحديث . ٍجملها ال تسمح بتقدير األمور على نحو سليمُمفاصل الدولة، وهي في م
ِّواستطالعاته، ولنسرع بحشد طاقاتنا ونوحد جهودنا لتحقيق التغيير ) التطبيع(عن  ُ ُ

ٍالحقيقي، ونحرر بالدنا من قيودها الماثلة كخطوة  ُ ٍمفتاحية(ُِّ َّ ٍفعلية/ِ ٍحتمية ال مناص منها، ) َّ َّ
َّونحاكم من تسبب في كل َ َ َّ أزماتنا سواء المتأسلمين أو سادتهم وحلفائهم بالداخل والخارج، ُ ُ ُ

 على ذاوتنا، فهذه هي مطلوبات االحترام في عالم اليوم اونعمل على بناء بالدنا اعتمادً
   !الذي ال يحترم إال األقوياء

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 غير إلى فة الصنمية شخاص، وذهبت ثقاأل تعبدون، لقد لفظ شعبنا تقديس ا نعبد ماال

يام الملهاة، أيام بال ألاريخ لن يعيد نفسه، فنحن نعيش اا، فالتً التاريخ عبثنرجعة، تجترو
بوصلة وال شراع، هي أيام التيه الفلسطيني الذي قد يمتد لعقود حتى يخرج علينا من 

  .يمسك الدفة ويصوب المسار
 

بية التي نظمة العرألصرار، نحمل على اإنغرق في نرجسيتنا وب
وقعت، ولسان حالهم أنت السابون، وهل نكون ملكيين أكثر من 
الملك؟؟؟؟ شعبنا توقع هذه النتيجة التي ستسدل الستار على 

نه كذب غارق إبيض، األ، ما حدث ليس بالكذب ةذبالمرحلة الك
ه، وسواد قناعتكم بأنكم قد في السواد، سواد الفكر والممارس

  . على الشعب كل الوقتنتضحكو
  

كم لن تسترجعوها بحجاب لكن!!!! ولى، كم أتنمى ذلكأل استحضار االنتفاضة انتحاولو
 لها أدواتها ةولى كانت ضروراألنتفاضة اال. ةأو بجلسات، أو بجلسات الشعوذة السياس

نتفاضة اال، ة عبارة عن لغة لم تعد موجودنتفاضةالتطلب، اوجماهيرها التي أعطت ولم 
 أنتم ينر التي ال صوت يعلو فوق صوتها، أدة، ومنظمة التحريسيادة الشعب وشعب السيا

  .اآلن ةمن منظمة التحرير الفلسطيني

، وبالتحديد بيان رقم ة أطلع على بيانات انتفاضة الحجارْبدون قرار مسبق قررت أن
نه العصر الفلسطيني الذهبي الذي يثق بالجماهير، وهو العصر إطاب، واحد، صدمني الخ
إلى  القيادة الوطنية الموحدة آنذاك ائح المجتمع كند، لقد ارتقى خطابالذي يخاطب شر

  .مستوى لن تتجرؤا االقتراب منه
 

ولى كانت فعل طال كافة أطياف الشعب، هي الثقافة الجمعية التي اهتمت األنتفاضة اال
لطالب والفالح، وكانت المرأة بالتفاصيل حتى الصغيرة منها، لقد خاطبت العامل وا

ال رأس حربتها، أين أنتم من تلك الشرائح ؟؟؟؟ لقد سجنتم المرأة في المطبخ، طفاألو
  .ا ما أفقدنا تعويذتناً وعي أالطفال سلبْيَكِوصنعتم االف المؤسسات ل

 
تعويذتنا عصية على الفهم، كيف يفهم من ينظر للشعب بدونية تعويذتنا ؟؟؟ وكيف يثق 

ين الفقر والتهميش، سكين الطبقية والتخمة نها سكإلشعب بمن يضع السكين على رقبته، ا
وغالبية الشعب يغرق في الفقر والعوز، وهي سكين الشرائح المستحدثه التي ما عادت 

كم العقيمه، تتكلم لغة الشعب، تعويذة الشعب التي حطمت بعصيكم وشعاراتكم وخطابات
  . للشعب هيا على الفالحنن تقولوآلوا
 

لى رفع عناصر روابط القرى على وألنتفاضة اطيب ويسامح، حتى في االشعبنا 
 ويغلب المصلحة الوطنية العليا على القضايا ةلك البصر والبصيرتكتاف، شعبنا يمألا

ال يتمسك كون حاضرين فيه، شعبنا ال زن وشعبنا يراهن على مستقبل لن ة،رالصغي
   التيه، ولكن ؟؟؟؟؟ة بالرغم من قسوةبتعويذ

 
؟؟؟ من الغباء مجرد ةقارب الثالثة عقود لوقفة ومراجعيهل أنتم مستعدون وبعد ما 

التفكير بهذا السؤال ولكن ليطمئن قلبي، هل أنتم على استعداد للنزول للشعب ونبذ 
شعارات قائد بحجم وطن ؟؟؟؟ وهل أنتم مستعدون لتحقيق العدالة االجتماعية بأدنى 

  ر من أين لك هذا؟؟؟؟مستوياتها؟؟؟؟ وسؤال غبي آخر، هل أنتم قادرون على رفع شعا
 

 تستنسخوا ثقافة الماضي وتتجولوا بين بيوت الفقراء لتمنحوهم ما يسد ْلن نطلب منكم أن
ت في ارة قضية المساعدإدااجز ال فعل له، وال زال فشلكم برمقهم ألنكم عاجزون والع

تنظم عملية توزيع مساعدات ا، كيف سينجح من عجز عن ًبداية الكورونا حاضر
فساد؟؟؟؟ وكيف يمكن لمواطن إلبنا في الخروج من شبق الفساد والى شع عةمتواضع

 لكنها تصوب ة يلحق بركبكم؟؟؟؟ الحقيقة موجعْيعيش الذل والجوع واالضطهاد أن
بوصلة القلب، ساق هللا على الذين رفعوا شعار الحقيقة كل الحقيقة للجماهير، بغياب هذا 

  .الشعار ضاعت الحقيقة وفقدنا الجماهير
 
 فهي درعه نا سيلملم حطام تعويذته وسينهض ، شعبَّي المحصلة أنا على يقين بأنف

ذالل والتطبيع المؤسسات التي إلالتي لن تستطيع سياسات القمع واالحامي وذاكرته 
ا، وهو ترقص حسب اتجاه الريح النيل منه، شعبنا يدرك جدلية الزمان والمكان جيدً

 ْلى أنإتفهموها فأنتم معسكر نقيض للشعب افة لن نها ثقإكثر معرفة بنقطة الصفر، ألا
   نكميى يمإلتغيروا ما بأنفسكم من يساركم 
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الكتابة عن قضية األسرى الفلسطينيين في زنازين الفاشية الصهيونية، تشبه تلقي اللكمات 
ًثم ال تجد بديال عن . ل الشاق، حتى يعتصرك األلم تبدأ بهذا العمْنإما . على المعدة

  .االستمرار حين تستحضر صمود هؤالء الشامخين في وجه الغطرسة الصهيونية
 

ّحين يضيق الكالم، تبحث الحروف عن وجع يشبهها، يدون . تكتب وكأنك تلوك لحمك
  .سفر النوارس، ويجمع مفردات الوطن على الورق

 
يغسلون زمنهم .  والخذالن، عن كوة ترمم أجنحة الحريةرجال يبحثون في رثاء الصمت

هم وجع . وحدهم يزدهرون بوردة األمل على قاب نصر. بماء التحدي، الشهداء األحياء
 .الخاصرة والقلب، هم األحرار في المعتقالت، ونحن األسرى خارج السجون

 
  

 
سرائيلي باعتقال بعد اعتقال ابن عمه كريم يونس بأسبوعين، قامت قوات االحتالل اإل

. ، بتهمة قتل جندي إسرائيلي1983يناير عام / كانون الثاني18ماهر يونس بتاريخ 
ًا على ماهر، برفقة كال من كريم ًوأصدرت المحاكم اإلسرائيلية حكما باإلعدام شنق

، حيث إنهم يحملون الهوية اإلسرائيلية الزرقاء ويعتبرهم "الخيانة"وسامي يونس، بتهمة 
ً مواطنين إسرائيليين، ثم صدر بعد شهر من الحكم، تعديال يفيد بتخفيفه من حكم االحتالل

، قامت السلطات 2012سبتمبر من عام /وفي أيلول. اإلعدام إلى السجن المؤبد
  .اً عام40اإلسرائيلية بتحديد حكم المؤبد بأنه سجن لمدة 

 
ً عاما في 39يقرب من ً عاما أمضى لآلن ما 63األسير ماهر يونس الذي يبلغ من العمر 

سير في العالم، بعد مانديال فلسطين أزنازين الفاشيين الصهاينة، وبهذا يكون ثاني أقدم 
  ".نائل البرغوثي"
 

ً عاما قبل أن يتزوج، وبهذا يكون قد 23جرى اعتقال ماهر يونس وهو شاب بعمر 
  .أمضى أجمل سنوات حياته في المعتقل، دون أن يؤسس عائلة

 
 حتى من رؤية أبناء أشقائه بقرار من المحكمة المركزية اإلسرائيلية في ويونس محروم

ًمدينة الناصرة، التي رفضت أيضا التماس سابق كان قد تقدم به يونس لرؤية والده وهو 
  .على فراش الموت، ليتوفى دون أن يراه أو يقوم بوداعه بعد سنوات من االنقطاع

 
فبراير / شباط25 أيام، في 10الطعام لمدة ا عن ً خاض األسير يونس إضرابْسبق وأن

، لتسليط الضوء على معاناة األسرى في السجون اإلسرائيلية، خصوصا 2013عام 
  .ُأسرى الداخل الفلسطيني، الذين يحرمون من صفقات التبادل

ماهر يونس األسير الطاهر الشامخ خلف القضبان، الحر الوفي، أسد المرابطين في 
ًيونية، الصابر على التنكيل والتعذيب، اعتقل شابا بعمر الزهور، زنازين الفاشية الصه

ذاب عمره لكنه رفض االنكسار، وأصر على تسديد فاتورة العز واإلباء ألجل فلسطين 
 مغروسة في َماهر يونس هو ورفاقه األسرى سوف يظلون خناجر. بكل طيبة خاطر

  .خاصرة سلطات االحتالل اإلسرائيلي
 
 
  

ً عاما تقوم والدة األسير ماهر يونس بزيارته كلما سمحت لها 38، ومنذ بعزيمة ال تلين
  .سلطات االحتالل

 
 يجري نقل ْتوجه إلى سجن نفحة، قبل أنأًفي يوم الزيارة، كنت أخرج فجرا و ":تقول

 هذه الرحلة الشاقة تستغرق من الوالدة ."ًماهر إلى سجن النقب، وأعود للمنزل ليال
  .كرسيها المتحرك، ورغم ذلك لم تفوت فرصة واحدة لزيارتهساعات طويلة وهي على 

 
وبعد أن نقلت سلطات االحتالل اإلسرائيلية ماهر إلى سجن النقب الصحراوي، أصبحت 
الزيارة بالنسبة للوالدة الثمانينية رحلة عذاب، إال أنها تقاوم مرضها بإصرار وإرادة وقوة 

ة عارة في الداخل الفلسطيني، تقضي والدة ومن منزلها ببلد .مدها من ماهر كما تقولتتس
 الحاجة أم نادر، أوقاتها في متابعة أخبار المعتقلين واألسرى، تقيم ،األسير ماهر يونس

سيرات، ويمنحهم الصبر ألصالتها وتتضرع لرب العالمين أن يحمي كافة األسرى وا
  .سرىوتنتظر يوم إطالق سراح ماهر وجميع األ. والعزيمة للتغلب على السجان

 
 ولم يظل سجن إال ووقفت على أبوابه الحديدية، 1983تقول منذ اعتقال ماهر عام 

  .وذاقت كل صنوف األلم والقهر والحصار من أجل زيارة ابنها
 

ما زالت أم نادر تنتظر عودة ماهر ألحضانها، ليغمرها الفرح بعد أن نالت منها المرض، 
تضيف الوالدة .  ماهر منذ عامينوأقعدها فوق كرسي متحرك، ومنعتها من زيارة

حياتي ليس لها معنى دون رؤية ماهر، وما زلت أسيرة معه، حتى يتحطم قيد السجن "
 ."ونجتمع دون قضبان وسجان

 
  
 

ن في و األسرى القدامى هم المسجونَّسيرة الفلسطينية أنأليعرف في قاموس الحركة ا
كان االتفاق .  قيام السلطة الفلسطينيةالفترة التي سبقت توقيع اتفاقية أوسلو التي أنتجت

