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 فلسطني

 بأنكم ال تستحقون شيئا الى جانب أمم األرض " لك" وبأي لغة يمكن ان تقول لهم ،عن ماذا يجب ان تكتب ليقرأ لك العرب
ام العرب من الخليج الى المحيط ومن المحيط الى الخليج وأنت تدرك جيدا ان أحدا منهم أي الرسائل يمكن ان تصل للحك... 

 فلم يعد هناك عربيا ،ال يقرا إال في حالة واحدة ان كنت تطاولت على ذواتهم السامية وذوات الذوات المحيطين بعروشهم
من يمكنك ان تشتم ومن سيقف معك ان فعلت ليناصرك حين تطحنك دواليب موتهم ان فعلت ... واحدا لم يصنع لنفسه عرشا 

أي سهام للنقد يمكن ان تصل إال إذا كان نقدك للحاشية مدافعا عن السلطان وهو ما يتقنه العرب في شتيمة الحاشية ... 
 وهي قطعا لن تستطيع ان تفعل ما دام حيا على وجه ،ان الذي لم تلد النساء مثله من قبل ومن بعدواالنحناء لحذاء السلط

  . وان فعلت فسيصيبه ما أصاب موسى عليه السالم،األرض
 

 فيأكل  ... وفقط في بالدنا يسكت الناس على جوعهم،فقط في بالد العرب يموت الفقير من الجوع ويموت الغني من الشبع
كثير في " م"على سبيل المثال هو وأوالده الخبز والشاي وال شيء أكثر منذ شهور بصمت وأمثال المواطن "  م "المواطن 

في وطن يتباهي من يأكل خبزك متعاليا عليك ويضحك على خيبتك ألنك لم , وطن يخجل به الجائع من الشبعان وليس العكس
  ".ذكي"والفاسد " جدع"جي والبلط" حدق"في وطن يسمى بها الحرامي , تأكل خبز غيرك

 
" انت بتعرف مع مين بتحكي؟": فقط العربي أي عربي لو تجرأت ورفعت صوتك أمامه لوجدت نفس الكلمة ونفس اللهجة

 وتدور الحكاية .وخلف هذه التورية مآسي ومآسي ال حدود لها قد تصل بك حد الموت أو حد القتل لتصبح اما قاتل او مقتول
 فعليك اذن ان تصطحب ، وال احد سواه يعرف هذه الحدود،وعليك ان ال تقترب من حدوده" اله "من بيت لبيت فكل عربي

 فماذا إذن وماذا بعد ولذا فإذا ارتد ان تعيش ،معك منجما ليقول لك االحتماالت وما خلف االحتماالت لتتقن التعامل مع المحيط
 ، من أعدائه فان عليك ان تسال من ترغب بمجادلته عن ظهرهبسالم في هذا الوطن الذي ال يعرف السالم ال من أبنائه وال

فإذا كان يتكئ على حائط الحزب او العشيرة او الجاه او المال او السلطة فان عليك ان تقبل بالهزيمة مسبقا وتدعو هللا بالسر 
  .فقط لعل وعسى

 
ح لك ان تلعن العرب والعروبة والوطن في بالدنا حيث يجثم االحتالل والغباء والتشرذم واألنانية على صدورنا مسمو

 فالعربي ال يثور إال لذاته .والوطنية لكن من المحرم عليك ان تقترب من حرمة أيا كان إذا كان الموضوع شخصه الكريم
ئيا ال  فهو ال زال حتى اليوم رعويا بدا،وهو أناني من الطراز األول ويعتبر كل ما خارج أناه ال قيمة له إال بمقدار صلته بأناه

 ولذا يعتبر اللجوء الى القانون واالنتماء للجماعة والقبول بما تريد األغلبية ضعف ال يجوز ان ،عالقة له بالمدينة والمدنية
 وقد يسكت عن سرقة ماء المدينة وكهرباء ، وهو قد يسكت عن تدمير الشارع الذي يمر به ويسكت على من يفعل،يقبله

االعتداء على المال العام بال أدنى ردة فعل اللهم إال من بعض تمتمة حروف الرفض سرا او المدينة وتدمير أشجار الزينة و
  .في زاوية مظلمة في مقهى مظلم

 
األمثال الشعبية العربية نموذج للعقلية العربية األنانية بإفراط والقابلة بالواقع الراضخة له بإفراط ومن هذه األمثلة التي تفسر 

   ..."لب حاجة احكيله يا سيديان لك عند الك"نفسها 
  ... " إلي بوخد أمي هو عمي "
  ..." أنا واخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب"
   ..."هلك سعيدانج سعد فقد "
  ..." الهريبة ثلثين المراجل"
  .كذب احمر او اصفروال تنسوا ان للكذب عند العرب ألوان كذب ابيض وكذب اسود وبالتأكيد هناك ... " الكذب ملح الرجال"
 

 فكل شيء ،نمطية األنا األوحد عند العرب هي التي تدير األمور في علم السياسة وشؤون الوطن على طريقة علم الطبيخ
 وعلينا ان نأكل ما تطبخ األم او نقبل بما هو متاح ونطيع ما ، ونقص الملح كزيادته،جائز وزيادة الماء قد توجب زيادة الملح

 ونأكل مما يطبخ لنا أيا كان ذاك الطبيخ ثم نهلل له ونحمده على نعمه ،نتذوق عاليا ما يحب ونكره ما يكرهيأمر به السيد و
 وقد نسكت ان سمعنا شتيمة الذات اإللهية او شتيمة الوطن ولكننا ، ونبسمل باسمه ال باسم هللا" أي نحمد الكبير وليس هللا"

  . او األنا الخاصة وما تملكةعيم او العشيرنثور حد ارتكاب الجريمة إذا كان المشتوم الز
 

 ولذا تقبل نمطية األنا األعلى او األنا األوحد االعتداء على الشارع ،النمطية العربية نمطية الملموس وهي عاجزة عن التجريد
فض االعتداء على البيت  بينما تر،العام والوطن العام واألم العام واألمالك العامة ألنها ال تعترف بالعالقة بين اناها والعام

 فان تشتم أم شخص او تذكر جزءا منها ستموت لكن ان تشتم أم العرب او تذكر ،الخاص والعشيرة الخاصة واألم الخاصة
 أما ان ، ان تقترب من الجدار الخارجي لبيت العربي سيفرمك بأسنانه ان لم يجد سالحا ...شيئا منها فسيضحك لك الجميع

 فأي عقلية هذه يمكنها ان تقود ذاتها الجماعية الى النصر او االرتقاء او  ...ديقة عامة فقد يساعدكيراك تقتلع شجرة في ح
  .حتى الحصول على المهابة أمام الجماعات األخرى أيا كانت صديقة او عدوة

 
 كما  ...لى راحته فالبيت عزبة الرجل وعلى الزوجة واألبناء إطاعته وخدمته والسهر ع،نحن نعيش نمط العزبة في كل مكان

 وحين يجد الزعيم الماليين خانعة مطيعة ،هي البلد عزبة الزعيم وعلى الجميع بال استثناء طاعته وخدمته والسهر على راحته
 فما دام الجميع قابل فما ،حامدة شاكرة منبهرة بكل ما يفعل وما يقول يجد نفسه قد استغنى عن التفكير حتى فيما عليه فعله

 وما الداعي إلقناعهم وتقديم اإلثباتات وإبراز األفعال االيجابية إلثبات جدارته ،لتعب إلسعادهم ما داموا سعداءالفائدة من ا
 فهذا الوطن العربي ليس اكثر من مجموعة عزب ريفية صغيرة ،بالقيادة وحقه بها ما داموا مقتنعين به اكثر من قناعته بذاته

 فوحده العربي من يضرب زوجته ،نا لتصبح أعلى من رعاياها وأدنى من سيدهاال يربطها ببعضها إال االسم وتضخيم األ
 فالمرأة الوزيرة مثال تستحق الثناء  ... ويمشي خلف سيدة أخرى بكل قبول ورضا ان تصادف وكانت مسئولته في عمله

سحق رعاياه ويخنع لسيده  وما ينطبق على مواطن عادي ينطبق على األكبر الذي ي،والمديح والمرأة الزوجة تستحق الضرب
   ن أجنبيا ومعاديا في حقيقة األمرحتى لو كا

 



  

  اليساري
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  العقل(غير فلسطين في الوعي العربي ) الشعور(فلسطين في الوجدان العربي .(

ربما تزيد لكنها ال . فلسطين في الوجدان العربي كم ثابت، مقولة ال تزيد وال تنقص
لخيانة يعرف العرب معنى ا. ّالنقصان عن حد معين يعتبر خيانة. ّتنقص عن حد معين

يعرفون من حاول التالعب . يعرفون من باع وتاجر بقضية فلسطين. واالنتماء العربي
البؤس العربي ال . ّفلسطين في وجدانهم كم ال يتغير. دون جدوى) وجدانهم(بمشاعرهم 

ُفي حال البؤس، كما عليه نحن اآلن، تستغل . ّيغير ذلك، وال يؤثر في ذلك حال النهوض
في حال النهوض، يستحيل ذلك إذ يكون العرب هم .  من الخارجالقضية من قبل أناس
بل هي أمر . في الوجدان العربي فلسطين ليست قضية لألخذ والرد. الذي يتولون القضية

هذا األمر ال يخضع لموازين القوى أو اعتبارات . فلسطين عربية وستبقى كذلك: محسوم
 .النصر والهزيمة

 
. الوعي هو الظاهر.  قضية وعي مضاف الى الوجدانفي حالة النهوض العربي، فلسطين

هو الذي يتوجب عليه التعامل بميزان القوى العربية والدولية . هو الذي يزيد أو ينقص
تقع المقاومة أو المقاومات في مجال الوعي، لذلك يصح الكالم فيها . والإلقليمية والعالمية

ًسلبا أو ايجابا أو مزيجا من اإلثنين ً هي قضية . الوجدان، ال يجوز النقاشفي مجال . ً
الوجود الصهيوني يخضع لشروط . هي مسألة وجود أو عدم. وجود، يكون أو ال يكون

في حالة النهوض العربي تكون اسرائيل . العدم الصهيوني يقررونه هم، اليهود. عربية
 ليس لدى. العرب أو المنتصر هو الذي يحدد الشروط المفروضة على المهزوم. مهزومة

قوى المقاومات العربية على أنواعها، السنية أو الشيعية، اليسارية أو اليمينية، الرسمية 
أي تمييز بين الوجدان والوعي؛ ) حرب التحرير الشعبية(أو غير الرسمية ) الممانعة(

يكررون شعارات عفا . ليس لديهم أي برنامج يتناسب مع ظروف المجتمعات العربية
  .عليها الزمان

 
  في الوعي العربي. حالة إنكار تامة وثابتة. دان العربي اسرائيل دولة ال مكان لهافي الوج

الواقعية العربية إما أن تكون . واقعية الوجود الصهيوني تفرض نفسها.  ال مكان لإلنكار
إستسالمية كما حدث لبعض الدول العربية منذ كامب دايفيد حتى اليوم، وإما أن تكون 

ّوهي ال بد . حسب موازين القوى حين تنهض المجتمعات العربيةطوباوية تقرر األمور 
ًأن تنهض عاجال أم آجال ً. 

 
ًالمهم أن الوعي العربي أرقى من حالة اإلنكار لدى مقاومات تعتبر نفسها راهنا في حالة 

هي أشبه باالبتزاز لمشاعر . هي تبني اعتبارات االنتصار على حاالت جزئية. انتصار
ٍوجدان األمة الرافض رفضا كليا لوجود اسرائيل الصهيونية عاص على . األمة ووجدانها ً ً

يقر بالهزيمة . ُالوعي العربي يبنى على الوقائع بغض النظر عن الوجدان. االبتزاز
ًمن ال يقيمون وزنا للتمييز بين الوجدان والوعي، ومن يدرجون . ويعمل للخروج منها

في أمر اليوم، وينكرون ميزان القوى، أنفسهم في خانة المقاومة، يعتبرون النصر 
ال يأبهون إال لما ال . يجهلون مجتمعاتنا وجوانيتها. وينكرون الهزيمة، وينكرون الواقع

ال يدركون أن ادعاءات النصر . ال يدركون أن االنسان عميق الغور. يطفو على السطح
 يهمهم النصر أو االستسالميون الذين ال. الملتبس مقطوعة الوشائج بشعوبنا ومجتمعاتنا

 .ًالهزيمة، والالهثون وراء إسرائيل هم أيضا مقطوعو الوشائج بشعوبنا
 
 

الوعي هو في صنع هذه . ّالوجدان في طبيعتنا وفي العناصر التي تتكون منها هويتنا
هو . وجودنا البائس ال يتيح لنا صنع الهوية والمستقبل. الهوية، وفي صنع مستقبلنا معها

عندما يخرج وجودنا من بؤسه . ّالدول المتصالحة أو المطبعة مع اسرائيلما تستفيد منه 
ويتحرر وعينا من الواقعية االستسالمية، ستحال األنظمة العربية المتصالحة والمطبعة 

 .مع اسرائيل الى مزبلة التاريخ
 

الظروف الموضوعية عامة خلقتها األنظمة التي تقود . الوعي السائد يقرر الوضع السائد
وال تأبه . منظومة ال تعرف شعبها، ولم تتغلغل يوما الى وجدانه. ألمة ضد نفسهاا

تعتبر أن مجتمعها . تستعين بالقوى األجنبية. تلجأ لالستبداد. ترى نفسها ضعيفة. لوجوده
ال سبب لوجوده سوى الطاعة واالستسالم لها، فإذا استسلمت إلسرائيل، فإن شعبها 

ال يستسلم الوجود وال . سه، لكن بالقوة والقسر واإلكراهسوف تفعل الشيء نف) شعوبها(
ًالوعي الذي يظهر سائدا . يستسلم الظاهر. ال يستسلم المكبوت. يستسلم الوعي. الوجدان

  . هو وعي األنظمة
  

ّيتلخص البؤس العربي أن الموجود أو الوجدان، المعبر . الوجود والوجدان ال يظهران
ًكثيرا . لوعي ملك األنظمة وهي تمليه على مجتمعاتهاا. عنه، يعجز عن مصادرة الوعي

ما ال يتطابق خطاب السلطة أو الوعي السائد الذي تنشره السلطة مع وجدان شعوبها؛ 
في وقت تخاف . خاصة إذا كان ذلك يتطابق مع رغبات القوى الكبرى التي ترعاها

 ما بين االمبريالية تختار. أنظمة فاقدة السيادة الفعلية. األنظمة مما تبطنه شعوبها
. األميركية التي تعتقد أنها تحميها، وبين ايران التي تعتقد أنها خطر عليها أو تهددها

أعلنت أنها ال يهمها وجدان شعوبها؛ . اختارت االمبريالية األميركية بكل صفاقة ووقاحة
 دلتها 2011وإن كانت تريد أن تعرفه، فإن ثورة . هذا الوجدان الذي لم تعد تتعرف عليه

ّأنظمة تريد االحتماء من شعوبها، وال بد لها من حماية خارجية من شعوبها . عليه
إسقاط النظام العربي .  شعار إسقاط النظام2011والشعوب العربية التي رفعت في ثورة 

هي أنظمة في األساس تخاف شعوبها، وتخاف من نفسها ان هي . من المحيط الى الخليج
. ال ننسى أن دول الخليج العربي قليلة السكان. عبرت عنهسايرت هوى شعوبها، أو 

اإلكثار من العمالة . ومهما كان هواهم، إال أن العمالة األجنبية أصبحت أكثرية السكان
ُاألجنبية هو أيضا حماية من شعبها لدى أكثرية أجنبية تعامل بما يشبه العبودية، وال تبالي  ً

قوتها اليومي، وبعض المدخرات التي ترسلها الى في وجودها الخليجي إال بما يؤمن لها 
 .عائالتها ذات الفقر الشديد والقاطنة في آسيا

 
هي أنظمة تخاف من مجتمعاتها العربية، ومن المجتمعات 

بل هي على استعداد كامل للتخلي عن عروبتها في . العربية كافة
ا كما حولت السكان لديها بالقمع الى م. سبيل البقاء في السلطة

يشبه العبيد، وتمارس هي دور العبد لدى حماتها االمبرياليين 
فلسطين قضية عربية وهي تخيفهم، كما . واسرائيل من بينهم

تخيفهم العروبة، ألن عروبة الشعوب العربية ال تؤكد نفسها إال 
  بالسير على طريق الحرية، نقيض االستبداد الذي يتماهى مع كل

اخترعت هذه األنظمة التي هي قليلة .  يخاف من شعبه نظام، قليل السكان أو كثيره،
ًذلك تحسبا لطوارئ تفرضها عروبة . السكان، خلطة ديمغرافية، ركيزتها غير العرب

  ).والمجتمع العربي عامة(مجتمعاتها 
 

ّالخطاب المعلن لهذه األنظمة المعترفة بإسرائيل والمطبعة معها هو أن ذلك يساهم في 
  ال ننسى أن السادات مهد لزيارة . ة للشعب الفلسطينيـــنه يؤمن العدالة السالم، أو أــعملي

  وق الشعب الفلسطيني،ــالم وعن حقــامب دايفيد بالحديث المستمر عن الســـالقدس قبل ك
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دفع ثمن ذلك حياته، مع صعود اإلسالم السلفي .  واحتمى بالدجل حول االنتماء اإلسالمي
ومع إعالن الجامعة العربية في . 1982ي قتله في عام ّوالدين المتطرف، في مصر، الذ

 القبول بمبدأ السالم مقابل األرض، أمعنت اسرائيل بضم أرض 2002مؤتمرها عام 
هو السالم . كأن معنى السالم لدى اسرائيل هو السالم من جهة واحدة. الضفة ثم الجوالن

ظمة العربية على السلطة، ًبمعنى أن ال تشن حروبا ضد الدول العربية، وأن تحافظ األن
ًعلما بأن بقاء السلطة صار مقرونا بالقمع واضطهاد المجتمعات العربية هو سالم . ً

مقرون بالذل وأخذ الصور مع الرئيس األميركي في البيت األبيض وتحت إبطه رئيس 
 .وزراء اسرائيل، وتحت قدمه زعيم الدولة العربية المعترفة باسرائيل

 
السالم داخل الذات العربية . ت العربية، بينها وبين أنفسها، مفقودالسالم في المجتمعا

ليس الفناء با على الطريقة . ُالذات العربية أو ما يسمى الهوية معرضة للفناء. مفقود
الصوفية، بل االندثار العربي مع بقاء اللغة كلغة القرآن، يقرأه معظم الشعوب اإلسالمية 

على كل حال، ميزة كل دين أن . ال يفهمون اللغة العربيةوال يفهمونه، ألنهم باألساس 
أتباعه ال يفهمونه، بل تفهمه نخبة من المثقفين ورجال الدين، والعامة أتباع، بحكم 

  .ّالعصبية أو التعصب
 

يعرف كل منهما ماذا . ًيعتمد السالم، كي يكون حقيقيا أن يتم بين شعبين، باألحرى دولتين
تفعل اسرائيل واالمبريالية كل ما . ستقرار ليعرف ماذا يريديريد ويتمتع بنوع من اال

؛ وكل الدول غير العربية المساهمة في .بوسعهما كي ال يكون هناك استقرار عربي
يتطلب السالم قبول كل شعب من الشعبين بما . الحروب األهلية العربية، كلها امبريالية

لفعل؛ اسرائيل لم تقبل غداة القمة العربية العرب يقبلون بأقل ما لديهم، وقد قبلوا با. لديه
شنت اسرائيل الحرب على . ُ، حين أطلقت مبادرة غير مسبوقة2002ومبادرتها عام 

تعتمد . ّقتل االسرائيليون قبل ذلك رئيسهم الذي وقع في أوسلو. العرب في اليوم الثاني
، أي مفاوضات ”معملية السال“ُاسرائيل على سياسة اخترعها األميركيون، هي ما يسمى 

في قضم األرض، وتمضي الدولة ” المتطرفون“ال تنتهي في حين يمضي االسرائيليون 
على األقل تستطيع اسرائيل أن تحدد مجالها الجغرافي، حتى . االسرائيلية في ضمها

يعرف العرب والفلسطينيون ما هو الكيان الذي يتفاوضون معه وما هو السالم الذي 
 .يقرونه معه

 
تعرف اسرائيل أن وجودها . ر العرب مبدأ السالم ولم تقرر اسرائيل الرضى بهلقد قر

لم تفعل . ربما رضوا بذلك في وعيهم. يرفض العرب بوجدانهم وجودها. أمر صعب
يفترض بها أن تسترضيهم . ًاسرائيل شيئا إال لتعميق الهوة بين وجدان العرب ووعيهم

تشارك اسرائيل األنظمة العربية في قمع . هممقابل األرض، لكنها ال تفعل إال ما يستفز
جعلت اسرائيل من . وذبح الشعوب العربية؛ وكأنهم متفقون على إذالل هذه المجتمعات

كما . في االستبداد والقمع وارتكاب المذابح بحق المجتمعات العربية” دولة عربية“نفسها 
أصبح الوجدان . رائيلاألنظمة العربية تحكم شعوبها باالرهاب والقمع، كذلك تفعل اس

إسقاط النظام : األولويات كثيرة لدى هذا الوجدان. ًالعربي يعتبر اسرائيل واحدا منهم
ال نعرف إذا كان المقاومون السرائيل يريدون . واحد منهم، إسقاط اسرائيل واحد منهم

ّوال نعرف إذا كان المطبعون مع . إسقاط نظامها أو إسقاط دولتها، أو إسقاط شعبها
رائيل يعترفون بها كما هي أو كما تريد هي أن تكون بغض النظر عن الكالم المبهم اس

عدم اإليضاح سببه وضع . ّالسؤال نفسه يوجه الى المقاومين والممانعين. حول السالم
سببه من طرف اسرائيل فائض قوة ليس معروفا . ًووعيهم األكثر بؤسا. العرب البائس
 .الى متى يدوم

 
 أن استنجد حكام عرب محليون بدول أجنبية من أجل الدعم في السلطة، حدث في التاريخ

كما في أيام الحمدانيين؛ وزراء مصر الفاطمية استدعوا قوى الفرنجة الصليبيين الى 
هؤالء الحكام العرب . القاهرة؛ ملوك الطوائف استنجدوا بأراغون وقشتالة وغيرهما

المعروف أن .  من التهديد اإليرانيًالذين يستدعون اسرائيل، يزعمون أن ذلك خوفا
دول . الواليات المتحدة وبريطانيا كانتا كل واحدة منهما تحميها ضد أي تهديد خارجي

لكنها حكومات، . أما كانت تلك الحماية كافية؟ وهي مستمرة. هي في األصل محميات
البالد مهما ادعت، فإنها ترى الخطر األكبر من شعوبها، التي صارت ربما أقليات في 

أما أن يقال أنه اعتراف وتطبيع من أجل السالم، فهذا استخفاف بعقول . التي تحكمها
ًلو قالوا أنهم يريدون اسرائيل عضوا في الجامعة العربية لكان األمر أشد وقعا. الناس ً .

