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 فلسطني

  قد يبدو للمراقب أن رفض تسلم أموال المقاصة هو رفض لدور االحتالل وتنفيذ لقرار السلطة بوقف العالقة مع دولة
 على سلطة االحتالل ابتداء من اآلن، أن تتحمل جميع" االحتالل بكل األشكال وتنفيذا لقول الرئيس محمود عباس 

 لدولة فلسطين المحتلة وما يترتب على  المسؤوليات على أنها دولة احتالل
هذا " وخاصة اتفاقية جنيف) وفق القانون الدولي(ذلك من آثار وتبعات 

نظريا لكن واقع الحال أن الذي يتحمل مسئولية خبز الشعب الواقع تحت 
االحتالل هي السلطة وليس االحتالل الذي بات يحتفظ بثالثة أشهر من 

لياري شيكل بينما ال تجد السلطة ما تدفع به المقاصة أي ما قيمته أكثر من م
رواتب موظفيها وبالتالي قوت أطفالهم الذين لم يتسلموا منذ نهاية شهر أيار 
إال نصف ما يستحقون وتعاني الخزينة الفلسطينية من عجز شديد قد يطال 
كل القطاعات بينما نمنح االحتالل قرض حسن بملياري شيكل بدون فوائد 

  . مليون شيكل بفوائد800قعنا معهم على قرض ب  و وسبق لنا أن
 

إن أي صاحب بقالة صغيرة في أي حارة فلسطينية يعرف جيدا حجم الضرر 
الفادح باإلدارة المالية حين تقوم أنت باالستدانة وتدفع فوائد على هذا الدين وتترك 

نحن دينك بين أيدي الغير بدون فوائد وهذا ما يجري بواقعنا اليوم على األرض ف
استدنا من دولة االحتالل وحملنا أنفسنا عبء قرض كبير ثم تنازلنا عن حقنا في 
خزائنهم وتركنا الموظفين وعائالتهم يستدينون ثمن قوتهم إن وجد من يقبل 
ومنحنا البنوك حق التغول على الناس دون أن نجد حال لهم فأين هو وجه الصحة 

طفالنا ويتغول عليهم أغنياؤنا فال شركة في ترك أموالنا بيد المحتلين بينما يجوع أ
الكهرباء وال المياه وال االتصاالت تقبل بتأخير مستحقاتها فبيوت الفقراء وصغار 
الموظفين قد تصبح أو أصبحت بدون ماء أو كهرباء وهاتف والبنوك لم تترك حقا 
مهما كان صغيرا في حين يجوع الناس وخبزهم في خزائن المحتلين وكما نفعل 

يا نغلق أبواب الرزق ونفتح األفران فمن أين سنأتي بثمن الخبز إن لم نعمل يوم
  .ونجني قوتنا

 
أن نأخذ حقنا من المحتلين ألرضنا قسرا ال أن نمنحهم قرضا حسنا بدون فوائد , المطلوب أن يجوع االحتالل ال أطفالنا

كل الجهات على فقراءنا بما في ذلك البنوك ونترك أفواه أطفالنا للريح وخزائننا فارغة ونفسح المجال للتغول من 
إن ترك أموالنا بأيديهم وخزائنهم هو منحة ضرر لشعبنا المطالب بالصمود في وجه المحتلين وقرض , والشركات الكبرى

حسن يسهل على المحتلين ما يقومون به تجاه مواطنيهم بتقديم عنونا شهريا يكفيهم وأطفالهم ومن أموالنا بينما نقترض 
سول ونجوع نحن وفي نفس الوقت نطالب شعبنا بمقاومة المحتل والصمود في وجهه جائعا فال حق وال شرعية لما ونت

نفعل سوى أن نأتي بأموالنا ليأكل الجياع لعلهم يقاومون ويصمدون فلن يطعم الكالم األفواه الجائعة وال يجوز أن ننتظر 
   خرين ونترك حقوقنا بأيدي أعداءناهبات اآل

 



  

  اليساري
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 إذن لبنان تحالف أو صراع بؤر . ّلبنان يتشكل من طوائف. كل طائفة بؤرة للفساد

 .تتنافس فيه الطوائف على مركز الصدارة في نهب المجتمع والدولة. للفساد
 

. كل طائفة مركز لإلرهاب. ال يستطيع لبناني التحرر من الفساد إال إذا تحرر من طائفته
 .ستطيع االنسان الخروج على طائفته إال ويتهم بالخروج على الدينال ي

 
. ُتفرض الجماعة الدينية على الفرد. ال دين متسامح. يقال أن الدين يعلمنا التسامح

هو عندما يشب عن الطوق ال يستطيع التسامح . ال تتسامح تجاهه. تصادره منذ الوالدة
وأبناء الطوائف التي يفترض أن . خرىاآلخرون هم أبناء الطوائف األ. مع اآلخرين

 .يهتدوا ألنهم ال يملكون الحقائق واإليمان الذي يخولهم الخالص في اآلخرة
 

ّهو تعصب فيه . قليل من أتباع الطائفة والمذهب من يعرف دينه. الطائفة عصبية محضة
ال . مواقفالمولود في الطائفة يدافع عنها مهما كانت ال. الكثير من الغباء وعدم التسامح

ّالطائفية بالنسبة له هي تعصب اآلخرين من . ًيستطيع أن يكون موضوعيا تجاه طائفته
أبرياء، موضوعيين، أطهار، ” غير شكل“أبناء الطائفة ” نحن“. أتباع الطوائف األخرى

وكأن الحرب األهلية . الصراع الطائفي هو صراع اآلخرين على أرض الوطن. مالئكة
 .ين على أرض لبنان، حرب لم يشارك فيها اللبنانيونكانت مجرد حرب اآلخر

 
الوطن، الجماعة المتخيلة، لبنان مركز األشعار والنور كما يحلو لنا أن نتبجح، هو بحر 

 .الظلمات التي تبحر فيه سفن الطوائف
 

ّنعلن انتماء للبنان ذي صورة نظيفة، نتصور لبنان . بارعون في االزدواجية والنفاق
النفاق هو أن . نضمر الطائفية والعداء لجيراننا أبناء الطوائف األخرى. قةًمغايرا للحقي

 .نجيد هذه اللعبة. نعلن غير ما نضمر
 

هي مؤسسة . الطائفة ليست طريقة أخرى في ممارسة الدين وإداعاءات المحبة والتسامح
ون يكفي أن يضع قادة الطائفة، الديني. هي خارج القضاء. للفساد والسرقة واالحتيال