بين السلطة وإسرائيل على إطالق جميع األسرى القدامى دفعة واحدة، لكن السلطات 
اإلسرائيلية أصرت على أطالق سراحهم على أربع دفعات، أطلقت ثالث دفعات 

ً أسيرا، نصفهم من مناطق 30وامتنعت عن إطالق آخر دفعة من األسرى وعددهم 
 كريم :وهم .2013حيث كان من المفترض إطالق سراحهم في عام . فلسطينيالداخل ال

يونس، وماهر يونس، وإبراهيم ورشدي أبو مخ، ووليد دقة، وإبراهيم بيادسة، وأحمد أبو 
  .جابر، وبشير الخطيب، وإبراهيم اغبارية، ودمحم اغبارية، ويحيى اغبارية، ودمحم جبارين

 
معظمهم أمضى أكثر .  يبارحولألسرى القدامى حكايات وجع ال

وجلهم أمضوا من عمرهم في . ً عاما في المعتقالت30من 
ّالسجن أكثر مما أمضوا خارجه ا ًومنهم من ترك أطفاله صغار. ّ

 اّومنهم من كبر أبناؤه وتزوجوا وأصبح جدًا دون أن يرى أي
والديه أو كالهما دون أن يلقي أحد منهم، ومن األسرى من فقد 

ومنهم من نسي مالمح أصدقائه وجيرانه وأقربائه . عنظرة الودا
  .ُومنهم من حرم من زيارة األهل

 
ّداخل السجون نحلت أجسادهم في ظل الظروف القاسية والمعاملة غير اإلنسانية  ّ ّ
واالستفزازات من جانب السجان، والقيام بحمالت التفتيش واالزعاج الليلية، وعزل 

  .األسرى في الزنازين االنفرادية
 

عمارهم رخيصة للوطن الغالي أهم رجال عاهدوا هللا والوطن، ونذروا أرواحهم و
 .هم مفخرة الشرف وإيوان المجد. وقضيته المقدسة

 
  
  

ماهر يونس، عميد األسرى، أي كلمات يمكن لها أن تفيك حقك ورفاقك األسرى، وأي 
رف والرجولة، ًملح األرض أنتم، عنوانا للعز والش. مقالة تستطيع وصف تضحياتكم

ًوسوف تظل سيرتكم النضالية قناديل هدى لمعاني الحرية والعطاء، ومشاعل حق لدرب 
  .ًالنصر واالستفالل، ونشيدًا فلسطينيا مكلال برائحة األرض
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رجال عظام بهمم عالية، تنحني لهم القامات، الصامدين الصابرين في زنازين النسيان 
  .وظلم السجان

 
ًسطين، وعنوانا واضحا لكرامتنا، بوابة االنعتاق من االحتالل أنتم شامة على جبين فل ً

أنتم األحرار في المعتقالت، . وتحقيق حلم بناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
  .ونحن األسرى خارج السجون

 
مهما كتبنا وقلنا لن نفيكم ما تستحقون أيها األبطال، إننا نسمو بكم، ومنكم نستمد العزيمة 

  .ملواأل
 

ماهر يونس، األسير الصامد األبي المتواضع، ال يعرف المستحيل، ثابت على المبادئ 
رفض االحتالل وأعلنها صرخة في . والحق، ال تهز إيمانه الصعوبات وسنوات السجن

ال يقبل . وجه الجالدين المستعمرين، وحطم قيود السجان بشموخه وثقته بعدالة قضيته
 .بغير النصر موعدًا للحرية

 
  
  

 أسير فلسطيني في السجون اإلسرائيلية، مؤلمة وقصصهم مؤثرة، 7000إن حكايات 
يواجهون سلطات . ومعاناتهم مع السجن مضاعفة، وصمودهم خلف القضبان مفخرة لنا

  .فاشية غاشمة، إال أنها فشلت في كسر إرادتهم، والنيل من عزيمتهم
 

ن دقيقة من خلف ي ينادي لمدة أربعفي العام الماضي ظل األسير الفلسطيني وليد دقة
الزجاج العازل على والدته التي زارته في السجن دون جدوى، ثم حاول أن يتحدث معها 

هذا حدث بعد انقطاع الوالدة عن الزيارة لمدة . عبر سماعة الهاتف لكنها ظلت صامتة
 يبكي، ظل وليد ينادي والدته وهو. دامت ستة أعوام، فقد أصيبت األم بمرض الزهايمر

  . أنا ال أعرفه...وهي تقف أمام الزجاج وتتساءل لماذا يقول لي الجميع هذا ابنك
 
ًسيرة المحررة أحالم التميمي الذي أصيب والدها أيضا بمرض الزهايمر، ولم يتعرف ألا

ًعليها، تبكيك دوما إن استمعت لها وهي تسرد حكايتها تقول إنها لم تشعر بالحرية بعد . ُ
تضيف أنه خالل . ألن الحرية بمفهومها هي الذكريات مع األب واألمإطالق سراحها 

مناقشتها لرسالة الماجستير تذكرها والدها لمدة ثانيتين وناداها باسم التحبب الذي كان 
  .يطلقه عليها في صغرها، تقول حينها شعرت أنني حرة

 
ألجل حرية إن تضحية األسرى من أعظم وأنبل التضحيات، فهم الذين يضحون بحريتهم 

لذلك هم الوجع في قلوب الشعب الفلسطيني، الذي يبادلهم الحب بالحب  .شعبهم ووطنهم
  .والوفاء بالوفاء، ويستمد من صمودهم العزيمة والقوة

 
الحرية واإلفراج العاجل عن ماهر يونس، وجميع األسرى، وجالء االحتالل عن أرضنا، 

 .حرر أرضنا من االحتالل والعدوانوت. وتحقيق الحلم الوطني بالحرية واالستقالل
 253ا زالت إسرائيل تحتجز جثامين  محيث. الحرية لألسرى األحياء منهم والشهداء

 شهيدًا 58ً شهيدًا محتجزا في الثالجات، إضافة إلى 28و. شهيد وشهيدة في مقابر األرقام
  .مفقودًا

 
قى أنين إلى متى ستبقى صرخات أمهات وذوي األسرى بال صدى؟ وإلى متى يب

ًوعذابات ومعاناة األسرى غير مسموعة؟ وإلى متى يظل العالم صامتا عن جرائم 
  إسرائيل؟

 
المجد لجميع األسرى الفلسطينيين في السجون . لك المجد أيها الشامخ ماهر يونس

 السالم والتحية ألهلك ورفاقك وكل محبيك. الصهيونية
نس، والخزي والعار للطغاة التحية والسالم والحرية لك عميد األسرى ماهر يو
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  ّالشائع عن قصص السندباد أنها كانت لبحار عربي
 تداولها الحقا كجزء َّفي بغداد أوائل الخالفة العباسية تم

ُمن حكايات ألف ليلة وليلة التي ال يعرف على وجه الدقة 
فردات وطبيعة  كان التتبع اللغوي والثقافي لمْمنشأها، وإن

  منشأها هندي أو فارسي أوَّ إنالقصة يقول بوضوح
كليهما بشكل مزدوج، وبالتالي فنشوء هذه القصص حدث 
بتزاوج ثقافي بين الشعوب الهندوأوروبية التي يتآخى فيها 

 ..الهنود وشعوب خراسان والفرس منذ فجر التاريخ
 

 َّفي الحقيقة تتبعت أصول قصص السندباد فوقفت على أن
أول ذكر تاريخي لها في التراث العربي اإلسالمي كان 

هـ 346تـ " أبو الحسن المسعودي"المؤرخ عن طريق 
. ..ثم ملك بعده كورش: "في كتابه مروج الذهب حيث قال

َفخرج عن مذاهب من سلف، وكان في مملكته وعصره  َ َ
َسندباد، دون له كتاب الوزراء السبعة والمعلم والغالم 

مروج " (وامرأة الملك، وهو الكتاب المترجم بالسندباد
 التدوين للمسعودي جاء ابن حزم وبعد هذا) 29/ 1الذهب 

وبعضهم يقول "ا قال فيه ًا مشابهًهـ ليحكي شيئ384ت 
" بتناسخ األرواح، كصاحب كتاب سندباد من فالسفة الهند

 )140/ 3رسائل ابن حزم (
 

ويظهر من كالم المسعودي وابن حزم الذين عاشا في 
 أصل حكايات السندباد َّم أن10، 9 هـ أو 4، 3القرنين 

 من طرف فالسفة يؤمنون بتناسخ األرواح، وقد هندية
َّيفهم أن َ  روح المغامرة للسندباد في البحر وغزوه تلك ُ

الممالك والجزر وحربه للوحوش والمخلوقات الغريبة 
على أنها مغامرة تشفع لصاحبها وتعطيه دور البطولة في 

 التي ال ًا للديانات اإلبراهيمية مثالًحياته األخرى، خالف
ى هذا النوع من المغامرات وتتعامل معه بمنطق تشجع عل

براجماتي، كون العمل الصالح عند اإلبراهيميين ال يلزمه 
َقتل النفس خارج إطار الدين، ومن هذا المنطق قد يفهم  ُ
من حكايات السندباد أنها في الثقافة اإلبراهيمية ليست 
ُمغامرات بطولية بل سذاجة وقتل للنفس منهي عنه 

 ...اًشرع
 
 –ا ً والعراقي خصوص- األصل العربي َّما يعني أنم

 :ا من عدة أوجهًلقصص السندباد ليس علمي
 

 مؤرخين العرب والمسلمين يقولون باألصل َّأن: األول
ا بل هو ًالهندي، كالمسعودي أشهر مؤرخي العرب نسب

األول في سياق التدوين بعد الطبري الذي عاش في بالد 
كل خاص تشكل قيمة فارس، ومصنفات المسعودي بش

 .معرفية كبيرة دفعت لتشبيه الرجل بهيرودوت العرب
 

قصص السندباد تشجع على المغامرات والتضحية : الثاني
خارج سياق الدين، وهذه ثقافة لم يعرفها العرب 
والمسلمون خالل العصرين األموي والعباسي الذين 

 )الدين والقبيلة(عرفوا التضحية فقط من أجل أمرين اثنين 
 

ّالعراق القديم لم يكن مطال على سواحل بحرية : الثالث ُ
كبيرة كما أوهمتنا قصص السندباد وجعلت محور رحالته 

ا، وغاية ما ذكر من نفوذ ًالسبعة في عرض البحر دائم
بحري للعراقيين القدماء كان عند السومريين الذين ملكوا 
ّجزيرة البحرين قبل آالف السنين وشكلوا فيها حضارة 

 والجزيرة ال تبعد عن سواحل الكويت سوى. ..موندل
ً كم في خليج ضيق ليس مفتوح500 ا واليمر به جزر ّ

 .شبيهة بالتي ذكرت في قصص السندباد
 

 حكايات َّكالم المسعودي فيه داللة على أن: الرابع
السندباد ظهرت في الهند خالل عصر انفتاح ثقافي ونقدي 

ا يعني أنها عارض لنظريات السلف القديمة للهنود، مم
  اله األدبي بعد ــدي في خيـــل الهنــأدبي وفلسفي لتقدم العق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خيال اإلنسان ينشط َّإنانفراجة سياسية، والتاريخ يقول 
في عصور االنفتاح ويتكلس في أحوال االنغالق حتى 

بية والخيال اإلنساني عن التصرف تضعف الحاسة األد
واإلبداع، وهذه الجزئية كانت محور نقاش كبير حول 

الناصر بعد تحويله  طبيعة العمل األدبي في عصر عبد
 أغلب القصص والحكايا األدبية َّألفالم وجدت أن

المصرية التي أنجزها الفن وقتها كانت في عصر الملكية 
كوين  وتلتراإنكن ا بعد استقالل مصر عًوخصوص

 حكايات السندباد هنا عربية َّإناألحزاب، وبالتالي فالقول 
يلزمه انفتاح ثقافي وثورة معرفية حدثت في العصر 
 َّاألموي السابق للعباسيين بينما التاريخ يؤكد غير ذلك وأن

 حدثت في أمرين اثنين - جاز التعبيرْ إن- النهضة األموية
 محكومين وكالهما) الشعر وروايات الحديث(وهما 

بإطار سياسي ال يشجع على المغامرة خارج الدين 
  .والقبيلة

 
َ بعض رحالت السندباد تذكر إطعام الوحوش َّأن: الخامس

ًا أو عشبًوآكلي لحوم البشر لرفاق السندباد طعام ّا يسبب ُ ُ
الجنون ورفع الشهية من أجل الطعام الزائد لتسمين البشر 

ُسم هذا العشب ا رواإلكثار من لحمهم ، وبرغم عدم ذك
القنب (لكن آثاره من رفع الشهية تنطبق على نبات 