كان يمكن أن . على كل حال األمر مشكوك فيه أن تقبل اسرائيل الجلوس مع نكرات
اسرائيل تمعن في االغتصاب وهم ! كان مجانيا. ء مكسب من أي نوعيكون االعتراف لقا

 .يمعنون في االعتراف واالستسالم
 

أال يستحق مطلب الدولة الواحدة في فلسطين التاريخية، دولة يهودية وعربية، البحث كي 
ًيكون بديال؟ اسرائيل لم ولن تنفذ حل الدولتين رغم اإلقرار به دوليا  بما في ذلك (ً

لكن . واسرائيل ستكون في مأزق تجاه حل الدولة الواحدة الديمقراطية). ات المتحدةالوالي
. ”صفقة العصر “ًاستسالم بلدان عربية يراد له أن يكون دون مقابل لكي يكون جزءا من

 صفقة من طرف واحد

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 الموسيقى الفارسية ستاذ رحل المطرب اإليراني، دمحم رضا شجريان، الملقب با

ودفن صباح الجمعة في .  أكتوبر8، عن عمر يناهز الثمانين عاما يوم الخميس المعاصرة
مقبرة بهشت زهراء في طهران، ونقل جثمانه بالطائرة إلى مدينة مشهد ليدفن قريبا من 

 .قبر الفردوسي، الشاعر الملحمي ومؤلف ملحمة الشاهنامة، بناء على وصيته
 

ًكما كان خطاطا، . ان موسيقي ومغني على االسلوب اإليراني األصيلدمحم رضا شجري
ًورئيسا للمجلس األعلى لدار الموسيقى اإليرانية، ومؤسس مجموعة شهناز، ومخترع 

كما نشط في تالوة القرآن، وكانت الصالة الربانية أشهر تالواته . عدة آالت موسيقية
بل منظمة التراث الثقافي والحرف تم تسجيل هذا العمل كعمل وطني من ق. القرآنية

اليدوية والسياحة االيرانية قبل ان يمنع نظام الماللي اغانية من البث في االذاعة 
حد أهم فناني الموسيقى في والتلفزيون في السنوات االخيرة ، صنفته صحيفة فانكوفر كأ

شجريان، أقام دمحم رضا . ً صوتا في العالم50 كأحد أفضل 2010، واختير سنة العالم
بالتعاون مع داريوش بيرنياكان ومرتضى عيان وجمشيد عندليبي ، حفالت موسيقية في 

اصدر البومات خارج ايران، في باريس وكندا، واميركا مع . جوالت أوروبية وأمريكية 
كما اصدر مع ابنه همايون عدد . ًفرقته جنبا إلى جنب مع دمحم رضا لطفي وماجد خلج 

 .قية الغنائيةمن االلبومات الموسي
 

 ، وافق أعضاء مجلس مدينة طهران على اقتراح بتسمية شارع في 2009في أبريل 
وفي العام نفسه، قدم مهرجان الموسيقى التابع ". دمحم رضا شجريان"المدينة باسم 

وأعلنت لجنة . لمحمد رضا شجريان" إله الموسيقى"لمؤسسة اآلغا خان جائزة خاصة 
هو دوره المستمر في إثراء "  سبب منح هذه الجائزة له، :تحكيم المهرجان في بيان

التراث الموسيقي اإلنساني وإتقانه الفريد للموسيقى وتأثيره االجتماعي كموسيقي ومعلم 
 ".في إيران وخارجها

 
السنة الثالثة لألدب " في حفل بعنوان 1910ومنح شجريان جائزة بيتا االميركية في عام 

معة ستانفورد بالواليات المتحدة، وحصل ايضا على جائزة في جا" والفنون الفارسية
ًودبلوم فخري من اليونيسكو، تمنح هذه الجائزة كل خمس سنوات لفنان يسعى جاهدا  ُ

وسبق وان حصل دمحم رضا شجريان على جائزة موزارت من . للترويج لثقافة وفن بالده
 ألبومات موسيقية 5م ترشيح  وتمنح هذه الجائزة كل عام ، بعد ان يت2006اليونسكو عام 

  .من قسم الموسيقى الكالسيكية
 

وكانت وزارة الثقافة الفرنسية قد منحت الموسيقار والمغني شجريان وسام الفارس 
 . في حفل رسمي في السفارة الفرنسية في طهران2014االستحقاق الوطني في تموز 

 
 والموسيقى، ومن بين تالميذه، دمحم رضا شجريان لديه العديد من التالميذ في مجال الغناء

مطربون مشهورون مثل إيراج بسطامي ومظفر شافعي وحسام الدين سراج وحميد 
لحينه وغنائه لشعراء صوفيين وعرف بت. رضا نوربخش وعلي جهاندر وابنه همايون

   كبار
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 بعد فشل لقاء كامب ديفيد، 2000ريف عام يحتفي البعض بأحداث الضفة خ 

إن هذه . وتطوراتها في العام التالي على انها انتفاضة ثانية، وتذكار بالمقاومة المتألقة 
الرؤية ثمرة غياب النقد الذاتي والمراجعة النقدية في النشاط السياسي الفلسطيني، هذه 

ان .  االنتكاسات والنكبات الظاهرة المتأصلة في الوعي السياسي والمتسببة في تكرار
 كانت شل قدرات المقاومة الفلسطينية وإقعادها عن 2001-2000اخطر نتائج أحداث 

ال أحد ينكر أن العدوان اإلسرائيلي أحرز نصرا . تعطيل المشروع االقتالعي الصهيوني 
كاسحا في مواجهة غير متكافئة استدرج اليها الطرف الفلسطيني بعفويته واليقظته 

انب الفلسطيني ، في الصراع وكانت خاتمة المواجهة المسلحة تثبيت الج. عاليتهوانف
، وشل مقاومته عقدين من الزمن ليمضي خاللهما اجتياح الضفة وشطب مناطق رالدائ

ُالسلطة ثم الشروع بتهويد القدس الشرقية ، عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، والتغول 

اصر المناطق السكنية الفلسطينية ويحيلها جزرا متناثرة باالستيطان في أرجاء الضفة ليح
في بحر االستيطان اليهودي الممنهج والهادف القتالع الوجود الفلسطيني من الوطن من 

  .خالل التضييق على أصحاب البالد األصليين بهدف حملهم على الرحيل
 

اي أزعر، تصور رجال يحمل كرامته وإنسانيته يمضي بسوق المدينة والتقى به قبض
الرجل، وقد استفز، لم يعد أمام . َّمحرض او مأجور؛ وشرع يسفه الرجل بالسباب والشتم

ُخيارات، بانفعالية تفقد الصواب يرفع يده يريد إسكات القبضاي السفيه؛ فرصة ينتظرها 
السفيه ، يمسك اليد ويلويها ويطرح الرجل أرضا وسط صراخ أمام المتجمهرين يشكو 

، انه تعرض للعدوان؛ بينما و واقف يتحدث باعتزاز للمتجمهرينه !من عدوان الرجل
المعتدى عليه ملقى أرضا يريد أن يلملم نفسه ويتمنى لو لم يعرفه احد وينسل من امام 

  .الجمهور وقد فقد هيبته
 

قد يملك البعض رباطة الجأش وقوة اإلرادة فال يستجيب للسفاهة وينجو بنفسه من مكيدة 
المؤسف أن الجانب الفلسطيني لم يكن من هذا .  صاحب العضالتينفذها القبضاي

، نجحت في أداء دور القبضاي السفيه 1938؛ إسرائيل باستفزازاتها منذ العام .النمط
مفتول العضالت ومرغت هيبة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وهي تمثل دور 

ل غابت من الجانب في جميع المواجهات مع إسرائي. الضحية والدفاع عن النفس
الفلسطيني اليقظة ورباطة الجأش واإلرادة المستقلة؛ انساقت الجماهير وقياداتها السياسية 

 وأسرائيل تغتال الفلسطينيين بالجملة 1938منذ العام . بانفعالية خلف السفاهة الصهيونية
لين والمفرق، وتثير انفعاليتهم وتجرجرهم الى صدامات مسلحة غير متكافئة وغير مؤه

للمواجهة وتكون الغلبة إلسرائيل وتتوفر لها الفرصة لقضم المزيد من األرض 
  .الفلسطينية

 
في غياب العقالنية يغيب النقد الذاتي والمراجعة النقدية؛ تستبد االنفعالية تسبق التعقل 
وتعربد عفوية االستجابة لالستفزازات غير المحسوبةح بينما الكوارث المترتبة تحسب 

تلك هي بعض أعراض تخلف ثقافي واجتماعي . رية وتعاسة حظ مزمنة نازلة قد
الرئيس الفلسطيني يردد في كل مناسبة اننا لن نكرر األخطاء ، ولن . وسياسي مزمن
لكن الجماهير، التي لم تدخل مدرسة الحداثة العقالنية والتفكير . نغادر أرضنا 

نا متتالية تحت سطوة الحكم االستراتيجي، تتصرف بغريزة الخوف التي الزمتها قرو
، .السلطوي، تفقد الصواب حين تباغت بالجرائم اإلسرائيلية المدبرة بإتقان وتخطيط

يتطلب النهج االقتالعي التوجه الى الجماهير . وتنسى ضرورة الثبات على األرض
الشعبية بالوعي العلمي والتفكير النقدي والثقة بالنفس واليقظة ورباطة الجأش، وكلها 

  .تصر بالتحديث الثقافيتخ
 

لذلك فإن تحديث الوعي الشعبي بإدخال التفكير العلمي والمحاكمة العقالنية للطوارئ 
والملمات باتت ضرورات ملحة وشرطا ال بد منه في المواجهة الالحقة مع المخططات 

كيف غابت شروط المحاكمة العقالنية للطوارئ، وعم  .االقتالعية الجاري تنفيذها
نتناول المنازلة األخيرة قبل عشرين عاما التي نحيي ذكراها و نمجدها مأثرة أسفرت؟ ل

  !كفاحية
 

خطط إيهود باراك رئيس الوزراء العمالي للدعوة الى لقاء كامب 
ديفيد كي يجبر قيادة المنظمة على االنصياع لمشيئة إسرائيل 
بالمفاوضات وإال فالقوة جاهزة؛ ولما رفضت قيادة عرفات 

اك المدعومة من قبل الرئيس األميركي بيل كلينتون، عروض بار
ْاطلق الحليفان اكذوبة تنازالت باراك السخية ورفض عرفات لها 

ادعت إسرائيل دور الضحية . نظرا لرفضه السالم مع إسرائيل
  ة ال يوجدـــاء السياســـعت في فضـــارتف. المضطرة لرد العدوان

انتظمت مظاهرات جماهيرية بالضفة !! الم شريك فلسطيني إلسرائيل في عملية الس
لم تسفر . 1993والقطاع احتجاجا على مفاوضات عقيمة بدأت منذ توقيع أتفاق أوسلو 

المفاوضات عن دولة فلسطينية خالل خمس سنوات، كما اتفق في أوسلو، وابتلعت 
هود إي. مشاريع االستيطان أثناء التفاوض مساحات شاسعة من أراضي الدولة الفلسطينية

. باراك ونتنياهو وأريك شارون لم يوافقوا على اتفاق أوسلو وصمموا على إفشال االتفاق
د غروسمان، من حاشية في إسرائيل الى الحملة ونشر الروائي ديفي" جيش الثقافة"انضم 

اجلس في الصالة وارى صور الفلسطينيين في : بصحيفة نيويورك تايمز ،إيهود باراك
  !!رفات الذي رفض السالم مع إسرائيلغزة يتظاهرون دعما لع

 
 األميركية ضربة مميتة لمعسكر السالم في إسرائيل؛ –ِسددت الفرية اإلسرائيلية 

والغريب أن الوفد الفلسطيني الى كامب ديفيد صمت حيال ترويج الفرية؛ غابت عنه 
لقيادة لم تكشف ا! تماما المؤامرة المحبوكة تنفذ خيوطها لإليقاع بالقضية الفلسطينية

الحين صرح في ذلك . الفلسطينية اال في وقت الحق عن العرض اإلسرائيلي المتهافت
، بوش االبن، أن عرفات مشكلة وليس الحل، وبدات عزلة الرئيس الميركي الجديد

وصرح إيهود باراك أكثر من مرة ان إقامة دولة بجانب إسرائيل . عرفات بناء عليه
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رات السلمية بالقوة واجه باراك المظاه. ة لدولة إسرائيلغربي النهر بمثابة بداية النهاي
، لدرجة أن األمم المتحدة انتقدت اللجوء المفرط للقوة المسلحة في مواجهة المسلحة

ثم صب باراك الوقود على النار وسمح لشارون القيام بجولة في باحة . مظاهرات سلمية
ة السالح، خالفا لما كانت عليه تطلع الثنائي لسحق المقاومة الفلسطينية بقو. األقصى
  .1987انتفاضة 

 
بعفويته وغياب يقظته الثورية والقطيعة مع التفكير : ال مانع من التكرار في هذا السياق

االستراتيجي، يسهل استدراج الشعب الفلسطيني الى المواجهة المسلحة كلما أرادت قضم 
صية الفلسطينية وقبضوا على حلل اإلسرائيليون الشخ. المزيد من األراضي الفلسطينية

ٌسمات التخلف كي يسخروها بمكر ودهاء في المواجهات المقدرة سلفا؛ تخلف في اإلدارة  ُ
ٌوتخلف الحكم وتخلف جميع قطاعات الحياة االجتماعية ُ .  

  
مهرت إسرائيل في التمظهر بدور الضحية وعرض عملياتها العسكرية حروبا وقائية او 

تثير الخواطر مستغلة انفعالية الردود العربية وعفويتها مع تستفز و. دفاعا عن النفس
  . غياب اليقظة والتفكير االستراتيجي والقرار الجماعي

  
ويكون االنجرار الى المغامرات الحربية بقرار فردي مزاجي لم ياخذ في االعتبار 

 ففي حرب. دخول صراع في حالة عدم تكافؤ وأحيانا بدون استعداد! الوقائع القائمة
 أراد بن غوريون ضم مناطق الى دولة إسرائيل والقيام بتطهير عرقي 1947-49

 -ألراضي الدولة وواد الدولة الفلسطينية؛ بعد أقل من شهر من صدور قرار التقسيم
ليل قرية الخصاص  دخلت وحدة عسكرية بقيادة ييغئال آلون منتصف ال-1947نوفمبر 

لم تكن صحيفة نيويورك تايمز قد . االستراتيجية وراحت تنسف البيوت على النائمين
  . التحقت بمخططات الصهيونية؛ احتج مراسلها الذي صدف وكان قرب العمليات

  
. اتصل ببن غوريون الذي أنكر الحادث، ثم تراجع األخير امام إصرار الصحفي واعتذر

جريمة اقترفت بتصميم . الجريمة من العمليات العسكرية الناجحةبعد أشهر قليلة سجلت 
التقط الظاهرة قيادة عصبة التحرر الوطني، حدسوا بالخطر، . قبل مجزرة دير ياسين

، بل تطهير عرقي من خالل صراع مسلح  أن الخطر الماثل لم يعد التفسيمواستنتجوا
لصراع نكبة دمرت المجتمع أثبتت األيام صدق التوقع وبانت نتيجة ا. غير متكافئ

ورغم كل هذا ما زال قرار العصبة ومواقف الشيوعيين كافة عرضة للنقد . الفلسطيني
  .واإلدانة المغرضة

 
 كانت الغاية تهيئة الظروف الستكمال المرحلة الثانية من توسيع 1967وفي حزيران 

ة فقد عهد الى ونظرا ألن الحرب تمت بصورة خاطف. الدولة وتنفيذ عملية تطهير ثانية
؛ لم تتراجع اوضات غطاء لعملية توسع استيطانياستعيض بالمف. االحتالل إنجاز المهمة

، تواصل التعسف بد حسن نية تجاه الطرف الفلسطينيإسرائيل عن االستيطان ولم ت
  .واالعتقاالت وشيد جدار الفصل العنصري في ظل مفاوضات عبثية

 
اراك بحل الكنيست ودعا الى انتخابات في شباط ، فقد أمر إيهود ب2000أما في العام 

، حيث فاز حزب شارون وألف الوزارة، ومضى ينفذ خطة بحق المقاومة بقوة 2001
شمل إرهاب الدولة بقيادة شارون جميع أجزاء الضفة، بحيث جمد المظاهرات . السالح

تسمح لم . السلمية وكل التحشدات االحتجاجية ضد نهب األراضي وتوسيع االستيطان
 إذ  وهذا درس لم يتم استيعابه؛. إسرائيل بالمقاومة السلمية تواكب المقاومة المسلحة

وجه شارون طائرات األباتشي ! يتردد على ألسنة كثيرة اللجوء الى جميع أشكال المقاومة
  . تضرب أحياء المدن والمخيمات15وطائرات إف 

 
ازلة مسلحة غير متكافئة، أدركت فصائل المقاومة المسلحة انها مستدرجة الى من

شرع حملة . وحاولت التهدئة ؛ غير أن شارون لم يسمح لها ان تفلت من قبضته المسلحة
، أحد كوادر فتح في بتدئت باغتيال الدكتور ثابت ثابتاغتياالت ضد كوادر الفصائل ا

ًتحليل الشخصية الفلسطينية وضع تحت تصرف شارون قيمة االنتقام تحكم . طولكرم
، واحدة تلو أخرى الى عمليات انتقامية تمثلت في استفز المنظمات. لفلسطينييننشاط ا

  . عمليات استشهادية في مناطق مدنية بإسرائيل
  

لم تكن الفصائل تعرف أن ميديا الغرب تواطأت مع شارون، تتجاهل عملياته المسلحة 
ية بين ضد المسالمين وتنشر على اوسع نطاق وبمشاهد مثيرة العمليات االستشهاد

كتبت في هذا المجال كاثلين . المدنيين في أحياء القدس ومدن أخرى داخل إسرائيل
كريستيسن، وهي محللة أخبار سابقة بالسي آي إيه، تفضح التواطؤ مع شارون والتستر 

، من قبل الميديا في أميركا وهيئة اإلذاعة البريطانية،  العمليات العدوانية اإلسرائيليةعلى
  .ن ، الى جانب منابر اإلعالم اليمينيةوصحف الغاردي

 
تضافرت في المقاربة اإلسرائيلية للصراع المكائد والسالح المتفوق واستثمار سمات 

  .التخلف في الشخصية الفلسطينية، والعالقة العضوية مع امبريالية الغرب

وفتحت . كان قادة المقاومة المسلحة مزهوين بردود أفعالهم على االغتياالت اإلسرائيلية
زلزلة "و" بتعليم شارون درسا ال ينسى"قناة الجزيرة شاشاتها لقادة المقاومة يتوعدون 

 11استمرت االغتياالت والتفجيرات االنتحارية حتى "! األرض تحت أقدام إسرائيل
 حين حدثت التفجيرات بنيويورك واتهام المسلمين بالوقوف خلفها وبالنتيجة 2001أيلول 

اإلرهاب ستارا للعدوان على العرب والمسلمين في منطقة الشرق شيوع ثقافة مقاومة 
هناك دالئل قوية على معرفة قادة إسرائيل سلفا بالتفجيرات، وهناك ما يثبت أن . األوسط

ّالموساد اإلسرائيلي هو المخطط والمنفذ للتفجيرات، كي يحمل مسئوليتها للعرب 
نجحت الخطة . لحروب العدوانيةوالمسلمين، ولكي يسمح لليمين األميركي ممارسة ا

دمغت المقاومة الفلسطينية . بالكامل، وتقدم شارون ليقول عندي ابن الدن إرهابي
في هذه األجواء استباح جيش . باإلرهاب وباتت مشكلة الشرق األوسط امن إسرائيل

االحتالل كامل الضفة الغربية وشطب نتائج اتفاق أوسلو وتوغل في األراضي الفلسطينية 
دامت حمالت التضليل حتى عدوان . اصر التجمعات السكنية بالمستوطنات اإلسرائيليةيح

، حيث تكشفت إسرائيل تمارس 2008 على لبنان والعدوان على غزة عام 2006تموز 
  .العدوان ونهج االقتالع تحت ستار محاربة اإلرهاب

 
اك أن المقاومة اآلن، وقد تقرر تنظيم مقاومة شعبية بالضفة الفلسطينية، يتوجب إدر

الشعبية حراك جماهيري ديمقراطي يدخل الجماهير المغيبة في النشاط السياسي، في 
خضمه تتثقف الجماهير الواسعة وتدخل عنصر إيجابيا في صناعة المستقبل وتقرير 

التربية السياسية والثقافية من خالل الحراك الجماهيري كفيلة بالتوعية بحيث . المصير
وترد على المشاريع االستيطانية واالقتالعية من تلقاء ذاتها وبقناعتها تتحرك الجماهير 

الواعية المستنيرة؛ وبالنتيجة تتعاظم القوة الذاتية للمقاومة الفلسطينية ويتبدل ميزان 
شهدنا . النشاط الجماهيري أقدر الفعاليات استنفارا للتضامن مع الشعب الفلسطيني. القوى

  . 1987المثال في انتفاضة 
  

والحراك الشعبي أكثر من اجتماعات او لقاءات يحضرها كوادر حزبية، علما ان لقاءات 
والحراك الشعبي ال . من هذا القبيل ضرورية لتبادل خبرات العمل في أوساط الشعب

الحراك الشعبي نضال ضد الخطر . يقبل القيادة األوامرية، وال اإلدارة المزاجية
 أجل التغيير االجتماعي، يوفر للجماهير مكاسب الخارجي ونضال في نفس الوقت من

  . تحرص على الحفاظ عليها وتكريسها في واقعها االجتماعي
  

الحراك الشعبي طبع الموجة األولى للنهوض التحرري العربي ثم انطفأ نظرا لعوامل 
أهمها أن النضال الوطني لم يطرح مهمات التغيير االجتماعي، وان أنظمة الحكم الوطنية 

  .ية الحكام وتخلف اإلدارة األبويةتتخلص من قيم العصر الوسيط، وعلى رأسها أبولم 
  

وال يعير االهتمام بمعطيات  النظام األبوي يحتكر القرار السياسي، يجمد النشاط الشعبي، 
، وأبقت الجماهير مجمدة خامدة رلجماهيبعض األنظمة انجزت تحوالت لصالح ا. الوقع

جماهير تتصدي للردة السياسية مع تغير األوضاع وتصفية غير مبالية؛ فلم تنهض ال
ي يضاعف من قوة الموقف يتوجب التأكيد أن الحراك الجماهير. المكاسب االجتماعية

  .، وهو الخطوة الوحيدة القادرة على تغيير ميزان القوى بين طرفي الصراعالفلسطيني
 

ة المجرب، وتكرر الدعوة الى القيادة الفلسطينية، في حالة اختالل التوازن، تعيد تجرب
قدمت خبرة نصف .  األميركي–التفاوض دون أن تتلقى وعدا بتغيير الموقف اإلسرائيلي 

قرن من االحتالل أن الدبلوماسية األميركية ساندت االحتالل بقوة وإصرار، وعطلت 
فهل يتغير الموقف . التوصل الى تسوية تلبي الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية

يركي في اللجنة الرباعية التي اقترحها الرئيس الفلسطيني عن الفيثو األميركي ضد األم
؟ وهل من بادرة في برنامج بايدن االنتخابي تسمح بانتظار . دولة بمجلس األمن14قرار 

   نوفمبر القادم؟3ما بعد انتخابات الرئاسة األميركية في 
 

بايدن "، صاالت بجامعة واشنطن بأميركاالميديا واالتأفادت ظريفة بارود، الطالبة بكلية 
ال يقدم خطابا متقدما على خصمة المحافظ؛ وفي شهر تموز امر بشطب كل ما ’ التقدمي‘

نقلت الكاتبة عن توني بلينكين، كبير ". لألراضي الفلسطينيية’ احتإلل إسرائيل‘يشير الى
سرائيل بأي قرار بايدن سوف لن يربط المعونات العسكرية إل"مستشاري بايدن، قوله ان 

بالطبع كماال هاريس  " ،ومضت الى القول". قال هذا الكالم وهو ملتزم به. سياسي تتخذه
بغض النظر عمن : "وخلصت الى القول." أغسطس ما قاله بلينكين/ آب 26أكدت في 

، تجاه نظام األبارتهايد" ال يهتز"سينجح في نوفمبر فالمرشحان بدون شك لديهما التزام 
ال فائدة ترجى من طرح اقتراحات التفاوض بأي صيغة تجري ". ئيلأي إسرا

  .المفاوضات
 

حذر األكاديمي عالم االجتماع، هشام شرابي، ان مصير المجتمع العربي متوقف على 
وهذا احد . مقدرته في التغلب على نظامه األبوي واستبداله بمجتمع ديمقراطي حديث

مل قضايا السياسة والثقافة والتعليم واالقتصاد، الشروط األساس للتحديث الثقافي الذي يش
   لتصدي الناجح للتطاوالت الخارجيةوشرط ا



  

  اليساري
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  ُالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة"ًقيل قديما ً، قول صحيح دائما، أكدته تجربة البشر "َُ

فقد نبتت في غرف الظالم، وفي حضن والدول، أما السلطة الفلسطينية التي ولدت فاسدة 
أوروبية وقوى  -الشراكة االقتصادية واألمنية مع العدو الصهيوني برعاية أمريكية 

ًنفطية في المنطقة واإلقليم، جاءت فاسدة سلفا، ذلك ألن اتفاق أوسلو سئ الصيت كان 
 لكن السلطة ً.ولم يكن سببا" المنظمة"و " الثورة"نتيجة حتمية لنهج الفساد والخراب في 

ِالفلسطينية أسست لمرحلة أخرى، وألنها لم تأت برعاية الشعب الفلسطيني، ولم تولد 
شعبنا . تحت عينيه أو في حمايته، فإن مصيرها سوف يكون الزوال بعد هذا الفشل الذريع

هو الوحيد القادر على خلع الهياكل الفاسدة وكل العقبات التي تعترض مسيرته التحررية 
 .نف طريقه من أجل تحقيق أهدافه الوطنية في العودة والتحريرحتى يستأ

 
 سنة على تأسيسها نخر السوس الصهيوني جسد السلطة 20اليوم، بعد أكثر من 

الفلسطينية الفاسدة وأجهزتها، حتى أدمنته وأدمنها وصار الفساد الفلسطيني الرسمي هو 
هرها واسمها األول واألخير، فال فرق بينهما، الفساد هو شكلها وجو. المؤسسة نفسها

وإال كيف وصلنا إلى هذا الحال ؟ كيف يمكن لمجموعة من األفراد المتنفذين في القرار 
 أشخاص أن يقرروا بالنيابة عن كل الشعب الفلسطيني؟ 10السياسي ال يزيد عددهم عن 

لك ؟ كيف يما أكبر قوتين تتناحرا على السلطةلماذا يجري تصفية القضية الوطنية فيم
ع على القرار شعبنا كل هذا االستعداد للتضحية والقتال والمقاومة وفي الوقت ذاته يترب

 ؟مجموعة من الفاسدين
مالية ، ال مصلحة لها في / ّتمثل طبقة سياسية) القيادة المتنفذة ( ألن : الجواب واضح

ًالتغيير والتحرير واالستقالل الناجز، طبقة كانت فاسدة جدا أصال، ثم غرق ت أكثر في ً

وحل التبعية والرضوخ لالشتراطات الواليات المتحدة والكيان الصهيوني وانتقلت من 
كونها إدارة فاسدة في المؤسسة إلى إدارة للفساد، فال غرابة إذن لو سمعت لسان حال 

 ؟من أين جاءت كل هذه األوساخ: الشعب الفلسطيني وهو يقول في ذهول
 

وهذا مصدر كل . ينية المتعثرة هو الفساد السياسيطالفساد األكبر في الساحة الفلس
انه منبع كل فساد اداري .  والسلطة. ف. ت.الكوارث، يبدأ من قمة الهرم في مؤسسات م

لم يولد غول الفساد السياسي في المؤسسة الفلسطينية دفعة .واخالقي ومالي الى آخره 
ره الهواء النظيف والنقد واحدة، بل بدأ نبتة سامة كبرت مع الوقت في فضاء ملوث يك

ًقيادة تحترف الدجل السياسي فجاءت مطابقة تماما . الصريح وما يرسمه ناجي العلي
هذا النهج الفاسد لم . ًلذلك تشبه كثيرا أي نظام عربي فاسد وهزيل. للنظام الذي أنتجها

ًيجر استئصاله ومواجهته مبكرا، بالنقد والحوار والمحاسبة والعزل الجماهيري، ف تحول ِ
 .إلى شجرة سامة وصار بوسعها أن تأكل األخضر واليابس

 
) الشعب الفلسطيني( ًفسه وصيا على ّبدأ الفساد الفلسطيني الرسمي مذ نصب البعض ن

، دونما العودة إلى "مصلحته الوطنية"وسرقوا إرادته، وحددوا له ماهية وحدود 
ثي تصرف وفق عقلية مؤسسات الشعب أو حتى سماع رأيه، فهذا النهج السئ الكار

فأخذ معه كل الناس إلى خيارات سياسية " طينيةالجماهير الفلس"الراعي والقطيع مع 
ومع كل قطعة يقضمها من الحقوق أو يتنازل عنها تسمى في . عقيمة، كانت كلها خاسرة

 !خازوق وطني كبير: فيما هو في حقيقة األمر! انجاز وطني كبير: قاموسهم
 

" المركزي"، من المجلس الوطني إلى "الثورة" كل مؤسسات تسلطت حركة فتح على
ًواللجنة التنفيذية مرورا بالسفارات والمؤسسات الشعبية وصوال  إلى االتحاد العام لطلبة ً

على مؤسسات وأجهزة السلطة إلى درجة صار يصعب فيها " فتح" هيمنت .فلسطين
قة، حين ال تستطيع التفريق بين التفريق بين الحركة وبين المنظمة، هذه هي السلطة المطل

  .ألن نهج الهيمنة والتسلط أنتج هذا التماهي حد التطابق. الحركة وبين السلطة
  

 إال أن الهيمنة المطلقة هذه ال تظل كذلك وال تبقى على حالها، من قلبها سوف تنشأ 
صراعات وحروب صغيرة وجديدة على المواقع والمراكز فكان من الطبيعي أن تنفجر 

ٍخل السلطة، التي بلعت الحركة والمنظمة وكل عناصر المشروع الوطني في آن واحددا ٍ. 
 