. لكي يفلت أي مرتكب، مهما كان حجم ارتكاباته، من القضاء” ًخطا أحمر“والمدنيون، 
 .الطائفية تضع أبناء كل طائفة فوق المسائلة والعقاب

 
تحمي الطوائف المرتشين والمرتكبين والقتلة، بل هي تضعهم في مركز الزعامة، تحت 

 .عنوان حماية الطائفة
 

عدم “ة الطوائف المنتمين الى دين مشترك، بروتوكول للطوائف من جميع األنواع، خاص
 .ّتتغير قواعد االشتباك عندما يلوح تناقض المصالح الدينية. ”اعتداء

 
في الحوارات الدينية والطوائفية يكون التركيز على جوانب التسامح واإلخالص، وال 

صب من ضمنها االحتيال والن. ّيتطرق البحث الى الجوانب المظلمة في كل دين
 .والتحرش الجنسي واالنتهازية

ّيضطر كل فرد في الطائفة الى التصرف . ّيتحول الدين على أيدي الطائفية الى مهزلة
األخالق هي أن يفكر ويمارس كل فرد حسب . حسب ما تمليه الجماعة ال حسب ضميره

 .في الطائفة وبسببها يسلم الفرد ضميره للجماعة ويفقد ملكة األخالق. ضميره
 

المجتمع “التعبير هو في األساس . المطلوب دين مدني. ًمعروفا ما هي الدولة المدنيةليس 
كنقيض لمجتمع يحكمه االقطاعيون، ثم استخدم التعبير في مناقضة نظام يحكمه ” المدني

 .العسكريون
 

ّالمجتمع المدني هو حيث كل واحد يستطيع أن يغير دينه كما يشاء، دون أن يحدث ردة 
هللا في المجتمع المدني لطف بما  .اعة الطائفية أو الدينية التي خرج منهافعل من الجم

باألحرى، ال حاجة في المجتمع المدني للتسامح حيال من . يعنيه ذلك من محبة وتسامح
يرتكب جريمة الخروج على الدين أو الطائفة، ألن هذا الخروج ليس جريمة، بل هو أمر 

 .ُاعتيادي وال ينظر إليه باشمئزاز
 

ال يستطيع أن يحاور من . ال حوار بين األديان، إذا يعتبر كل واحد هو الصحيح المطلق
ًيؤمن إيمانا مطلقا ذوي اإليمان النسبي ّالحوار يتطلب التنازل عن اإلطالقية وعن . ً

، وأن نحن مطلق الخير واآلخرون مطلق ”واآلخرون على خطأ“على حق ” أننا“اعتبار 
 .الشر

 
لكل مذهب مجموعة اعتقادات تميزه عن غيره، فهو عاجز عن . مذاهبال تقريب بين ال

هذا إذا لم يعتبر أصحاب المذاهب أن الدين لطف، وهللا لطف، . التنازل عن هذا التمييز
 .ًواآلخرة ليست حسابا على الخطايا

 
مهمة الدين الخالصي إنقاذ البشر اآلخرين من . الدين أو المذهب مشروع لحرب إبادة

التعبير المستخدم منذ عقود هو .  وإذا لم يتم ذلك بالدعوة فيكون األمر باإلبادةأنفسهم،
 .هداية اآلخرين أهم من العيش سوية. اإلبادة الجماعية

 
ًلكن ذلك غالبا ما يتالءم مع المصالح . لكل دولة) المادية(يكثر الحديث عن المصالح 

هناك عيش كريم . األرضخالص البشر أهم من العيش الكريم على . االيديولوجية
ًالحقائق االفتراضية ربما فيها من أوهام خالصية تتفوق أحيانا كثيرة . موعود في السماء ّ

  .على الحقائق الواقعية
 

من . كل طائفة تنظيم سياسي
يعمل من رجال الدين في 
السياسة فإن لصفته السياسية 

يفقد صفة القداسة . األولوية
ويعامل كرجل سياسة ال كرجل 

 .دين
 

ال . ال حقوق على الدولة للدين
الطوائف . حق للدين على الدولة

تنظيمات لألخذ من الدولة ما 
فصل الدين . هو غير حق لها

عن الدولة شعار زائف ما لم 
 .تكف يد الطوائف عن السياسة

 
. ًاألمر أن يصير الدين مدنيا
. تعبير الدولة المدنية ال معنى له
تم ًيصير الدين مدنيا عندما ي

لألفراد . اخراجه من المجتمع
ال يسجل . الحق بتغيير دينهم

الفرد على سجل الطائفة عندما 
يختار الفرد دينه عندما . يولد
 .يكبر

 
) الطوائف(للتنظيمات الدينية 

ذلك . حريتها خارج اطار الدولة
نزع  .ما يكفل الحرية الدينية

الطائفة من القيد الشخصي هو 
ن انطالقة لنزع الطائفية م

ًذلك يتطلب احصاء . النفوس
  .ًسكانيا دون خانة للطائفة
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. ال يحق ألي طائفة الدفاع عن نفسها. الدولة تدافع عن كل مواطنيها، عن كل طوائفها
خوف من األكثرية، حتى في بلد . ّدفاع الطائفة عن نفسها مقولة تعبر عن خوف دفين

 .كلبنان، ليس فيه أكثرية ألي طائفة
 

خوف أساسه الوهم ضد . قليات هو خوف طوائف تعتبر نفسها أقلياتما يسمى حلف األ
 .بلد ليس فيه أكثرية أو أكثريات. األكثرية من طائفة معينة

 
هذا يجعل . تحالف األقليات في لبنان هو ضد أكثرية سنية موهومة في المنطقة المحيطة

 بل الخوف ليس الخوف من أهل السنة في لبنان. الطائفة السنية ضحية وكبش محرقة
في ذلك خروج على مقتضيات الدولة . منهم في المنطقة المجاورة حيث هم أكثرية بالفعل

 .في لبنان
 

 .األمر ال يقتصر على السنة. لكل طائفة امتدادات في بلدان خارجية
. هي في تطلعات كل طائفة للحماية حتى من الخارج. المشكلة ليست في أقليات وأكثريات