ّأو الماريجوانا الذي يدخل ضمن مركبات مخدر ) الهندي ُ
ُ هذا العشب المذكور في رحالت َّالحشيش، ومن يعتقد أن

 القات َّالسندباد هو القات اليمني العربي فهو مخطئ ألن
ِيفقد الشهية ال يفتحها، وبالتالي فقدا ن عنصر التسمين ُ
 القنب كان وال يزال َّألكل لحوم زمالء سندباد، السيما أن

 الذي يأكله الهنود Bhangجزء من طعام البانج المقدس 
ّفي طقوسهم الدينية، ودخول هذا المخدر في ثقافة الهنود 

 على تناول الشعب لها منذ فترة طويلة مرتبطة ًالدينية داال
 .ُلعرف الشعبي عن وصايا اآللهةا بالدين أو اًا وثيقًارتباط

 
 – مجموعة مؤلفين - إنما في دائرة المعارف اإلسالمية

 حكايات ألف ليلة َّإنلهم رأي آخر، فيقولون في موجزها 
ٍ ذات أصل فارسي - بما فيها رحالت السندباد -وليلة 
 :بقولهم

 
عند البحث عن أصل حكاية الحيوان في األدب الفارسى "

 كتب دنيوية بالفعل ترجع إلى ما قبل يعترضنا عدم وجود
وأقدم المصادر ). العاشر الميالدى(القرن الرابع الهجري 

إذا ما (األدبية الباقية التي ترد فيها حكايات للحيوان 
 329استثنينا القطع الباقية من كتابى رودكى المتوفي عام 

") سندباد نامه"و" كليلة ودمنة" م، 941 - 940= هـ 
المعالى نصر هللا للكتاب األول، التي قام هي ترجمة أبي 

 م، ورواية 1145 - 1143=  هـ 539 - 538بها عام 
 - 556ظهيرى سمرقندى للكتاب الثاني المؤلف عام 

وفي حين نجد أن كتاب .  م1161 - 1160=  هـ 557
. ا. فإن ب. كليلة ودمنة صدر من الهند على وجه اليقين

 كتاب سندباد َّمقنع أن أثبت بالدليل الB.E. Perryبيرى 
 The Origin of the book of(من أصل فارسى 

Sinbad) ما يرجح ال   كان فيْ، وإن)1960، برلين سنة
يرجع تاريخ تأليفه إلى ما قبل القرن الثاني الهجري 

ويمكن تتبع تاريخ كتاب هزار أفسانه، ). الثامن الميالدى(
 إلى الذي يظن أنه األصل الفارسى أللف ليلة وليلة

موجز دائرة المعارف اإلسالمية " (العصر نفسه تقريبا
14 /4479( 

 
وهنا مؤلفي الموسوعة والموجز لم يناقشوا رأي 
المسعودي وابن حزم وبحثوا في المخطوطات، في حين 

 طويلة اً أقدم كتب هذه الحكايا مفقودة لكونها ظلت قرونَّأن
يها ا على طريقة القصاصين حتى أشار إلًمتداولة شفهي

ُ ترجمت لالتينية في القرن ْمؤرخي الدولة العباسية إلى أن
، فال أعلم على أي 19 ثم انتقلت للعرب في القرن 18
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منهجية استندوا للقول بأصل السندباد الفارسي والدليل 
 مفقود؟

 
 هذا القول يناقش مصدر انتقال الحكاية للعرب َّإنوبرأيي 

لك الحكايا من الهند  الذين نقلوا بدورهم تًوهم الفرس فعال
ُبحكم الجوار الجغرافي واالحتكاك في طرق التجارة 
والعالقات السياسية واالجتماعية، وبالتالي ال حاجة علمية 
للبحث في صدقية مقوالت دائرة المعارف اإلسالمية من 
باب المعرفة الجزئية ال الكلية بأصل الحكاية ومنبعها، 

لمعارف ذكروا في  مصنفي دائرة اَّوالدليل في ذلك أن
" سندباد نامة"معرض قولهم بفارسية القصص حكايات 

ا عن حكايات السندباد ًوهي حكايات مختلفة جوهري
البحري، فالسندباد نامة رجل حكيم يعمل في السياسة وله 
اتصال بأساطير الوزراء السبعة وغيرهم، لكن البحري 
يظهر من سياق أحداثه أنها حواديت ذكرت قبل تكوين 

دول المعروفة وأنها مجرد سلطات ومواجهة بين الشر ال
 .والخير في إطار اجتماعي وإعجازي

 
حتى عندما ناقش علماء الموسوعة رأي المسعودي كتموا 
رأيه القائل بهندية القصة، واكتفوا باإلشارة إليها ضمن 
حلقات مسلسل ألف ليلة وليلة، وهذا تدليس بائن وقع فيها 

إلسالمية على ما يبدو أنه قد مصنفي دائرة المعارف ا
لمقدمة قالوا فيه برر إليهم ذلك بانحياز تأكيدي في ا

وبالتالي فمناقشة القرائن والشواهد ال ... بفارسية القصة
يجوز فيه الخروج عن تلك الحقيقة، أو ربما وصل إلى 

 القول بهندية القصة يجعلها قصص كافرة َّأسماعهم أن
، بينما فارسية القصة في تدعو للتناسخ وعبادة األوثان

ِالقرن الثاني الهجري يجعلها إسالمية صرفة تنطبق 
 بغداد َّأحداثها على جغرافيا العرب في ذلك واعتبار أن

 .َكانت مركز العالم في صورة الخالفة العباسية
 

 هـ في الفهرست هذا الخالف 438وقد حسم ابن النديم تـ 
والخرافات على وكان قبل ذلك ممن يعمل األسمار "بقوله 

ألسنة الناس والطير والبهائم جماعة منهم عبد هللا بن 
المقفع وسهل بن هارون وعلي بن داود كاتب زبيدة 
وغيرهم وقد استقصينا أخبار هؤالء وما صنفوه في 
مواضعه من الكتاب فأما كتاب كليلة ودمنه فقد اختلف في 
 أمره فقيل عملته الهند وخبر ذلك في صدر الكتاب وقيل

عملته ملوك االسكانية ونحلته الهند وقيل عملته الفرس 
ونحلته الهند وقال قوم أن الذي عمله بزر جمهر الحكيم 
أجزاء وهللا أعلم بذلك كتاب سندباد الحكيم وهو نسختان 

ا مثل الخلف في كليلة ًكبيرة وصغيرة والخلف فيه أيض
" ودمنة والغالب واالقرب إلى الحق أن يكون الهند صنفته

 )370الفهرست (
 

فبرغم ترجيح ابن النديم هندية القصص لكنه لم يبحث 
ا أو ًا في المصدر، وقال برأيه وجوديًا ومنهجيًعلمي

 المسألة ِبطريقة شخصية على ما يبدو، فهو لم يستقص
ا في المنهج حتى لو كان ًا فخرج قوله قاصرًعلمي

 عن  ما فعله ابن النديم كان يعبرَّا، وفي تقديري أنًصحيح
طريقة تفكير بدائية في عصره ال ترى العلم والتاريخ 
ُبمنظور الوثائق واألدلة بل بمنظور المشاع والموروث 

 عصر ابن النديم شهد اإلحياءة األولى َّأنا ًالروائي علم
لعلم الحديث وظلت حتى زمن الحاكم النيسابوري 
والبيهقي في القرن الخامس الهجري، وما يعزز هذا 

 المصنف لم يذكر قصة السندباد البحري بل َّالرأي أن
ا ودخلت مناطق العرب ًالسندباد الحكيم المتداولة فارسي

في عصر التدوين خالل الحقبة العباسية األولى بفضل 
جهود الترجمة التي بدأت منذ عصر المهدي والرشيد 

 .والمأمون
 

 و طبيعيــا هــًل العرب مع هذه القصص عمومـإنما تفاع

ّدث إضافات جوهرية لها عن طريق الرحالة  وربما تح
 َّوالقصاصين الذين اشتهروا في العصر العباسي، وبما أن

 عنه ْاألصل الهندي لحكايات السندباد مفقود ولم نرث
َّسوى ما أشاعه العباسيون فيحتمل أن َ ا قد طرأ على ً تغييرُ

 ْلكنو. ..محاور القصة لصالح الثقافة العربية واإلسالمية
) الغاية والمكان واألسماء( جوانب عة القصة منظلت طبي

، فالغاية من العربية واإلسالميةمحتفظة بهويتها غير 
 لم تكن تضحيات مقبولة - كما تقدم -حكايات السندباد 

ًا بل انتحار في عرض البحر، فضالًشرع َ  عن فقر الخيال َ
العربي عن صناعة وإيجاد هذه الوحوش األسطورية 

 العرب والمسلمين نقلوا هيئة َّيها أنالذي سبق القول ف
وحش السيكالوب اليوناني لحكايات المسيح الدجال 
وأنزلوا صفات السيكالوب بالحرف على الدجال، 

" المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم"وصاحب كتاب 
ا من الثقافة العربية المتأثرة فقط بالجن ًينقل كثير

 والتخويف عند  عنصر التشويقَّوالعفاريت مما يعني أن
ا كالتي عرفها السندباد بل ًالعرب القدماء لم يعرف وحوش

أقصى ما وصل إليه هو الخوف من العفاريت وهي كانت 
 ...وال زالت خصيصة عربية

 
ّ العرب وحدهم الذين عرفوا الجن وجعلوا لها َّا أنًعلم
ا وحياة موازية للبشر، بينما سائر األمم عرفت فقط ًأديان

ّألرواح الشريرة، ولم يؤمنوا بكائنات خفية الشياطين وا
 .لها أديان تفعل الخير وغير متماسة مع حياة البشر

 
أما من حيث المكان فجغرافيا قصص السندباد تحكي عن 
بحور ومحيطات مفتوحة وجزر كثيرة ال تتوفر في 

ذو أصل " سندباد"جغرافيا الخليج، حتى األسماء وهو 
ّطل أو الممجدالب(هندوآري ويعني  َ ًوينطق هندي) ُ ا َُ

ا ًوفي األفالم والثقافة الهندية يذكرون دائم) زينداباد(
) هندوستان زينداباد(بلدهم في سياق البطولة بهذا اللفظ 

أي تحيا الهند والمجد للهند والتضحية للهند حتى عاصمة 
في هذا السياق وتعني " إسالم أباد"باكستان سميت ب 

تحيا اإلسالم والمجد (لثقافة الهندوآرية باللغة األردية وا
ُوقد بنيت هذه المدينة في ) لإلسالم والتضحية لإلسالم

ستينات القرن العشرين بداللة دينية محضة تحصر إسالم 
الهنود في أرض الطهارة أي باكستان باللغة المحلية، وهو 
كان وال يزال محور صراع طائفي بين الهندوس 

 باكستان عن الهندوالمسلمين أدى النفصال 
 

وما سبق يشير لداللة أخرى للفظ السندباد وهي التضحية، 
فالشخصية األسطورية بالكامل تمت صناعتها في معامل 
تؤمن بالتضحية كغاية ليست دينية، وهذه المعامل وجدت 
عند العرب فعال لكنها لم تؤمن بالتضحية سوى للدين 

السياسة وصراعات ا بًا وثيقًوالقبيلة الذين كان لهم ارتباط
السلطة، حتى هذه الجزئية بعيدة عن جوهر قصص 
السندباد التي تختفي منها رائحة السياسة وتدور في محور 
اجتماعي إنساني بحت، وعندما قررت السينما الغربية 
إخراج هذه األساطير في قالب سينمائي ودرامي أضافوا 
إليها اللمحة الرومانسية كالتضحية من أجل العشيق 

غيرها من إضافات يونانية كوحش السيكالوب اليوناني و
 .المذكور في مالحم هوميروس قبل الميالد

 
رحلة السندباد "والسيكالوب جرى تصويره في فيلم 

 Kerwin" كيروين ماثيوز" بطولة 1958عام " السابعة
Mathews وفيه مزيج بين كالم هوميروس وخيال 

م السندباد هندوآري سا َّا أنًهندي بأسطورة السندباد، علم
كما تقدم وبالتالي فهو متداخل في صميم الثقافة الفارسية 

" سنباذ"ا، والتاريخ اإلسالمي يحكي قصة الجنرال ًأيض
أحد قادة الثورات الخرمكية المجوسية ضد الخليفة 

، ويمكن اعتبار ثورات الخرمكية "المنصور"العباسي 
قة بين نقطة تحول في العال" بابك الخرمي"وأشهرها 

العرب والفرس التي انتقلت بعدها الخالفة العباسية إلى 
ّالذي مهد للعصر ) عصر الترك(عصر جديد وهو 

 أشهر عقائد المجوس وهي العباسي الثاني واالنقالب على
التي قال بها الفالسفة وحكماء المعتزلة، ) حرية االختيار(