تشظت وانقسمت حركة فتح إلى حركات وتيارات وزعامات وخيارات متناقضة بسبب 
يمنة السياسية المطلقة على هذه الصراعات الصغيرة على المواقع، االصل فيها مرض اله

سياسة االقصاء والهيمنة والبحث عن .  اكثر والتبعية المطلقة لمن يدفع،كل شئ
االمتيازات الصغيرة التافهة بدل حماية المصالح العليا الحقيقية للشعب وتغليب مبدأ 
الشراكة الوطنية وتعزيز الوحدة، جعلت قيادة المنظمة تذهب إلى المزيد من الوحل 

اسد يبرر كل جرائمه ، صار الف)لتعاون االمني مع العدو الصهيونيا(ًوالتيه، وصوال إلى 
السياسية، بما في ذلك طعن المقاومة في ظهرها واالستئثار بالقرار السياسي ويعتبر هذا 

 !."الموضوع وجهة نظر"
 

وبدل أن تعتبر نفسها . حركة حماس في غزة لم تستفد بدورها من تجربة حركة فتح
ّساس قدمت نفسها ًجزءا ال يتجزأ من حركة وطنية فلسطينية متعددة وتناضل على هذا األ

ًبديال للمنظمة ولحركة فتح ، ممثال ً شرعيا وحيدا للشعب الفلسطينيً ومع امتالكها ! ً
للسلطة، أو لكل السلطة في قطاع غزة، رأينا بالتجربة الحية الواقعية أنها جاءت من نفس 

 .لطةغة االستبداد والقهر، قفا السذاتها، هي الوجه اآلخر لثقافة ول" الفتحاوية"الطينة 
 

إن الصراع بين تيارات متنفذة في كال الفصيلين، أساسه مصالح 
فال يوجد . م نهج التفرد والتسلط على القرارطبقية وسياسية يخد

بينهما أي صراع حقيقي إلعادة االعتبار للمشروع الوطني 
 ال –ًالفلسطيني مثال، أو كيف نبني جبهة وطنية فلسطينية موحدة 

 ال يؤمنا بالشراكة الوطنية، سيما بعد ان  أن الطرفن-سمح هللا 
جرى تطويعهما في حرب التنافس القائمة بين اقطاب معسكر 
واحد في االقليم عنوانه من يخدم سياسات الواليات المتحدة 

 !االمركية
 

ألن طبقة البرجوازية والكومبرادور . اسي الفلسطيني جذره طبقي بامتيازإن الفساد السي
هذا الفساد هو أحد أهم أسلحة . ية الشعب باعتبارها صفقة وامتيازالمالي تتصرف مع قض

والنهج الذي يتكأ عليه النظام العربي . ي حربه على شعبنا وامتناالعدو الصهيوني ف
يعمد الكيان الصهيوني وحلفائه على . مع طبقة فلسطينية ماجورةالرسمي في عالقته 

نية الضعافها وتشتيتها وادخال الشعب توسيع ونشر الفساد الشامل في مؤسستنا الفلسطي
وعليه تصبح مهمة مواجهة و محاربة .  حيفاالفلسطيني في طرق التيه التي ال توصله الى

الفساد السياسي في المنظمة والسلطة واالحزاب الفلسطينية ومؤسساتنا عموما مسؤولية 
   ة ومهمة نضالية وأخالقية بامتيازوطني
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  )ُاالستراتيجية تبنى على الواقع والمستقبل وليس على الماضي  (  
 

حتى نعرف عمق التحوالت السياسية في العالم العربي في الجانب المتعلق بالصراع 
اإلسرائيلي نقارن بين ما جرى عندما قام الرئيس المصري دمحم / العربي أو الفلسطيني

، 1979معاهدة صلح أو سالم مع الكيان الصهيوني أنور السادات بزيارة القدس ثم توقيع 
في . معه) اتفاقية سالم(- اإلمارات والبحرين–وما يحدث اآلن من توقيع دولتين عربيتين 

الحالة األولى قررت الدول العربية نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس، 
م العربية منددة بالتطبيع، ومقاطعة مصر، وخرجت مظاهرات مليونية في أغلب العواص

من طرف 1981 أكتوبر 6وبعد ثالث سنوات تم اغتيال السادات في حادث المنصة في 
  . جماعة متطرفة مصرية بتهمة الخيانة ألنه طبع واعترف بالكيان الصهيوني

 
أما اآلن فالتطبيع يتم مع دولتين ليست في حالة حرب مع الكيان الصهيوني، وجامعة 

 تبارك التطبيع، وغالبية الدول العربية صامتة إن لم تكن موافقة، والقيادة الدول العربية
الفلسطينية تقف شبه وحيدة ليس في مواجهة الدولتين المطبعتين بل في مواجهة عديد 
الدول العربية الصامتة أو المعارضة للتطبيع بتحفظ، والجماهير العربية منشغلة بهمومها 

في الحالتين كانت . رة على التعبير عن رأيها بحريةالداخلية أو مقهورة وغير قاد
ًواشنطن هي الوسيط في عملية التطبيع إال أنها في الحالة األولى كانت وسيطا عن بعد 

  .أما في الحالة األخيرة فهي العراب والمحرك الرئيس للتطبيع
 

 بين ًهذا هو الفرق بين عرب األمس وعرب اليوم، ولكن أيضا هناك فرق واختالف كبير
ما كان عليه الفلسطينيون باألمس وزمن كامب ديفيد وما هم عليه اآلن، حيث أن صالبة 
الموقف العربي تجاه التطبيع يتأثر بالموقف الفلسطيني تجاه الكيان الصهيوني، وكما 

  . تقول األنظمة العربية ال يمكن أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم
 

ن الفلسطينيون موحدين في الداخل والخارج في في السبعينيات كا
إطار منظمة التحرير الفلسطينية، يمارسون الكفاح المسلح أو 
العمل الفدائي في كل أرجاء فلسطين المحتلة وفي خارجها، كان 

شعارهم هويتي بندقيتي والهوية الوطنية بهذا المعني كانت  
  نيين، لم تكنجامعة للكل الفلسطيني بل تتسع لتشمل غير الفلسطي

 هناك مساومة على الحقوق الوطنية، كان الشعب الفلسطيني 
صاحب أنفة وعزة وكرامة ال يمكن شراؤه بالمال من أي طرف 
عربي أو إقليمي، كان هناك قيادات ذات شأن ووزن واحترام 

ُفلسطينيا وعربيا ودوليا ويحسب لها ألف حساب ً ً ً.  

 كل أشكال البطولة والتضحيات التي قدموها فقد  أما حال الفلسطينيين اليوم وبالرغم من
وقف المقاومة المسلحة بل فقدت هيبتها عندما أصبحت ورقة للمساومة : آلت األمور إلى

على المال والمساعدات كما يجري على حدود قطاع غزة، اعتراف منظمة التحرير 
صراع على سلطة ًبإسرائيل، السلطة تنسق مع دولة االحتالل، االنقسام يتعمق مصحوبا ب

ِّهزيلة تحت االحتالل، األحزاب تخون وتكفر بعضها البعض عبر الفضائيات وكل أشكال  ِ ّ
َالتواصل االجتماعي، تتفكك الهوية الوطنية واألواصر االجتماعية واألسرية، تفعل 
استراتيجية اإللهاء فعلها في المواطنين المسحوقين تحت وطأة الفقر والجوع والبطالة 

لكهرباء والمياه والتنقل والسفر عبر الحدود، كما تحول الفدائيون والمجاهدون وأزمات ا
إلى موظفين يعتاشون على مساعدات وأموال أقرب للرشوة الجماعية من أصحاب أجندة 

  .  عربية وإقليمه ودولية
 

قد تكون هذه صراحة مؤلمة ولكنها تعبير عن واقع عربي ودولي ال تهب رياحه حسب 
سفن الفلسطينية، وال يمكن للفلسطينيين أن يطلبوا من العرب ما يفتقدونه ما تشتهي ال

أنفسهم وهو وحدة الموقف، وال ما كانوا يطلبونه قبل عقود، وال يبدو في المدى القريب 
  . عودة األمور العربية والدولية وحتى الفلسطينية إلى زمن السبعينيات والثمانينيات

 
الصهيوني ليس نهاية الكون ويجب أال يزعزع قناعة تطبيع بعض األنظمة مع الكيان 

األول أن األوضاع قبل تطبيع اإلمارات : الشعب الفلسطيني بعدالة قضيته لسببين
والبحرين لم تكن وردية حتى نقول بأن التطبيع الجديد هو الذي أوقف أو عطل حصاد 

، والصراع االنتصارات، والسبب الثاني أن الفلسطينيين هم أصحاب القضية والحق
ًواقعيا وبعيدا عن األيديولوجيا والشعارات صراع فلسطيني إسرائيلي منذ مؤتمر مدريد 

 ولن يكون هناك سالم ال في فلسطين وال في الشرق األوسط إال باستعادة 1991للسالم 
  .الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة

 
ربية والبحرين مع إسرائيل،   ال نريد أن نقلل من خطورة تطبيع دولتي اإلمارات الع

ِّولكن في نفس الوقت يجب عدم تهويل األمر وكأن كل األمة العربية تطبع مع إسرائيل أو  ُ
كأن هاتين الدولتين بالفعل كما يقول ترامب ونتنياهو ستحددان مسار السالم في العالم 

ى إن أضفنا ، فنحن نتحدث عن دولتين تعترفان بإسرائيل وحت!!!العربي وربما في العالم
 دولة عربية، ال داع للهلع والتشنج 22  دول من مجموع 4األردن ومصر يكون العدد 

تجاه تطبيع هاتين الدولتين وعلى القيادة الفلسطينية التفكير بالدول غير المطبعة وكيف 
ًتحافظ على ثباتها في مواقفها، أيضا كيف تستعيد العالقة األخوية بين الشعبين اإلماراتي 

حريني مع الشعب الفلسطيني، وليس من الحكمة التسرع في التخلي عن العمق والب
العربي بالرغم من كل ما فيه من سوء، ألنه في حالة فقدان هذا العمق فإن البديل مشروع 
الشرق األوسط الذي تعمل واشنطن على بنائه وانفراد إسرائيل بالشعب الفلسطيني، كما 

قطري التركي حيث في هاتين البلدين أكبر القواعد ال يمكن المراهنة على المحور ال
العسكرية األمريكية، كما أن قطر تعترف بصفقة القرن وتركيا عضو في حلف األطلسي 

   . وبينها وإسرائيل عالقات دبلوماسية
 

ُوأخيرا وألن االستراتيجية تبنى على الواقع والمستقبل وليس على الماضي  وألن العالم  ً
ً القيادة الفلسطينية الشرعية التفكير والعمل استراتيجيا ليس بما كانت يتغير، نتمنى على

ًعليه العالقة تاريخيا بين فلسطين والعالم العربي وال على المأمول من العرب بل بما 
عليه الواقع وباحتمال أن تعترف كل أو أغلبية الدول العربية واإلسالمية بإسرائيل، وهذا 

ة تعتمد على الممكنات الفلسطينية وعدم المراهنة على يتطلب وضع استراتيجية وطني
العالمين العربي واإلسالمي وكأنهما عمق استراتيجي ثابت ومضمون للفلسطينيين، وفي 

 حتى وإن كانت مطبعة نفس الوقت التفكير بكيفية تصويب العالقات مع األنظمة العربية
  مع إسرائيل

 

 

  

 

 



  

  اليساري

 

  
11 – The Leftist Writer ::  Issue No. 50 :: October 15th   2020 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 َّرباب مهجرة من ديارها في الريف الشمال من سورية كانت من زبائن مكتبتي في ي ُ

زقاق المسيحين قرب كنيسة الروم األرثوذكس في مدينة إدلب، زارتني عدة مرات 
سألتني بعد . ُلشراء الكتب وبعض المستلزمات المدرسية، المهم، هي اآلن تقيم في النروج

الكاتب "المنشور في عدد من المواقع اإللكترونية وفي مجلة " َّقلة أدب"أن قرأت مقالي 
 وليم نصار في  السياسي، الشيوعيُ والمغنيؤلف الموسيقيُالتي يصدرها الم" اليساري

ًهل أنت مع المثلية الجنسية؟ فاجأني السؤال، فتلعثمت، ولم أجد تعبيرا مناسبا : قالت. كندا ً ُ
كيف ذلك، أنت : فقالت. ُكال يا سيدتي لست من أنصار المثلية الجنسية: تأقوله، فقل

المثلية "ُتقدمي وشيوعي وتعارض المثلية الجنسية، مع العلم أن أغلب أهل اليسار يؤيد 
؟ "المثلية الجنسية"هل أنت مع : ُوقد سئل زياد الرحباني في برنامج متلفز" الجنسية

 سيدتي، ولكن أعطني فرصتي في الرد وبعدها خذي ال بأس عليك يا: ُقلت. نعم: فقال
التي يصطف أهل اليسار إلى جانبها ويقفون في الوقت " الموضة"ًموقفا مني من هذه 

َّنفسه في صف الحكام ضد شعوبهم في هذا الربيع العربي، ولم أدرك، إلى اليوم، حجتهم  َّ ِ ّ
ًفي ذلك، إال أن يكون أغلب حكامنا من المثلين جنسيا ُ. 

 
لفت انتباهي ما قاله المؤلف الموسيقي ": ِّقلة أدب"ُقلت في مقدمة مقالي المنشور  

َّالضرير مصطفى سعيد في سياق تقرير بث عبر قناة بي بي سي بنسختها العربية في  ُ
 : َّجواب عن سؤال حول مصطلح األغاني اإلباحية في العالم العربي

 
لعقد الثالث من القرن العشرين قبل هذا كان َّمصطلح األغاني اإلباحية لم يظهر إال في ا"

ًهذا الغناء من جزئيات الرصيد الغنائي وكان يستعمل تثقيفا مرة وكان يستعمل تعبيرا في  ً
ْحجر التعبير عن المشاعر هو الذي أدى فيما بعد إلى الحجر على التعبير . مرات أخرى َْ َ

جب ان يكون عندها أدب، عن الرأي في طرح من السلطة إلى أمالء أن هذه الدولة ي
بمعنى االستتار، بمعني هذا الكالم الفاحش، ال يجوز، هذا المنع هو قرين النظم 

أنت ممنوع تعبر عن مشاعرك، . ُاالستبدادية التي ظهرت بعيد الحرب العالمية األولى
ممنوع تعبر عن رأيك في الحكومة، ممنوع تقول رأيك السياسي في أغنية، ممنوع تقول 

الجسمانية، وتزيد هذه الممنوعات في المجتمعات التي تحكمها طبائع مشاعرك 
  ."االستبداد

 
ُحديثا، وقد نحت من " مثلية جنسية"ظهر مصطلح  أي شبيه، وهذا المصطلح " مثل"ً

ما المقصود من تعبير المثلية الجنسية حقيقة؟ داللة . يخفى المعنى أكثر مما يظهره
ًراد لها أن تكون عامة، تضم أنصارا من الجنسين ُ، ي"حالة"المصطلح تذهب بنا إلى 

ً رمزا دوليا للمثلين، يخرج هؤالء في 1978الذي صار عام " ُقوس قزح"ترفع علم  ً
مظاهرات في بعض المدن التي تسمح بذلك، مطالبين السماح لهم بممارسة حريتهم 

ًطلبون أيضا ّالجنسية، ويطلبون من المجتمعات االعتراف بهم، وسن تشريعات تحميهم وي
 إن - شاب مع شاب وفتاة مع فتاة-من األديان ورجال الدين السماح لهم بالزواج المثلي

ويطبلون من أهلهم وذويهم التلطف بالتعامل معهم وعدم إظهار التنمر تجاه . أمكن ذلك
  .ممارساتهم

 
 أهل العرب وعموم. في اللغة العربية" المثلية الجنسية"ًبد أوال من تفكيك مصطلح   ال

الشرق يأنفون من الممارسات الجنسية الشاذة مع أنها موجودة في مختلف المجتمعات 
ًالشرقية قديما وحديثا ولكنها في العموم حاالت شاذة، تبقى في حدود ضيقة، وذلك . ً

. في الغرب" مثليتها"الختالف العادات والتقاليد والبنية االجتماعية في الشرق عن 
كلمة . وتنشره في أنحاء العالم" المثلية الجنسية"لتعمم مصطلح وجاءت العولمة الغربية 

ًهنا ال تجد قبوال في األوساط التي ترفع " المثلية الجنسية"ُالتي نطلقها على فكرة " شاذ" ُ
ويقولون بأن ممارسة هذا النوع من . بحقهم" شتيمة"يحسبونها " ُقوس قزح"علم 

ً المثل ال تؤذي أحدا، فهي عالقة خاصة، من العالقات الجنسية التي تميل إلى الشبيه أو
ُيريدون مجتمعا يشبه قوس قزح في تنوع ألوانه . شاء يؤمن بها ومن شاء يرفضها " مثل"ً

 .علمهم
 

ًمتشبه بالمرأة في سلوكه لبسا وحركة : وتعني" مخنث" عند العرب نجد كلمة قديمة هي  ً
في العربية خنث . ُ وأنثوية ذكرية-مختلطة-ًوكالما، أو ذو أعضاء تناسلية مزدوجة

ِّاسترخى والن وتثنى وتكسر كالنساء فهو على صورة الرجال وأحوال النساء: الشاب ََّّ .
أن " المثلية الجنسية"ويقترح أصحاب . َّبعض الشباب يتخنثون بدافع نفسي ال شعوري

كد بما وهذا خطأ فاحش، ألن الدراسات الطبية العلمية تؤ. سبب مثليتهم الرئيسي بيولوجي
ًال يدع مجاال للشك أن المثلية الجنسية نتاج بيئة وتكيف مع بعض مظاهر العيش في وسط 

 -يشيع هذا النمط من السلوك في وسط أهل الفن والثقافة أكثر من غيره -اجتماعي معين
ًفأنت لن تكون مثليا جنسيا بدافع بيولوجي، هذا أوال، وثانيا  ً ً حالة " المثلية الجنسية"ً

 لها أسبابها ومهادها الطويل العريض في مجتمعات -شأنا ذلك أم أبينا-كل تأكيد مرضية ب
ولكن كانت . التي وصلت إليه العديد من الدول في عالمنا المعاصر" الرفاه الديمقراطي"

وخاصة بعد ثورة الشباب - تفكك مفهوم األسرة فيها- أقصد هذه الدول-من أهم معضالتها
َّ وبالتالي قل عدد سكانها وذهب المجتمع برمته إلى -ي في العالم الغرب1968عام 

شيخوخة مبكرة، مما أجبرها على تشجيع الهجرة وفتح أبوابها أمام الراغبين بذلك، وهذا 
 .      الشباب المهاجر من الدول الفقيرة هو من أوقف هذه الدول على حيلها من جديد

 
في مدينة إدلب في الشمال الغربي " ةحي المنطر"َّأتذكر وجود أحد المخنثين في حارتنا 

ْشكر"وفي لهجة مدينة إدلب . من سورية ًال انثى وال ذكر، كان يملك بستانا واسعا من " َ ً
. ًأشجار الفستق الحلبي في حارتنا، ولم يكن متزوجا، ويعيش حياة طبيعية مثل كل الناس

الجنس، أي يعيش ُوأعتقد اليوم، بعد أن استحضرت صورته في مخيلتي بأنه كان مبهم 
ُقابلت مثليا جنسيا حقيقيا عندما كنت أعمل في أبو ظبي حتى . بأعضاء تناسلية مشوهة ً ً ً

ً وكان غالما فيلبيني الجنسية، متشبها بالمرأة في سلوكه غنجا ودالال وحركة 2000عام  ً ً ً ً ُ
" كمب العمال"ًحاول جاهدا استمالتنا إلى صفه وكان يزورنا في مسكننا في . ًوكالما
يقول الجاحظ في . فانصرف عنا بالتي هي أحسن" ُالغالم"في وجه " َّكشرنا"ولكننا 

تواصف قوم الجماع، وأفاضوا في ذكر النساء، وإلى جانبهم : رسالة الجواري والغلمان
ِالحر"با عليكم دعوا ذكر : فقال" َّمخنث" متى عهدك به؟ : فقال له بعضهم! لعنه هللا" ِ

ْمذ خرجت من: فقال  .   هُ
 

ِفي العربية نجد أيضا كلمة سحاق " مثلية جنسية" شذوذ جنسي بين امرأتين -بكسر السين-ً
ُعمل قوم : ِلواط.  ِّيقابله لواط عند الرجال. في المصطلح الفقهي" لواط اإلناث"أو هو  َ َ

ٌلوط، وهو ضرب من الشذوذ الجنسي ْ َ ًوفي التفسير الفقهي الط لواطا فهو الئط، وهو . ُ
الشخص قضيبه في دبر ذكر آخر وهو أحد أشكال المثلية الجنسية في عصرنا إدخال 
 . الحديث

  
كانت في المدينة المنورة امرأة : يقول الجاحظ في رسالة مفاخرة الجواري والغلمان

َّماجنة يقال لها سالمة الخضراء، فأخذت مع مخنث وهي تلوطه بكيرنج  قضيب -َ
ً فأوجعها ضربا وطاف بها المدينة على جمل،  فرفعت قضيتها إلى الوالي،-اصطناعي

َّما هذا يا سالمة؟  فقالت: فنظر إيها رجل يعرفها فقال با اسكت، ما في الدنيا أظلم من : َ
 .    الرجال، أنتم تنكحوننا الدهر كله فلما نكحناكم مرة قتلتمونا

 
وكأنه يستمتع بهذه " المحنث"في هذه الحادثة يظهر لنا أن هذا 

مارسة، أي أنه من الناحية التشريحية ذكر، ولكنه يهوى أن الم
ُيالط به، وشاءت المصادفة أن يمسك مع امرأة تفعل به ما تفعل  ُ

ًمستعملة قضيبا اصطناعيا وهذه واقعة تدعو للدهشة . ً
واالستغراب في ذلك العصر المبكر من نهوض الدولة اإلسالمية 

ان يعيش عمرو بن في زمن أوائل القرن الثاني الهجري حيث ك
  ةــظ، حيث ترك أكثر من مئــّان، المشهور بالجاحــبحر، أبو عثم
وساعده على كثرة التأليف امتداد عمره، وانصراف الحكام وأهل الدولة .  وسبعين كتابا

  عن استخدامه في قصورهم ودواوينهم للدمامة وجهه ومرضه الطويل الذي اضطره إلى
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ومازال في علته إلى أن وقعت عليه . تابة والتأليف مالزمة بيته وقطع فراغه بالك
 . هجرية255مجلدات العلم فقضت عليه في البصرة نهاية سنة 

     
دالل من مخنثي المدينة، واسمه نافذ، وكنيته أبو يزيد، : َوعن الميداني في مجمع األمثال

د الملك، وهو ممن خصاهم خطأ ابن حزم األنصاري أمير المدينة في عهد سليمان بن عب
ُوذلك أنه جاء أمر الخليفة إلى ابن حزم عامله أن أحص لي مخنثي المدينة، فتشظى قلم  َّ ِ ْ َ
الكاتب فوقعت نقطة على ذروة الحاء فصيرتها خاء، فلما ورد الكتاب المدينة ناوله ابن 

ِاخص المخنثين: حزم كاتبه فقرأ عليه                                                                                                                                                                         : فقال له األمير.  ْ
                                                                                                                                                     .  لعله أحص بالحاء-

                                                                                                                                                                           :  فقال الكاتب
                                                                                                                                           . تمرة إن على الحاء نقطة مثل-

طويس، دالل، نسيم السحر، نومة الضحا، : فتقدم األمير في إحضارهم، ثم خصاهم، وهم
ونحن هنا ال نؤكد صحة . هذه األلقاب ورقتهاأنظر إلى جمال . برد الفؤاد، ظل الشجر

هل نصنف . ًالرواية ألنها تقترب من صيغ الحكايات ولكنني أعتقد أن لها سندا في الواقع
وما مشكلة هؤالء النفسية أو الجسدية حتى " المثلية الجنسية"هؤالء في خانة مصطلح 

ء القوم في بواكير يصل خبرهم الخليفة فيأمر بإحصائهم وليس إخصائهم؟  وجود هؤال
المجتمع اإلسالمي الناهض يدفعنا لتأكيد فكرة جوهرية وهي عندما ترافق اإلسالم مع 
بنية حضارية قائمة اتسعت دائرة الحرية لتشمل العالقات اإلنسانية التي تحترم اآلخر 

 . مهما كان هذا اآلخر
 

فأخذت حبة " وجع راس" سؤال صديقتي رباب هل أنت مع المثلية الجنسية؟ سبب لي 
أنا شيوعي، أعترف . ُليعتدل صداعي وأعرف كيف أنهي هذه المقالة على خير" بندول"

ُنعم، قد أشارك ". المثلية الجنسية"بذلك، ولكن وجداني ال يسمح لي بأن أكون مع فكرة 

ًفي مظاهراتهم وأتعرض لالعتقال بسببهم، ولو كنت محاميا لدافعت عنهم في المحاكم،  ُ
في دول . م كمجموعة بشرية لها رؤيتها في مسألة العالقات الجنسية بين البشرُوأدافع عنه

" المثلية الجنسية"وخاصة زمن ستالين وماو تسي تونغ لم تكن " المنظومة االشتراكية"
ًأمرا مسموحا به اإلنسان االشتراكي "هل حوربت بشدة؟ ما عندي معلومات ألن . ً

  .  ًنسيا على كل حالًتلك األيام لن يكون مثليا ج" الجديد
  

ن في صفوفها؟ من خالل يالمثلي" األحزاب الشيوعية العربية"هل تقبل : ُسألت نفسي
ًمثليا جنسيا"ُعملي في الحزب الشيوعي السوري لم أقابل  ُ، تسرعت في الجواب، أليس "ً َّ
لن يكتب لوحة تعريف على " ًالمثلي جنسيا"ُكذلك؟ هل قابلت أحدهم؟ قد يكون ذلك، ألن 

ًأحذر، أنا من المثلين جنسيا، هل أنت مثلي جنسيا؟  : صدره تقول ً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ّوكأنه ال ينقص سكان الناصرة ونوف هجليل والقرى
ُالمجاورة لهما في زمن جائحة الكورونا سوى ألسنة نيران تمسك 
ّبأذيال بيوتهم، فتثير في نفوسهم الذعر والخوف على سالمتهم، 