بذلك تنتهي كل محاولة لتشكيل . ائفة، أن تعتبر حدودها هي الدولةعلى الطائفة، كل ط
. تنحل المشكلة إذا كان االنتماء للدولة ال للطائفة هو األساس عند الجميع. تحالف أقليات

ذلك أن تكون األبصار والبصائر محدودة بحدود الدولة، وأن تكون الدولة هي النظام 
 .تنظيماتها السياسيةالسياسي الوحيد وال تنافسه الطوائف ب

 
ًالطائفية أكثر تأثيرا . ال تهدف العلمانية الى محو الدين. ال تناقض بين العلمانية والطائفية

. كل الممارسات الطائفية ال أساس لها في أي دين. في تغييب الدين لمصلحة السياسة
 عن مهمة الطائفية وضع الدين خلف الستار لممارسة النصب واالحتيال بانفصال تام

 .الدين
 

ًما يجعل الدين خيارا شخصيا، بما في ذلك ) الحرية(هي . الحرية الدينية هي العلمانية ً
 .ّالقيد الطائفي مع والدة أي شخص هو ما يقيد الحرية الدينية. مستلزمات اإليمان

 
الحرية الدينية ليست حرية الطوائف بل حرية األفراد، بما في ذلك احتمال تحرر الفرد 

ًتشكل الطائفية خطرا على طوائفها، اذ غالبا ما تنقلب التحالفات بين . يتهمن طائف
 .الطوائف فتصير الطائفة األقوى هي األضعف

 
ًتشكل الطائفة خطرا على وعي أتباعها، إذ يتكل أتباع الطائفة على زعمائها ويصيرون 

 .طائفةالعقل المستريح ينبت من رحم ال. الى حال من االستسالم الفكري والسياسي
يناضل أكباش الطوائف من أجل حصصها . الطائفة مسرح للغش واالستغالل

 .ويصادرونها ألنفسهم
 

تجد الطبقة الرأسمالية في الطائفة وسيلة ناجعة للتعمية في حين أنها تمارس ضروب 
ًوتستخدم وسائل التفرقة لجعل المجتمع عاجزا في المطالبة بحقوقه تجاه . االستغالل

 .قة الحاكمةالدولة والطب
 

ّالطائفة بؤرة للثورة المضادة، حتى تتحرك قوى وأحزاب طائفية تحرض ضد الثوار  ّ
تثار النعرات . ينشق عن الثورة فريق من الناس. معتبرة فيما يحصل خطر على الطائفة

لى كأن الطائفة والطبقة العليا ع. الطائفية بهذف إفراغ الثورة من مضمونها الجماهيري
يستخدم أكباش الطائفة أتباعهم لقمع الجمهور . اتفاق مسبق بأن ما يجري خطر عليهما

 .الثائر، بشعارات ال تعبر عن شيء إال عن شعارات ال يفهمها أصحابها
 

هي . ما ان يولد االنسان حتى تسجله الطائفة على خانتها. الطائفة أساسا تنظيم استبدادي
ّعلى الفرد أن يتصرف ويفكر . ه وبين فرديته وضميرهباألحرى تصادر الفرد وتحول بين

 .مصادرة األرواح على األرض كما في السماء. كما تملي عليه الجماعة الطائفية
 

المشكلة ليست في . هذه ليست دعوة لمحو الطوائف بل لمحو الطائفية كتنظيم سياسي
ًتمع مشكال من طوائف، ال دولة مدنية حين يبقى المج. مدنية الدولة بل في مدنية المجتمع

تصير الدولة مدنية . وحين تكون الصراعات على الحكم بين الطوائف من أجل الحصص
ّحين تتشكل من أفراد وحين يتصرف ويفكر هؤالء بمعزل عما تمليه الطوائف وأكباشها ّ .

ّيجب أن تتحول الطوائف من تنظيمات سياسية الى تنظيمات مدنية أشبه بجمعيات 
في الدولة الطائفية، الطوائف هي المؤسسات . ّي التي ترخص لها الدولةالمجتمع المدن

 .ّالسياسية؛ أشبه باألحزاب، وهذه المؤسسات تشكل الدولة
 

الرعايا أتباع، المواطنون مشاركون في . دولة الطوائف هي دولة الرعايا ال المواطنون
ة دون وسيط من طائفة المواطن بحكم التعريف هو الفرد الذي ينضوي في الدول. السياسة

سوى شكل آخر من الطائفية ) مع طوائف السياسية(ليست الدولة المدنية . أو غيرها
   الموسعة ودوائرها االنتخابية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

 مع صوتك كنت استمتع بشراب الراح 
 أآلن رحلت لتسكن في دنيا الضباب

 ذهبت لتغني لمن في العلى
 ىللصالحين من السكار

 للحوريات
 للكواعب االتراب
 لكن كنت والزلت

 أقرب أقرب األصحاب
 كم سموت للسموات مع كاسي

 وصوتك المنفلت يجمعني مع األحباب
 كم بفضلك مرات ومرات

 قبلت ذات الشقايق
 وسقيت الرضاب

 تمنيت لو إني التقيتك في دهرنا
 ألقدم شكري ونتبادل االنخاب

 ونرسم معا أجمل صورة
  السحابشاخي نبات على

 وينظم إلينا
 حافظ

 وموالنا
 والخيام
 وسعدي

 هم من زينوا األلقاب
 لكنك رحلت عن زماننا باكرا

 وأن بلغت الثمانين
 حري بدهرنا لو منحك الخلود

 ويسقيك إكسير الشباب
 سالتقيك والتقي من غادروا من األعزاء

 أحب الدهر
   لكن بدونكم يزيد الشعور باالغتراب
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 "إنه شكل جديد من االستبداد ليس من طبيعة هللا ، بل هو شكل الطبيعة". 
 