 عارضها الجبريون من أهل الحديث وتمكنهم من ْإلى أن
 ...لحرب عليها بداية من عصر المتوكل باا

 
ويمكن ذكر تفاعل العرب مع قصص السندباد على نحو 
تفاعلهم مع قصص الزير سالم وأبو زيد الهاللي وعنترة 
العبسي وعالء الدين وفي مصر حكايات علي الزيبق التي 

 القبيلة كانت محور َّشاعت في العثماني، وكما أن
 كان للدين طابع جزئي في صراعات العبسي والهاللي

حكايات علي الزيبق وصراعه مع المقدم سنقر الكلبي عن 
طريق تصوير الكلبي ودليلة كجواسيس للمجوس 
ّاإليرانيين عباد النار، وهو طابع ديني يكشف عن  ُ
ّالصورة التي كان يسوقها العثمانيون عن خصومهم 

نار ا يهدفون لنشر عبادة الًالصفويين في إيران أنهم مجوس
 هذا الطابع عن  التاريخ ينفيَّوترك اإلسالم، وبرغم أن

الصفوية ( صراع الدولتين َّإندولة الصفوي بل 
كان على النفوذ والسياسة لكن سالح الدين ) والعثمانية

جرى توظيفه في المعارك ألغراض الحشد والطائفية 
والسيطرة على العوام وزرع األمل في نفوسهم بحتمية 

 .هور بأمر السماءاالنتصار والظ
 

إنما النقلة األهم في تقديري لحكايات السندباد هو تحويلها 
من حكايا القهاوي والحارات ألدب األطفال على يد 

" السندباد البحري"في كتابه " كامل الكيالني"المرحوم 
ا ألول مجلة أطفال في الشرق األوسط الذي جاء امتدادً

روضة "م م باس1870 على يد رفاعة الطهطاوي سنة
كجزء من سلسلة تعليم " روضة المدارس"أو " األطفال

األطفال في المرحلة االبتدائية، ومن يومها حصلت 
ا، ًحكايات السندباد على اهتمام الكبار والصغار مع

 المفردات والطبيعة َّوالدارس في األدب يرى أن
ّواألحداث والمفاهيم األدبية والقصصية لها خاصية 

 عقول َّالسن المختلفة، السيما أنُعمرية في مراحل 
ا لأللفاظ ًاألطفال ذوي طبيعة بدائية تتطلب سهولة وتيسير

ومحاكاتها عقل الصغير بوضوح دون لبس مصطنع أو 
ما وراء المعاني والمجاز كما عند الكبار،  البحث في

يا وال يمكنه التفاعل ً مجازًفالطفل في األخير ال يملك عقال
َبينما هذه ملكات وقدرات . ..تفسيرمع وسائل التأويل وال َ

 .حصرية للكبار
 

 هذا االنتقال لحكايات السندباد لتناسب َّمما يعني أن
األطفال كانت له ثمرة كبيرة في شرح مفاهيم وقصص 
السندباد واإلضافات السهلة عليها لتصل إلى عقول كافة 
ّالفئات، حتى صورت بأكثر من شكل في السينما والدراما 

 وصلت لمرحلتها األخيرة ْدر من التفاعل إلى أنبنفس الق
 .منذ عقود في أفالم الكارتون الموجهة للطفل

 
ُلكن قصص السندباد على ما يبدو لم تحز على اهتمام  َ

ًالشيوخ واإلسالميين وظلت حكر ا على أعمال األدباء ِ
والفنانين والمثقفين، فعقول الجماعات الدينية واألحزاب 

. ..اء دور البطولة لغير المسلمينالعقائدية ترفض إعط
ا كتصوير ًا عقائديُا ممن يظهر في سيرتهم بعدًًوخصوص

اآللهة والطقوس المختلفة لألديان، وقصص السندباد 
ًمرت بأكثر من إضافة وتحوالت حتى صارت جزء ّ ا من ّ

الثقافة الزرادشتية بتعظيم النار أو من الثقافة الغربية 
ذه المرجعية يكتب الكاتب بتعظيم آلهة اليونان، ومن ه

 ":ُجهاد الترباني" الفلسطيني 
 

 وسائل اإلعالم العربية َّففي الوقت الذي نجد أن" 
ومناهجنا التربوية ال تذكر اسمه من قريب أو بعيد، نجد 



  

  اليساري
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 تلك الوسائل ذاتها هي التي تمجد شخصية خرافية مثل َّأن
، ًوالتي ال محل لها في الوجود التاريخي أصال" سندباد"

فمن هو سندباد؟ وما اسم أبيه؟ وأي كتاب ترك؟ ال شيء 
ًعلى اإلطالق طبعا، فهو شخصية عديمة الوجود زرعها 
ًفي أدمغتنا غزاة التاريخ لكي نكون نحن أيضا عديمي 

وقصص سندباد الخرافية مع طائر العنقاء !! الوجود مثله
ًومغامراته ال تساوي شيئا أمام مغامرات هذا البطل 

كتاب " (َّبيري رئيس رحمه  تعالى: ي الحقيقياإلسالم
مائة من عظماء أمة اإلسالم غيروا مجرى التاريخ صـ : 

280( 
 

ّوكالم الترباني لتعظيم القائد العسكري والبحار العثماني  ُ
َ م والذي يزعم أنه 16المتوفي في القرن " بيري رئيس"  ُ

ي مكتشف أمريكا الحقيقي قبل كريستوفر كولومبس، ونف
الكاتب لبطولة السندباد واعتباره مؤامرة غربية تهدف 
لتغيير عقيدة المسلمين مذكور ضمن حمالت الشيطنة 
َالدينية من قبل الجماعات اإلسالمية للحداثة بشكل عام  ِ
ٍوالغرب بشكل خاص تحت دعاوى االستعمار والتغريب 

إلخ، الذي بالنسبة للمواطن العادي المسلم من . ..والتنصير
ُ يستقبل كالم الترباني بارتياحية ومنطقية ْيعي أنالطب

تفسر له الهجمة على المسلمين والعداء األمريكي 
الصهيوني لثوابتهم، وبهذا اإلحكام المنطقي ترسخت لدى 
ُالجماعات حقيقة أن كل ما ينتجه الغرب من أفكار سواء 
منجزات علمية واكتشافات وفنون وأدب يهدف في 

ا في إقناع ًا رئيسيًسالم، وكان سببعمومه للحرب على اإل
ّجماهير المسلمين وعوامهم بكراهية العلم والعقل 

 !...واعتبارهم مؤامرة غربية
 

َّوالمثير عندي في كالم الترباني أنه يتجاهل أن  الدجال ُ
ًوالشاطر حسن ويأجوج ومأجوج ال يعرف لهم نَسب َُ ا وال َ

َيا وإن ذكر األخيرين كجنسية ً قبائلًأصال ِ شعب مثلما ذكر ُ
السندباد أنه عربي أو غربي أو هندي أو فارسي، وبالتالي 
فما يعتقده بشأن الدجال ويأجوج ومأجوج هو خرافة بنفس 
َالمنطق، كذلك في قصة النبي عيسى فال يعرف له نَسبا،  َ ُ
وحسب منطقه فمعرفة الوالد ضروري للحكم بواقعيته 

ألصل التاريخية وال يكفي دور األم في الحكم با
ّالعشائري، وهنا لمحة عربية شكلت مرجعية الكاتب وهي 
التفكير بشكل قبائلي في الحكم بواقعية األحداث، وبالتالي 
فخصوم قبيلة عبس العربية لهم الحق في إنكار بطولة 
عنترة والقول بخرافيتها بنفس المنطق، وما وقع فيه 

م الكاتب هو نتيجة طبيعية ألخطاء اإلسالميين في تناوله
للحداثة واإلصرار على اإلطالقية واألحكام المعممة 

  وعدم التفصيل والتحليل وتناول القضايا بموضوعية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 غابت الشمس من خلف .الوقت بعد ادان المغرب بقليل. ل بكاء السماء، فصل الصراع من اجل البقاءالفصل، فص

ليلة  .انسل القر دون استئذان الى البيت والى الغرفة التي تؤم االم و الطفلين.الغيوم الداكنة وغاب معها ما تبقى من دفئ
تاله  بدأ المطر ينهمر غزيرا،.سقطت عمدا من السماءمن ليالي ديسمبر الباردة تعلن عن نفسها، مع اول قطرة مطر 

  ..صوتها يفزع قلبي الطفلين الصغيرين يظناه صوت الذئب في قصة ليلى صوت الريح الصرصر العاتية، ريح تعوي،
  

اليدان والرجالن  .أسنانهما تصطك في ايقاع سريع .قر والبرد والخوفل صغيرين نحيفين يرتعدان من شدة اجسمين
االم منهمكة في محاولة ايقاد النار لتطرد هذا العدو الغاشم الذي احتل الغرفة فجاة وعنوة،و  .مد من فرط القرتكاد تتج

ورق ازرق  قليل من الهشيم،كانت تحتفظ به لمثل هذه اللحظة، .يحاول ان يجمد صغيريها ليحيلهما جتتين هامدتين
  .سكر" قالب"انتزعته بقوة من 

  
وكانها تصارع وتمنعها من ايقاد النار ليسهل لها االجهاز على االسرة   أطفأته الريح،اشعلت عود ثقاب سرعان ما

بالشمعة اشعلت النار في الورق االزرق ثم وضعته وسط  اعادت الكرة هذه المرة مع ما تبقى من شمعة قديمة، .الفقيرة
   .الهشيم

  
الجافة، اشتعلت النار بها بسرعة كبيرة شجار األغصان سارعت االم بوضع قليل من ا تصاعد دخان ازرق في الغرفة،

،  النار جن جنونصبت قليال من الزيت فوق الفحم، سارعت االم بوضع ما تبقى لديها من فحم على النار، والتهمتها،
   .وبدات في التهام الفحم في محاولة لتحويله الى جمر احمر

  
االسنان الى كسرا، سكتت اسنان الطفلين وعاد الفمين وانسل العدو منهزما من .بدأ الدفء يدب في كل ارجاء الغرفة

 .مدت االيادي الستة نحو النار طلبا للدفء والحماية .االجسام الثالثة بدأت تستعيد حيويتها ولونها . الطبيعيمهوضع
   .وخز طفيف في مقدمة االصابع وكان العدو يحاول الهرب والبحث عن فريسة بديلة

  
ه تقلب وضعت االم ابريق شاي على الجمر ورغيف خبز ـ ".المجمر"دة االحمرار وسط تحول الفحم الى جمرات شدي

بعد مدة قصيرة وزعت االم الخبز المحمر على الجمر وكؤوس الشاي الساخن  .على الجمر ذات اليمين وذات الشمال
ن تكفلوا بطرد الجوع الشاي و الخبز المحمر وقليل من زيت الزيتو على طفليها دون ان تنسى نصيبها من الوليمة،

   .والبرد من االجساد الثالثة
  

...  وضعت المجمر بين رجلهيا ...استلقت االم على ظهرها .بعد وجبة العشاء انتقلت االم وطفليها الى فراش النوم
 رجال االم على شكل قوسين .البنت الجانب االيمن والولد اختار الجانب االيسر اختارت .ن قرب االماستلقى الطفال

  .يسمحان للدفء ان يمر الى الفراش واالغطية ويسمح للطفلين ان يضعا رجليهما على رجلي االم طلبا للدفء
 

  .طلبت البنت من االم ان تحكي لها حكاية الشاب الفقير وبنت السلطان
 
   ...وكان العمى يخيط الكتان كان الزحاف ينقز الحيطان، . كان في قديم الزمانيا ما  كان -
 

  . ..بعدهما غفت االم ثم نامت طفلة، نام الطفل،نامت ال
  

 االرواح الثالثة ترفرف في الحي وتنظر الى جمهور الجيران المتحلق حول باب ... . زواال الساعة قاربت الواحدة
   االسرة الفقيرة
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  خالل أيام  - تخنيع -على اتفاقية " البرهان"صار بحكم المفروغ منه توقيع سودان

 ومقابل ،مع الكيان مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة لالرهاب االميركية
يو إس إس " مليون دوالر كتعويضات لضحايا حادثة السفينة 300اسقاط أو دفع الـ 

 مليارات دوالر بزعم تحسين 3ومقابل منح السودان  ،ا اميركا في افريقيوسفارتي" كول
اقتصاده هذا في حال لم تذهب المليارات الى جيب البرهان وبطانته وحساباته وحسابات 

ومؤكد أن شرائح كبيرة من الشعب السوداني الرافض للتطبيع عموما وفي  من حوله،
وإلمتصاص زخم  ،بويارفضها لالتفاقية شعحال امتعاضها وغضبها بعيد التوقيع ستعلن 

الغضب ولتهدئة الشارع وبغية التخفيف من روعه سيصار الى تغييب البرهان عن 
ربما  ،ربما بموت بسبب كورونا ،الة مفاجئة، ربما بتنحية أو تنحيربما بإستق الساحة،