  .والخشية من فقدان بيوتهم وممتلكاتهم

ّبسبب الرياح الشرقية الشديدة التي هبت صباح يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر 
غير .  والجو شديد الحرارة؛ اندلعت الحرائق في أماكن مختلفة من البالد2020أكتوبر 

* ف هجليلالمتاخمة لمدينة نو" تشرتشل"ّأن أشدها كانت تلك التي اندلعت في غابة 
ّوالتي امتدت الحقا الى بعض األحياء السكنية في المدينة؛ مما ) نتسيرت عليت سابقا( ّ

أدى الى إجالء عشرات السكان عن بيوتهم إما الى فنادق في الناصرة وعلى نفقة البلدية، 
وإما كما اختار البعض، الى بيوت أقربائهم الذين يسكنون في الناصرة أو في أحياء 

  .مدينة بعيدة عن الحرائقأخرى من ال
 

ُأسكن في نوف هجليل، وقد ولدت فيها أما الحي الذي أقطنه؛ فبعيد عن مركز الحرائق، . ُ
ّولم يطله منها سوى الرائحة، ودخان كثيف أدى بمن يعاني من األسمة أو من علة أخرى  َ ْ َ

ُنا، لست من أ. ّفي مجرى التنفس والرئتين، الى التوجه الى المشفى لتلقي العالج الالزم
ّهذه الشريحة، وال أحد من أفراد عائلتي؛ لكن هذا ال يعني أن القلق والخشية لم يقبضا 

ِقلقت أوال على مصير المعارف واألصدقاء الذين يسكون األحياء القريبة . على روحي ُ
ُمن الحرائق، وحزنت على المكان الطبيعي الجميل بنباتاته وأشجاره وحيواناته، الذي 

َّثانيا؛ خشيت من أن يطل علينا رئيس الحكومة السيد .  النيران بألسنتها الجهنميةأتت عليه ُ
ّتانياهو، ليصرح بأن الحريق مفتعل قد قام به المواطنون العرب ليحرقوا البالد؛ كما ن ِ

لكنه لم . ّصرح قبل أربع سنوات عندما التهمت النيران أحراش الكرمل ومنطقة حيفا
يفعل هذه المرة؛ ربما، ألنه مشغول بتطفئة حرائق المظاهرات ضده في محيط مقره في 

  .بلفور في القدس
 

ّثيرين غيري الذين تجندوا لمد يد العون والمساعدة للسكان في األحياء القريبة وكما الك ِ ّ
ُمن الحرائق، واستقبالهم في بيوتنا إذا لزم األمر، هاتفت صديقة لي تسكن في حي من 
هذه األحياء في نوف هجليل ألطمئن على سالمتها وسالمة أقراد عائلتها وألقدم لها 

ُت علي صديقتي هذه وهي تبكي، ذعرت، إذ حسبت ان ّرد. المساعدة إذا احتاجتها ْ َّ
لكنه عندما . ّالحريق تسبب في أذى كبيرا لبيتها، أو أنه قد أصاب أحد أفراد عائلتها بأذى

ّتابعت صديقتي حديثها، عرفت أنها تبكي نخلة أمام بيتها، أو للدقة، نخلة خارج حديقة  ً ْ
 رجال اإلطفاء أن يسيطروا على الحريق في ًفيالتها قد احترقت كليا، وبحمد هللا استطاع

  .محيط بيتها، وأن يحولوا دون وصوله الى فيالتها
 

ال أقلل من شعور صديقتي بالحزن على النخلة التي احترقت أمام بيتها؛ وإنما ال أستطيع 
أن أساوي شعورها بشعور هؤالء الذين يفقدون بيوتهم كل يوم في الضفة الشرقية أو في 

وريا أو في ليبيا أو اليمن أو العراق نتيجة للحروب والمعارك أو الغارات غزة أو في س
بل ال يمكنني أن أساوي شعورها بشعور المواطنين العرب في قلنسوة وسخنين . وغيرها

ّوالنقب وجسر الزرقا وعارة وعرعرة وغيرها من المدن والقرى المهددة بيوتهم بالهدم 
ن أساويه مع هؤالء الذين هدمت السلطات اإلسرائيلية ِمن قبل السلطات اإلسرائيلية، أو أ

بيوتهم، كما ال يمكنني أبدا ان أساوي مشهد نخلة تحترق، مع المشاهد المؤلمة والمثيرة 
للقهر في هذه البلدات، وبالذات، مشاهد المواطنين فيها وهم يهدمون بيوتهم بأيديهم توفيرا 

  .ّة بتكلفة عمليات الهدم، في حال نفذتها هيللمال، وحتى ال تطالبهم السلطات اإلسرائيلي
 

ّإن هدم المواطن لبيته بيده، لهو من أقسى األمور وأمرها على األنسان؛ فبفعلته هذه يفقد 
ْمرغما األمن واألمان، باعتبار البيت هو المكان الدافئ والملجأ اآلمن، أو لنقل، من  ُ ُ

ّذي يوفر جميع االحتياجات كما أن البيت هو المأوى ال. المفروض أن يكون كذلك
  .ّالجسدية والعاطفية لسكانه، ويمنحهم كذلك األمن واالستقرار واالستقالل

 
إن سياسة هدم البيوت كارثية؛ فكيف إذا كانت لم تتوقف في فترة جائحة الكورونا 

إن عدم التوقف عن هدم البيوت حتى في هذه الفترة ! ووجوب الحظر في البيوت؟
ة الكورونا، ال تنتهك حق المواطنين األساسي في المسكن فقط، بل الصعبة، فترة جائح

  .تحرمهم أيضا من حماية أنفسهم من وباء الكورونا، هذا الوباء اللعين
 

ِفيا صديقتي؛ هوني عليك . ّفشتان ما بين الذي يده في النار، وذاك الذي يده في الماء. ّ
ُوشتان ما بين نخلة تحترق، ومسكن يهدم ّ.  

 
ٍموجع، ومؤلم، وقاس، َّن احتراق النخلة مؤسف؛ لكن هدم البيت والمسكن ّال شك أ

 ٍومبك
*** 

ّوقد تغير اسمها من ) الناصرة العليا: وترجمتها(نوف هجليل هي نتسيرت عليت * 
 بناء على استفتاء أجري بين سكان 2019نتسيرت عليت الى نوف هجليل في سنة 

 للمحافظة على اسم الناصرة خاصا لمدينة كان الهدف من تغيير االسم هو. المدينة
الناصرة العريقة وحتى ال يضطر األفراد لترجمة نتسيرت عليت بالناصرة العليا؛ 

  .فالناصرة واحدة ووحيدة وال يمكن ان تكون ناصرة عليا استكبارا على الناصرة
  بعد مصادرة حكومة إسرائيل ألراضي شرق مدينة الناصرة1957المدينة؛ تأسست عام 

  .الرينة وعين ماهل، وكفر كنا: ٍوأراض للقرى المحيطة بمدينة الناصرة وهي

 
 

  
 

 

 



  

  اليساري
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 سوشيال ميديا”أعتقد أن الحرية التي كان ينعم بها الكاتب قبل وقوعه في شباك ال ”

ذهبت إلى األبد ولن تعود، اليوم أضيفت إلى القضبان التي تسيجه مع قوائم الممنوعات 
ّفرض عليه في بعض المنابر التي يطل من خاللها على قرائهالتي ت ُّ.  

 
ّوقبل أن يجد الكاتب نفسه رهينة متابعيه، نتذكر أنه دخل مواقع التواصل اإلجتماعي 

وهذا نوع من خلق . لغرض التواصل الراقي مع قرائه والترويج لمؤلفاته، ونتاجه الفكري
ِهوية رقمية تجاري التطور الذي حدث في عال منا، وتساعد على التسويق الذاتي للكاتب ُ

  .نفسه
 

ّوفعال نجح نوع من الكتاب والمؤلفين على المنصات الرقمية، وفشل آخرون خاصة ذوي  ً
المادة الدسمة فكريا والتي ال تتقبلها الجماهير المشغولة بالصورة الجميلة والخبر 

  .الشخصي واألهواء التي تفرضها أخبار الساعة
 

” الويب اإلجتماعي“بحاث في علم اإلجتماع الرقمي أن استخدامات ولقد أظهرت األ
يضع الكتاب في مواجهة أنواع من المتفاعلين، بهدف إبراز أدبهم، لكن الذي يحدث أنهم 

ِيفقدون وهجهم األدبي بمجرد الدخول في متاهة عرض الشخصي ّ حتى أن بعض الكتاب . ّ
  .ضدهمزادت سمعتهم السيئة، وارتفع منسوب الكراهية 

 
تحليل عالم الشبكات اإلجتماعية، وقياس الشهرة حسب عدد متابعي الحساب، وعدد 

ّالكتاب، وزج بهم دفعة واحدة في ” رقمنة“اإلعجابات، والردود والتغريدات، أدى إلى  ُ ّ ُ
ال أدري كيف أسمي هذه المرحلة، هل هي . فضاء مفتوح ومنهك للفكر واألعصاب

م مرحلة التنكيل بجثته؟ فقد تسارعت األحداث لتوصلنا اليوم ّمرحلة ما بعد قتل المؤلف؟ أ
إلى حرب جديدة يحارب فيها الكاتب ليبقى على قيد الحياة أمام ماكنة رقمنته وسلخه من 

  .إنسانيته
 

ّقبل أسابيع قليلة فقط، كان لي مقال عن بيروت تحدثت فيه عما 
ها، تمثله لي فيروز كقامة فنية عمالقة، وبداية عشقي لصوت

وتأثري بفنها الذي هو في الحقيقة مزيج من صوتها وموسيقى 
الرحابنة، كان التفاعل مع المقال مختلفا تماما عن منشور آخر 
لي عن تكريمها من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

ُّحضر التنَمر . بأعلى وسام فرنسي بعد زيارة خاصة لها في بيتها ّ
  نادر أن يقتحم صفحتي، وتألمتلاإللكتروني المرعب الذي من ا

ّكما انهالت علي العتابات من كل لون ومن .  فعال لبعض التعليقات، مشفقة على أصحابها
وفي لحظة ما شعرت بما يشبه الشلل، أمام ترسانة . كل صوب من عالمنا العربي الفسيح

  …الهجوم تلك
 

 ماذا يريد الجمهور العربي تحديدا؟
غير التي أنعم بها هللا علينا؟ أم يريدون أن ترفض زيارة أخرى ” فيروز“هل يريدون 

  العربي صورة الفرنسي المحتل؟” المخيال“ماكرون؟ ألنه يمثل في 

ّأال يمكن رؤية إيمانويل ماكرون كشخص عادي لديه هواياته الخاصة، وميوالته الثقافية؟ 
افة العربية، ومنح ثم أال يمكن رؤية الدور العظيم الذي لعبته باريس في احتضان الثق

لماذا ننظر دوما للنصف . َمكانة محترمة لمثقفين عرب لم تتوفر لهم حتى في بلدانهم
  الفارغ من الكأس؟

 
؟ ها نحن أمام المعطى الثقافي الذي تجاوز ”لكل مقام مقال“ألسنا من اخترع مقولة 

َالسياسي وتخطى األحقاد التي حفرت على وجه التاريخ المظلم لألمم، ف ِ ُ   ما نحن فاعلون؟ّ
 

ّرسالة ماكرون كانت واضحة، وهو يتوج الدور الثقافي للبنان، ونحن كمثقفين ال يجب 
ّأن ننخدع بالخطابات السياسية التي لوثت فكر الشعوب العربية حتى أصبحت عدوة 

  .نفسها
 

 تم تدشين المعهد العربي بتمويل من عدة دول عربية، للتعريف 1987في باريس سنة 
ومنذ تلك األيام استقطب هذا المعهد في أماسيه الجميلة، .  العربية في أبهى حللهابالثقافة

ومكتبته، وبرامج محاضراته ومناقشاتها، مئات األسماء المبدعة في كل مجاالت الثقافة، 
ّولم نسمع يوما أن هذا المعلم الثقافي روج للفن الهابط الذي تعج به مسارح عربية يعرفها 

ّ بل إن المعهد حافظ على رقيه، وبنى تقاليد جميلة ال تزال مستمرة منذ القاصي والداني،
  .فتحه للجمهور

 
ليست “: لفت انتباهي إشارة مدير المعهد إلى أن مبادرة الرئيس ماكرون تجاه لبنان

متعلقة بإقامة محمية فرنسية جديدة، بل على العكس من ذلك، وجب تسهيل ظهور لبنان 
سه، ويجب معرفة أن في لبنان اليوم عدد ال يحصى من حر، صاحب سيادة، سيد نف

ّصانعي األفالم، والكتاب والمفكرين والرسامين الذين يطلبون شيئا واحدا فقط ّ َّ العيش، : ُ
  ”..والعيش بحرية، وبكرامة

 
كما تأثرت بمبادرة المعهد التي أطلقت لدعم العاصمة بيروت، وال أدري كم من مبادرة 

واصم عربية من طرف المثقفين والكتاب لدعم المنكوبين ليس مماثلة أطلقت في من ع
  ؟ل العراق وسوريا، والسودان مؤخرافقط في بيروت بل في بلدان أخرى مث

 
سريعا انحرف خطاب التضامن مع بيروت، وأخذ مسارا آخر، وهو نفسه المسار الذي 

ّنتوه فيه دائما فنخون بعضنا بعضا، ونتحول ألعداء ة السوشيال ميديا هذا هو عصب لعب .ّ
عربيا لألسف، وهذا ما يجعل الكاتب اليوم يعيش مأزقا ال مثيل له، وهو يواجه جيوشا 

  .تحاول ردعه، وترويضه، والسيطرة عليه
 

إن األمور أحيانا تفلت من يد الكاتب، حين ينزلق في فخاخ متابعيه السلبيين، مع أن 
مار للترويج لنتاجه، وفضاء لبناء شبكات التواصل اإلجتماعي يجب أن تكون واجهة استث

  .عالقات إيجابية مع المتفاعلين معه، وتجريب أشكال جديدة من الكتابة
 

  ّلكن عن أية أشكال نتحدث؟
 

يصف بعض الكتاب هذه المواقع بأنها قاتلة ألنها تكشف أسوأ ما فيهم، فيما يراها آخرون 
ون إقباال عليها، ويرجع عالم إهدارا حقيقيا للوقت، ورغم ادراكهم لذلك، فإنهم يزداد

” الشعور بضعف سلطتهم في المجال العام” اإلجتماع فينسنت كوفمان السبب إلى 
ّفالرقمية تغرق الكاتب في محيط من المجهرية، قبل أن تفككه، وتبعثره، حتى يصعب 
عليه جمع نفسه في صورة واحدة مكتملة، فجأة يكتشف وجهه الجديد من خالل أعين 

ُكأنه كائن مشوه، ركبت له أعضاء ومالمح مستعارة من أشخاص آخرين اآلخرين، و ّ ّ…  
 

كابوس حقيقي هذا العالم الرقمي، ولعل أكبر ساخط على شبكات التواصل اإلجتماعي 
إن أدوات مثل تويتر وفايسبوك “: حين قال) 2016توفي سنة (الكاتب أومبيرتو إيكو 

 يتكلمون في البارات فقط بعد كأس من منحت حق الكالم لفيالق من الحمقى ممن كانوا
ّالنبيذ دون أن يتسببوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يتم اسكاتهم فورا، أما اآلن فلهم الحق 

  .”ّبالكالم، مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل ، إنه غزو البلهاء
 

 عكسه تماما، يسجل الكاتب باولو كويلو حضورا رقميا مبالغا فيه، زارعا لمتابعيه حقوال
شاسعة من عبارات الحب والسالم الداخلي واإليمان، ومعاني الحياة، ومؤخرا أصبح يجد 

شيء شبيه بحضور الكاتبة األمريكية جويس كارول . أبطاال لرواياته عن طريق فايسبوك
أوتس، التي تصدر كل سنة كتابا، وال يبدو أنها تستطيع أن تعيش بدون تويتر رغم أنها 

  . من عمرهافي الثانية والثمانين
 

ّفي كل الحاالت تأثير هذه المنصات على الكتاب شبيه بالخوف من الموت، فهي تجعلهم  ُ
من خاللها، ويطمئنون على مدى تأثيرهم على متابعيهم بالتطلع ” حجم وجودهم“يقيسون 

   لهماــل تهديدا حقيقيـــِّالل تعليق ما يشكـــم من خــُّفيما أي طغيان ألحده. امـــالدائم لألرق
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ّ بالموت، يحرض أغلبهم للدخول في حروب ال أول لها وال آخر، بعضهم ينتهي به األمر 
بإغالق كل حساباته على مواقع التواصل، طلبا لهدنة مؤقتة أو طويلة، حدث أن أغلق 
ستيفن كينغ مثال حسابه فايسبوك ألنه تعب من نوعية متابعيه، ونوعية األخبار المغشوشة 

  …ير قصته الشهيرة مع تغريدات الرئيس األمريكي دونالد ترامبالتي يروج لها، غ
 

والخالصة، ما يريده الكاتب من هذه المواقع ال يناسبه تماما، فهي لعبة حظ، قد يدخلها 
بأدوات بسيطة وينجح من خاللها، وقد يدخلها بكل أسلحته الثقيلة ويخرج منها خاسرا، 

ه الهدوء الذي يلزمه للكتابة، هدوء مكتبه المغلق لكن يبدو لي أنها مهما كافأته فلن تقدم ل
   وى صوته الداخلي المنبعث من رأسهالذي ال يسمع فيه س

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

 

 كالصمت قبل العاصفه 
 كرماد مل إلتهام الوجود

 تأتيني كجواد جريح
 كطفل فرح بحلو وسكر

 بنادقكالنا سئمنا رصاص ال
 ..وصوت المعارك 
 وقرع الطبول

 كالنا زهدنا سباق الخيول
 أراك تغرد بين القوافي

 وفوق الحدود
 أحبك مثل الغريب في شعري

 أحبك يأس وملل وضيق
 أحبك نجم ضل الطريق

 سالم مؤقت..أراك لروحي 
 كنزهه.. وانت تراني كهدنة

 كثكنة حرب وقت السالم
 تراني أغاني وسرب حمام

 نطالق الغروبفأرحل عند إ
 ويبحر قلبك نحو الجنوب
 وتدهس أزهار الياسمين

  
 كالنا ممزق

   كالنا يذوب
 

 

 
 

 

 

 
 

 خارج الوطن 
 ..صنف

 في المهجر
 في المحجر

 على ارصفة الشحاذين
 عن لغة الموت

 و الغربة
 عربية و ثيقة الوفاة

 ..ام بلغة المأوى؟
 خارج الوطن

 ..صنف
 تكاثر المغتربون

 صغار هويتهم غربة
 نموهم غربة
 تأهيلهم غربة

 مصانع العمالة ،
 مألت اسواق العمالء

 على رقم حسابك
 تلمارسل و اس

 ايما حرف تختار
 من االلف الى الياء

 تاتيك رزمة
 فيها عميل من جلدتك
 او عميلة من بلدتك

 ٍفاقضي ما انت قاض
   فال كرامة للعمالء
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 " اإلثراء بال سبب ال يستلزم أي شرط خاص بل يكفي
أن يفتقر أي شخص فيثرى شخص آخر على حسابه دون 

 "مبرر قانوني
 

من مظاهر تفشي الفساد في النسيج المجتمعي في الفترات 
االنتقالية التي تمر بها الشعوب هو بروز تفاوت صارخ 
بين الطبقات وحصول تفكك في الطبقة الوسطى والتكافئ 
في التطور بين الجهات وبين المركز والمحيط وسوء 
توزيع الثروة حيث يزداد ثراء األغنياء و بؤس الفقراء 
ويختل التوازن التجاري والمالي ويمكن إضافة المال 
الفاسد عند تمويل االنتخابات والسياحة الحزبية البرلمانية 

 .عند تشكيل الحكومات
 

مدا وعن وعي أو من المعلوم أن الفساد سواء كان تم ع
بغير قصد وانفعالي وسواء حصل في القطاع العام أو 
ضمن القطاع الخاص هو  فعل خطير يظل مرتكبه 

من جهة . عرضة للمالحقة الجنائية ومحل تتبعات قضائية
ثانية الفساد هو سلوك مستهجن وعقلية مرفوضة 
يتصرف وفقها شخص أثناء قيامه بواجبه ويعمد إلى قبول 

ع مالية في مقابل تقديم خدمة والتستر على هدايا ومناف
 .تأخير أو على فشل في أداء مهمة معينة

 
كما يشكل الفساد جريمة لها آثار سيئة على السياق الذي 
تقع فيه ويتم من خالل اتفاق بين طرفين التعويض بشيء 
يمكن التصرف فيه واالستفادة منه مثل السكن المجاني 

 .الشراءوقرض بدون فوائد وتخفيض سعر 
 

إن اإلثراء بال سبب هو الحصول على فائدة على حساب 
الغير وامتالك ثروة بإلحاق خسائر بالمال العام وهو غنم 
بالضرر وكسب بدون بذل جهد مستحق وتلقي منفعة ال 

 .يستحقها وفق القانون وبال استحقاق
 

اإلثراء بدون "في إطار السياق الحقوقي لقد وقع تعريف 
لحالة التي تربو فيها ذمة شخص وتنقص سبب بأنه تلك ا

ذمة آخر والحال أن ال سبب قانوني أو تعاقدي يبيح مثل 
 ".هذا اإلثراء فهو إثراء بدون سبب

 
لعل السبب وراء ذلك يكمن في هشاشة الدول 
والصعوبات التي تواجهها في مستوى إدارة الشأن 
العمومي وبسط نفوذها على األقاليم وتعرض السيادة 

نية إلى العديد من التحديات سواء من الداخل أو من القانو
الخارج وتشكل ظاهرة االقتصاد الموازي وتعدد 
النشاطات التبادلية التي تتم خارج رقابة اإلدارة الرسمية 
وتنامي التهريب وتصاعد وتيرة االحتكار والقرصنة 

  .   واألسواق السوداء والبضائع الوافدة والمستوردة
  

ة وسائل اإلنتاج إلى فئة قليلة من الناس لقد انتقلت ملكي
وبرز على السطح مالكون جدد ودخل إلى األسواق 
التجارية والبورصات مراهنون وتناقص عدد المستثمرين 
وتعطلت بشكل الفت آليات اإلنتاج والتوزيع والتبادل 
واالستهالك واقتصرت على تصدير المنتجات الغذائية 

 .همةالمدعمة والبضائع الزراعية الم
 

فكيف يمكن أن نفهم ظاهرة اإلثراء السريع؟ وماهي 
العوامل التي ساهمت في تشكلها؟ ولماذا تناقصت 
معدالت النمو وتضاعفت األزمة االقتصادية وتراجعت 
قيمة العملة وتدهورت القدرة الشرائية للمواطن؟ وماهي 
اآلليات التي يمكن اعتمادها للتصدي إلى هذا االنفالت؟ 

 قسيم الثروات بشكل منصف؟ومتى يتم ت
 

في هذا السياق يمكن تنظيم ورشات تفكير حول ظاهرة 
  اإلثراء غير المشروع من أجل تحليل هذا الواقعة 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المرضية ورصد العوامل المساهمة في تشكلها واقتراح 
 .والتصدي لمخاطرهابعض األفكار للتوقي منها 

 
يمكن التحرك ضمن حقول أساسية ساهمت في انتشار 

 :حاالت انتهاك مبدأ النزاهة والشفافية 
غياب قوانين منظمة وردعية وعدم :   الحقل القانوني-

 تفعيل تشريعات ملزمة وواقية
تنامي ظاهرة تبييض األموال وصرفها :  الحقل المالي-

 .وانفاقها خارج القنوات الرسمية
تكاثر االخالالت في مواقع اإلنتاج :   الحقل االقتصادي-

 .وتعدد التجاوزات في الحياة االقتصادية
انخراط الكثير من الشرائح :  الحقل االجتماعي-

 .االجتماعية المهمشة في األنشطة الموازية
تشكل منظومة قيمية انتهازية متحالفة مع : الحقل الثقافي -

 .الجبائيالفساد االجتماعي والتهرب 
 

يتحمل مسؤولية انتشار الفساد في المجتمع من حيث المبدأ 
المسؤولون عن السلطة العامة وأولئك الموكلين إليهم 
مهمة خدمة عامة وأولئك المنتخبين علنيا من برلمانيين 

غير أن تحول . والذين يمثلون مناطقهم الجهوية والمحلية
لوك اليومي هذه الظاهرة إلى عادة متكررة وارتباطه بالس

للناس وارتباطه باإلثراء السهل والتملك غير المشروع 
يوسع من دائرة المساهمين في هذا المرض االجتماعي 

 .وصيرورته جريمة منظمة
 

والحق أن هناك إثراء ايجابي مادي تتوفر فيه األسباب 
المعلومة في اكتساب الثروة وإثراء سلبي غير مباشر 

هرب الضريبي ودون سبب مشروع وعن طريق الت
والتنصل من الديون ويخلف اإلثراء المادي عند القلة 
انعدام اإلثراء عند الغالبية وهناك إثراء معنوي دون حق 

 .باالستفادة من الجهود الفكرية لآلخرين
 

على هذا األساس يجدر بالجميع الحرص على مقاومة 
ّالفساد واعتبار اإلثراء الالمشروع ظاهرة مرضية 

 الفوري والمعالجة الوقائية باالنطالق من تستحق التدخل
حوكمة النشاط االقتصادي ومراقبة المعامالت المالية 
وتنظيم أنشطة السوق وتطبيق العدالة الجبائية على الجميع 
وإلزام مالكي رؤوس األموال على رفع نسب االستثمار 
والمساهمة في دعم المجهود الذي تبذله الدول في التنمية 

 . تطوير العمرانيالثقافية وال
 

لقد طالب آالن دونو بثورة انهاء ما يضر الصالح العام 
هي ...ومع ذلك ، فالثورة: " في كتابه نظام التفاهة بقوله

مهمة عاجلة جدا، حتى لو كانت مجرد مسألة تتعلق 
بأشياء مثل حماية أي نظام بيئي مازال يمكنه اإلفالت من 

لكبرى واألموال الدمار األعمى الذي توقعه الصناعات ا
الطائلة أو حمل متخذي القرار االقتصادي على اجراء 
تغييرات جذرية على الطريقة التي يفكرون بها في 