ًنحن ال نشهد إعادة تعريف للحرية، نحن ببساطة نرى أن أفعالنا لها تأثير أكثر ضررا "

 ."على اآلخرين
 

من ونحن، في كثير ". الفلسفة ال تنضب: "، أستاذ الفلسفةبراولت - أنطوان كانتين*يقول 
األحيان محصورون، لماذا ال نأخذ بضع دقائق في اليوم للتفكير في األسئلة التي يثيرها 

 هذا الوباء؟
 

ما هي األسئلة التي يطرحها الوباء الحالي على الفيلسوف؟ كيف يمكن للفلسفة أن تساعدنا 
 في التفكير فيما يحيط بنا؟

 
، من برولت - أنطوان كانتينفيما يلي بعض السبل للتأمل مع أستاذ الفلسفة المشارك

 .جامعة سان بونيفاس في مانيتوبا
 

ليس هناك شك في أن الفترة المضطربة التي نعيشها ستغذي الفكر للفالسفة المعاصرين 
 .هذا هو الحال مع أي اضطراب كبير. والناشئين

 
  
 

وهي ، دة للعناية االلهية، عوبراولت في الفترة التي نعيش فيها -يرى أنطوان كانتين
، وجود الشر في عالم يحكمه إله صالح وكلي قيدة تسعى إلى شرح الخطة اإللهيةع

 .القدرة
 

، كما لو أن الطبيعة ًلم يعد مرتبطا بالدين، بل بالطبيعة. يا جديداهذا يأخذ شكال علمان
 .، كما يقولًأصبحت نوعا من األلوهية الجديدةنفسها قد 

 
ساؤل عما إذا كانت الطبيعة لديها بالفعل خطة يكون يدفع هذا الفكر الجديد المرء إلى الت

أشكال االستبداد ، ألننا نعود إلى شكل آخر من ًأجد هذا االتجاه خطيرا. ر ضحايافيها البش
 .، الذي ال ينفي حدوث أزمة صحيةأو الديكتاتورية، كما يقول الفيلسوف

 
قاد بأن الطبيعة ترسل عت، يمكن أن يقودنا هذا الفكر إلى االإذا نظرنا إلى أقصى الحدود

 .، كما لو كانت هي اإللهلنا إشارات
 

] في[تاريخ لقد حدثت طفرات في الرواقية عبر ال. كما يشير الفيلسوف إلى عودة الرواقية
 .، مثل الطاعونًأوقات عصيبة نوعا ما

 الرواقية هي التفكير في أن التحكم الوحيد الذي يمتلكه الرجال في الحياة هو التحكم في
لة من السالم ، يمكننا الوصول إلى حان خالل العمل على تصورنا لألحداثم. إرادتهم

 ).، بين اإلغريقأتاراكسيا(الداخلي 
 

، فإن ن السيطرة عليه وليس ما يفلت مناعلى الرغم من أن هذه العقيدة تؤكد على ما يمك
وخضع ذلك  إذا توقف المرء عن العمل. ًاإلفراط في الرواقية يمكن أن يكون خطيرا

 .، يحدد األستاذلإلرادة اإللهية وقبلها
 
  
 

ماذا عن الحرية، هذا المفهوم الغالي على الفلسفة، والذي تم تقويضه في أوقات الحجر 
 هذه؟

 
ًيبدو أن العديد من اإلجراءات القسرية التي تم وضعها مؤخرا تعيق حرياتنا الفردية 

 ).راقب مجيئنا وذهابناًالحركة والتجمع وقريبا التطبيقات التي ست(
 

ويضيف أنه . براولت أن هذا التقييد للحرية يتم باسم الحرية نفسها -يتذكر أنطوان كانتين
في الوقت الحالي، يواجه الكثير من األشخاص مشكلة في اإلغالق ألنهم ال يشعرون أنهم 

جيال ، حيث تعتقد بعض األكما أنه يثير صدامات بين األجيال .ينتهكون حرية اآلخرين
 .أنها أكثر مناعة من غيرها

 
ًوفقا للفيلسوف، فبفضل المبدأ الذي التزمنا به منذ فترة طويلة، أي أن حريتي تنتهي حيث 

 .تبدأ حرية اآلخرين، وأن الحكومات قادرة على تبرير الحجر
 
  
 

مع تأثر ما يقرب من نصف الكوكب بهذا الحجر، يبدو أنه يشير إلى نهاية الفضاء العام 
 .ا عرفناهكم
 

، وهو مكان اجتماع بامتياز، حيث صوت - ساحة عامة -كان لدى اإلغريق أغورا 
إذا حدث الحجر في هذا الوقت، فسيكون هناك خطر االستبداد، . المواطنون ومناقشتهم

واليوم؟ ال نشعر بالضرورة بهذا الخطر، ألننا نقلنا  .براولت -كما يتقدم أنطوان كانتين
آلن الناس يتجادلون عبر اإلنترنت، على وسائل التواصل ا. لمجال العامالنقاش العام من ا

 .، يالحظ الفيلسوفاالجتماعي
 

عندما ال يتم الشعور بالحاجة إلى األماكن العامة، فإنها تفسح المجال للفردانية، والتي 
ًأيضا نرى أن فردانيتنا مهددة . "براولت-ًالذاتي، وفقا لكانتينتمنح األفراد وهم االكتفاء 
 ."بسبب نقص ورق التواليت

 
هل يشعر السكان المحرومون من هذه األماكن بنقصها؟ هل سيعيدون االستثمار في هذه 
األماكن العامة بشغف ويحاولون تحسينها؟ أم على العكس من ذلك، هل ندرك أننا لم نعد 

 .بحاجة إليها؟ هناك العديد من األسئلة للمستقبل، يؤكد األستاذ
 
  
 

ن الحديث عن وباء دون ذكر عالقتنا بالجسد والموت؟ من الصعب، يجيب كانتين هل يمك
 .براولت

 
براولت أن الوضع  - يعتقد أنطوان كانتين. في الغرب، نميل إلى فصل الجسد عن العقل

   .الحالي يجعلنا نتساءل عن هذا االنقسام
  

إنه يرى في هذا .  يقولهذا الفيروس سيجعلنا ندرك ما هي أجسامنا، وهذا مهم للغاية، كما
القنبلة ] اخترعنا[لقمر و ربما كنا على سطح ا. "ًتذكيرا بالتواضع، مما يبرز ضعفنا

، ومع ذلك ال يزال بإمكاننا الموت  عام100 أنها مستحيلة منذ ، أشياء كنا نظنالذرية
 ."بسهولة

 
.  التفكير في الموتيقول الفيلسوف إنه ليس باألمر السيئ. لذلك يذكرنا الوباء بأننا قاتلون

ويخلص إلى أن . ًحتى لو كان هذا الفكر مخيفا، فإنه يسمح لنا بالتفكير في معنى حياتنا
األسئلة التي ال نهاية لها، وهي كافية . الخير والشر ليس لهما معنى في الوجود الالمتناهي