الطريقة ربما بتغيير دراماتيكي إستعراضي على  ،نقالب عسكري على الطريقة الماليةبإ
من المقربين بدال منه فيتولى الرئاسة مع بقاء " مبارك سوداني"ليأتي " الساداتية"

هي عليه من دون أن تلغى بتاتا ليطويها النسيان  االتفاقية التي أطاحت بالبرهان على ما
بالتزامن مع قناعة الجمهور هذه المرة بخالف المرة االولى، ألن الجمهورعموما وفي 

أما بقية الصافعين والراكلين والباصقين   فقط من يصفعه الصفعة االولى،العادة يتذكر
اذ أن البغض دائما  "ضرب الحبيب مثل اكل الزبيب..دايما ..متعودة..فعاااتي جدا"التالين 

  .!"، كما أن الحب للحبيب األولي فحسب يكون للصافع والراكل االولي فقطما
 

 هكذا ظروف حالكة واحداث محتدمة أن المزعج في األمر والمثير للقلق وفي ظل
 ، زعيم لهمتحريك الجماهير وشحن جموعهم وشحذ هممهم وتحفيز طاقاتهم للدفاع عن

عن قدوة، عن مرجع ديني أو قبلي أو سياسي صار اليوم من السهولة بمكان وبأبسط 
، بوكيس ا تغريدة واحدة على تويتر أو بوست واحد على الف.األدوات والوسائل الممكنة

اال انك وبأضعاف  أو صورة واحدة على انستغرام قد تكفي إلثارة مشاعرهم وزيادة،
 واذا ما أردت تحريك ذات الجمهور للدفاع ،أضعاف تلكم اآلدوات والوسائط واآلليات

كبح جماح  ،عن الرسل واالنبياء الكرام، للوقوف بوجه الباطل عن الدين الحنيف،
التقليل من انتشار البدع  لفساد وإنتهاك الحرمات،التجاوز على المقدسات، الحد من ا

تحجيم االساطير والخرافات، حثهم للدفاع عن حقوق االنسان وتحقيق  والضالالت،
ضمان الحريات مع الكف عن تكميم االفواه  العدالة االجتماعية وبيان الواجبات،

االبتزاز والحيلولة من دون وقوع مزيد من االنتهاكات، الحد من عمليات الخطف و
والتهديد واالغتياالت، فستجد آذانا صما وقلوبا غلفا، لتخرج بنتيجة واحدة مؤسفة للغاية 

 هذه الجماهير المتعنصرة تتعصب فقط لما تعتقده أنه يمس كرامة،"بأن  مفادها،
أما ما يمس الدين ككل . "، قوميتهارموزها ،شخصها، شخوصها ،طائفتها عشيرتها،

لشعب واألمة بأسرها فالقضية فيها نظر والقيمة لها عندهم ولو وكرامة الوطن أجمع وا
اجتمعت على عملية التحريك تلك كل المحركات والمؤثرات ما يدفعني للقياس على 
الخراف الضالة على الدوام عند تقييمي ألداء القطيع الخامل الكبير جدا ولكن غير النافع 

ما يكفي  رحم ربك وعلى الصعد كافة،وغير المفيد وغير المنتج وغير المجدي اال ما 
ألن يتمكن صنم مستبد واحد وذئب صائل واحد فحسب من نحره وإبادته عن بكرة أبيه 

  .! من غير عناء وال تعب مع شديد األسى واألسف،ومحوه من على وجه األرض
 

ومن الجدير ذكره ان هناك مفاوضات تجري حاليا مع قطر 
 -العلني مقابل فك الحصار  -التركيع  - قطار إلدخالها في

 المفروض عليها وإعادتها الى الحضن -المسرحي الهزلي 
 ظاهريا -اال ان قطر تتمنع  وكأن شيئا لم يكن، -عربيا -المسمى 

انطوني  ..مو أخاف عيب ..ال مو شلون " ولسان حالها يقول -
صحيح اكو لقاءات  ..مو تره اني مخطوبة ..مهلة افكر 

 قطرية سابقة بس مو هل -ية ت اسرائيلواجتماعات ومغازال
  أما عن  ،"يتمنعن وهن الراغبات" أو كما يقولون...!"الثخن

االصالحية المقدمة  "وثيقة الكويت" االصالحات المزمعة في الكويت عبر ما يعرف بـ
 صاغها ومن الذي وقع عليها وماذا تتضمن   من الذي الى ولي العهد والتي اليعلم حقيقة

فهذه وبحسب مراقبين التخلو بغياب أمير البالد المريض حاليا الشيخ  لتفصيل،بنودها با

وربما المتوفى كما همس  ، في اميركا منذ اسابيعصباح األحمد والذي يخضع للعالج
 عاما، اقول قد 91وغرد غير واحد من دون االعالن عن وفاته رسميا حتى االن عن 

 ال ات لدخول القطار التركيعي ومن غير تذكرة،التخلو الوثيقة بحسب المتابعين من تمهيد
وسام االستحقاق العسكري من الدرجة  سيما مع منح الرئيس األمريكي دونالد ترامب،

األولى كقائد أعلى ألمير الكويت المريض والغائب عن الساحة كليا وهو أرفع وسام 
 منصب وزير اميركي على االطالق تسلمه بالنيابة عن امير الكويت نجله الذي يشغل

ومن نافلة القول أن معظم من منحوا هذا الوسام المشؤوم سابقا قد انتهوا  ...الدفاع الحالي 
  :اما بعزل من سدة الحكم أو بثورة شعبية أو بإنقالب عسكري واذكر منهم

 ولم 1958سحل في شوارع بغداد خالل ثورة تموز عام   :الوصي العراقي عبد االله "
 مقابل مبنى طعة عظم علقت على سلك الكهرباء في الباب المعظميتبق من جثته سوى ق

   .!وزارة الدفاع القديم
  ولجأ الى مصر بعد أن1979خلع بثورة شعبية سنة : شاه ايران دمحم رضا بهلوي -

   .رفضت استقباله كل حكومات العالم
مته زي فر من بالده وتحصن في جزيرة تايوان بعد ه:الزعيم الصيني جيانغ كاي شيك -

   .امام زحف ماوتسي تونغ االحمر
 أطيح به بإنقالب عسكري وحكم عليه باالعدام ومن ثم :الرئيس الثالث لتركيا جالل بيار-

الرئيس الفنزويلي ماركوس بيريز  - .1960خفف الحكم عليه الى مدى الحياة عام 
  .!" وفر الى اسبانيا وظل هناك1958م  سقط بإنقالب عسكري عا:خيمينيز

 
غير،  بإنتظار يوم الزفة وليلة الدخلة فقط ال- باصمة بالعشرة -ُا عن عمان فهذه أم

، هو هل إن هذا الهراء كله سيفت في عضد األمة ويضعف والسؤال الحائر والملح هنا
؟ الجواب ال قطعا، بل سيزيدها طلعة للحرية والعدالة االجتماعيةمن ارادة شعوبها المت

سيما بعد سقوط االقنعة وظهور  بالضد مما يراد لها الإصرارا وثباتا ووعيا وهمة 
، فالقضية  يهلك عن بينةحي عن بينة ويهلك منيالوجوه الكالحة على حقيقتها ليحيا من 

برمتها هي عبارة عن خلع االقنعة ال اكثر واال فإن العورات مكشوفة والحرمات منتهكة 
 موعد الزفة وشهر العسل علنا ومباعة منذ زمن وما يجري حاليا هو مجرد االعالن عن

  .!حدث طيلة الفترة السابقة ال اكثرامام الكاميرات بدال من خلف الكواليس كما كان ي
 

ولكي اكون موضوعيا في مناقشة هذا الملف الحساس جدا والذي يهدد مستقبل العرب 
حرير والمنطقة والعالم بأسره فلن أختم قبل ان اسأل سؤاال منطقيا، ترى لو كان شعار ت

القدس حقيقيا وواقعيا ومباشرا ومن غير التلويح بالمرور عبر العواصم العربية الواحدة 
 هل كان جل الحكام العرب قد ،تلو االخرى في الطريق الى القدس كما روج له طويال

اال انه وفي ذات  ،عار المثير لالعجاب في ظاهره جداهرولوا الى تل ابيب فرارا من الش
 مساره المبطن وتناقضه مع صلته واختالف خارطته وانحرافالوقت ولضياع بو

  ؟ذلكصارعجيبا بنظر الجماهير بل قل مريبا ومحيرا لهم ك ،المعلن
 

هذا الشعار الذي مر طيلة عقود بجميع المدن والقرى والبلدان، جل السهول والجبال 
، دون أن ارات والمرافئ والموانئ والخلجانمعظم السواحل والمط والتالل والوديان،

يصل بعد وال أظنه سيصل يوما مباشرة ومن غير لف وال دوران ال الى القدس 
  .!الكيان..لى ما يسمى بـلتحريرها من قبضة القطعان وال ا

 
معروف باالقارب والخالن أن تستبدل العدو ال"والفت الى ان من صور غثاء السيل 

الطريق الى القدس سيعبد على  اذ لم اكن اتصور وال في أسوأ كوابيسي بأن ،"والجيران
مدار عقود بكل تلكم الدماء والدموع والمآسي واالحزان، بكل هذه التالل من الجماجم 

، لمساجد والكنائس والقرى والبلدانبدمار المدن وا ،جثامين المغطاة بالسحب والدخانوال
ة بين بتخريب المزارع والمصانع والمرافئ والبساتين والعمران، بحروب ومعارك مدمر

، وليس بين كل تلكم الخرائب واالطالل لخالن والجيران في كل زمان ومكاناالقارب وا
، وهذا هو والشك الحصاد المر المتمخض عن استبدال كيانهدف مستهدف واحد داخل ال

 زائف كان بالصديق والشقيق والجيران حتى العدو الغاشم بالتدريج وتحت أي شعار
ف صديقا حميما لبعضهم ممن صار العدو الصهيوني المعروف للجميع في نهاية المطا

للدفاع عن العدو وتحسين سمعته وتجميل  "القبيح والالوسيم يوسف" على خطى"تجرأ 
وتفسيرات عجيبة  ،و بلي عنق آيات كريمات من القرآنصورته وتبرئة ساحته ول

فيما زادت  ،سمع بمثلها من قبل ال انس والجان، لم ينصوص ما انزل هللا بها من سلطانل
الشقة وتصاعدت حدة الشقاق بين بقية االشقاء واالصدقاء والخالن حتى صاروا جلهم 

   .، هذا كله ولما تدخل التركيع بعد ال السودان وال عماندواناع. ..بنظر بعضهم 
  

 كم من قبيح كهذا الالوسيم ،ركيع والترقيع اسوة بمن سبقهمترى وفي حال ركبتا قطار الت
سيظهر بين ظهرانينا في محاولة منه لغسل عقولنا والضحك على ذقوننا بمحاولة تزكية 
العدو بعد سقوطه المدو الى قعر الوضاعة والضحالة وحظائر القطعان بعد ان كان نجما 

 لجاهه، وثانيا لمكانته ك اكراما اوالكل ذل محبوبا تعلق صوره قبل القلوب على الجدران،
ت قلوبنا على دينك في كل فيا مقلب القلوب ثب! ؟أما الثالثة فـ لواكة للسلطان ،ومناصبه
  اودعناكم اغاتي! وقبل فوات اآلوان ،وقت وآن
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يما أنا أقرأ مقالة للكاتبة األميركية آن أبلباوم  ف)Anne Applebaum ( بعنوان
تزاحمت برأسي أفكار كثيرة "  عام يتوجب أن تثير قلق الغرب100عودة البولشفية بعد "

منها مقالة قديمة لونستون تشيرتشل قال فيها أن الغريب في الديانة اليهودية أنها ال 
 فالكاتبة آن أبلباوم التي حصدت ،تستحضر المالئكة فقط بل وتستحضر الشياطين أيضا

ألدب الغربي المعادي للشيوعية تشارك القائدة الشيوعية البارزة روزا كل جوائز ا
لكسمبورغ، التي استدعت قادة األحزاب اإلشتراكية في العالم في اجتماعهم التأسيسي 

 أن يقفوا دقيقة صمت تكريما الستشهادها، تشاركها في 1919مية الشيوعية في العام ملأل
ًال ويهوديتان وهو ما استدعى استذكار مقالة األصل والدين فكلتاهما بولنديتان أص

 .تشيرتشل عن شياطين ومالئكة الديانة اليهودية
 

قلق الغرب الذي تستلزمه عودة البولشفية بعد مائة عام كما كتبت أبلباوم ذكرني بقلق 
من أجل ) 45يوليو (ًمجرم الحرب هاري ترومان الذي تذلل كثيرا لستالين في بوتسدام 