 ]1"[الباليين من الناس المفقرين
 

  فما السبيل للتعويض عن األضرار والخسائر الحاصلة 
ّعن اإلثراء بغير سبب وعن الكسب الالمشروع؟ ومتى 

اة في مجتمع خال من الفساد يتم فيه يتسنى للمواطنين الحي
تملك الثروة وتوزيعها بشكل مشروع؟ وكيف يمكن 
التمييز بصورة إجرائية بين ظاهرة اإلثراء دون سبب 

  وممارسة الفعل غير المشروع؟
*** 

 :المصدر
 

آالن دونو، نظام التفاهة، ترجمة مشاعل عبد العزيز 
ألولى، نشر، بيروت، الطبعة االهاجري، دار سؤال لل

2020.  
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  نقطة مهمة ال ينتبه لها الكثيرون، أنه وقبل الصحوة
ّالوهابية في الستينات والسبعينات كانت الكتب في 

ال يقدر على شرائها إال الطبقتين ) غالية الثمن(المكتبات 
المتوسطة والعليا، أو يجري توفيرها لبعض الخطباء 

لم يكن واألئمة في األوقاف بسعر رخيص لزوم المهنة، ف
باستطاعة الشيخ أن يشتري موسوعات الفقه والتفاسير 

فكان تحصيل ..ُوالشروح واللغة كلها ليصبح عالما يفتي
العلم لديه إما عن طريق ملخصات تطرحها الوزارة أو 
يجتهد هو بنفسه ويشتري بعض هذه الموسوعات لكنه ال 

 ..يستطيع أن يشتريها كلها
 

ّثلة فقهاء عندهم دراية وبالتالي انحسر اإلفتاء في يد  ُ
بأصول التفسير،وامتنع العامة عن اإلدالء برأيهم في 
الدين ، وبرغم أن ما لألمر من مساوئ وسلبيات على 
الثقافة الشعبية لكن تأثيرها اإليجابي كان في عدم تورط 
ّالدهماء واإلفتاء بغير علم، أما هؤالء الثلة من الفقهاء كان  ُ

م والخاص أو المحكم والمتشابه أغلبهم ال يخلط بين العا
ّولديه علم بأسباب النزول ومعاني الكلمات، بل جل هؤالء  ُ
الفقهاء كان لديهم دراية بالشعر العربي الذي هو مصدر 
فهم اللسان العربي القديم الذي نزل به القرآن، وظل هذا 
الوضع على مدار قرون حتى جاءت صدمة الحداثة 

هم، فكان لزاما على واكتشف المسلمون تخلفهم وضعف
ّالفقهاء أن يغيروا من أساليبهم في التفسير ويبحثوا عن  ُ
ٍمعان جديدة تتفق مع العلم وتساعد المسلم على اكتساب 
َالقوة وأن ال يدفعهم تفسير القرآن للحرب مع العالم أو 

 ..إنكار العلم
 

من هنا نشأ تيار تنويري يطالب بفهم جديد لإلسالم وبدأت 
ّ وضم رموزا كبار كالشيخ 19نتصف القرن مسيرته في م

وغيرهم، كان ..رفاعة الطهطاوي ودمحم عبده واألفغاني 
منهجهم قائم على تقبيح الرؤية القديمة للدين ومحاولة 
تفسير القرآن والحديث بطريقة عصرية مناسبة للتطور 
الذي نعيشه ، ولو اضطرتهم الظروف إلنكار حديث فال 

 إنكار آية يتوقفون أو يبحثون يترددون ولو أجبروا على
 ..عن تأويل مناسب لقدسية القرآن في نفوسهم

 
لكن ظل هذا التيار ضعيف في األخير وال زالت 
المنظومة القديمة تحكم، وبرغم أن هذه المنظومة القديمة 
رجعية وال تستطيع مواكبة الحداثة والتطور لكنها لم تكن 

ب الطائفية أو تتورط في الدعوة للقتال الديني أو الحر
غزو الشعوب األخرى أو الدعوة النتهاك األقليات وقتلهم 
وسرقة أمالكهم بدعوى الشريعة، والسبب أمرين اثنين، 

أن منظومة الفقه القديم خرجت من قوة سلطوية لم : األول
تكن بحاجة لمواجهة عسكرية تكتسب أرضا جديدة خالفا 

ة إسالمية لمنظومة الفقه الجديد التي خرجت في ظل مأسا
واستعمار وضعف تام ، وأن الشائع في العصور الغابرة 
أن تلك الحروب والصراعات كانت تحدث برغبة األمير 
ّثم يبحثون لها عن مسوغ شرعي ، أي كانت رغبة األمير  ُ

خالفا للسائد حاليا أن الفقه أصبح هو ..مقدمة على الفقه
ُالمحرض على الحروب وعلى األمير أن يطيع، أما 

فكان لهؤالء الفقهاء الحد األدنى من القدرة على : ثانيال
 ..التفسير الذي سقناه في المقدمة

 ثم ماذا؟
 
  
  
 

نجاح اإلخوان في إقناع الشعب بأن الهزيمة هي : األول
غضب من هللا على إعدام سيد قطب وسجن اإلخوان 
والسير في فلك الشيوعية واالشتراكية الملحدة، واتبع هذه 

َكثير جدا وجابت خطب الشيوخ الرؤية خلق  كشك "ُ
  ةـــر أئمـــاء مصر ، واشتهـــأرج" والمحالوي والغزالي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المساجد في مصر بدعوة جديدة لتطبيق الشريعة 
والخالفة والجهاد، فكانت هذه نواة تكوين الجماعات 

 ..اإلرهابية
 

لمصريين والعرب للسعودية والخليج في سفر ا: الثاني
ّالسبعينات أطلعهم على رؤية الوهابيين للشريعة التي 
كانت جديدة وقتها، وملخص تلك الرؤية أنها تتوافق كليا 
ّمع الحالة الجديدة التي رسخها اإلخوان في المحور 
ّاألول، فالوهابية هي نسخة تدين صحراوي عنيف ضد 

ُوالعلم ويكفر كل النظم الحديثة ٍاآلخر ومعاد للتكنولوجيا  ُ ّ ُ
للدولة، فكانت النتيجة أن كل من يسافر للخليج وقتها 
يرجع ومعه تقاليد وأعراف صحراوية ونسخة تدين 

ّوهابي تكفر اآلخرين على الصغائر ُ ّ.. 

ظهرت طبقة برجوازية مقتنعة بأن ما حدث في : الثالث
ُ هو غضب من هللا، وأن تطبيق الشريعة 67هزيمة 

الخالفة وسيادة أمة اإلسالم أصبح فرض عين على كل و
قادر، وهذه الطبقة هي التي أنفقت على الكتب بعدما كانت 

الثمن وال يقدر على شرائها سوى الفئات القادرة باهظة 
لتصبح الكتب الدينية في متناول اليد وتباع على األرصفة 
بأرخص األثمان، فاختفى الحاجز بين العلم الديني وجهل 

فاختلط األمر على الناس وأصبح الجهالء سادة ..الشارع
العلم والدين وبدأوا في نشر طرق جديدة في التفسير 

ل ال صلة لها بالعلم الشرعي الذي كان يحكم واالستدال
 ..المنظومة القديمة كما أشرنا إليها في المقدمة

 
بعد ذلك أصبح نسب أي حديث للنبي أمرا شائعا فانتشرت 
ّالخرافات وصدقها العامة، وانتظرت الجماهير الخليفة 
ّعلى أحر من الجمر، ويتشوقون لرؤية المهدي المنتظر  ّ

ة بينه وبين يسوع المسيح في المسجد ومشهد تسليم اإلمام
ٌاألقصى بمشهد درامي مؤثر كان يحكيه الشيوخ على 

المنابر كأنه فيلم سينمائي، وصار ظهور الدجال ويأجوج 
ومأجوج مسألة وقت، فنحن في آخر الزمان، والمهدي 
الذي سيخلصنا من دولة إسرائيل وأمريكا هو المنقذ لنا 

 ..بصنامن الظلم واالستعمار الذي يتر
 

 م لتتعزز هذه الرؤية، 1991ثم جاءت حرب الكويت سنة 
فكان العرب والمسلمين على غير رغبة قادتهم مؤيدين 
لصدام حسين وناقمين بشدة على التحالف الدولي، فنشطت 
ّالجماعات وبشرت بأن ما يحدث هو فتن آخر الزمان 
الذي تأتي فيه أمريكا بثمانين غاية أو راية كلهم يحاربون 

 سنة بالغزو 1400اإلسالم، وأن الرسول تنبأ قبل 
الصليبي لجورج بوش، وأن مقتلة المسلمين صارت هي 
المذبح والقربان الذي سيقدموه للمهدي والمسيح في 

 ..عودتهم النهائية للخالص
 

ّفي هذه األجواء نشط شيوخ الوهابية في مصر بعدما 
ة على كانت األجواء طيلة السبعينات والثمانينات محصور

شيوخ األزهر المتأثرين بالفكر الوهابي، لكن الوضع 
ولم يدرسوا في ..هؤالء وهابيون بشحمهم ولحمهم..تغير

األزهر، فانتشرت شرائط الكاسيت التي تفسر كل ما سبق 
على أنه ابتالء آخر الزمان، وأصبحت الكتب الدينية 
الرخيصة في متناول يد الشباب، برغم أن الكتاب الديني 

أي له شروط في الفهم ) تحصيل علمي( في األخير إسمه
والتحقيق والتأويل والمعرفة ال يملكها العامة، فشاع 
الجهل أكثر وانتشرت طرق التفسير المتخلفة والمنحطة 
للقرآن والتي تختلف جذريا عن طرق األولين، فخلط 
الناس بين العام والخاص، وبين المطلق والمقيد، وبين 

 حتى فرية الناسخ والمنسوخ اختلطت المحكم والمتشابه،
أيضا عليهم فأصبحت كل آية ال تناسب الجماعات 
اإلرهابية يقولون منسوخة ولم يهتموا بردود السلف عليها 

 ..بعدم نسخها
 

أبو إسحاق الحويني الشهير "هذين الشيخين بصفاتهم 
عبدهللا رشدي الشهير بسرسجي "و " بأعلم أهل األرض

لى شعبيتهم وقبولهم من فراغ، لم يحصلوا ع" الدعوة
فاألول ظهر في التسعينات بعد حرب الكويت وتخاريف 
مالحم آخر الزمان، واستطاع بحكم أنه متخصص علم 
حديث في إقناع الجماهير أن الخالفة والشريعة والجهاد 
فرض عين كما نجح من سبقوه الذين تأثروا بنشاط 

ؤوس ، أي أنها سلسلة من الر67اإلخوان عقب نكسة 
ّكانت تسلم بعضها لكن مصدرهم واحد هو النقمة على  ُ
العصر والدولة والحداثة والعلم والتكنولوجيا، وضد 

إلخ، ..المرأة واألقباط والشيعة واليهود والملحدين
ويناصرون كل دعوة للقتال والجهاد والغزو، ولوال أنهم 
ثاروا على المنظومة القديمة، أو باألحرى أخذوا منها ما 
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بهم وتركوا الباقي ألصبحوا مجرد شيوخ يقرأون يناس
على المقابر آيات بتفاسير قديمة ال تناسب العصر الذي 

 ..نعيشه
 

أما الثاني فظهر في عصر الثورات الدينية والطائفية 
وانتشار قيم العنف الديني، وبرغم أنه ال زال في البداية 

العريفي " يتلمس طريقه الذي يشبه بدايات الشيخين 
ّوقلة باعه في العلم ومحدودية قدراته " رو خالدوعم

العقلية، لكنه حصل على قبول سريع بفعل أخطاء الدولة 
في تلميعه وجهل المسئولين عن القنوات الخاصة بطبيعة 
العلم الديني وخطورة تداوله بين العامة الذين سينحازون 
بشكل طبيعي ألي رؤية صدامية تعطيهم التفوق 

بالضبط ..  لمجرد االنتماء اإلسميوتشعرهم باألفضلية
ّمثلما لمعت الدولة من قبل شيوخ الوهابية كالغزالي  ّ
وعمارة وابراهيم عزت وأعطت لهم مساحة ظهور على 
التلفزيون، واألخير لمن ال يعرفه هو مؤسس جماعة 
التبليغ والدعوة بمصر وكان في الستينات عضوا بجماعة 

ماعة التبليغ لينجح اإلخوان المسلمين ثم تركها وأنشأ ج
ّفي نشر الوهابية بحي المهندسين حيث كان يقطن بين 

 .أبناء الطبقة المتوسطة
 

نقطة أخرى في غاية األهمية وهي سر تقديم الشيوخ 
ّحمال (الحديث على القرآن، هم يعملون بمبدأ أن القرآن 

ّعليكم بالسنة(وبالتالي ) أوجه ّفقدموا الحديث على القرآن ) ُ
تون بها بمعزل تام عن كالم هللا، وبرغم وصاروا يف

ّحماقة هذا التوجه ألن القرآن لو كان حماال لألوجه 
 قيراط، فأصبحت أي 24ّقيراطا فالحديث حمال لألوجه 

فتوى لهؤالء الجهلة مصدرها الحديث فقط دون النظر 
ّللقرآن وعلوم اللغة وأصول التفسير التي قعدها القدامى، 

يخطئ سرسجي الدعوة مثال في لذلك فمن الطبيعي أن 
ّعلى أنها ثقافة عربية قرآنية تحرم " حريم"تفسير كلمة  ُ

برغم أن الكلمة عربية نعم لكنها ..عمل المرأة واختالطها
َحرم(ُال تطلق على النساء بل على  المكان، وأن انتقالها ) َ

لتصبح نسائية حدث بتأثيرات تركية أعجمية في العصر 
رجل من هذا العلم وهو جاهل المملوكي، لكن أين لل

حتى تفاسير السلف القديمة لم ..بأبجديات اللغة والتاريخ
ُينظر إليها ، األهم أن يقنع الدهماء بحرمة االختالط  ُ

 .وضرورة احتجاب المرأة في منزلها
 

ولوال أن هذا الخلط والجهل الشائن كان سمة البن تيمية 
ياء ما انتشرت ّوهم قلدوا هذا اإلرهابي القاتل بطريقة عم

هذه الطريقة المتخلفة في التفسير، التي كسروا بها حاجز 
فكل فتوى البن تيمية هي واجبة النفاذ ..الزمان والمكان

كأنه إله أو رسول يوحى إليه ، ولم يعد هناك أي اعتبار 
لحواجز الزمان والمكان كما اشتهر عن اإلمام الشافعي 

ّأنه كان يغير فتواه، لكن هؤالء الش يوخ وبفرط جهلهم ُ
ُوجبنهم وماديتهم في تحصيل مصالحهم كلما يشعرون 

وكلما يشعرون ..بالخطر ينتهجون أسلوب الشافعي
باألمان ينتهجون أسلوب ابن تيمية العدواني، فأصبح لدينا 
في الحقيقة عدة مناهج كلها محصورة في يد الفقيه يفتي 

دولة بها وفقا لمصالحه الشخصية ال مصلحة العامة أو ال
 .أو البشرية

 
على جانب آخر فوسائل اإلرهابيين باتت محفوظة، هم 
يفضلون عقد ثنائيات، فمثال ينشرون صورا لمحجبة 

هذه في (وأخرى لغير محجبة ) هذه في الجنة(وتحتها 
) هذا في النار(أو ينشرون صورا لمعمم شيعي ) النار

وبرغم حماقة ) هذا في الجنة(وآخر لزعيم من زعمائهم 
ذا األسلوب وجهله بأصول العلم الديني والعقلي ونطق ه

ّالقرآن بعكسه أن من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد 
الخصام وأن هذا الصنف قد يسعى للفساد في األرض، 
لكن الترويج لهذه العناوين هو الطريقة السهلة للوصول 

إلى الجماهير المخدوعة، لذا صارت أي ثنائية من هذا 
ل ونشرها بدون تبيان أصولها العلمية والرد على كل القبي

) عمل إرهابي(شبهاتها والحوار الكافي بشأنها هو 
 ..يستوجب المقاومة

 
فضال عن سلوك هؤالء تصرفات ثورية في نشر الرأي، 
ّكالمنشورات التي اشتهروا بها وعلقوها في المساجد، 

ى فالعمل الثوري الذي كان يتطلب منشورات لالنقالب عل
ّالحكم تحول لعمل ثوري لالنقالب على الثقافة الشعبية 
وسرعة تحويل الجماهير أليدلوجية الجماعات، فانتشرت 
الملصقات رخيصة الثمن في الشوارع والمساجد 
ومؤسسات الدولة ومحطات النقل العام ووسائل 
المواصالت، كل ذلك بهدف سرعة تحويل المجتمع لدولة 

لجماعات في إحياء الخالفة إسالمية متفقة مع ذهنية ا
والجهاد وتطبيق الشريعة، بينما في المقابل حبس المثقفون 
ّأنفسهم في الندوات والصالونات حتى تحول الشارع لرأي 
الجماعات وعندما نظر المثقفون للتغير الطارئ وجدوا 
أنفسهم في مجتمع غريب يلفظهم أو يهددهم فاختارت 

خصوصا بعد حادثة ..األغلبية منهم الصمت على الكالم
 م1992سنة " فرج فودة" مقتل الدكتور 

 
متى قاومت الدولة هذا : وعليه صار السؤال مطروحا

وهل ال ..اإلرهاب الفكري قبل أن يتحول إلى سالح؟
زالت الدولة مقتنعة باالعتماد على الشيوخ والجهلة في 

وهل الدولة مؤمنة بالثقافة فعال وأن المثقف ..تفسير الدين؟
لوحيد القادر على كشف هؤالء الدجالين ليصبحوا هو ا

 مسخرة الشارع؟
 

 منشور في 1000أذكر في اإلخوان كان أحدهم يلصق 
اليوم الواحد، ومواضيع هذه المنشورات تتفق مع فتاوى 
الشيوخ بضرورة لبس الحجاب ومنع االختالط وفوائد 
البنوك والتعاطف مع قضايا المسلمين في الخارج 

طين والبوسنة والهرسك، والدعاء بتحويل ككشمير وفلس
المسلمين لنظام الخالفة واألهم من ذلك مقاطعة التلفزيون 
الذي كانوا يصوروه أحيانا بالمسيح الدجال أو لفظ آخر 

غير بقية الجماعات التي أضافت لمحتوى "..المفسديون"
ُهذه المنشورات مواضيع أخرى كحرمة حلق اللحية 

ثورة على الطواغيت وعدم ووجوب لبس الجلباب وال
التشبه بالكفار في األزياء، ثم ينتهي الجميع دون استثناء 
لهدف واحد هو ضرورة حكم الشريعة اإلسالمية وتكفير 
الدولة وفرض الجزية على المسيحيين واليهود وإقامة 

 إلخ..الشرع في المرتدين والزنادقة
 

أما خالف تلك الجماعات في األمور الفرعية كجواز 
ول البرلمان أو الترشح في أي انتخابات تعقدها الدولة دخ

كالنقابات واتحادات الطالب وخالفه، فحقيقة رغم 
فالذين أجازوا ..ُاختالفهم لكنهم أجمعوا على نبل المقصد

دخول البرلمان كان بهدف تحويل المجتمع إلسالمي يحكم 
ّوالذين حرموا ..بالشريعة وأن ال يتركوا الدولة للعلمانيين

خول البرلمان كان بهدف االنتصار لنموذج قرووسطي د
ال يؤمن بتمثيل شعبي أو ديمقراطية فوق القانون 
اإلسالمي، والطرفين في النهاية اجتمعوا على وجوب 
ُالحكم الديني، وأن وسائلهم في تحقيق هذا الحلم يسوغ 
الخالف فيها واتفق معظمهم على عدم تكفير هذا النوع 

ُسعة كل حسب قدراته ما دام الجميع من الخالف وأن فيه  ً
يؤمن بهدف واحد مشترك يسعى الجميع من أجله، وما 
ُدامت الضرورة تقتضي على المجيزين أن يفتوا بما  ُ
خالف الشريعة مؤقتا مثلما فعل ذلك سيد قطب وابن تيمية 

 حينما - 173 في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم صـ –
ان ذلك في صالح أفتوا بوجوب حلق اللحية إذا ك

المجاهدين أو حماية ألنفسهم وأرواحهم من بطش الكفار 
  والطواغيت
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  في االدبيات السياسية التاريخية هناك تعبير شائع اطلق على منطقة البلقان التي

وقد ". برميل بارود"انطلقت منها شرارة الحرب العالمية االولى، والتي شبهت بأنها 
ـ ثالثة عوالم ! اطلقت هذه التسمية على منطقة البلقان النها تمثل نقطة تالقي ـ وتصادم

العالم الصليبي االستعماري الغربي، والعالم االسالمي ـ العثماني : متناقضة هي
  .الفتوحاتي، والعالم المسيحي الشرقي المتمثل اساسا بروسيا

 
على بطنه، فسنكتشف ان فوهته االمامية تقع في " البرميل البارود"واننا اذا وضعنا هذا 

جورجيا وارمينيا (تقع في منطقة ما وراء القوقاز، وقلبها البلقان، ولكن فوهته الخلفية 
فهذه البقعة الملتهبة من العالم حيث يتالقى شمال غرب اسيا مع شرق ). واذربيجان

اوروبا، احاطت بها منذ القديم، وتصارعت، وتعاونت، وتزاحمت ـ في مختلف المراحل 
االمبراطورية : المتوسطةــ شتى امبراطوريات العالم القديم في العصور القديمة و

، والطورانية التركية )قبل وبعد استقاللها عن روما التاريخية(الروسية، والبيزنطية 
وكانت ـ وال تزال ـ شعوب هذه . ، والمغولية ـ التتارية، والفارسية)السلجوقية والعثمانية(

 لمطحنة محلية، واداة، وضحية،" شريكة) "وال سيما االرمن واالذربيجانيون(المنطقة 
  . الصراعات الدولية المحيطة بها

  
وبنتيجة هذه الصراعات كانت منطقة ما وراء القوقاز عرضة، 
وعلى مدى مئات والوف السنين، للضم لهذه االمبراطورية او 

... تلك، وللتجميع، وللتفكيك، والعادة التجميع، واعادة التفكيك
 مملكة ارمينيا ومن ذلك انه في القرون االخيرة قبل الميالد نشأت

اي شملت االراضي (الكبرى، التي امتدت من بحر قزوين 
المحاذية للبحر ) في تركيا حاليا(الى قيليقية ) االذربيجانية الحالية

ولكن الصراعات ادت الى تفكيك هذه المملكة . االبيض المتوسط
  . الى خانات وامارات وممالك صغيرة متضاربة

  
حينما ادرك انه تحاك ضده ) او بركة( العظيم هنيبعل برقة ونذكر هنا ان القائد القرطاجي

في قرطاجة مؤامرة لتسليمه الى روما، ارتحل الى احدى الممالك االرمنية في شمال 

وساعدها في الحرب ضد االمبراطورية الرومانية، التي كانت ) جنوب تركيا(سوريا 
 مؤامرة ضده لتسليمه الى وقد اكتشف هنيبعل هناك ايضا انه يجري تدبير. تجتاح الشرق

وفي القرن االول الميالدي اسس االرمن مملكة قيليقية . روما، فتجرع السم وانتحر
وقد ظلت اعداد كبيرة من االرمن . 1375االرمنية، التي استولى عليها االتراك في 

الى ان تم التطهير العرقي في قيليقية . تعيش في قيليقية حتى الحرب العالمية االولى
رمن االرثوذكس والسريان االرثوذكس والروم االرثوذكس في المجازر التركية في لال

1915 – 1922.  
 