  ."ًلتبقى مستيقظا لبعض الوقت حتى اآلن، محصورا أم ال
--- 
 .، في مانيتوباذ الفلسفة في جامعة سانت بونيفاسبراولت، أستا-ينأنطوان كانت* 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



 

LEFTIST 

 

  
  

ار -8         ات ال د:: ال                                  2020 ت ثاني  1::  51 رق   الع

  الكثير من الناس يدعي أو يشتكي بأن الزمن الحالي
يفتقر إلى التربية والتعليم الصحيح، بعد الحديث عن أن 
تطور المجتمعات، تكنولوجيا وعلميا قد أفضى إلى تغيير 
كبير في سلوك وطبائع الناس، قد يكون إلى األحسن أو 

لكن ما يجمع هذه . األسوأ بحسب البيئة وعوامل أخرى
ت، وما يخلق هذا التطور أو التخلف، هو وجود التحوال

عنصر التربية الذاتية أو األسرية أو المجتمعية في حياة 
البشر، وقد أدى ظهور عدة مدارس بعلم التربية إلى 
اختالف وجهات النظر حول مفهوم وماهية التربية 

فكيف ننظر . الصحيحة لألجيال الحالية والقادمة
 التربية والتعليم بوقتنا كمجتمعات عربية إسالمية إلى

قد يكون السؤال األول هو من سيحدد طريقة . الراهن؟؟
نمط ما نسعى إليه كأفراد ومجتمع بالتوصل إلى رؤية 

فمن يسبق من؟ هل . شاملة للنهوض االجتماعي والسياسي
 أوال يفضى إلى وجود التربية قبل التعليم، أم إن التعليم

  .؟تربية صحيحة
  

من النظريات المختلفة التي جاءت بها فالتربية تستفيد 
العلوم اإلنسانية والفلسفية واالجتماعية التي تفسر مختلف 
الظواهر النفسية واالجتماعية والعالقات السلوكية 
اإلنسانية المتعددة، والناظر الي الواقع التعليمي العربي 
يرى ان التعليم في العالم العربي واإلسالمي قاصر على 

ألخذ بالعلوم وهو التعليم الديني، وإن نوع معين من ا
هناك انتقائية وازدواجية في التعاطي مع المعارف 
األخرى، ويظهر هذا األمر جليا في تحريم الفلسفات 
النظرية لعلماء متنورين حداثيين، وتحريم دراسة هذه 
النظريات بما يفتح مدارك الشباب والناشئة حول الكون 

مما أفضى .  نظرية التطوروالوجود واإلنسان ولعل أهمها
أن تعيش المجتمعات العربية في حالة متأخرة تعليميا، 
وذلك بسبب تفشى األمية، ونعنى هنا، ليس األمية التقليدية 
التي شارفت على االنتهاء، ولكن األمية الحضارية التي 
أصبحت أكبر عائق في العقل العربي المسلم يمنعه من 

  .تجاوز أزمة االنغالق والتطرف
 

وفي جانب المؤسسات المضطلعة بالتربية والتعليم في 
الوطن العربي، حددت لنا الخطة الشاملة للثقافة العربية 
التي وضعتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في 
ثمانينيات القرن الماضي، الدور الذي ينبغي أن يضطلع 

ي، في به النظام الثقافي بعامة، ومن ضمنه النظام التربو
زرع الثقة : حياتنا المستقبلية العربية، بحيث يتضمن

واألمل، وضع األسس الفكرية والحضارية للمجتمع 
العربي، تنمية األهداف الكبرى للوطن العربي ومنها 
الحرية والمساواة والتنمية، فأين وصلنا كشعوب عربية 
بتطبيق هذه المبادرة؟ وهل ما زالت المؤسسات التربوية 

  .تحظى باالحترام؟العربية 
 

من منطلق الحفاظ على اإلسالم والهوية والخصوصية، 
الي آخر تلك الديباجة المؤدية الي الجمود واالنغالق 
والتعصب، تقوقع التعليم العربي في زمن الماضي خوفا 
من فقدان الهوية العربية اإلسالمية، دون تقديم أي 

قها مشروع حضاري تعليمي يواجه تحديات الحداثة وآفا
اإلنسانية التى تقلص الفوارق وتدمج اإلنسانية في بوتقة 
الحرية واإلخاء والمساواة، ما عدا من ترقيعات اسالموية 
وبراهين علمية قاصرة وموائمات فقهية عاجزة، وخطاب 
اسالمي عاطفي ال يزال يعتمد على النقل والتقليد 

لقد غاب النظام التعليمي . ويحارب النقد والشك والحوار
العربي بكل حدة عن الواقع الحالي ومعطياته الحضارية، 
ووجد في التاريخ اإلسالمي المعين الذي ال ينضب من 
التراث ليكون بديال عن الحضارة الحداثية، ولم تفلح 
دعوات التقارب والوسطية في خلق مناخ تعليمي علمي 
عربي، بل أنتج التعليم والمناهج الدراسية نماذج التيارات 

  مية المتطرفة التى ملئت المجتمعات العربية بالعنف اإلسال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والدمار والرجعية، ووضعت المواطن العربي في 
صراع، ليس مع ذاته من أجل البناء، ولكن مع اآلخر 
المختلف في الرأي والفكر والعقيدة مما جعل مخرجات 

 بنظرات التحدي التعليم العربي تواجه الحياة والوجود
  .وثنائيات الكفر وااليمان او الحالل والحرام

 
لطالما تعتبر التنمية المعرفية هي طريق المجتمعات 
المتقدمة في الوصول إلى تربية وتعليم عاليين، في حين 
أن جامعاتنا العربية والبحث العلمي فيها في أسفل درجات 

ربي بروز التقييم للمعايير الدولية، ولم يعرف فضاؤنا الع
مجتمعات المعرفة واالبتكار والخلق، فالعقول المبدعة 
تهاجر الي الخارج بعد أن تواجه المحرمات والعراقيل 
االدارية والبيروقراطية المزمنة في بالدها، بينما تجد هذه 
العقول العربية، غاية اإلبداع والخلق والصناعة والعطاء 

بدع في متي ما توافرت لها بيئة حرة وحاضنة لكي ت
المجاالت المختلفة، وليس هناك أكثر من العلماء 
والمفكرين العرب الذين يعيشون في الغرب ونسمع عن 
اختراعاتهم العلمية والثقافية، ونحن نتحسر ونتألم لواقعنا 
الذي مازال يجتر إرث الماضي ليبحث وينقب فيه عن 