كا في حربها على اليابان كما أكدت الصحف األميركية مؤخرا، بل إن قلق أن يساعد أمير
ترومان البالغ من البولشفية تحول إلى رعب شديد تملك اإلدارات األميركية المتعاقبة منذ 

 وأفقدها كل تعقل مما أدى إلى انهيار أميركا إقتصاديا حين 70نهاية الحرب وحتى العام 
لدوالر من كل غطاء واستعطفت البنوك المركزية الغربية  إنكشاف ا71أعلنت في العام 

 بعد 75ألن تتكفل بأسعار صرف الدوالر وهو ما تقرر في إعالن رامبوييه في نوفمبر 
من قيمته في السنوات األربعة السابقة، وانهيارها عسكريا % 40أن فقد الدوالر أكثر من 

 سطح السفارة األميركية في حين هرب قادة جيوش اميركا في فيتنام بالحوامات فوق
 .75 ابريل 30سايجون في 

 
مر في خاطري وأنا أقرأ هذه الكاتبة وهي تحذر الغرب من عودة البولشفية بعد مائة 
ّعام، وقد كرست كل حياتها لمحاربة الشيوعية، أن أنبهها إلى أن دماء البالشفة التي 

، وتصفية كامل 45أغسطس  31 – 9أريقت في الحرب ضد اليايان في منشوريا ما بين 
القوى العسكرية لليابان، ما كانت اليابان لتستسلم للواليات المتحدة في الثاني من سبتمبر 

. لدرجة الرابعة تخدم عسكر اليابان ولما كانت آن أبلباوم أكثر من نادلة في حانة من ا45
م لتصبح كاتية دماء البالشفة السوفييت هي التي مكنت أبلباوم أن تحتفظ بحريتها وتتعل

  .تحصد جوائز الكتابات المعادية للبلشفية وللشيوعية
 

ًأنبهها أبضا إلى أن امبراطور اليابان كان قد اقترح على حكومته العسكرية استسالم 
 أغسطس أي بعد أسبوع من إلقاء القنبلة الذرية الثانية على مدينة 16اليابان في 

اقتراح اإلمبراطور وأخبروه أن قائد  إال أن الحكومة العسكرية رفضت ،ناغازاكي
موجود آنذاك في الحامية في ناغازكي التي قصفت بالقتبلة الذرية الثانية قبل أسبوع 

حاربت . ي الحروب البحرية وال حتى البريةالقنابل الذرية ال تجدي ف. القيادة العسكرية
لبة لكنها لم تستطع اليايان الواليات المتحدة وبريطانيا ألربع سنوات مع احتفاظها بالغ

محاربة الواليات المتحدة واإلتحاد السوفياتي ألكثر من ثالثة أسابيع فقدت خاللها أكثر 
ًمن مليون جنديا في منشوريا في مواجهة السوفييت فكان أن استسلمت اليابان في الثاني 

ومة ًمن سبتمبر إلى الواليات المتحدة وليس للسوفييت طبقا لمقررات مؤتمر يالطا، مهز
مان لوال اإلفالس أمام السوفييت وليس بفعل القنابل الذرية التي لم بستخدمها ترو

هل كانت العسكرية األمريكية لتقصف المدنيين بالقنابل الذرية لو كانت اليابان . العسكري
 ؟!!على وشك االستسالم 

 
 ويعتقد ،ياإلعتقاد السائد اليوم هو أن البولشفية اننهت مع انتهاء اإلتحاد السوفيات

الشيوعيون أن البلشفية انتهت حين قرر المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي السوفياتي 
جناح لينين في المؤتمر الثاني لحزب العمال .  إلغاء وصفه بالبولشفي1952في العام 

مقارنة بالجناح ) األغلبية(االشتراكي الديموقراطي في روسيا أقترن وصفه بالبولشفي 
قوى أساسية بسبب الخالف حول اعتماد الفالحين ك) األقلية(ف بالمنشفي اآلخر الموصو

 ه قرر إلغاء صفة البولشفية من اسمالمؤتمر التاسع عشر للحزب. في الثورة االشتراكية
 كانت 52ألن خطة التنمية الخمسية الخامسة التي أقرها المؤتمر العام للحزب في أكتوبر 

تقرر إلغاء المعنى التاريخي . المجتمع السوفياتية الفالحين في ستؤدي إلى محو طبق
للبولشفية غير أن تقاليد الصراع الطبقي التي كرسها البالشفة باتت شرطا الزما من 

  .شروط هيئة أركان الطبقة العاملة
 

حال اغتيال ستالين بالسم من قبل ثالثة أعضاء في المكتب السياسي كان ستالين قد أعلن 
غناء عن خدمات كامل القيادة القديمة بل وكان قد ناشد مؤتمر للمأل أنه يسعى لإلست

 عدم انتخاب القيادة القديمة ألنها لم تعد صالحة للعمل الشيوعي 52الحزب في أكتوبر 
 ولم يوافق المؤتمر على اقتراح ستالين، حال اغتياله قبض الجيش على ،الصعب

 السياسي بانقالب عسكري صولجان السلطة وانقلب على البالشفة وطردهم من المكتب
ونه  واستكمل تصفية كل روح بولشفية في الحزب يعا57ًخالفا للقانون في يونيو 

 حين قرر إلغاء الخطة الخمسية من أجل 53ذ سبتمبر نالحزب م. تشوف على ذلكخرو
ًالتسلح بات حزبا معاديا للشيوعية ً.  

 
َّما يجب أن يقر في األفهام هو أن الثورة البلشفية بق ِ يادة ستالين كانت قد نقلت العالم إلى َ

  .مسار آخر غير المسار الرأسمالي والبلشفية ال تغيب عن هذا المسار لتظهر من جديد
 

تشيرتشل وروزفلت من دهاقنة النظام الرأسمالي في العالم 
اعترفا بالنصر العالمي الحاسم للنظام اإلشتراكي بصريح 

لوضيعة الذين ال يجدون العيارة، فكيف بصعاليك البورجوازية ا
ًسببا النحرافهم والعداء للثورة البلشفية غير االدعاء المثير للهزئ 

يبلغ الغباء . والسخرية برأسمالية الدولة لإلشتراكية السوفياتية
بهؤالء الصعاليك أنهم ال يميزون بين االشتراكية وبين الرأسمالية 

وبين الرأسمالية بين اإلشتراكية التي تنعدم فيها عالقات اإلنتاج 
  .حيث عالقات اإلنتاج فيها ثابتة وحدبدية

 
عدوة الشيوعية آن أبلباوم الني حصدت جمبع جوائز اآلداب المعادية للشيوعية ألنها تدين 
الصراع الطبقي الحقيقي في النظام اإلشتراكي هي أقل عداء للشيوعية من منصور 

  .اتي ويدعي الشيوعيةحكمت الذي يدين الصراع الطبقي في اإلتحاد السوفي
 

 غير أن أنصار منصور حكمت ال ،الكاتبة البولونية اليهودية آن أبلباوم تدين نفسها بنفسها
  ً.يدينهم غير الشيوعيين الماركسيين حقا

 
آخر تقليعة لصعاليك الحكمتيين هي أنهم سيشكلون حكومتهم حال استالمهم للسلطة عن 

 ،ة دكتاتورية البروليتاريا كما اشترط ماركسطريق االنتخابات العامة وليس بفرض دول
   ورغم ذلك ينافقون بكل وقاحة ويرسمون وجه ماركس على رايتهم الزائفة
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  البداية في فهم شخصية من نؤرخ له ال بد أن تمر
بأعتبارها معطى أكيد لفهم ) مسرح األحداث(عبر المكان 

الحتمية والضرورة في ظهور موضوع البحث، هناك 
مقولة فكرية تقول أن أي زعيم أو شخصية تأريخية لعبت 
دورا في حياة الناس ال بد أن يكون في علة ظهورها ما 

لتي تفرضها سيرورة ذلك المجتمع يعرف بالضرورة ا
وطريقة بروزه، فيما يرى أتجاه أخر إلى ما يعرف 
بالحتمية التأريخية التي تساهم في إخراج هذه الشخصية 
على أنها قدر ال بد منه، في مكة مجتمع ما قبل اإلسالم 
مساحة واسعة لكال الرأيين، وأظن أنهما معا قد ساهما 

لى مسرح األحداث، كما بجزء ما في ظهور النبي دمحم ع
أجزم أن هذين العاملين لم يكن لهم دور الحسم التام لوال 
تعلق األمر بإرادة خارجية قد نتفق مع الالهوتيين في 
فكرة عالقة السماء فيما يجري في األرض ولكن ليس في 

  .عموم ما يجري إال بحدود دورها في صنع التأريخ
 

 المكان والحدث بداية ال بد لنا أن نفهم مكة أوال مكة
والبداية، مكة اإلنسان والواقع والطريق للظهور من خالل 
نص الدين الذي جاء به النبي دمحم ص، النص بسيط في 
طرحه ومفسر لمعنى مكة واقعا وهو ما غاب عن الكثير 
ممن قرأه وفسره وأوله، ولكنه يطرح تعريفا جادا لمكة 

ًوكذلك أوحْينَا إلْيك قرآنا( ْ ُ َ ََ ِ َ ْ َ ِ َٰ َ ْ عربيا لتنذر أم القرى ومن َ َ َ ٰ ََّ َ ِ َُ ْ ُ ِ ُ ِّ َ
ِحولها وتنذر يوم الجمع ال رْيب فيه ۚ فريق في الجنة  ِ ِ َِّ َُ َ َْ ٌْ َِ َ ََ َ ِ ْ َ ْ َ ِْ َ َ َ

ِوفريق في السعير ِِ َِّ ٌ َ ، فمكة بالنص أم القرى على 7الشورى)َ
تأويل أكثر المفسرين ومن خالل الواقع، السؤال هنا ما 

 أنها أم طبيعية بأعتبار أن معنى أم القرى؟ هل يقصد
القرى مما حولها هن أساسا نتاج وجودها وبالتالي يطلق 
عليها األم من هذا المعنى؟ أن أنها بحقيقة وجودها فعال 
تجمع لقرى صغيرة تختص بكل قرية جماعة أو مجموعة 
بشرية تمثل قبيلة أو زعامة رأسية، فيكون واقع مكة 

رت مبدأ الظهور ليست مدينة كبقية المدن التي عاص
  .النبوي؟

 
الجواب بالتأكيد ال يمكن حسمه إال من خالل فهم النظام 
األجتماعي السائد في مكة المجتمع ومكة التأريخ، وهو 
النظام الذي أرتبط بالجغرافية أكثر من أرتباطه بالتأريخ، 
فمكة كانت مساحة مركزية لطرق القوافل الصاعدة للشام 

ناك إلى أدنى الجزيرة وموئل من اليمن أو النازلة من ه
تجارة العطور والزيوت واألخشاب والحرير والسيوف 
وكل ما كان ميسرا للتبادل بين طريق الشرق الواصل من 
الهند والمتجه إلى الشمال حتى حدود أوربا والساحل 
المتوسطي، فقد ذهب جل المؤرخين إلى وصف موقع 

لك الزمان مكة بأنه واحد من عقد التجارة العالمية في ذ
تقع مكة في واد منحصر بين الجبال، تربطه عدة طرق (

بالشمال وبالجنوب، وال نعلم على وجه التحقيق متى 
ُأسست هذه المدينة المقدسة، ولكن الراجح أن هذا 

الموضع كان قبل تأسيس مكة محطا لرجال القوافل، 
يضربون فيه خيامهم، سواء في ذلك القادمون من اليمن 

سطين، والقادمون من فلسطين قاصدين اليمن، قاصدين فل
 بسبب ما كان ًويتبادلون فيه متاجرهم، ويقيمون فيه أياما

  .)فيه من عيون الماء
 

فالنظام األجتماعي السائد في مكة في زمن الظهور هو 
مجتمع أقتصادي يعتمد على تقديم الخدمات التجارية 

هما بشكل رئيسي ، قبل أن يكون للعامل الديني دورا م
يوازيه من ناحية تركيب وشكلية النظام األجتماعي، حتى 
القرآن الكريم ركز على هذه النظرية أكثر من أهمية 

ٍإليالف قرْيش(العامل الديني  َ ُ ِ َِ ِ إيالفهم رحلة الشتاء 1ِ َِ ّ َِ َْ َ ِ ْ ِ ِ
ِوالصْيف َّ ِ فليعبدُوا رب هذا البْيت2َ َ ََّ َْ َْ َ ُ ْ ْ الذي أطعمهم من 3َ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ِ َّ

َجوع و ٍ ٍآمنَهم من َخوفُ ْ ْ ِ ْ ُ سورة قريش، فلوال موقع مكة ) 4َ
التجاري الذي أطعمهم من الجوع وأضافت طبيعة المكان 