وفي نهاية الحرب العالمية االولى انهارت االمبراطورية الروسية وانتصرت الثورة 
وحينذاك فتح افق جديد لحل النزاعات القومية ـ الدينية في ما . االشتراكية في روسيا

  . اساس التآخي االممي ـ االشتراكيوراء القوقاز على
 

) بالتحالف مع الصهاينة(ولكن في ظروف مرض زعيم الثورة لينين، وسيطرة ستالين 
على السلطة السوفياتية، طبقت الستالينية سياسة براغماتية ـ تعسفية ـ استبدادية ضد 

  .انيينالقوميات واالديان في االتحاد السوفياتي، بما في ذلك ضد االرمن واالذربيج
  

مسمومتين او " هديتين" قدم ستالين للشعبين االرمني واالذربيجاني 1923وفي سنة 
إذ تم فصل منطقة ناغورني قره باغ االرمنية عن الوطن االم ارمينيا، : ملغومتين

واحاطتها باراض ارمنية جرى اخالء االرمن منها وضمها الى اذربيجان، بحيث 
جزيرة ارمنية )  الف نسمة150ش فيها حوالى التي يعي(اصبحت ناغورني قره باغ 

  . ألحقت قانونيا بشكل مصطنع باذربيجان
  

التي يعيش فيها (االذربيجانية ) ناخيتشيفان(وفي المقابل جرى فصل منطقة نخجوان 
، ذي حكم "جيب اذربيجاني"عن اذربيجان، وهي حتى االن )  الف نسمة500حوالى 

. ن االراضي االرمنية تفصله جغرافيا عن اذربيجانذاتي، يتبع قانونيا الذربيجان، ولك
وكان ). تحديدا اذربيجان ايران(ويقع هذا الجيب في جنوب ارمينيا بين ارمينيا وايران 

الهدف الستاليني من هذا الشطرنج الجغرافي ـ الديموغرافي، التعسفي واالستبدادي، هو 
ـ االرمني، كنار تحت ) رانيالطو(االحتفاظ بالنزاع القومي ـ الديني، االذربيجاني 

الرماد، يمكن اشعالها في اي وقت، لتبرير التدخل القمعي للسلطة الستالينية، بهدف 
االحتفاظ بالوالء االرمني التقليدي لروسيا، وفي الوقت ذاته االحتفاظ بالنفط االذربيجاني 

  .الذي كان مصدر النفط شبه الوحيد لروسيا في تلك المرحلة
 

 بفعل خيانة القيادة الغورباتشوفية 1991التحاد السوفياتي في ولدى انهيار ا
. المتصهينة، طرحت على الفور ـ وبحدة ـ مسألة مصير ناغورني قره باغ) النيوستالينية(

. وكان هناك توجه قوي لدى غالبية سكان المقاطعة باالنضمام الى الوطن االم ارمينيا
باغ السالح على نطاق واسع وشكلوا وامتشق عشرات االلوف من سكان ناغورني قره 

  . جيشا حقيقيا كبيرا الجل تحقيق هدفهم القومي
  

ولكن من وجهة النظر الشكلية للقانون الدولي كان ضم ناغورني قره باغ الى ارمينيا 
يعني االعتداء على سيادة اذربيجان، وخرق القانون الدولي، وتخريب الستاتيكو الدولي 

. ت ارمينيا ذاتها تتحفظ عن القيام به، كما تعارضه روسياوهذا ما كان. في االقليم
وحينذاك اندلعت انتفاضة شعبية مسلحة في ناغورني قره باغ تحت شعار المطالبة 

وتحت ضغط التأييد الشعبي االرمني الكاسح لالنتفاضة في . باالستقالل عن اذربيجان
ووقعت الحرب بين . سكرياناغورني قره باغ، قامت السلطة االرمنية بدعم االنتفاضة ع

وانتهت هذه الحرب . 1994 - 1992اذربيجان وبين ارمينيا وناغورني قره باغ في 
التي كانت تفصل بين ارمينيا وبين " االذربيجانية"بسيطرة االرمن على االراضي 

وقد . ناغورني قره باغ، وباعالن ناغورني قره باغ كجمهورية مستقلة من طرف واحد
، ومع 2002سنة ) ارتساخ باالرمنية" (جمهورية ناغورني قره باغ"ي جرت انتخابات ف

ولكن واقعيا فإن جمهورية . ذلك لم تعترف بها وال دولة في العالم، بما فيها ارمينيا ذاتها
  .ارمينيا تعامل ناغورني قره باغ كجزء منها

 
 الزمن الى ان لقد كانت فتنة ناغورني قره باغ نائمة في ادراج: والسؤال الكبير االن هو

يتم حلها سلميا بالتفاهم بين قادة الشعبين الجارين والشقيقين اللذين امتزجت دماء مئات 
االلوف من خيرة ابنائهما في الصراع المشترك ضد الهمجية النازية في الحرب العالمية 

  فلماذا تم تفجير االزمة في هذه المرحلة بالذات؟ ومن فجرها؟. الثانية
 

ى هذا السؤال سيكون جوابا مبتسرا وسطحيا وغير ذي قيمة حقيقية اذا ان اي جواب عل
  :لم يأخذ باالعتبار النقاط الجوهرية التالية وينطلق منها

 
، اي المنطقة الممتدة بين موريتانيا في الغرب، والكويت "العالم العربي"ـ ان ما يسمى 1ـ

ب في الشمال، ـ هذه في الشرق، وبين اليمن في الجنوب، ولواء االسكندرون السلي
  ة، وكانت ـ والـــارة العالميـالمنطقة، وبما يحيط بها من بحار ومحيطات، هي مهد الحض
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وكانت هذه المنطقة على الدوام محط اطماع ). والمعاصر( تزال ـ تمثل قلب العالم القديم 
  .جميع الغزاة من الغرب ومن الشرق

  
الستعمار المعاصر، والصهيونية، هي ـ واذا كانت روما القديمة، والصليبية، وا2ـ

العناوين الرئيسية للغزاة الغربيين للعالم العربي؛ فإن العناوين الرئيسية للغزاة الشرقيين 
، وحثالة )من السالجقة الى العثمانيين(تتمثل في المغول والتتار، والطورانيين االتراك 

 دمروا الحضارة التاريخية المماليك الذين جاء بهم االيوبيون االكراد؛ وهؤالء جميعا
ّلشعوب العالم العربي، واستبدوا بها، واذاقوها االمرين، واوصلوها للحضيض، متسترين 

  .بالدين االسالمي
 
ـ وبالنسبة للغزاة الطورانيين االتراك، القادمين من الشمال الشرقي، فإن االرمن في 3ـ

بموقعهم الجغرافي (سوريا القوقاز، واالشوريين في شمال العراق، والسريان في شمال 
" العقبة االولى"كانوا يمثلون موضوعيا ) وانتمائهم الديني المسيحي االورثوذوكسي

الشرق "بوجه التوسع الطوراني التركي نحو العالم العربي او " خط الدفاع االول"و
ومن هنا نشأ الحقد ). حسب التعبير الجيوسياسي االميركي المعاصر" (االوسط الكبير

ومن هنا نشأت نزعة ابادة . ق الطوراني التركي ضد االرمن واالشوريين والسريانالعمي
" الجمهوريين"الخالفاتيين و(االرمن واالشوريين والسريان لدى الطورانيين االتراك 

  ").الخالفاتو ـ جمهوريين"واالردوغانيين 
 
. ني التركيّـ ان نزعة ابادة االرمن هي مكون جيني اساسي في نزعة التوسع الطورا4ـ

واإلشعال الحالي الزمة ناغورني قره باغ ما هو اال فصل جديد من فصول تراجيديا ابادة 
االرمن، واحالل غير االرمن في اراضيهم المحروقة؛ وهي التراجيديا المتواصلة منذ 

  .مئات السنين
 

  :لماذا االن؟ نشير الى النقاط التالية: وجوابا على السؤال
 

يا االردوغانية لطمة شديدة بفشل مشروع اقامة الخالفة الداعشية الذي ـ أ ـ لقد تلقت ترك
ولكن من الخطأ الفادح ادنى اعتقاد ان تركيا االردوغانية، . كان مشروعا تركيا بامتياز

واذا كانت تركيا قد . وبفعل هذا الفشل، قد تراجعت وتخلت عن نزعتها التوسعية
لسياسية ـ العسكرية في سوريا، فإنها في اضطرت الى التراجع والقيام بالمناورات ا

الوقت نفسه عمدت الى تحريك االزمة مع اليونان وقبرص حول التنقيب عن النفط 
والغاز في شرقي المتوسط، كما والى التدخل العسكري في ليبيا؛ وهي تحرك وتستخدم 

فعت ومن ضمن هذا السياق التوسعي د. الداعشيين في مغامراتها التوسعية والعدوانية
  .اذربيجان لتحريك فتنة ناغورني قره باغ" حليفتها"تركيا 

 
ـ ب ـ تراهن القيادة االردوغانية على ان احتمال نجاح ارتكاب المجازر المخطط لها ضد 
االرمن في ناغورني قره باغ سيؤدي الى استفزاز التيار العنصري االرمني المتطرف 

ثم القيام بمذبحة ارمنية ضد المدنيين وتحفيزه على انتزاع السلطة في ارمينيا، ومن 
، مما سيزعزع العالقة الجيدة بين ارمينيا )ناخيتشيفان(االذربيجانيين في جيب نخجوان 

وهذا يعني عزل ارمينيا دوليا . من جهة وبينها وبين ايران وروسيا من جهة اخرى
 الكماشة وخنقها سياسيا واقتصاديا، وتبرير التدخل العسكري التركي الواسع وإطباق

التركية ـ االذربيجانية على ارمينيا وسحقها عسكريا، والقضاء على وجود الدولة 
  .االرمنية

 
ـ ج ـ ان الهدف القريب للفتنة الحالية هو القضاء التام على الوجود االرمني في ناغورني 

في ولكن الهدف التالي هو القضاء الكلي على الدولة االرمنية والوجود االرمني . قره باغ
  .القوقاز، ووصل الحدود بين تركيا واذربيجان الطورانيتين

 
الفعلية الى بحر " حدودها"ـ د ـ واذا قدر ال سمح هللا لتركيا تحقيق هذا الهدف، ووصلت 

قزوين، فإنها تأمل ان تقيم عالقات مباشرة مع الدول االسالمية في اسيا الوسطى، التي 
كيا بذلك، بدعم ومباركة اميركية واطلسية، ان هي بأغلبيتها دول طورانية؛ وتستطيع تر

تقيم جدارا طورانيا تركيا عاليا يمتد من اسيا الصغرى والقوقاز، عبر بحر قزوين، الى 
  .اسيا الوسطى، لعزل وتطويق ايران جنوبا، وروسيا شماال

 
 في اسوأ االحتماالت بالنسبة لتركيا ـ فشل هذا المخطط كله، فإن الدولة ،ـ هـ ـ واذا

التركية التي تقف االن بقضها وقضيضها الى جانب اذربيجان، تأمل ان تحصل على 
خط انبوب النفط الحالي الممتد بين باكو وميناء " تطوير"تتمثل في " جائرة ترضية"

جيهان التركي، ووضع اليد كليا على النفط والغاز في اذربيجان، وعبرها في بحر 
  .قزوين

 
ية ليست بعيدة عن هذه المخططات الجيوستراتيجية العدوانية والقيادة االميركية ـ االطلس

  .التي تنفذها تركيا، بل هي مهندسها االول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  حين يواجه القراء عالم الواقع، فإن التذمر الذي "يقول الروائي ماريو فارغاس يوسا

لسلطة أو المؤسسة أو المعتقدات ًيثيره األدب الجيد يمكن أن يترجم أحيانا إلى تمرد ضد ا
  ".السائدة

 
أن الدكتور إدوار سعيد يتكلم " صور المثقف"ويرى الدكتور دمحم عناني في مقدمة كتاب 

صاحب العمل : ، وإن دوائر السلطة تتعدد صورها في الكتاب"المثقف والسلطة"عن 
ن غيره وال الذي يمارس المثقف مهنة لديه، الشركات التجارية التي تسعى للربح دو

يعنيها في سبيل ذلك ضحايا الربح من الفقراء والمحرومين، إلى صورة الحكومة التي 
ًتسخر جهازا بل أجهزة كاملة للحفاظ على مواقعها، إلى صورة األيديولوجيات الجذابة 

ويقع على المثقف عبء تمثيل العامة . الخادعة التي قد ال تدري العامة من وراءها
. ًه السلطة جميعا ال يدفعه إال ما يؤمن به من قيم ومبادئ إنسانية عامةومقاومة أشكال هذ

ينبع تصويري للمفكر في صورة المنفي والهامشي والهاوي، " وكما يقول الدكتور إدوار 
  ".وفي صورة مؤلف لغة تحاول أن تنطق بالصدق في وجه السلطة 

 
ل على المستوى الفني إن المفكر ال يقدر أن يوجد كمفكر اجتماعي فاعل بشكل كام

ًواالجتماعي إال في مناخ الحرية بعيدا عن مناخ السلطة، فقد بدأ الشكالنيون الروس قبل 
الثورة، وكانوا يتمردون على السلطة المستبدة، ولهذا كانت تعتبر الوجه اآلخر للثورة 

نت ثم وصلوا إلى قمة نشاطهم في بداية الثورة حيث كانت هناك الحرية، وكا. الروسية
ًنظريتهم األدبية تقوم على أدبية األدب، أي ما يجعل األثر األدبي أدبيا، وكانت ترفض 

  . األيديولوجيا
  

إن الشكالنيين الروس هم أبناء ثورة الحرية وليسوا أبناء ثورة الدولة البلشفية، ومعروفة 
 ما نظرية لينين حول األدب الحزبي، ال أدب خارج الحزب الشيوعي، وللكاتب أن يكتب

إن المفكر لن يزدهر في ظل السلطة، رغم أنه . يريد وللحزب أن يطرد من جنته من يريد
ًقد يبدع فرديا ال اجتماعيا، بل في ظل الحرية وهكذا اصطدم الشكالنيون الروس مع . ً

الدولة، وقوبلوا بالبرود وقت تشكلت السلطة مع لينين، ثم توحشت تلك السلطة ضدهم مع 
فقد قارن بوخارين ستالين " أسس التوتاليتارية"أرندت في كتاب وحسب حنة . ستالين

بجانكيز خان، وبلغت به القناعة أن سياسة ستالين تقود البالد إلى الجوع، والدمار، وإلى 
ًوهذا ما حدث فعال في عمليات التطهير التي أدت إلى اتهام آالف من كبار . نظام بوليسي

، وحمل نخبة "سوف تقتل"وإذا كان هتلر قد اقترح . الوجه السياسية واألدبية وإعدامهم
ة يشهد كل امرئ شهاد"فقد كان إعالن ستالين يقضي بأن . الحزب النازي على تطبيقه

حينما ترفع دعوى على أحد "هذه العملية " أدباء أمام المحاكم"ويلخص كتاب ". زور
أعدائه، وذلك ألنهم المواطنين، يتحول كافة أصدقائه، بين ليلة وضحاها إلى ألد وأخطر 

فقط، بوشايتهم به وبتقديمهم العون النافع إلثراء إضبارة الدعوى التي يعدها ضده جهاز 
الشرطة والمدعي العام، سيستطيعون إنقاذ أنفسهم، وألن التهم تقوم، في الحاالت العامة، 
 على جرم مزعوم ال وجود له لذا فإن الحاجة إلى هؤالء الناس على وجه الخصوص أمر

ففي سياق حمالت التطهير الواسعة ثمة وسيلة . ًضروري جدا إلقامة الدليل وتقديم البينة
  ".واحدة فقط يمكن للمرء من خاللها أن يثبت والءه، إنها الوشاية باألصدقاء
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ًوفي أمريكا كان الوضع كارثيا على المفكرين والكتاب الذين غردوا خارب السرب 
 1947ووصلت على قمة توحشها في الفترة بين الرأسمالي، حيث ظهرت المكارثية 

، حيث بدأت انتصارات االتحاد السوفييتي، ثم العالم الشيوعي، تخيف أمريكا 1957و
واستثمر عضو الكونغرس األمريكي مكارثي ذلك للقيام بحملة ضد . والشعب األمريكي

تحاد السوفياتي، الشيوعيين من المفكرين باتهامهم بعدم الوالء ألمريكا وإن والءهم هو لال
جواسيس " وخاصة الحزب الشيوعي األمريكي، بدون دليل، وكان يطلق على ضحاياه 

، وينشر عنهم وثائق مزورة تتهمهم فيها بالخيانة دون االهتمام باألدلة، ثم كان يطردهم "
من وظائفهم، ثم كان يعمل على طردهم من أمريكا يساعده في ذلك مكتب المباحث 

أن االتحاد : لفرق بين حمالت التطهير السوفيتية وحمالت التطهير المكارثيةوا. الفيدرالية
ًالسوفييتي كان دولة من دول االستبداد الشرقي، ولذلك كانت الحمالت تأخذ طابعا 

أما أمريكا . ًتدميريا على المستوى النفسي والجسدي، وبدون محاكمة عادلة أو غير عادلة
و من الناحية الشكلية، فقد كانت هناك محاكمات فكانت من الدول الديمقراطية، ول

للمفكرين المغضوب عليهم، ولكنها محاكمات مسيسة وغير عادلة وعلى المتهم أن يبرئ 
نفسه من جريمة لم يرتكبها، ولكن النتيجة كانت هي هي، تحطيم المفكر إما عبر القتل، 

  .أو السجن، أو المنفى الداخلي أو المنفى الخارجي
 

ًد العربية كانت هناك مكارثية أيضا، مكارثية االستبداد، وانعدام حرية الرأي، وفي البال
وأن اإلنسان، وخاصة المفكرين الذي يغردون خارج سرب األنظمة يتعرضون للمضايقة 

 1933أو المنفى، أو السجن، ويشير طه حسين إلى أنه في أوج فترة الرجعية عام 
ن األزهر أن تحظر نشر كتاب قديم في حاولت الحكومة المصرية بناء على طلب م

التاريخ بدعوى أن في الكتاب إساءة إلى اإلمام أبي حنيفة، ولكنها لم تحقق ما أرادت، 
  . وكان الرأي العام أقوى من الحكومة واألزهر مجتمعين

  
ألنه اعتبر أنه تعرض " في الشعر الجاهلي"ثم أن هناك معركة كتاب طه حسين 

ووقف سعد زغلول ضد طه حسين في القضية، . اتهم باإللحادللمقدسات اإلسالمية، و
ولكن النيابة العامة . واعتبره مثل رجل مجنون يهذي في الطرقات، ولن يؤثر في الدين

ومعركة كتاب علي عبد . حفظت قضية في الشعر الجاهلي لعدم توفر القصد الجنائي
ة، إذ أنه رفض فكرة حول قضية الخالفة اإلسالمي" اإلسالم وأصول الحكم"الرازق 

ًالخالفة، مؤكدا أن الخالفة ليست في شيء من الخطط الدينية، واعتبر أن اإلسالم أقر 
الدولة المدنية ال الدولة الدينية في وقت كان الملك المصري فؤاد يطمح لخالفة المسلمين، 

ألزهر، ولذلك واجه الشيخ علي السلطة الدينية والسلطة السياسية، وطرد من هيئة علماء ا
وإذا كانت مؤسسات المجتمع المدني في المرحلة الليبرالية مع المفكر، . ومن كل وظائفه

فقد تغير الوضع االجتماعي في مرحلة الثورة حيث أصبح المفكر يتعامل مع المجتمع 
السياسي، وتحولت مؤسسات المجتمع المدني إلى المجتمع السياسي، وحاول عبد الناصر 

رين، وكان هناك مرحلة جزر تعقبها مرحلة مد في تلك العالقة، أن يسيطر على المفك
ففي زمن كان عبد الناصر يزج الشيوعيون في السجون، وفي زمن آخر كان يخرجهم 

ولكن المشكلة . من السجون ويسلمهم أعلى المناصب في اإلعالم، حتى منصب الوزارة
سياسية، بل أصبح يواجه بعد عبد الناصر أن المفكر لم يعد يواجه مؤسسات السلطة ال

ًأيضا مؤسسات المجتمع المدني التي أصبحت في يد القوى الدينية المحافظة وحتى 
المتطرفة في مرحلة سيطرة البترو دوالر، زمن قيادة السعودية للمجتمع العربي، عبر 
التهديد بالقتل أو القتل كما حدث، كمثال، مع المفكر فرج فودة، أو محاولة قتل نجيب 

وإذا كانت مؤسسات السلطة السياسية قد أرعبت المفكر العربي وأوصلته إلى . محفوظ
الهجرة الداخلية أو الخارجية في أحسن األحوال، وفي أفظعها إلى السجن أو الجنون، فإن 

افظة وحتى التكفيرية الجهادية منها، المجتمع المدني الذي تسيطر عليه القوى الدينية المح
ًوليس بعيدا عن السلطة السياسية، وعبر هذه السيطرة على المجتمع المدني تحاول تلك 
ًالقوى المتوحشة، أن تمارس تهديدا ضد المفكر العربي ال يقل عن تهديد مؤسسات 

  .السلطة السياسية
 

مريكي واألوروبي عن لم تعد األنظمة الحاكمة العربية بعد أن كثر الحديث األ
الديمقراطية وحقوق اإلنسان تباشر سلطتها األمنية مباشرة على المفكر إال في أضيق 
الحدود، ولكنها من جهة أخرى أطلقت مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات 
الدينية المحافظة، عبر مؤيدين لها من القوى الدينية في حركة التفاف ضد الحكومات 

تطالبها باحترام اإلنسان وحقوقه المدنية، ضد المفكر الذي يوحي فكره الغربية التي 
اليسار _ ولو من منطلق إصالحي " الدين"بالتمرد على السلطة السياسية، أو حتى بنقد 

اإلسالمي تكفير الدكتور حسن حنفي، وذلك عبر هؤالء المؤيدون من القوى الدينية 
لق وأصبحوا يعتبرون أنفسهم القيمين على الفكر التكفيرية الذين استغلوا هذا المناخ المغ

والمفكرين وأكثرهم ينتمون إلى السلطة الدينية الراديكالية التي هي غير بعيدة عن السلطة 
السياسية االستبدادية، ولذلك كثرت قضايا التكفير على الكتاب والمفكرين والتي تقام عبر 

: وممارسة اإلرهاب الفكري ضدهممؤسسات المجتمع المدني على المفكرين التقدميين 
أقيمت دعاوى ضد الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي والروائي جمال الغيطاني 
والباحث الدكتور جابر عصفور والكاتب عزت القمحاوي وآخرين حتى أنه تم الحصول 
على حكم قضائي بحجب جائزة الدولة عن الشاعر حلمي سالم، ولم يسلم من ذلك الهجوم 

 مثل وزير الثقافة بسبب رأيه بالحجاب ووزير الصحة والدكتورة مشيرة حتى الوزراء
خطاب بسبب منع الختان في مستشفيات وعيادات وزارة الصحة، باإلضافة إلى الدعاوى 

  .ضد الفنانين
  

 وكذلك حسب الجرائد المصرية فإن عامل مطبعة يمكن أن يتسبب بوقف طباعة أي 
ة الرسمية المسؤولة عن إصدار ذلك الكتاب، كما كتاب ال ينال رضاه رغم موافقة الجه

حدث من منع رواية للروائي الجزائري رشيد أبو جدرة أو األعمال الكاملة للشاعر 
وليس مصر إال كمثال، فهذه الحالة قد تحدث في أي بلد عربي حتى . اللبناني أنسي الحاج

 زيد من دخول الكويت أن أحد نواب البرلمان الكويتي منع دخول الدكتور نصر حامد أبو
لن نسمح "إللقاء محاضرتين عن تجديد الخطاب الديني ووضع المرأة في اإلسالم، وقال 

ف له بنشر فكره اإللحادي ونستغرب ما الفائدة المرجوة من محاضرات شخص ال يعتر
  ". بقدسية القرآن

  
ره كتاب كما يمكن أن نشير إلى ما حدث مع الكاتب السعودي عبدهللا الغذامي بعد نش

وهو كتاب عن النقد التفكيكي، والدكتور " تكفير من البنيوية إلى التشريحيةالخطيئة وال"
" سعوديةحكاية الحداثة في المملكة العربية ال"الغذامي يسرد حكايته مع الحداثة في كتابه 

ولقد سرد الغذامي حكاية ". لحوادث أخرى في بيئات أخرىنموذج "الذي يقول عنه أنه 
، فقد شنت عليه حملة عبر "الخطيئة والتكفير" العنيف عليه والذي نتج عن كتابه الهجوم

جاءني الدكتور فهمي حرب، وقال : "مؤسسات المجتمع المدني، ويقول الدكتور الغذامي
ستجد من كتابك هذاـ الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحيةـ ما وجده طه : لي

ًتصور قط سببا لقوله، ولكن األيام أثبتت أن األمر أفدح ولم أ. حسين من الشعر الجاهلي
وكلهم يتفقون على نغمة واحدة مضادة وشرسة في رفضها، مع التشكيك بكل .. من ذلك

ًشيء بدءا من ذمم الحداثيين وصاحب الخطيئة والتكفير واتهامه بشخصه وعلمه 
المجتمع إلى هذا الخطر ووطنيته وعقيدته، ثم التشكيك بالنظريات مع التركيز على تنبيه 

ًكانت حربا نفسية وعقلية  .وتحريض الدولة ورجال الدين ضد هذا الطارئ الخطر
واجتماعية امتدت خمس سنوات تصاعدت فيها من مقاالت في جريدة الندوة إلى خطب 

  ".في الجوامع وحروب منزلي
 

 أبو زيد ال وهي تجربة أخرى حصلت للدكتور نصر حامد" التفكير في زمن التكفير"إنه 
ًتختلف كثيرا عما حدث للدكتور عبدهللا الغذامي، وبدأت القضية على خلفية ترقية جامعية 

لكن . تقدم بها الدكتور نصر حامد أبو زيد للحصر على االستاذية عن إنتاجه العلمي
ثم مضى الدكتور عبد . الدكتور عبد الصبور شاهين اتهم في تقريره الدكتور حامد بالكفر

ً إلى مسجد عمر بن العاص وألقى خطبة تدور حول الدكتور حامد، مرددا اتهامه الصبور
ثم انتقلت القضية إلى كل مساجد مصر، وكانت الخطب تكفر الدكتور حامد، ثم . بالكفر

ثم رفعت قضية . انتقلت القضية إلى قاعة المحكمة بدل أن تبقى في نطاق الحوار الفكري
ثم هاجر الدكتور حامد . وبين زوجته على أساس أنه مرتدضد الدكتور حامد للتفريق بينه 

  .مع زوجته إلى المنفى االختياري في هولندا بعد صدور قرار التفريق
 

من مؤسسات المجتمع السياسي األمنية إلى مؤسسات " الترغيب والترهيب"وهكذا انتقل 
 األمن :المجتمع السياسي المدنية، انتقل من أجهزة الدولة األمنية والعسكرية

المساجد، والصحافة، والجامعة، : إلى أجهزة المجتمع المدني واألهلي.. والمخابرات
حيث بدا وكأن المجتمع السياسي هو الذي يحمي المفكرين العلمانيين من .. والمحاكم

بطش القوى الدينية التكفيرية، بحيث تبدو أجهزة الدولة األمنية وكأنها هي الحامي في 
ريف أن الغذامي يتذكر لطف رجل األمن السعودي الذي دخل حياته وجه التكفير، والط

ًكطالب علم، طبعا دون أن ننسى ما يحدث في مصر اآلن، ورعب المثقفين المصريين 
  .من أجهزة المجتمع المدني التي تحولت إلى اللوياثان

 
في الشعر "هذه المواقف تذكر، مرة أخرى، بالمواقف التي صدرت ضد طه حسن وكتابه 

. مع العلم أن طه حسين تعرض للحملة ضده من خارج الجامعة، من األزهر" الجاهلي
في الشعر "فقد تقدم شيخ األزهر ببالغ إلى النائب العام ضد طه حسين، وضد كتابه 

على عكس ما حدث مع الدكتور . وفيه طعن على النبي وعلى القرآن الكريم" الجاهلي
ًمن داخل الجامعة، وأيضا ضد علي عبد الرازق حامد أبو زيد الذي تعرض للحملة ضده 

وكيف استغلت السلطة السياسية مؤسسات المجتمع " اإلسالم وأصول الحكم"وكتابه 
المدني ضد المفكرين ومارست ضدهما اإلرهاب الفكري واالجتماعي حتى تراجع طه 

ي ، في حين التزم عل"في األدب الجاهلي"حسين عن كتابه، وأعاد طبعه تحت عنوان 
كما يمكن أن نذكر محاكمة . عبد الرازق الصمت ورفض إعادة طبع كتابه في حياته

وكتب أخرى كثيرة منعت تحت " نقد الفكر الديني"كتاب الدكتور صادق جالل العظم 
تأثير مؤسسات المجتمع المدني بتحريض من مدعي الحفاظ على المعتقدات الدينية، 

ق لمحاربة كل فكر ال ترغب به بحيث تبدو بعيدة والتي فتحت لهم السلطة السياسية الطري
عن ممارسة القهر االجتماعي والسياسي والفكري، فالسلطات السياسية السعودية لم 
تطرد الكاتب عبدهللا الغذامي ولكنها تحت ممارسة الضغط المستمر عليه، واستمر أكثر 