  .حكايا اإلعجاز والتفوق الديني الوهمي
 

لمتحدة إعالن األلفية الثالثة بشأن التنمية لقد تبنت األمم ا
، وتضمن ثمانية أهداف أساسية 2000أيلول /في سبتمبر

تصبو إليها البشرية، من أجل عيش أفضل، ومن ضمنها 
تحقيق تعميم التعليم االبتدائي، فأين وصلت الدول العربية 
في تضمين التعليم االبتدائي لكل أطفال العرب، بل أين 

العربية في جعل التعليم االبتدائي النواة وصلت األنظمة 
األساسية لكي ينشأ الطفل وهو ذو عقلية تحررية فكرية، 
متقبال للسؤال والنقد والشك، ورافضا للقمع والتلقين 

هنا في الواقع لن نجد اال أجياال ممسوخة الهوية، . والحفظ

وضائعة في التقليد والتبعية والجمود، هنا في مجتمعاتنا، 
جيل الجديد يلبس افخم الماركات ويقود اغلى نجد ال

السيارات ويسافر في الصيف الي دول الغرب الكافر، 
لكنه يفكر مثل الصحابة في العصر االسالمي، يؤمن 
بالغزو ونشر االسالم بالسيف وقهر المرأة وفرض 
الوصاية عليها، يؤمن بقتل المرأة اذا مارست الجنس دون 

. لف عنه في الدين والمذهبزواج، يؤمن بقتل وقمع المخت
هذه التناقضات واألزمات النفسية، لم تصنعها الحداثة وال 
العلمانية وال نظرية التطور، وإنما التعليم العربي بكل ما 
فيه من مناهج وخطاب عقيم غير قادر على مواجهة 

  .الواقع بعقل نقدي حديث
 

بعد ثورات الربيع العربي، وفي كثير من الدول العربية، 
ستبشرت الشعوب العربية، وربما أنا أكثرهم، بأن الثورة ا

على األنظمة القمعية سيلحقها ثورة تعليمية ثقافية كبرى 
تقتلع النماذج التعليمية السابقة وتضع االنسان العربي 
على سكة التعليم العلمي الموازي للتقدم والتفوق، 
وتستجلب نماذج الحداثة والتنوير وتستلهم من الثورة 

رنسية الغايات الكبرى واألهداف العظيمة لبناء االنسان الف
ومبادئه وتطلعاته الي دول أكثر حرية، والي شعوب 
ومجتمعات أكثر تمدنا وعلمانية، ولكن دائما، وكما يقال 
تجرى الرياح بما ال تشتهي السفن، فلم تزال دول 
الثورات العربية تعاني من إنسدادات تاريخية وصراعات 

ة عطلت التحول واإلنتقال الديمقراطي، الي دينية مذهبي
دول ومجتمعات مدنية تعتمد على اإلنسان في البناء 
والتغيير والمستقبل، فلم تتمكن الحكومات حتى اليوم من 
تغيير النمط العربي السائد قديما الي نمط متغير حداثي، 
فالبنية العقلية العربية ما تزال ترى في اآلخر هو العدو، 

ترى في التنوير والعلمانية محددات للكفر وما زالت 
والزندقة، وهو ما ينبأ بمستقبل أكثر ظالما وأكثر تخلفا 
طالما بقيت الثقافة التراثية الرجعية تتحكم في االنظمة 
العربية، وطالما لم يتم فصل الدين عن الدولة كحل نهائي 

حتى وبعد . ووحيد لمواجهة الصراعات الطائفية والعرقية
هدير الثورات العربية برز على سطح النقاشات أن خفت 

الثورية العربية بعد أحداث الربيع العربي، موضوع 
ومن ضمن ..اإلصالح السياسي لهياكل الدول العربية

تساؤالتنا الحائرة، ومن ضمن الواقع العربي التعيس، 
كيف نضمن دخول أهمية : اختفت تلك التساؤالت العميقة

ين ضمن هذا اإلصالح السياسي؟ التربية والتعليم الحديث
. ومن يقوم به؟ وهل علمنة المجتمع تسبق تحديث التعليم؟

ب العربية ال تريد أن تناقش خصوصا إذا علمنا أن الشعو
نظام عاداتها وتقاليدها وثقافتها الدينية، وتضع آالف 
الخطوط الحمراء والسوداء لمنع المناقشة والحوار والنقد 

  .في مسائل العادات والتقاليد واالسالم
 

إن الخروج من مأزق التربية والتعليم في العالم العربي 
يتطلب من ضمن عالم سريع الخطى نحو المتغيرات، 

الشعوب العربية واالسالمية وقبلها األنظمة السياسية، 
القيام بممارسة نقد الذات، وتفكيك الثقافة الموروثة، 
واالعتراف باألخطاء حتي نستطيع ان نصحح المستقبل، 
فاألجيال القادمة تنتظر منا ما هو مستقبلهم، وما قد 
 نؤسسه اليوم من قيم ومبادئ إنسانية عالية سوف نري

ثمارها الحقا فيما يحمله االنسان العربي من مبادئ ثورية 
وعقالنية علمية يعمل بها من أجل مجتمعه ووطنه بعيدا 

إن زمن التعلق . عن كل ما يسئ الي وطنه ونفسه واآلخر
بالماضي وحكايا المعجزات قد أنتهي، وأصبح بديله 
المنطق والعلم، فما يحققه االنسان اليوم هو الحضارة، 

 علينا أن نبني عقول الشباب بكل ما هو عقالني، فيجب
وأن نعلمهم حب االكتشاف والبحث عن كل ما هو ممكن 
حدوثه، متسلحين بااليمان الصحيح، واالساليب العلمية 

نا القادمة ما الحديثة، عندها فقط نكون قد أورثنا أجيال
   يفخرون بحمله معهم
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  ،ٌتراكض عربي رسمي غير مسبوق لالنخراط العاري في اللحظة االمريكية االنجيلية الصهيونية المهيمنة، وهي بالحقيقة مهيمنة فقط على نفوس المرعوبين المذعورين

 وهرولة غريبة بدأ الكثيرون من زعماء العرب المذعورين،  .الصهيوني العنصري االحتاللي بال حول وال قوة تثبت تيجانهم فوق رؤوسهم، والعروش الزائلةالمنقادين للفكر 
  .يرتهم البالية برائحتها المتعفنةّوإعالمييها المطبلين ينجسون س