  نـــال يمك) ر ذي زرعـــوادي غيــب(العسرة على العيش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 للمجتمع أن يكون ويتواجد ليمارس العبادة، فالعبادة كانت 
بيعة المكان المهيأ بعوامل توفر أسباب عدم إنعكاس لط

الجوع من خالل الدور التجاري الذي وفر أيضا بيئة أمنه 
لها وللمجتمع حتى تحول المكان بهاذين الدورين ليكون 
محل عبادة، وليس العكس الذي يذهب له كثيرا من 

هو الدور الحاسم ) بكة في مكة(المؤرخين بأن وجود 
ة فيها وبالتالي نشوء النظام بنشوء الحياة األجتماعي

  .األجتماعي الذي سادها
 

عندما يكون العامل األقتصادي هو الفاعل األوحد في 
صنع شكلية وكونية النظام األجتماعي تبرز قيمة 
األقتصاد وعالقات العمل في تفصيل وتشكيل نوعية البناء 
األجتماعي وما ينتج عنه، فاألصل الذي نشأ عليه نظام 

عي هو عامل التجارة والخدمات التي يوفرها مكة األجتما
للقوافل كما هو الحال اليوم في المراكز التجارية العالمية 
التي تمتاز عادة بسيادة دور المال في الزعامة وليس دور 
األيديولوجية أو الفكر حتى لو كان في شق منه نتاج هذا 
الحال، فنشأت في مكة محميات تجارية تعتمد على قوة 

 وقدرتها على تقديم الخدمة التجارية للتاجر الزعامة
والزائر والمتعبد، وفي طيات التأريخ وما ذكره 
المؤرخون عن تنازع قريش وخزاعة على السيادة في 
مكة والتي ألت إلى األولى بعد حرب طويلة أنتهت 
بالتحكيم لصالح قريش بزعامة سيدها أنذاك زيد بن كالب 

 الرجل بإعادة تنظيم ، فبدأ)قصي(بن مرة الملقب بــ 
الواقع األجتماعي والديموغرافي على أساس جديد ليعزز 

  .من قبضة قريش على مكة ولتأمين حمايتها مستقبال

كانت مكة بعد إصالحات وإعادة التنظيم السكاني 
والمجتمعي لها بنظام األحياء الكانتونات المتخصصة 

ني بعدا بنوع الخدمة المقدمة للمدينة التجارية وبشقها الدي
وقربا من الكعبة أو بكة كما سماها القرآن الكريم، فنشأ 
فيها نظام القرى أو ما يعرف بنظام المجموعات، يقول 
الكاتب دمحم مبروك في كتابه عصر ما قبل اإلسالم أن 
وضع مكة ال يشبه نظام المدن التي كانت معروفة في ذلك 
 العصر، بل تتبع نظام األحياء والشعاب حيث أشتهرت

االنفراجات القائمة بين (مكة القديمة بشعابها وهي 
والتي عادة ما تتخذ سكنا أو مرعى أو مزارع ) الجبال

وهي تقابل مفهوم القرية اليوم، فيقول الكاتب دمحم مبروك 
كانت أول خطوة خطاها قصي أن جمع أفراد قريش (

ٍالمبعثرين في نواح متعددة إلى وادي مكة، فأظفره ذلك 
، وجعل لكل بطن حيا خاصا على مقربة »معالمج«بلقب 

من الكعبة، وكان الناس قبل ذلك ال يجرؤون على البناء 
بجوار الكعبة مبالغة في تقديسها، وكانت حجة قصي في 
ذلك أن يقيم على مقربة من البيت حماة له، يتعهدونه 
بالصيانة ويدفعون عنه الخطر، ولم يترك بين الكعبة 

 بطون قريش إال بمقدار ما يسمح والبيوت التي بنتها
ة حول بالطواف، وقد أنشأت هذه البطون أحياء حصين

  .)الكعبة من نواحيها األربع
 

هنا يمكن أن نفهم مكة التي وصفها القرآن بأم القرى حتى 
القرآن الكريم نفسه وصف إخراج النبي دمحم من مكة 
ليغادرها إلى الطائف مرة وإلى يثرب مرة أخرى 

قرية داللة على إخراجه من حي بني هاشم بمصطلح ال
وعدم سماح بقية األحياء األخرى له بالمكوث فيها نتيجة 
التحالفات األجتماعية والمجتمعية السائدة التي شكلها 

ًوكأين من قرية هي أشد قوة (زعماء قريش إلدارة مكة  َّ ُ ُّ َ ٍ َّ ََ ِ َ ْ َ ِّ ِ َ َ
ْمن قريتك التي أخرجتك أهلكنَ َ ْْ ََ ََ ََ َ ْ ِ ِ َِّ َ ْ ْاهم فال نَاصر لهمّ ُْ َ َ ِ َ َ ، 13دمحم )ُ

وهذه اإلشارة تتعلق تأريخيا بقصص األنبياء خاصة 
إخراج إبراهيم من قريته مهاجرا  وقصة النبي موسى 
وقضية خروجه خائفا يترقب، فمصطلح أم القرى الذي 
جاء به القرآن لوصف مكة يشرح لنا طبيعة النظام 

 مكة القديم لم يكن األجتماعي فيها ويبين لنا أن مجتمع
  .مجتمع مدينة بالمفهوم التأريخي لها

 
في التأريخ األقدم لمكة من عصر ظهور النبي ربط 
التأريخ بمدوناته بين مكة والعرب وإبراهيم وبنيه، وهذا 
ما يجعل من رمزية مكة الدينية جزء من هويتها العربية 
وجزء من تأريخ العرب األكبري، فطبعت مالمح مكة 

العرب وجعلت منها رمزا للعروبة وتأريخها، فلم بمالمح 
يعد الحديث عن مكة منعزال عنهم وال تأريخ العرب 
منعزال عن مكة، فكالهما مشدود بأصرة األقتران واقعا 
حتى أن القرآن الكريم وفي موضوعية اإليمان كان يفرق 
بين العرب أهل مكة وأمتدادهم التأريخي العميق وصوال 

 إبراهيم ، وبين األعراب الذين ينحدرون إلبراهيم وما قبل
من جذر بشري أخر قد ال يلتقي بالعرب إال بالجذور 
البعيدة جدا، هذا لتأكيد هوية مكة وتميزها بالحس الديني 

ِوممن حولكم من األعراب منَافقون ۖ ومن أهل المدينَة ۖ ( ِ ِ ِ ِِ َ ََ ْ ِ ْ ْ َْ ََ َُ َُ ِ َْ ْ ْ ّ َُّ َ
ْمردُوا على النفاق ال تع َ َ ِ َ ِّ َ َ َ ْلمهم ۖ نَحن نَعلمهم َ ُْ ُُ َُ َْ ُ   .101التوبة)ْ

 
إذا وجود العرب ومكة بهذا الواقع األجتماعي والديني 
مقدمة أسية ربما تعلل وتقدم وتبرر أساسيات الظهور 
التأريخي للنبي دمحم ص، ال من حيث الضرورة التأريخية 
وال من الحتم البدي ولكنها سيرورة الدين التي فرضت 

هذه السيرورة التي أمنت بالنص الديني فرصة الظهور، 
ِهو الذي (وأمنت بالوعد به كانت مقدمة لهذا الظهور  َّ َ ُ

ْبعث في األميين رسوال منهم يتلو علْيهم آياته ويَزكيهم  ْ ِْ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِّ َ ُْ َ َ َ ََ ُ ُ ْ ّ ًّ ُ َ َِ ّ ُ ْ َ
ٍويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قْبل لفي ضالل َ ََ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َ ِ َ ُ ََ َ ََ ْ ْ ْ ُ ّ ُ 

ٍمبين ِ ، هذا النبي الذي كان وعدا لهم بالصفة التي 2الجمعة)ُّ
ينسبونها للعرب فال مجال أن يكون النبي القادم من خارج 

  
 

 
 

 



  

  اليساري
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َّالذين يتبعون الرسول النبي األمي ) (العربي(دائرة األمي  َِّّ ُ ْ ِ َِّ َ ُ َّ َ َ ُِ َّ َ َّ

ِالذي يجدُونَهُ مكتوبا عندهم في التوراة واإل ْ َ ِ ََ ْ ََّ ِ ِْ ُ ً ُ ْ َ ِ ِ ُنجيل يأمرهم َّ ُ َُ ْ ِ ِ
ُبالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم  ُ َِ ِ ِ ِّ َْ ُُ َُ َ َِ َ َ ُّ َّ َ ُّ ِ َِ ُُ َْ ِْ َْ ْ
ْعلْيهم الَخبائث ويضع عنهم إصرهم واألغالل التي كانَت  َ ُِ ْ َِّ َ َ ْ َْ ْ َ َْ َْ ِ ُ ُِ َُ َ ََ ََ ْ َ

َعلْيهم ۚ فالذين آمنوا به وعزروه ونَصروه و َ َُ ُ ُ َُ َّ َ َِ ِ ُ ََ َِ ِ َّ ْ َاتبعوا النور َ ُّ ُ َ َّ
َالذي أنزل معهُ ۙ أولئك هم المفلحون ُِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ َُ َ ََٰ ُ ُِ   .157األعراف)َّ

 
والمعروف أن أصحاب الديانات اإلبراهيمية وخاصة 

  .لتوراة كان يسمون العرب باألميينأتباع التلمود وا
  

األمية هنا ال تعني أمية المعرفة أو الكتابة أو لقراءة، وال 
 ولكن إشارة ذكية من .ن يسكنون أم القرىتعني أنهم الذي

القرآن لليهود ومن تابعهم على تذكيرهم بمن هم العرب، 
خاصة وأن القرآن قد كرر هذا الوصف أكثر من مرة 

ُومن أهل الكتاب من إن تأمنهُ بقنطار يؤده إلْيك ومنهم ( ٍْ ِْ ِ ِ َِ ََ ِ َُ َِ َ ِ َِّ َ ََ ِ ْ ْ ْ ِْ ْ ِ َ
َّمن إن تأمنهُ بدينَار ال ٍ ِ ِ ْ َ ِْ َ ْ ً يؤده إلْيك إال ما دُمت علْيه قائما ۗ َّ َِ َِ َ ََ َ ِ ُْ َ ِ َِّ ِّ َ

َذلك بأنهم قالوا لْيس علْينَا في األميين سبيل ويقولون على  ُ َ ََ ََ َُ َُ َ ٌ ِ ِ َِ ُّ ِ ِ ِّ ُ ْ َ َ ْ َّ ََ َ ٰ

َ الكذب وهم يعلمون ُِ ََ ْ َ ِْ ُ ََ ْ   .75أل عمران )َّ
 

م 571 أبريل 22ولد النبي دمحم في مكة البلوتقراطية يوم 
 أرجح التقديرات التأريخية بعد خمسمائة وأربعين على

 عاما تقريبا من تأريخ صلب عيسى على رواية األناجيل،
أو رفعه إلى السماء حسب الرؤية اإلسالمية، ليشكل هذا 
الفارق الزمني الطويل أمتحانا للوعد الديني بظهور نبي 
جديد في سلسلة إبراهيم النبوية، أمتحان لحاجة المجتمع 
الديني لتجديد مفاهيمه من نقطة بداية أخرى ولكن من 
مكان أخر ومن جذر تأريخي أخر غير جذر بني 

ي مجتمع مختلف في تركيبته األجتماعية إسرائيل، وف
ونظامه كي ال تتكرر خطيئة القتل التي مارسها مجتمع 

َولقد آتْينَا (ديني غارق في ماديته التأريخية وتفشل المهمة  ْ َ َ َ
َموسى الكتاب وقفْينَا من بعده بالرسل ۖ وآتْينَا عيسى اْبن  َِ َِ ِ َِ ََ َِ ُ ُّ ِْ ِ َ َّ َ َ ُْ

َمريم البينَات وأ َ ِ ِّ َ َْ َ ْ ٌيدنَاه بروح القدُس ۗ أفكلما جاءكم رسول َ ُْ َ ِْ ُ َُ َ َ َّ َ َ ِ ُ ُُ ْ ِ َّ
ًبما ال تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذْبتم وفريقا  ًِ ِ َِ ََ َْ ُْ َُّ َ َ ْ َُ ْ َ َْ ُ َُ ُ َ ٰ ْ َ

َتقتلون ُ ُ ْ   .87البقرة)َ
 

لقد كانت عوامل النضج المجتمعي وتكاملها مع الواقع في 
فال يمكن مكة مرتبطة بشكل مباشر مع موعد الظهور، 

أن تكون للوالدة ذات األثر ولم يكتمل بناء وتأسيس الواقع 
األجتماعي المناسب الذي ساهم بشكل أو بأخر في دعم 
وجود النبي وحمايته الصريحة من قبل حي بني هاشم بما 
يملك من تأثير وقدرة على تأمين عوامل النجاح له، كما 