  الدكتور حامدمن خمس سنوات، كانت تدفعه للهجرة الخارجية، كما حصل في مصر مع 
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ً أبو زيد والدكتورة نوال السعداوي اللذين اضطرا أيضا للهجرة الخارجية، ودفعت 
الدكتور سيد القمني إلى الهجرة الداخلية واالعتذار عن ما كتب في نفس المجلة التي كان 
يكتب، مجلة روز اليوسف، فيها بعد تهديد القوى الدينية التكفيرية باغتياله، وكان أن 

لقد دفعت مؤسسات . بما طلب منه، واعتذر ولزم الصمت حتى مرت العاصفةالتزم 
المجتمع المدني والقوى الدينية التكفيرية التي تسيطر على تلك المؤسسات المدنية 
بمباركة السلطة السياسية حتى المثقفين الحالمين بمجتمع العدالة االجتماعية إلى العيش 

كما يقول طه حسين، حسب الدكتور دمحم و. في رعب القلق على مصيرهم وحياتهم
موقف السلطة من حرية الفكر في "ًالدسوقي في تأريخه للفترة التي قضاها قارئا للعميد 

اتهمت أنا بالمساس بالمقدسات، واتهم العقاد .. ًكل زمان ومكان ال يدعو لالرتياح تماما
بإلقاء ) كل قلبهوضحك طه حسين من (بالعيب في الذات الملكية، واتهم سالمة موسى 

ال سبيل لتخطئة .. الفكر ال يمكن مصادرته والعقيدة يستحيل سجنها. قنبلة في سينما مترو
  ".الفكر بالعنف، وإنما الفكر في مواجهة الفكر

 
تجسير الفجوة "ومن الضروري قول كلمة عن محاولة الدكتور سعد الدين إبراهيم حول 

أيها "ن ال يأخذ بنصيحة الغزالي في كتابه ، والدكتور سعد الدي"بين المفكر والحاكم
أنه ال تخالط األمراء والسالطين وال ترهم ألن رؤيتهم : والثالث مما تدع": "الولد

 ."ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة
. ًأال تقبل شيئا من عطاء األمراء وهداياهم وإن علمت أنها من الحالل: والرابع مما تدع

، وألنه يتولد عنهم المداهنة، ومراعاة جانبهم والموافقة في ألن الطمع فيهم يفسد الدين
الدكتور سعد الدين يقترح لتجسير الفجوة بين المفكر والحاكم من خالل ثالثة ". ظلمهم 
 :جسور

تجسير الفجوة عبر الجسر الذهبي، وهو أسلوب التحاور بين المفكر واألمير بتجاوز * 
 . الفكرالفجوة من أجل إصالح المجتمع عبر حرية

تجسير الفجوة عبر الجسر الفضي، وهو أسلوب حد أدنى من حرية الفكر من قبل * 
الحاكم الذي يقدم الحد األدنى من العدالة، وبالمقابل على المفكر تقديم الحد األدنى من 

 .احترام سلطة الحاكم
تجسير الفجوة عبر الجسر الخشبي، وهو أسلوب إضفاء نوع من الشرعية على سياسة * 

  .الحاكم بحيث يكون من حق الحاكم تحديد السياسات، وما على المفكر سوى الطاعة
 

هو الذي ) القلم والسيف(ولكن يظل توصيف ابن خلدون للعالقة بين المفكر والحاكم 
يتحكم بالعالقة بين المثقف والسلطة، وعلى امتداد التاريخ العربي اإلسالمي كانت الغلبة 

ويبدو أن  . فالمثقف بنظر الحاكم ليس أكثر من مهرج البالطللحاكم في مواجهة المثقف،
ًالطريق الخشبي لتجسير الفجوة بين المفكر والحاكم هو الذي يفرض نفسه اجتماعيا 

  .بسبب سطوة الحاكم وضعف المفكر
 

 "الربيع العربي"لقد خلخلت قوى التغيير العربية النظام العربي الديكتاتوري بعد أحداث 
حقوق اإلنسان والمجتمع المدني، مجتمع الحرية السياسية والعدالة ، وأصبحت 2011

االجتماعية محور حراك الشعوب العربية، ذلك أن أي نظام استبدادي ال يستمد شرعيته 
ًمن قوته القمعية وحدها، بل وأيضا من خضوع الشعب، والذي حدث أن الشعب تحرر 

رع بحقوقه في الحرية والعدالة، من خوفه، وغادر عبوديته الطوعية، وطالب في الشوا
لكن الرياح أخذت . تلك الحقوق التي كانت ستؤمن للمفكرين العرب حياة اجتماعية كريمة

ًسفن األحالم بعيدا في البحر الهائج، بحيث لم تستطع تلك السفن أن تصل إلى شاطئ 
وى عربية بواسطة ق" الربيع العربي " ًواألحالم ال تتحقق دائما، وهكذا أجهض . النجاة

لتحقيق " الربيع العربي " خليجية خلعت جلدها العربي، وقوى إقليمية استثمرت ذلك 
أحالمها اإلمبراطورية، وقوى عالمية أمريكية وأوروبية أرادت إعادة تقسيم جديد للعالم 

وكان أن انتصرت الثورات المضادة، وعادت الديكتاتوريات من جديد إما عبر . العربي
ى ما عبر الجيش، وعاد الشعب إلى عبوديته الطوعية، وعاد المفكر إلالديمقراطية وإ

   العزلة والصمت والمنفى الداخلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ُلست يا صديقي ْ 
ّمن يجيد فن الخطابة ُ 

 بعد أن وضعوا
َعلى كل حرف في لغتي ُ ٍ ِ 

ٍألف ناقد ُ 
 ُوجيش رقابة

 
ْبعد أن استهلكت ِ ُ َ 

ٍكل كلمة في   قاموسناُ
ْتمجد السلطان والملك ِ َ َ ّ 
 تدعوا هللا أن يحفظهم

 ألنهم من ساللة الصحابة
 

َوفي صحف كثر عددها َ ٌ ُ 
َوظفت كتابها ُ ْ َ َ ُ 
ُلقنَت شعرائها ْ ِ ُ 

 ًأعطوهم نسخة من القصر
 ِحددوا لهم نوع الكتابة

 
َمقالة تمجد األمير ِ َ ُ ً 

ِقصيدة تمدح أمجاده ُ َ 
َوصحف لصور أوالده َ ٌ 

ْر ترفع السبابةْوإلى القص ُ ِ 
 

ُفهل يوجد شيء َ 
 أكثر من هذا

 َألن يجعل الكاتب
ُيهجر أوراقه ُ ْ َ 

َويدعوا الشاعر للكآبة ِ 
 

َفأي سلطان أنت يا قلم َ ٌ ُ 
ًبأن تنزف حبرا ْ ِ َ ِ ْ 

 بين كل هذه الدهاليز
ْلتكتب جملة جدية ََ ً ْ ُ َ ُ ْ 

َأو خاطرة من باب الدعابة ِ    
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 ًحسنا، فلتبق نقيا.  يديككم أنت خائف من تلويث كيف يساعدنا هذا ولماذا جئت إلينا؟ ! ًَ

وأنتم أيها المثقفون، أيها الفوضويون البرجوازيون أنتم . النقاء هو مثال للزاهد والناسك
َ شيئا، ظل كما أنت، فلتبق يداك في تفعلال. ترون هذا كاعتذار عن عدم القيام بشيء ً

لقد غمستهما حتى المرفق في . ما يداي فهما قذرتانأ.  قفازات األطفالبسخاصرتيك، فلتل
  الدم، فماذا إذن؟ هل تستطيع أن تحكم وتظل روحك بيضاء؟

 
ْلسارتر، إذ يخال الكثير من المحسوبين ” األيدي القذرة“ أعاله مقتبسة من مسرحية الفقرة

ًعلى الثقافة بأنها ترفا مخمليا يركن في بروج عاجية، في الوقت الذي يرى الب عض أن ً
ّالثقافة يجب أن تكون قماشا شعبيا يعول عليه االرتقاء بالمجتمع عبر تلمس ثقوبه وسد  ّ ُ ً

 مخالب من يشوهون وجهه اإلنساني وإدراك الفارق بين المثقف التقليدي يبفجواته وتهذ
 الذي يرى بأن كل البشر مثقفون بمعنى من – بحسب غرامشي –والمثقف العضوي 

 .عهم يملكون الوظيفة االجتماعية للمثقفينالمعاني ولكن ليس جمي
 

 دون نظرة فاحصة للمشهد الثقافي؛ يمكننا أن نتلمس االختالط المستمر بين ما هو ومن
. رأي شخصي وما هو واقع مما يؤدي لحدوث تصادم تكرسه النمطية والقناعات الجاهزة

ورفض تأطير صورة وال يستطيع أحد تفادي هذا التصادم إال بتحطيم التابوهات المقدسة 
 مجردة من األهواء و قدرة حرة للكفر بالتبعية العمياء بانتقائيةالمثقف التي يجب أن تتمتع 
فالتحدي الذي ينبغي أن يخوضه المثقف هو أن يكون انتقاديا . وتحقيق االستقالل الفكري

 ذاته الذي التحدي. رافضا لتبني األساليب الخطابية الملقنة، ينفتح للشك والسخرية الشكلية
  يكفي أن نكون مثقفين ألنفسنا؟هل: يلح بسؤال إدوارد سعيد الكبير

 
اآللهة التي ( المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد جدال توصيف المثقف بسالسة في كتابه يفك

إن المثقف بحسب مفهومي للكلمة، ال هو عنصر تهدئة وال هو خالق “) ًتفشل دائما
ّنته كلها على حس نقدي، ويمتلك موقف اإلصرار على إجماع، إنما إنسان يراهن بكينو

 الجاهزة المبتذلة والتأكيدات المتملقة والدائمة وال واألق–ّ الصيغ السهلة –رفض 
وال يقتصر رفض المثقف والمفكر . المجاملة لما يريد األقوياء والتقليديون قوله أو فعله

ية نشطة في اإلفصاح عن ذلك على الرفض السلبي الهامد، بل يجب أن يكون رغبة تلقائ
 .ً”علنا

 
ُ سعيد تصوره للمثقف بريشة واضحة ال تكتمل بدون دعامتين، أوال االنشقاق عن يرسم ّ

ًوثانيا االلتزام بمعايير الحق الخاصة بالبؤس . كل ما هو إتباعي ومبتذل ومكرس
البتعاد عن اإلنساني، األمر الذي يؤكد أهمية نزع هوية المثقف بالشكل الذي يسمح له با

 الضيق، ألن المشكلة الجوهرية في نظره، تكمن في خصصهاحترافيته الروتينية أو ت
كيفية التوفيق بين هوية المرء وحقائق ثقافته ومجتمعه وبين واقع الهويات والثقافات 

 .والشعوب األخرى من دون أية مفاضلة شوفينية لثقافة على أخرى أو شعب على آخر
 

تهدف سعيد النخبة المثقفة باعتبارها المعنية  المزاوجة يسوبهذه
بالمشاريع التنويرية لإلنسان والمنوطة باستثمار جهوده وفكره 

الحرية التي تمزج بين . لتوفير مساحات يرتع فيها التعايش الحر
التعريف بالممارسة اإلنسانية ورسم حدودها ووظائفها من جهة، 

يات الراسخة واألحكام ّوعملية النقد التي تهدف إلى تعقب البديه
المسبقة والتخلي عن المعادالت السهلة، التعميمية واالختزالية 

 تفتقر إلى الموضوعية وتكلف طاقة المثقف من جهة والتي
 .أخرى

 
ً حين نمعن في صورة سعيد سنجده نموذجا الفتا، كونه فلسطيني الجذور أمريكي إننا ً

ً المقارن في جامعة كولومبيا، ناقدًا موسيقيا ًالجنسية، وأستاذا لألدب اإلنجلينزي واألدب
ًبارزا في صفحات ثقافية أمريكية سابقة، عازف بيانو هاويا ومدافعا صلبا عن القضية  ًً ً

ال يختلف أحد على أنه وجه .  اإلخبارية والمحطات التلفزيونيةالصحفالفلسطينية في 
ته الثقافية وممارساته النقدية مثير للجدل على المستويين العربي والعالمي، إذ مثلت تجرب

ّاستيقافا خالقا لمفهوم الهوية المهجنة، هو نموذج الفت لتماهي الهويات لتصل لهوية الال  ّ ً
 واأليديولوجيا والتوجهات وللمزايدات الرتبية لمثقفي التيار ينمكان الرافضة لتصنيف الد

ًاألصولي، ولعل هذا سببا كافيا لتحقيقه نقدا عالميا تخطى ً ً  حدود الفروع العلمية من خالل ً
. تجاوزه ألصوله األكاديمية والقومية ليطالب بخطاب عربي متمايز يمارس النقد الذاتي

ًإن كون المثقف هامشيا وغير مجن مثل ً”اآللهة التي تفشل دائما“يقول سعيد في كتابه 
منذر ًشخص ما في منفى حقيقي عليه أن يكون مستجيبا على نحو غير عادي للمؤقت ال

بالخطر ال للمعتاد، لالبتكار والتجربة ال لشرط الوضع القائم بقوة السلطة وللسكون 
 .”الراكد

 
ال أستطيع أن أودع إدوارد “ رثاء الشاعر الراحل محمود درويش لسعيد كتب األول وفي

ضميرنا وسفيرنا . ّسعيد، من فرط ما هو حاضر فينا وفي العالم، ومن فرط ما هو حي
لكنه لم يسأم من . إلنساني سئم، من الصراع العبثي الطويل مع الموتإلى الوعي ا

 عن العدالة، وعن النزعة اإلنسانية، وعن المشترك ًدفاعامقاومة النظام العالمي الجديد، 
ًكان بطال في مراوغة الموت طيلة اثني عشر عاما، بتجديد . بين الثقافات والحضارات ً

 والموسيقى وتوثيق اإلرادة اإلنسانية، والبحث الحيوي حياته اإلبداعية الخصبة، بالكتابة
ُلو سئل الفلسطيني عما يتباهى . صارمّعن المعنى والجوهر، ووضع المثقف في حيزه ال

إدوارد سعيد، فلم ينجب التاريخ الثقافي الفلسطيني : به أمام العالم، ألجاب على الفور
 .”عبقرية تضاهي إدوارد سعيد المتعدد المتفرد

 
ًمثال، إال مجاهرة أكاديمية علنية بانحياز سعيد ” ُاآللهة التي تفشل دائما“تكن صفحات  لم

للتوجه اإلنساني والفكر النقدي الذي ينبعث من نقد الذات وفتح مداركها على كل ما هو 
ُمختلف ومغاير، مستثمرا كل رصيده المعرفي بدقة وحصافة على وقع المأزق التاريخي 

 . شامل يعيد زخمه الحيوييلتحلالذي يحتاج إلى 
 
  َ اآللهة التي تفشل دائما/ العنوان مقتبس من كتاب إدوارد سعيد*
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 ّالتقيت به في أحد البيوت العربية المهجورة، يسمونها خرابة َلست أدري لم يهجر الناس هذه األماكن؟ إنها الجنة بالنسبة لنا، فنحن ال ننتظر حتى نموت . ُ ُ
ٍكل صباح . ٍأعيش فيه، يكفي أن أعبر الشارع وأدخل في زقاق قديم، ألعود في الزمن مئة عام إلى الوراءٌالمكان قريب من المنزل الذي . لنعيش في الجنة ُّ

ٌأستيقظ فيه باكرا أشعر به أجمل يوم في حياتي، فتتملكني رغبة قوية في المضي إلى ذلك المكان حيث أجد فيه نفسي ٍ َ ً. 
 

َعندما قفز من سطح العلية الفوقانية نحو الجملون َ ٍ، فوجئ بوجودي مستلقية أعتني بجسمي في ظل شجرة تين معمرة وأغصانها متداخلة في الجدران المتهالكةَّ ٍ ً .
ِتوقف برهة، تبادلنا نظرات مستغربة،  ٍ ً ً كل منا يستبين اآلخر، ثم تابع طريقه يمشي موازنا جسده على الجملون المقنطر، متناسيا وجودي في أرض الديار َ ًَ ٌّ. 

 
كلما نزل بضع درجات . التي غطتها شجرة الياسمين" الدرابزون" أوراق تعريشة العنب، نزل إلى صحن الدرج وراح يراقبني من بين قضبان تسلل من بين

ًيتوقف قليال ليسرق نظرة من بين أوراق الياسمين، فتخجل عينه من عيني وأنا أراقبه يتابع نزوله نحو أرض الديار ًمر بجانبي متجاهال وجودي ق. ً ربه، دار ّ
ٍدورة حول حلقة البئر، ثم قفز فوقها وراح يلعب بالدلو المعلق إلى حبل فوق الفوهة، كنت أدرك أنه يحاول استثارتي ألقترب منه وألعب معه، لكنني أغمضت  ّ ً

ٍعيني غير مكترثة بوجوده ّض عيني ألسترخي وأضع رأسي فوق ومع أنني كنت أغم.. َحاول هو أن يخلق ضوضاء حولي ليشد انتباهي، فتابعت ال مباالتي. ّ
ًمرفقي متوسدة ذراعي، إال أنني كنت متيقظة في داخلي من خشيتي عليه أن يقع في البئر ًأال يقولون عنا بأننا نتمنع ونحن الراغبات؟ لم أستطع أن أقاوم كثيرا، ! ً ّ

ّفتحت عيني وتسلقت شجرة التين، ليفهم هو علي على الفور ويلحقني إلى الشجرة ّ. 
 

ًكان ذلك أول لقاء لي به، بعدها تعودنا أن نلتقي في نفس المكان يوميا في البداية كان أصحاب المنزل يفتقدونني، . ُصرت أغيب عن المنزل أللقاه في الخرابة. ٍ
تنا باالسترخاء في أرض الديار، حيث في الخرابة، نعيش اللحظة فنحسها كل دنيانا، نصغي إلى السكون ونأخذ وق. ٍأما اآلن فقد تعودوا غيابي ليوم أو ليومين

ٌومع أن في منزل كل منا طعام لذيذ، لكن بعضه . إذا جعنا نقتنص بعض الحيوانات لنأكل، فما نزال نحب أن نعيش على الصيد. ٌالظل ظل والشمس شمس ٍ
ٍمعلب، وبعضه بدأنا نشتم رائحة كيمياء تفوح منه ّ  .ًتجد نفسك يوما داخل العلبةّوأن تكثر من الطعام المعلب، يعني أنك قد . ّ

 
ّأحيانا ترانا خرجنا عن هدوئنا، يلحقني فأهرب منه أللجأ إلى المخابئ وما أكثرها، أما إذا ما تمكن مني والتقطني، عندها تقوم الدنيا وال تقعد، فنحول الخرابة  َّ ً

مازلنا نعيش على . ال نفاخر بما نملك وما نأكل، فال نحب أن نمتلك أشياء تقيدنانحن ال نخجل من اللعب وبقية متع الحياة، فال يهمنا ما يقال عنا، و. إلى خرابه
ِأصال ليس عندنا شيء اسمه وقت، الشمس وحدها تمنطق منطقنا، والعبث . ٍدون أي تنظيم ألوقاتنا. سجيتنا، نأكل عندما نجوع ونستريح عندما نتعب، هكذا ُ ٌ ً

ٍنه األخالق، قد يضمن السلم في حياة البشر، لكن ألم يحن الوقت بعد ألن يتوصلوا إلى صيغة تجمعهم؟ لقد صارت ٌجميل ذلك االختراع الذي يسمو. يحكم حياتنا
ِّحدسي يطمئنني أنهم سيتفقون يوما على دستور واحد يوفق بينهم. األخالق غايتهم، ومصدر الكثير من حروبهم ونزاعاتهم ٍ ٍ ً ًسيكتشفون حينها أن ما سعوا قرونا . ْ

أال يقولون عن لقاء الذكر باألنثى أنه عمل حيواني، فيمارسونه في خباياهم؟ إننا في نظرهم شهوانيون، ال نعي ما نفعل، ! ٌ مشابه لما يعيبوننا عليه اليوملتحقيقه
تزوج، تكون حينها هرمت أجسادنا وفقدنا ُنحن ال ننتظر حتى تكتمل عقولنا وتمأل جيوبنا لن. لكنهم لو تذوقوا طعم الحياة مثلما نعيش لما رغبوا العودة إلى وعيهم

َأبعد كل هذه االختراعات والسيارات التي يزهقون بها أرواحنا، . ًذروة شهوتنا، لنكون جدودا ألبنائنا، فأبناؤنا يحتاجون لشبابنا أكثر مما يحتاجون عقولنا
ّمازالوا يفخرون باختراعهم عقد زواج يعقد زواجهم؟ ٍ! 

 
ٍ في منزل عند أسرة ترعاه، وعندما نريد أن نلتقي ال يوجد ما يمنعنا، فنذهب إلى الخرابة لنعيش الحياة كما تحلو لناٌأنا وصديقي يعيش كل منا ّيسمونه زواج . ٍ

ًالمسيار، ومع أنهم يعتزون بإدراكهم، لكن فليسمحوا لنا فقد انتظروا طويال قبل أن يكتشفوه ّ. 
 

ٌنحن، معشر القطط، ليس عندنا قط عانس، أو  ٌ ٍالزواج عندنا ميسور وبسيط، ال يتطلب أكثر من مكان هادئ نلتقي فيه ! ِّقط يؤجل زواجه فيزاول الحب مع جسدهَ ٍ ٌ
ًلنعيش عالمنا كما يحلو لنا، مكانا بعيدا عن صخب الحياة في المدينة وأعراضها ُ زواجنا على المأل، والعقبى واآلن، أنا وصديقي ننتظر شباط القادم لنعلن. ً
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 لظل بل امتد ظلها بثقله كجبل لم يرد أن يزيح عن صدريلم يكن حضورها خفيف ا...  
 

لم أرها بهذ الجنون من قبل رغم أني لم أعرفها من كثب، فقد كانت كلمات عابرة وجمل مجاملة قصيرة منمقة بال حدود، ولكن األمر بغرابته لم يكن بعيدًا عن 
  ...لعصبيغرابة اختيارها لي من دون الخلق لتروي لي جنونها وانهيارها ا

 
  .ربما تلك الهالة حولي بالقدرة الكبيرة لالستماع في زمن كثر فيه اللغط وكثرت به األلسنة المشحونة باألفكار الجوفاء...ربما صمتي

 
ًضانا بموج قد لم تكن كتلك التي تصور على ناشونال جيوغرافيك، بل كانت عاصفة عامة وطامة وفي...ال ليست عاصفة بل أشد وأدهى...لقد رأيتها عاصفة"

ُيغرقون وهم مستيقظون ...بل من مسافة ال يمكن وصفها بالبعيدة، كان الناس غرقى...المس لسانه صفحة السماء السوداء رأيتها تلك الموجة الضخمة من بعيد
  ..."نعم لقد كاد يلتقمنا لكنه لم يفعل...وكنت وزوجي وأوالدي بسيارتنا نعبر الموج والطود العظيم يقترب

 
  ..ت أشبه بالمجنونة وهي تروي بزبد شفتيها ووجوم وجهها العتيقكان
 
ًلم يكن ذلك الحلم وحده بل رأيت صاعقة من السماء وطيرا أبابيل ونارا تلظى في كل مكان والناس يهرعون إلى حيث ال يدرون" بل أزيدك أنني رأيتنا والناس ...ً

  ..." الموت، نعم رأيتهم يتلحفون بطونهم حفاة يصعدون إلى السماءكالجراد المبثوث يصعدون إلى الجبال إلى حيث يهربون من
 

 ...الحقيقة في صدقها لن ينافسها فيها أحد...ّفقط ظللت أقلب ناظري بين صفحات وجهها المقلوبة وأوازنها مع نبرات صوتها...لم أعلق بشيء
ًا جلال أو تذكرت طوفانا أو صاعقةًملت من هدوئي فوقفت وقد تصلبت ذاكرتها بعينين مشدوهتين وكأنما رأت أمر فخرجت وهي تطلق العنان لجنونها  ...ً

  ".آن زمانهم...المجانين، المجانين آن زمانهم...مالهم ال يصدقون؟...إنه العذاب...إنه العذاب : مسرعة الخطى تطوي الجمر تحت قدميها، تعيد ما كانت ترويه
 

صفحة صفحة بال عناوين أو أرقام، عدت بعيني أقلب المتصفح ...ي أن جسدها الهش قد بدأ يعد أيامه باالنهيارتبعت صوتها ووقع قدميها المسرعتين وقد تأكد ل
  ...عن تفسير ابن سيرين

 
  ...كانت تروي ظلم البشر للبشر...عن اختالط الحابل بالنابل...كانت عن نهب وسلب...ًكان عذابا وكانت إشارات عن تغول وغالء أسعار

 
 ...حين كانت رواية كورونا قد وصلت األردن...ُّآخر ورقة أتم إنجازها بالعمل، وآخر اتصال هاتفي

 ...ولكنها ليست كذبة...ًأعرف أنها حربا بيولوجية لم تكن األولى ولن تكون األخيرة
  من يدري متى يأتي ينقضي أمر هللا؟

 
بين أوالدي ...وأمزجة عن بعد...وعقاب عن بعد وظلم عن بعد...دراسة عن بعد... ثالثة أشهرفي زمن الكورون عشنا تحت سقف واحد، بالكثير من المحاذير،

كي ...ًوبين الالب توب خاصتي الذي أرضخني رغما عني أن أتوسل إليه صبيحة كل يوم، كي ال ينطفئ...ومدرستهم ومدرسيهم وبين دراستي وترف المزاجية
  ...انني وكم أكره الخيانةال يلغي ما تعبت فيه وسهرت عليه، ولكنه خ
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لم أصدق حين أنار ضوء النهار وأحد أبنائي يخبرني أنه أمضى الليل وأبيه يعيدون ترتيب الالب توب ماركة ...بال أماكن للتصليح كان أمال كاد أن ينقضي...وحظر
  ...حتى أضاء ثانية...صغيرة وكبيرة...قطعة قطعة...ديل

  
 !؟...دة أم أصلي ركعتي شكر  أم أجري ألكمل ما أنا في دوامتهلم أدر أحري بي أن أبكي كما أفعل عا

  .حين ال ينفع مال أو بنون...فعلتها جميعها بل أزيد قبلتهم وكان ذلك في زمن الكورونا
  

 ...ًفي زمن الكورونا بكبسة زر فقدت أزيد من عشرين صفحة في بحث كانت تفصلني أياما عن تسليمه
ًصمت طويال وأنا أراقب ا   ...ًبيضاء تماما بال أثر...لشاشةُّ

  
  .ال بد...وذهبت أبحث عن بصيص أمل البد أن يكون ...قلت الحمد 

 
  ...فوجدته أمامي والمسودة...قلت سأعيد بناء المسودة

 
  ...َّهذا من فضل ربي علي: وقلت ...بكيت بحرقة...بكيت

 
  ...كانت صنوف الطعام والحلوى ما تعلمت وأتعلمكانت أرغفة الخبز التي أخرجها من الفرن و...في زمن الكورونا

 
ما يخفيها فقط وجع الضبط من الشرطة والحجز وتلك ..والمارقين بال وعي بالطرقات بين هرج ومرج...كان الخوف من العابرين وممن يسكن خلف األبواب

  .م الكثيرون من طلبة المدارس والتنافس على العريف السريالفسادون كثر كما ه...بالء الناس من الناس: ويقولون...األموال التي تذهب بال رجعة
 

 ...كانت الفوانيس المعلقة تنير ليالينا وصباحاتنا...في زمن الكورونا روينا ألف حكاية وحكاية ولم يكن بها ديك شهرزاد
  ...في زمن الكورونا تتلمذنا على ثقافة التغيير

 
أدوات ...الكمامات...القفازات ... "إن انجنوا ربعك عقلك ما بينفعك"ً مهنتها بأن تكون حمارا فقدت الكثير من األمثال...ال يهم رأي من حولك

  ..ًالتباعد االجتماعي بمن هو خارج كوكبي الصغير كانت الصفة التي بنت جيال من ثقافة...التخلص من األكياس..الديلفري...التعقيم
 

 .ثقافة الوعي من الداخل وليس الخوف من صفارة
 ... أي فواتيركم بطلة زمن الكوروناكانت

  ...ًوفكر وصنع له كيانه المستقل ليحافظ عليه سعيا ليتميز...فجميعنا فكر...تخلصنا من عقدة السقوط بالفخاخ
 

ومع ذلك داست أحذية من رخام  ...الحقًلم يكن القانون قانونا ليظلم بقدر ما كان ليقيم ... ًفي زمن الكورونا تابعنا بشغف مسؤولي األزمة أصابوا بداية وأخفقوا كثيرا
 ...وبقيت الكثير من أعقاب السجائر فوق المستنقعات التي كثرت في كل حي، وشارع...أجسادًا من ورق هش
  ...كانت تصفية حسابات

 
 ... هم قوة ومنهم من ينخر دعائمهاوعرف المترفون أن العامة ...فميز الصغار والكبار جمال اسم المفعول واسم الفاعل ...كانت مسؤولية سئل المسؤولون

  ...كانت منصات ممن هب ودب
 

 ...وذاب المنورون في نقدهم وهزالة أفكارهم يحصدون اإلعجابات
 .لم تكن ذات فائدة أن تؤكد لهم أننا مجرد فأر بمصيدة يتسابق الكثيرون من أجل ضمان مصلحتهم باالستمرار

د خيط بإبرة وخيط من مصيص منذ زمن بعيد عندما كان النورانيون قد تملكوا زمام األمر وكان العالم حلبة يقررون لم تكن هناك أهمية لتخبرهم أن ما نحن فيه ق
  ...فيها ما يريدون

 
أنهم ويعيشون في أقبية تحت األرض رغم عفونتها يتصنعون ...ًفي زمن الكورونا ال يهم أن تكون واعيا ألن من حولك يفضلون البقاء في الظلمة رغم النور

ًيتنفسون هواء نظيفا معلبا بعلب رخيصة ً.  
 