 
لصعيد االقتصادي، بل طال االنحراف المجال االجتماعي والثقافي والنفسي حيث افتقاد الحصانة، والبوصلة، انحراف غير مسبوق، ليس فقط على الصعيد السياسي، وال على ا

ّوافتقاد المجال األخالقي حيث يحتفي المطبلون هذه األيام بعريهم من االخالق العربية األصيلة، وبعريهم من االخالق االسالمية، حين يجملون وجه االحتالل الصهيوني، ويل ُ قون ّ
  .باللوم على الفلسطينيين وأحرار العرب، في انقالب اخالقي غير مسبوق فعال

 
ِأن تتماهى مع المستعمر فهذه آفة معروفة، ويقع في أسرها كثير من الشعوب حتى اليوم بحيث أنهم يتمظهرون بمظهر وطريقة كالم وملبس ولغة الذي قام باحتاللهم واستعمارهم 

فال حرب وال نزاع ! أما أن يؤسر العقل هكذا بال أي تشابك مع الجهة اآلسرة .ّعاداتهم ويكبلون أيديهم طائعين مختارين للغة وسياسة العدو الذي احتلهمحتى ينسون قيمهم ولغتهم و
  !فهذه جديدة! ًوال قتال فيصبح العربي الرسمي المأسور مفتونا الى حد العشق في المحتل ألرض العرب! مباشر

 
ما يعطي الداللة التي ال تخطئها العين وال العقل أن االنقالب قد حدث بوضوح في األولويات وفي العقل، هذا إن كان ! وتجريده من كل عيوبه! الل بشكل مبالغ فيهويتم تمجيد االحت

  ! فال يستأجرون من يفكر لهم ...ّلديهم عقل يفكر أصال
 

ًهارا وتمجيدا لمحتل عنصري من بلد او مجموعة بشرية سلطوية لم تكن يوما على عالقة حرب أو احتالل بمن وصل األمر الى حد غسيل الدماغ، فليس من المعقول أن تجد انب
  .إنه السقوط المدوي في حالة غريبة وفريدة في تاريخ البشر! ّتمجده اليوم

 
وامر األمريكية الصهيونية المستبيح ألراضي ومقدرات وعقل أمة العرب، اتفاقيات انصياع لأل) حتى اآلن(وقعت بعض دول الخليج العربي وهي دولة اإلمارات ومملكة البحرين 

ًوأن يوقع مثل هذا الورق نتيجة حرب أو معركة قد تدرس في سياق التحليل السياسي، ولكن أن توقعها زعامات دول تحت ضغط العامل االمريكي الذي صنع لهم عدوا جديدا  ُ ّ ُ
  !عن رؤية العدو المركزي لالمة فهذه جديدة كما أسلفنا وغير مسبوقةوعملقه في عيونهم حتى خارت قواهم وعجزت 

 
وما هم بالحقيقة إال نعامات ! ّولربما أصابت لوثة تاجية بعض الساسة العرب المستبدين من أصحاب التيجان! ّالذي غير حتى أفكار العالم) الفيروس التاجي(اليوم عصر الكورونا 

ّوإظهار الذلة والمحبة الغامرة التي جعلت من ! تبدال منطق الرؤية المناهضة والمقاومة لهذا المحتل ألرض العرب، بمنطق االعتذار عما سلفمذعورة، فكيف با عليكم يتم اس ِ
ها، وكذلك االمر في بعض وجعلت من رئيس تحرير أحد كبرى صحف اإلمارات تحتفي أيضا بمقال بالعبرية للمأسور رئيس تحرير! ّتلفزة دبي تحتفي بشعارها باللغة العبرية

  .، وعديد األشرطة الرقيعة)صحيفة الشرق األوسط(صحف البحرين والسعودية 
 

 فهم ينزفون بأقالمهم حقدًا على  ...  قد تجد في األسر الواضح لعقول عديد من االعالميين والصحفيين وكتبة األعمدة العرب ما يجعلك تتبرأ من عروبتك إن كان هؤالء عربا
ّعربية األبية بدونهم، التي يحملونها بشعاراتها الوحدوية كل التهم ويبرؤون بالمقابل ذلهم وانحطاطهم باالندراج باللحظة الصهيونية التي تدوس على أعناق العرب األمة ال ُ ّ

  .تفعت عصا األمريكي في الوجوهوكيف لهم يأبون وهم قد تراكضوا كالنعامات المذعورة لمجرد أن ار!، أم أبوا-وهم ال مشيئة لهم-والمسلمين شاءوا 
 

 بأموال هؤالء المرعوبين أبدا، بل على العكس كان وهو يقاوم يمد اليد لبعض عروش -بداية القرن العشرين-ان الشعب الفلسطيني منذ دخلت بالده الغزوة الصهيونية لم يكن يقاوم 
ولكن خابت آمالنا واستثمارنا ببعض هؤالء الحكام المنكشفي الوجوه الذين يحققون ! ال يظلون أعراباف! هؤالء، لعلهم يصبحون عربا في يوم من األيام أو يصبحون مسلمين حقا

  .ِسيادتهم بالذلة للغريب، وبسطوة السيف المسلط على رقاب الناس، باالستبداد المانع للحرية في بالدنا العربية
 

مشيرا لصفقة العصر االمريكية الصهيونية المذلة، وغمزا التفاقيات التبويس رغم " إيمانويل ماكرون"ئيس الفرنسي ًيكفي هؤالء الحكام األنجاس فكرا من كالم األجانب ما قاله الر
على الهيمنة أنا ال أؤمن بسالم يقوم : ((2020/ 22/9ّالفيروس التاجي، والتعبيط والتتبيع قائال ال فض فوه، ونعده من حكماء العرب والغرب الحقيقيين، في اجتماع األمم المتحدة 

  .))أو الذل، حتى لو كان هذا سيعوضه بالمال، ألننا ال نعوض إذالل شعب من خالل المال
 

ّكيف لالحتالل أال يفرح عندما يجد الى جانبه أبواق دعاية مجانية تجمل صورته القبيحة التي كشفتها كل الدول بالعالم باستثناء هؤالء المذعورين كالفئران، المرعوبين كالخراف 
  .ًوهم يذبحون أنفسهم بأيديهم دون أن تمتد يد اإلسرائيلي لهم حتى اآلن، وهي ستفعل حتما! الخائفين من الذبح اإليراني الحالل