 أيضا ال أن تأخير الظهور لزمن الحق قد ال يكون مناسبا
سيما بعد بروز قوى وشخصيات تجارية وأجتماعية 
نافست زعماء بني هاشم على الرئاسة والسلطة في مكة، 
مما يشكل في حينه عدم القدرة الكاملة على حماية النبي 
والدفاع عنه خاصة بعد وفاة زعيم مكة عبد المطلب جد 
ا النبي وتولي أبناءه من بعده المسئولية مقسمة عليهم ال كم

  .كانت في عهد عبد المطلب
 

قد ننحاز هنا للفهم الالهوتي كما قلنا حينما تداخلت إرادة 
خارجية غير العقل البشري في صنع الشروط التأريخية 
للوالدة والظهور، هذا ال يعني أننا نؤمن بكل المقولة 

اللحظات (الالهوتية التي عبرت عنها بمصطلح 
 من دائرة األسباب ، تلك اللحظات التي تخرج)التأريخية

  .مثال) هيجل(عالم الروح كما يقول الطبيعية لتلقيها في 
  

 لكن والدة النبي في مكة بهذا الزمن وفي هذه التركيبة 
األجتماعية مع وعد قديم بني جديد تؤكد أنها فعال كانت 
لحظة تأريخية ال يمكن تكرارها في عالم الوجود لوال 

غيب المتصل بها، لقد تدخل عالم الروح عالم السماء وال
كانت مكة إذا بهذا الواقع تنتظر بداية تأريخ جديد يندرج 

   تحت مسميات القدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  الساعة الواحدة بعد الظهر، ضجيج في المنزل، في

ا، في كل مرة يرن ًالشارع، في العالم، وهو ما يزال نائم
جاهل النداء كما منبه الهاتف يوقفه، تناديه أمه ليستيقظ، يت

اقتحم والده الغرفة، أشعل األنوار . لو أنه ليس المعني
 :وقال بأعلى صوته

  هل ستستيقظ؟ أم أوقظك بطريقتي؟-
ا، ً ماذا تريدون مني؟ لم أنم حتى الساعة السابعة صباح-

سة، ال عمل، ال كما أننا في زمن كورونا العصيب ال درا
 ...كرة، ال لقاءات

نينة الغاز، وأنا يجب علي الذهاب إلى  قم هيا، انتهت ق-
  .العمل، المال فوق الطاولة، هيا تحرك 

 
ينهض بتأفف، عين مفتوحة واألخرى ما يزال النوم 
يحاربها، اتجه نحو الحمام، رش وجهه ببعض الماء 
البارد، بحث عن كمامته اللعينة التي يكره ارتداءها، 

ة على  النوم الواضحثارٱوضع نظارته الشمسية ليغطي 
 :عينيه، ورمى هاتفه في جيبه، أخذ المال، وصرخ 

ا آخر غير قنينة الغاز تلك، لن أعاود ً هل تريدون شيئ-
 الخروج هل سمعتم؟

 : عليه أمه قائلة ردت
مامة، ال تتأخر، ال  ال يا بني، فقط انتبه، ارتدي الك-

 ...تصافح أحدا
 : ً حديثها قائالقاطع

 ...مع السالمة يا أمي... اً حسن-
  

 مشمس حار، اقترب من البقال، يجب أن ينتظر جو
دوره، فبفضل كورونا أصبحنا نشتري من البقال بالدور، 
َأنزل كماماته فقد كتم نفسه، جال بعينيه حول المكان،  ِ ُ

 :توقفت عيناه فجأة وقال بحماس
 !ال تتحرك، إنها هي... نعم...  نعم-

ة  هاتفه من جيبه بسرعة، فتح الجهة الخاصأخرج
 :اًثم قال مبتسم.بالكاميرا، أخذ وضعية وصور المشهد 

 .ًا أظن بأن استيقاظي ونزولي لم يكن عبث-
  

ا، يحب التصوير وعالم الصور، أشياء ال ً هو دائمهكذا
تثيرنا نحن، كالمباني، األلوان، األشخاص، الوجوه 
البسيطة المليئة بالخطوط ألناس مر عليهم الزمن وترك 

غفلها إذا مررنا بجانبها أو شاهدناها من عالماته، أشياء ن
بعيد، لكن ما أن نشاهد الصور، أما هو، فيعيش حالة 

 األشياء البسيطة، بينهما مغناطيس يجذب هاتهعشق مع 
 كما حدث اآلن وجذبته األشياء ...خركل واحد منهما ا

وبينما هو ... سها بالتقاط صورة لها دون ترددالتي افتر
اصيل الصورة التي التقطها، قاطعه منغمس في تعديل تف

 :اًالبقال منادي
   ؟ عثمان، ماذا تريد-

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ِتلطخت سمعة هللا بالدماء عندما اغتالت فرق الفكر

الظالمي أفروديت وديونيسوس وبات األدب حبيس 
َأمراضه التي تفجرت في أساليب الكتابة تشوهات ليست  َ

احد المحاط بفتاوى شيطانية أبعد من صورة الديكتاتور الو
ًتذكر بنعيم الجنة البعيدة بعدا ال حد له وعذاب شديد  ُ

، لحبيبتي ق، للشعراء الصعاليك ، للراقصاتوقريب للعشا
.. قال هللا"يوريدس التي فقدت جناحيها في سجون مملكة 

  ."قال الرسول
 

ُإن الذين سارعوا نحو نفي اآللهة خارج النصوص بلغة 
صات ُأن األدب ولد في األولمب بين رقُالسيف َنسوا 

ُربات االلهام وألحان أبولو ْ، كيف  أن يكتب بدون ُ ُ
ْيقى؟ كيف  أن يكتب بدون رقص؟ يال العارموس إله ! ُ

جيوش هللا تخرج ! يال العار! رحيم يغضب من أغنية
ُيال العار إله كامل ألبس ! ن أجل رقصة عشتارغضبا م

َصفة الحب ال يعرف غير ُ   . الدماءِ
 

َمن نصب الديكتاتور األكبر على النصوص سيدفع الثمن 
َيوم تثور األقالم على السالسل والقيود ُ ليس هناك جدار , َ

 ,السجون, الشرائع, المحاكم, العساكر, أمام األدباء
دمى أطفال في عيون أقالم تسلحت , المدافع, الرصاص

 بالمدد الذي ال يتوقف من فيض لغة تعددت في الشكل
ًواللون واألسلوب والبالغة والرمز ولم تترك حرفا إال 

َكان هللا وكانت قبلهُ , َوسمت به فوق ثرثرة رجال الشيطان
  .َآلهة كان هللا وكان قبلهُ القلم

 
أنتم يامن قتلتم الجسد في النصوص باسم الطهارة والروح 
وهدمتم معابد عشتار في بناء اللغة وسرقتم زينة نفرتيتي 

يبتي قلتم باسم الديكتاتور المذكر أن عقل حبفي السرد و
َيوريدس ناقص ليكتب قصيدة ْ ويلكم من غضب أفروديت , ُ

وسهام آرتميس وجيوش األمازونيات ويلكم من زالزل 
كان هللا وكانت , وبراكين جايا ويلكم من الحروف المؤنثة

َقبلهُ آلهة كان هللا وكانت قبلهُ عشتار َ.  
 

 من تسبيحات الببغاء؟ ماذا لديكم ماذا لديكم في اللغة أكثر
أكثر من وعود العذاب؟ ماذا لديكم أكثر من دعوات سفك 

  الدماء وقتل األبرياء ماذا لديكم وماذا لدينا؟
 

ًلدينا آلهة ترعانا تسكب لنا خمرا وتفتح لنا ذراعيها كل 
صباح و مساء، تبارك أفراحنا وتنشر األزهار في مواكب 

  .أعراسنا
 

ِقراطية تقدس االختالف وتنشر عطر الوئام لدينا آلهة ديم ُ
َفوق صدام األضداد ِ.  

 
ُلدينا آلهة ال تغضب من القبالت واألحضان وتكشف  َ ُ

  .األكتاف
 
َتعدنا   تدفعنا للجنة ال ،دينا آلهة التحرمنا الجمال والحبل

   بها

  

 
 

  
 

 



 

LEFTIST 

 

  
  

ار -28         ات ال د:: ال                                  2020 ت أول 1::  49 رق   الع

 

)1( 
  َال حياد في عالم التصريح اإلعالمي أوان األزمات، ومهما حاول الشخص أو الجهة صاحبة التصريح إظهار

ّالتوازن والشفافية والموضوعية فيه، فال بد من وجود أطراف تتحسس مما ورد في طيات ذلك المنتج اإلعالمي؛  ٍّ
  .مجرد إصداره؛ فيما يبقى الالتصريح هو الحياد الناصع رغم غيابه شبه مؤكد لاً الحياد يغدو انحيازَّكما أن

 
)2( 

ًأْبلهُ المواقف اإلعالمية هي تلك التي ال تتخذ بناء على الحاجة الماسة إلشهارها، إنما تكون هواجس المحاكاة غالب ً ّ ُ َ  اَ
  .أو هوس مزاحمة الغير فيما يقومون به وراء شوق إصدارها

 
)3( 

ٍال، ومن ال شيء لديه غير االحتفاء بتصريح أو اإلنطراب بنبأ يتحدث عنه، هو ليس أكثر من اإلعالم صدى لألفع ٍ َ
 .ٍمحتف بالصدى

ِوهل سمعتم بأن الصدى بنى ولو مجرد كوخ من القش في أعالي الجبال أو في عمق البراري؟ ٍ  
 

)4( 
ٍاإلستبانة أصلها بيان جاء إلعالم جهة ما، داخلية أو خارجية، صديقة أو  معادية، قريبة أو بعيدة، قوية أو ضعيفة، ٌ

ًصغيرة أو كبيرة؛ بأن ما صدر بخصوصهم التوضيح يشغلون مساحة ال بأس بها من التفكير لدى صاحب  ُ ُ ُ
ٌالتصريح، وذلك سواء أكان الذي حرض على اإلصدار مكروه أم محب ّ ً.  

 
 ال ينسف قواعد البيان الذي سبقه، ْلسابق، وأنُ ال يناهض بيانك اْمن أهم ركائز البيان الحالي الصادر عنك، هو أن

ْ فعل فهو باب لإلمساك بمخانقك؛ هذا إنْوإن ً كنت مقتنعٌ ً، ولم تصدره إال بناء على إمالءات أو أوامر ً بالبيان أصالاَ َّ
  .الجهات الممسكة بلحيتك

 
ْعلى كل حال فالبيان إن   لم تكن الغاية منه تسجيل موقفُ

ٍتبرؤ من مجريات وقعت في زمان أو مكان معين لم يكن من أجل الْوإن ٍ ٍ 
  لم يكن بهدف تمرير المآخذ ْوإن
  عن الفعلاً لم يكن فرصة لشن الغارات القولية على الخصوم عوضْوإن
 ّ لم يكن بغرض الطعن بجهة ما أو التودد إلى جهة أخرىْوإن
  لم يكن من أجل التشكي ونيل االستعطاف ْوإن
 من آيات الشكر والعرفان لم يكن فيه نفحة ْوإن
  لم يكن محتوى عزائه الساخن يثلج صدر المقهورْوإن
َ لم يكن قد بني بمدماك االستنكار وطوب التنديد ْوإن ُ  

 
ٍفما الحاجة إذن إلى اتضاح ال يوضح أغراضك ومراميك، وما تسعى إليه من وراء رميه في ميدان جمهور ال ينظر  ِّ ٍ ّ ٍ

ٍلجالس في الحديقة، الذي بكامل الكسل يرنو إلى وريقة انتهت صالحيتها الوجودية ّإليه إال كما ينظر الخمول ا ِ
  .بالنسبة للناظر والشجرة

 
)5( 

في ما يخص اإلعالم الكردي، ثمة حيرة تتملك متابع إحدى القنوات المشهورة بين الكرد والعاملة في إقليم كردستان 
ٍآرائه السياسية حول ما يجري في الجزيرة السورية، بلغة العراق، التي كل فترة تدعو يساري عتيق لإلدالء ب

ٍتستدعي الهزل في فقرة من المفترض أنها جدية، وال يعلم المتلقي هل الهدف من استضافة الشخص نفسه كل فترة 
 من الزمن، أهو من أجل االستخفاف به؟ أم أنه بغرض االستهزاء باللغة التي يتحدث بها الرفيق الذي لم يجد الوقت

نهماكه وبحثه الدائم منذ عقود عن خفايا وأسباب انهيار العمارة السوسيولزمية احسين لغته الخطابية، بسبب بعدُ لت
   في أزقة موسكو
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