 .لعبة: يقولون
 ...وبحرص وقوانيين دفاع...فكيف للرهان بأن تكون منطقة الشرق األوسط بؤرة لفيروس كورونا بحالة أو اثنتين...ربما لم تكن في البداية ولكنها اآلن

  ...بوصلتهافليكن القطيع وليتنفذ المتنفذون ولتسير القافلة إلى حيث أضاعت 
 

 ...نعم هي لعبة اليوم
 ..بوعينا...بأن نكون حمقى لننجز ما فشل أولئك فيه

 ًجهال؟...ًأليس الوعي حينا من الدهر
 ...وربما ال ...ربما نعم...ومن يدري
   كثير من الحكايا في زمن الكوروناوستبقى ال
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 "ّالقبعات الملونة ُ ّنزهة الرمالوي، دار : للكاتبة" ّ
ّالهدى للطباعة والنشر ُ- 2020 

 
ّالقبعات الملونة"ّصدرت قصة  ُ ّللكاتبة المقدسية، نزهة " ّ

ّتحتوي هذه القصة على أربع وعشرين صفحة . ّالرمالوي
ّمن الورق المقوى واألملس، كذلك الغالف من الورق  ُ

ّالمقوى، تزينه الرسو ّ ّمات الملونة الجذابة، من أعمال ّ ّ
تمتاز الكتابة بتكبير الخط وقراءته . ّالفنانة منار نعيرات

  .بوضوح
 

ّتناولت الكاتبة نزهة الرمالوي في قصة القبعات الملونة  ُ ّ ّ ّ
ّمووعا هاما من حياة االطفال، أال وهو موضوع الفقدان،  ً
ّأو الشعور بالنقص، كما ظهرت عند الطفلة روان، عدم 

ّمو الشعر على رأسها، بسبب مرض جلدي في الطفولة؛ ن

ّمما تسببب في مشاكل واضطرابات نفسية، لدرجة فضلت  ّ ّ ّ
ّاالحتجاب عن األصدقاء والخروج من البيت والذهاب 

نجحت الكاتبة في تحسين نفسيتها بولسطة . ّإلى الروضة
ّتركيب جديلة شعر أشقر على رأسها، وحياكة قبعة جميلة 

ّتغطي الر ّصارت رواان تتباهى بجديلتها وقبعاتها . أسُ
ّالملونة، حتى صارت صديقاتها يقلدنها ّ ّ ُ.  

 
ًال شك أن عالج الكاتبة لهذا األمر يعتبر عالجا تربويا؛  ُ ّ ّ
ّلتكيف روان مع الوضع الصعب الذي مرت به روان، إن  ّ ّ ّ
ّفقدان الشعر عن الرأس، يشبه فقدان أي عضو من  ُ

قدان عزيز أو أي فقدان آخر، ُاعضاء اإلنسان، أو ف
ًويعتبر هذا الفثقدان سببا في إدخال األطفال في أزمة  ُ
ّواضطرابات نفسية، يصعب التخلص منها دون التدخل  ّ ُّ ّ

ّالمبكر من قبل اآلباء والمربين ُ ُِ ّ.  
 

ّباإلمكان التعامل مع األطفال، من خالل هذه القصة 
ّصة، التي ّالعالجية، حيث يتماهى األطفال مع بطلة الق

كما استخدمت الكاتبة . ّتوصلت إلى حلول آنية للمشكلة
ّأسلوب الرسم عما يجول بخاطر روان، والحديث عنه؛  ّ

 .ّهنا استخدام الرسم كوسيلة عالجية للتنفيس عن المشاعر
ان، ّكما تطرقت الكاتبة للتعامل بين األم وابنتها رو

  .ًصنعت الكاتبة من األلم أمال
 

ُلمتبادل حول مشكلتها التي تؤرقها، من حيث الحديث ا
ومحاولة األم إشغالها والتخفيف عنها بالحديث الديني 

لدي مأخذعلى اهتمام األم والتفكير بالحلول . وتهدئتها
ّلمشكلة ابنتها لوحدها، حبا لو أشركت روان في التوصل  ّ ّ
ّإلى الحل الذي توصلت إليه لوحدها، هنا سيكون التعاون 

ّوجدت حال : ّفكرت األم وقالت. "أكثربينهما تربويا 
ّبينما ساهمت روان في صناعة القبعات " . للمشكلة

ًالملونة مع والدتها، هذا حتما سلوك تربوي ّ ُ.  
 

ّمما سبق تبدو لنا العاطفة بارزة في القصة، عاطفة الحزن  ّ
ّواأللم، الى عاطفة الفرح واإلنشراح، عاطفة الحنين مثل 

وأزور أبي في "ّر في السجن، حنين روان ألبها األأسي
ّ، عاطفة الخوف والعاطفة الدينية "ّالسجن البعيد وال " ّ

ّتنسي فضل هللا الذي خلق لنا العقل وهدانا لنتداوى ونفكر 
ّونحافظ على هذه الشعيرات في الشتاء والصيف تحت  ّ ّ

  ".ّهذه القبعة
 

ّامتازت لغة الكاتبة باللغة الفصحى الجزيلة، ذات 

ّلقوية، والتي تثري القاموس اللغوي عند ُالمفردات ا ُّ ّ
َاألطفال، من وجهة نظري التربوية، علينا أال نخاف من ّ 

ّ؛ ألن هدفنا هو إغناء تعليم األطفال المفردات الجديدة
ّاألطفال بالثروة اللغوية المحببة، وإكسابهم لغة عربية  ّ ُّ ّ

ّفصحى، كثير منا يعلم بعدد األفالم المعروضة على  ُ
ُت لعربية التي تستخدم اللغة العربية الفصحى، القنوا ّ ّّ

  ذرـــازفة والحـــنا؛ المجــــّويكررها األطفال على مسامع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ّ باستخدام هذه اللغة الجميلة، واستخدام التكرار المحبب  ُ
 لالرتقاء بمستوى لدى األطفال مع التنغيم الموسيقي؛

ّلم تبخل الكاتبة في عرض المحسنات . ّاألطفال اللغوي ُ
غفوة " "ّالنجمة الغافية في السماء" ّالبديعية الجميلة

ّالشمس الضاحكة" ّالشتاء فانتشر " "انقت ربيع األرض" "ّ
  .والخ" الزهر على مباسم التالل

 
ًكان أسلوب السرد سلسا، خاليا من التعقيد، حيث ظهر  ًّ

ّت الروائية وأصوات البطالت في الرواية، كما صو ّ
استخدمت الكاتبة أسلوبي الحوار العادي بين طرفين، 
ّوالحوار الذاتي كان بارزا في القصة، كما برز الحوار  ً ّ
ّبين روان والشمس، وبين روان ووالدتها، وحوار روان 
ّمع ذاتها، كذلك الحبكة ظهر فيها لصراع النفسي، والتي 

ًة تشوقا لمعرفة الحلولّأضافت للقص ّ.  
 

ّتمحورت القصة في مكان محدد في منطقة مدينة القدس،  ُ ٍ ّ
. " 21ّوتم ذكر بعض األماكن فيها، كما ورد صفحة 

ّلنبيعها في سوق خان الزيت سوق العطارين من البلدة  ّ
ّ، كيف ال وكاتبتنا غيورة على القدس "القديمة في القدس

قدس؛ لدرجة أسميتها وأماكنها، لكونها من مواليد ال
ّبينما الكاتبة الرمالوي لم تذكر زمان ". بعاشقة القدس"

ّحدوث القصة؛ ربما بقصد منها؛ لتعلمنا بأن هذه المشاكل  ّ ّ
  .حصلت وما زالت تحصل في القدس

 
ّعدد شخصيات قصة القبعات الملونة محدود، األم  ُ ّ ّّ
ّوروان، بينما ذكر األب بأنه أسير، ولم تتعمق بسرد  ّ ُ
ُاألحداث حوله وعالقته بابنته روان، ذكر بوجوده 
ّبالسجن؛ كي يبرر عمل األم بالحياكة، لتدير شؤون بيتها  ُ ّ

بنظري كان بالحري . وسد احتياجاته، أثناء غياب الزوج
ّاستخدام هذه الشخصية، وتفعيل دورها، وليس فقط ذكرها 
ومر مرور الكرام عنها، هنا يوجد تغييب لدور األب 

  !.ي حياة األسرةالرجل ف
 

ّصورت الكاتبة قوة وقدرة المرأة الفلسطينية على تدبير  ّ ّ
شؤون بيتها وتربيىة أبنائها أثناء غياب الزوج، وهذا حال 

ًمعظم النساء الفلسطينيات قديما وحديثا ً ّ.  
 
ّاغمت الطبيعة وجمالها مع جماليات اللغة، حيث لعبت تن

ّالطبيعة دورا هاما في القصة، كما استخدمت الشمس،  ّ ّ ً
والغيوم، واألزهار، والتي ساهمت في إدخال الخيال على 

ّكما برز في الحوار ما بين روان وشموسة في : ّالقصة
لن : "ابتست شموسة وقالت. " 3ّبداية القصة صفحة 

ّحرارتي يا صديقتي، فأنا كرة ملتهبة من النار، ال ّتتحملي  ٌ
ّيستطيع أحد الوصول إلي أو حتى االقتراب مني، فأنا  ّ

ّبعيدة أكثر مما تتخيلين ّ."  
 

ُانهت الكاتبة قصتها بنهاية مفرحة بأنشودة جميلة  هيا يا " ّ
للحلوة األميرة ... ّقبعات جميلة... َّاشترين القبعات.. بنات 
  ".ّ من بنت السلطاناألجمل.. روان

 
ّتعتبر قصة القبعات الملونة قصة تربوية : خالصة القول ًّ ّ ّّ ُ

 ذات قيمة عليا، لجيل - Therapeutic Story -ّعالجية 
ّالطفولة المبكرة والمتأخرة، حيث تفتقر المكتبات العربية  ّ ّ
ّألمثالها، وأنصح اقتناءها بالمكتبات المدرسية، والبيوت،  َ

مدينة القدس فقط، بل بالوسط ّليست حصرية على 
ًالفلسطيني والعربي كافة ّ   
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 ونشر شجريان االبن  . عاما بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلن نجله همايون شجريان80ز توفي الخميس الفنان اإليراني الكبير دمحم رضا شجريان عن عمر ناه
ّالمعلم الذي كان يعاني السرطان منذ سنوات أدخل مستشفى جم في طهران قبل بضعة أيام، وتوفي "وكتب معلقا عليها إن " صورة سوداء على حسابة في إنستغرام َ ّ

  .هناك
  

 بمدينة مشهد اإليرانية، وعرف عنه بأنه أستاذ األغنية الفارسية الكالسيكية، وكان له حضور عالمي بين عشاق اللحن واألغنية 1940 سبتمبر 23ولد شجريان في 
ل كامل من وعلى يديه تخرج جي .وتحول شجريان إلى أسطورة في بالده لغنائه وتلحينه ألشهر القصائد الكالسيكية للخيام وجالل الدين الرومي وحافظ وسعدي .الفارسية

وحصل شجريان على العديد من الجوائز  .وغيرهم… الموسيقيين، مثل إيرج بسطامي وشهرام ناظري وسينا سرلك، باإلضافة إلى ابنه همايون وابنته مجكان شجريان
 .نية لتسجيل الفنون والعلوممن األكاديمية الوط" غرامي"المحلية والعالمية منها وسام اللياقة من فرنسا، وجائزة من منظمة اليونسكو، وجائرة 

 
بعد وفاة دمحم رضا شجريان، أستاذ الغناء اإليراني البارز، أصدر عدد كبير من المسؤولين السياسيين والشخصيات الفنية والثقافية والرياضية رسائل تعزية؛ كما قوبل بث 

وفي الوقت نفسه هاجمت القوات األمنية . تقادات على وسائل التواصل االجتماعيِصوت وفيديو شجريان على التلفزيون اإليراني، بعد عقد من حظره، بموجة من االن
  .بعد سماع نبأ وفاته" جم"بالهراوات والصواعق الكهربية مجموعة من محبي الفنان، الذين تجمعوا أمام مستشفى 

 
وهتف المئات من  ".تويتر"ازيهما في وفاة شجريان على صفحتيهما على عن تع" فرح بهلوي"ووالدته الشهربانو " رضا بهلوي"ّكما عبر ولي العهد اإليراني السابق 

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي تم نشرها من  .الذي توفي فيه يوم الخميس" جم"محبي دمحم رضا شجريان، أستاذ الغناء اإليراني، ضد التلفزيون اإليراني أمام مستشفى 
 ).خامنئي(، كما هتف آالف من محبي الفنان ضد من سموه ديكتاتور النظام "عار علينا عار علينا تلفزيوننا" يهتفون تجمع محبي األستاذ شجريان أمام المستشفى، أنهم

  .كما انتشرت تقارير على وسائل التواصل االجتماعي عن وجود شرطة مكافحة الشغب لتفريق التجمع
 

 بأنهم 2009 اإليراني السابق محمود أحمدي نجاد الذي وصف المحتجين على نتائج انتخابات عام ًاحتجاجا على كالم الرئيس" لغة النار"وكان شجريان قد أصدر أغنية 
  .كما صدرت تعليمات إلى التلفزيون اإليراني بعدم بث أي من أعماله ".صوتي هو صوت القمامة : "، وأعلن شجريان، وقتها"قمامة"
 

  . رضا شجريان، من التلفزيون اإليراني خالل شهر رمضان، الذي يؤديه دمحم"دعاء ربنا"، تم منع بث 2009ومنذ عام 
 

تشرين ( أكتوبر 4بطهران يوم األحد " جم"وتم نقل شجريان، بعد صراع طويل مع المرض ودخوله المستشفى عدة مرات، إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى 
 .ً عاما80 أكتوبر، عن عمر يناهز الـ 8وفي يوم الخميس ً، بسبب انخفاض في الوعي القريب من الغيبوبة المطلقة، وأخيرا ت)األول

 
واحد من أعظم أعالم ، من أداء األستاذ القدير دمحم رضا شجريان !التي أثارت غضب الطاغية خامنئي وعصابات الماللي" ارمي سالحك.. لغة النار والحديد"أغنية 

 :الموسيقى اإليرانية
 

 أنني مشمئز من مشاهدة سفك الدماء
 ة في يدك، تعني لغة النار والحديدبندقي

 لكنني أمام هذه اآللة الشيطانية المدمرة
 ليس لدي سوى لسان قلب مملوء من حبك

 
 لغة النار والحديد، لغة البغضاء وسفك الدماء

 
 تفضل بالجلوس معي، وتحدث واسمع

 يمكن نور اإلنسانية يفتح الطريق إلى قلبك
 ارمي سالحك حتى يخرج من جسدك

 يطان قاتل اإلنسانهذا الش
 

 ماذا تعلم عن مبدأ اإلنسانية ؟
 لماذا تريد أن تقضي على أرواح األبرياء؟

 لماذا تريد سفك دماء أشقائك في لحظات
 استيقظ من سباتك وارمي سالحك

 !ارمي سالحك
--- 

    ترجمة دمحم علي حسين-ّملخص كلمات األغنية 
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ُكشخص يحاول قدر المستطاع أن يقتطع من يومه بضع ساعات للقراءة، فال أخفي بأني ما زلت أميل للكتاب المطبوع، ومن كل بد ليس  ٍ ُ ٍ
ًلية البيت كما قد يرى ذلك المهتم جدا بموضوع الزينة المنزلية، إنما لسهولة ومالءمة الكتاب الورقي ألن الكتاب الورقي يزيد من جما

للوضعيات القراءاتية، سواء في سرير النوم أو على الكنبة أو في المطبخ أو على الشرفة أو على الطريق أو في الحديقة أو في وسائط 
ينا من الصفحات المقروءة، وما يلزمنا في الفترات الالحقة للعودة إليها، أو كتابة مالحظاتنا النقل، هذا عدا عن حريتنا في تلوين ما يعن

ّمباشرة على نفس الصفحة أو الفقرة التي أثارت مشاعر ما لدينا، أو ذكرتنا بمواقف معينة، أو أعادتنا إلى فترات مهمة من مسيرتنا  ً
  .الوجودية

   
ًلقين بالكتاب الورقي، إال أننا ال ننفي في الوقت ذاته بأن الظروف كثيرا ما تتحكم باختياراتنا ومع كل تلك األسباب التي تجعلنا متع َّ

ُاالزدحام الشديد الذي كان مرارا ما يعيق عملية القراءة في وسائط النقل، إضافة : وتملي شروطها الخارجية علينا، ومن تلك األسباب ً ِ
ًباص أو المركبة، مضافا إليهما حالة المناخ السياسي وما يتداوله اإلعالم التركي كل إلى سبب آخر جوهري وهو ضعف اإلنارة في ال

ُفترة عن السوريين، فإن كان هناك احتقان في الشارع التركي ضد الالجئين السوريين لخطب ما، كنت كالكثيرين مثلي أتحاشى إظهار  ٍِ
أي من أين أنت؟ وأنا الفاشل " مملكت نرسه"ٍ أحدهم بامتعاض ملحوظ الكتاب العربي في المواصالت من باب االحتياط حتى ال يسألني

ًعادة في التنكر النتمائي، فال أستطيع أن أقول بأني من هذا البلد أو ذاك غير البلد الذي ولدت فيه؛ إذ أن تلك األسباب مجتمعة كانت  ُ ً
ٌكافية لمنعي من االستمتاع بالكتاب المطبوع، وبما أنني نوعا ما مولع َّ  بالقراءة، وألن ثمة حرص بأال يضيع هذا الوقت الذي أقطعه في ً

ًالمواصالت هدرا، لذا كنت أعرض عن الكتاب المطبوع الذي بحوزتي وألجأ إلى تلفوني وما يحتويه من الملفات، فأنهي كتابا تلو اآلخر  ًُ
بالذي سيتشرف بقراءته، لظروف الخارجية المتحكمة من تلك الملفات اإللكترونية، بينما كتابي المطبوع يبقى رهين اإلنتظار بسبب ا

  .ةهذا من جه
   

ًومن جهة أخرى فإن بعض دور النشر والمكتبات على وجه خاص ينفرون القارئ بدال من جذبه وتشجيعه، وذلك رغم معرفتهم بوجود  ِّ ُ ٍ
ُو إلدراكهم بأن ثمة قراء يفضلون القراءة من ٍمنافس قوي لهم، أال وهو الكتاب اإللكتروني، واالستغالل على ما يبدو سببه الرئيس ه ّ ُ

ّمجانية ومتوفرة بكثرة على األنترنت، إال أنهم رغم تلك  PDF :الكتاب الورقي على االلكتروني، مع معرفتهم بكل تأكيد بأن ملفات الـ
آلداب من الكتب الورقية، وكمثال األسباب المذكورة يعملون على استغالل شغف أولئك القراء الحريصين على نهل العلوم والمعارف وا

 إحدى المكتبات في مدينة اسطنبول عن سعر األعمال الكاملة للشاعر اللبناني بسام 2019ُشخصي سألت في النصف الثاني من سنة 
مذكور ال  ليرة تركية، وباعتبار أن المبلغ ال163حجار الصادرة عن دار الرافدين للطباعة والنشر، فكان السعر حسب إدارة المكتبة 

ُيأتي باألمر الهين في تركيا، لذا استبعدت فكرة اقتناء الكتاب الورقي رغم أني أحب قراءة ما تبقى من إنتاج الشاعر الراحل، ورحت 
ً حظيت بعد فترة قصيرة بنفس النسخة من األعمال الكاملة مجانا وبدون أي متليك أدفعه ألحد، وفي بعدها أبحث عنه في األنترنت، وقد

 سألت إحدى المكتبات باسطنبول عن سعر رواية راوية 2020السياق ذاته ففي االسبوع األول من الشهر السابع من هذا العام أي 
ً ليرة تركية علما أن الرواية صغيرة الحجم والصفحات، فعندها ومن 65ن سعرها األفالم للكاتب التشيلي إيرنان ليبيرا لتيلير، فقال بأ

  .ةلسة واحدة من دون أن أدفع أي ليرّباب الفضول بحثت عنها في النت فرأيتها متوفرة بالمجان فحملتها وقرأتها في نفس الليلة بج
   

لكننا مع ذلك نقول لئال يتخلى القراء عن فكرة اقتناء الكتاب ٌعلى كل حال صحيح أنه ليس من حقنا توجيه النصح أو اإلرشاد ألحد، و
المطبوع من المكتبات، نصيحتنا ألصحاب تلك المكتبات هي أن المحافظة على القارئ أو الزبون تبقى في كل األحوال أفضل من 

  .نت وبالمجاننفوره، ومن ثم خسارته لألبد، وذلك من خالل بحثه تالي النفور عن البدائل المتاحة في األنتر
  

وباإلضافة إلى الفارق الكبير بين الكتاب المجاني والمدفوع الثمن هناك أسباب أخرى تدفع الكثير من مرتادي الحافالت المزدحمة إلى 
ِّتفضيل القراءة من على التلفون أكثر من الكتاب الورقي، طالما أن صغر حجم الجهاز غير ملبك، وال يضايق اآلخرين باعتبار أنه ال ُ 

ًيأخذ مساحات إضافية من فضاء القطار أو االتوبيس، كما أن الحالة النفسية لها دور في تفضيل هذا النوع أو ذاك، وبما أننا ال نقرأ عادة 
ٍإال ما نشعر بميل جارف إليه، لذا فإن الكتاب االلكتروني المحمول في الموبايل قد يلبي بشدة مزاج المرء حيال ذلك الخيار النفسي  ّ

ٍهم، وذلك باعتبار أننا في الجهاز الصغير قادرين على تحميل عشرات الكتب، تلك الملفات التي قد يخطر على بالنا في لحظة ما الم
 كتب ورقية، وكمثال واقعي بسيط على 3اختيار أي ملف منها من بين مجموع الكتب، بينما في حقائبنا الصغيرة فال نحمل أكثر من 

ٍقتنيت المجلد األول من المجموعة الكاملة للشاعر الكردي عبدهللا بشيوا منذ ما يزيد عن عام ونصف من ذلك، فإنني على ما أذكر ا
ًتاريخ كتابة هذه المادة، ولكن طوال تلك الفترة لم تسنح لي الفرصة لقراءته والكتاب ما يزال مركونا في البيت، بينما وخالل هذا 

ى الحرف الالتيني من لدن الناقل حسين دمحم، فقرأت العمل كله من خالل تلفوني وأنا في ٍاالسبوع حظيت بكتاب للشاعر نفسه منقول إل
ًوسائط النقل، بينما الديوان الورقي للشاعر ما يزال مستمتعا بصمته في الخزانة، هذا فكانت األسباب المذكورة أعاله وراء مزاحمة 

ٍليه في األعلى بخصوص مخاوف ظهور أشخاص عنصريين في الباص أو ًالكتاب االلكتورني للكتاب المطبوع، إضافة إلى ما أشرت إ
ٍالمترو أو الدولمش، وحيث أن تلك األسباب مجتمعة أثرت بشكل مباشر على القراءة الورقية بالنسبة لي في مدينة اسطنبول التركية  ّ ً

  .2020 وكذلك ما مضى من العام الحالي 2019/ 2018على امتداد عامي  
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