 
، وهو االحتالل الذي يكره )...سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ونفسيا(التطبيع العربي المجاني ما قبل االستقالل الفلسطيني هو بالحقيقة استتباع كامل لالحتالل العنصري 

  .العرب قاطبة، كما يكره الصراصير والنجاسة
 

  .التطبيع او االستتباع الخدماتي االستخباري لإلسرائيلي ال يقبله أي شعب عربي بل وترفضه كل جماهير أمتنا من المحيط الى الخليج
 

قبل، باألخالق الجامعة بقيم ومباديء الشرف والكرامة والشهامة واإلباء والذود عن حياض االمة ونجدة  إن الجماهير العربية واالسالمية اتصفت عبر التاريخ واليوم وفي المست
الستعماري، وللمنهارين بل هي حقائق صادمة للمنبهرين بالغرب وبالصهيوني ا! الملهوف، والوحدوية الجامعة والعنفوان، وهذه ليست شعارات سخيفة، ال ياسادة يا من ال تقرأون

   عوبينالمر
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 تكمن أهمية هبة أكتوبر بطرح العودة الدائمة إلى الشارع كآلية للحسم السياسي .

ولكنها باألساس شكلت حالة خروج من السبات التي فرضته علينا مرحلة أوسلو والتي 
...جمدت وساهمت في تجريم كل فعل مقاوم مهما كان متواضعا

 
 ولكنه ضروري، ألنه -ّن تكتب عن حدث شهدته وكنت جزءا منه ليس باألمر الهينأ

يساهم في بناء تفاصيل الرواية ويضيء جوانب مخفية أو أقل مركزية؛ لذا، كتب هذا 
، والتي أكتبها ألول 2000المقال بأسلوب يضم شهادتي الشخصية على أحداث أكتوبر 

 .مرة بإسهاب ومصارحة
 

رين السنة الماضية، العديد من المواجهات التي لم ترتق لمستوى هبة وقعت، خالل العش
وألنني ال أستبعد . أكتوبر، لكنها أثبتت أن يد الشرطة اإلسرائيلية على الزناد خفيفة جدا

 في محاولة مني لإلجابة على -أبدا مواجهة أكبر وأوسع في المستقبل أكتب هذا المقال
 .2000دروس المستقاة من أكتوبرثالثة أسئلة مركزية ترتكز على ال

 
 
 
  ل دمحم الدرة وهو ــــهم صور الطفــّا، بعد أن هزتـــمثل أي قرية ومدينة خرج أهالي حيف“

انطلقت . يستشهد في بث حي ومباشر، إلى الشارع في مظاهرة كبيرة طافت المدينة
تجنيد الناس المظاهرة من شارع عباس وكان الهدف أن تجوب المنطقة العربية في حيفا ل

” يا جماهير انضموا إلينا شعب بالدي غالي علينا“:  كان الهتاف األساسي-على الطريق
يصعد إلى شرفات البيوت وكانت العيون تلتقي لتشكل عقدا اجتماعيا جديدا ممزوجا 

بحر من الناس ينضم ويسير ببطء، أنظر خلفي وأرى . بالصمت والذهول والغضب
مظاهرة إلى مفرق األمم، لتنحرف إلى شارع الخوري وصلت ال. وجوها، فقط وجوه

ّوهناك بعد أن مررنا بالزاوية األولى المتفرعة إلى شارع ألنبي انطلق عدد كبير من 
ّالشرطة بهراواتهم وخوذاتهم وقسمت المظاهرة أصبح القسم األول الذي يقوم بوظيفة . ُ

ني الذي علق بين مفرق األمم الهتاف والتي توالها الشباب والصبايا بمواجهة القسم الثا
. ّفعليا أصبح األبناء الذين تصدروا المظاهرة واآلباء في مواجهة بعض. وشارع الجبل

ّوجدت نفسي مع أختي نيفين ورفيقنا إيهاب بجانب البناية الكبيرة المهجرة التي تحمل 
 .وبمواجهة صف كامل من الشرطة. ”أنا أحب حيفا“جملة 

 
َّ وجده صدفة وهم برميه، كان وجه والده العم بشارة بشعره التقف إيهاب حجرا وحيدا

أضرب يا ابن “ّاألبيض أمامه، تجمد إيهاب لوهلة خوفا من أن يصيبه، ليصيح به والده 
 .”العرص

 
تشير الكثير من األبحاث الى أن الغضب والشعور بالظلم هما عامالن أساسيان لفعل 

وج إلى الشارع للتعبير عن غضبها وللمطالبة المقاومة، وهو ما يدفع الجماهير إلى الخر
وهنا يأتي دور القيادة السياسية، أو قيادة الحراك، التي يجب . بحقوقها وبتحقيق مطالبها

وهذا ما لم تكن القيادة السياسية الفلسطينية في ... أن تكون جاهزة لوضع المطالب المرادة
لذهول والصدمة من استعمال من الممكن تفسير ذلك بسبب حالة ا. الداخل جاهزة له

الرصاص الحي وسقوط الشهداء؛ أضف إلى عدم توقع استمرار الغضب الشعبي 
يوجد أيضا سبب إضافي ومهم وهو السلوك . والجماهيري الذي امتد على فترة أيام

السياسي لألقليات المقموعة عندما تكون في حالة خطر كبير، والتي عادة ما تتبنى 
وهذا بالفعل ما قامت به القيادة السياسية الفلسطينية في الداخل . فسهالسلوك المدافع عن ن

مع تزايد سقوط الشهداء في هبة أكتوبر حيث أن التوجه المهيمن هدف إلى حقن الدماء 
ومنع سقوط شهداء إضافيين وهو أمر مفهوم لكنه تناقض مع توجه الشارع الغاضب 

ًحال نشوب هبة مستقبالفي . الذي كان من الممكن استثماره كورقة ضغط  الـ متى -ّ
بمعنى على القيادة الفلسطينية في الداخل أن تكون جاهزة . والكيف سؤاالن متوازيان

وهذا ما يضعني أمام السؤال الثاني . ًبمطالب سياسية، مستعملة المد والغضب في الشارع
  .حول موضوع المسؤولية

 
  

 
لشرطة بالركض نحونا وبدأنا نحن بعد أن فصلتنا عن المظاهرة الكبيرة، بدأت ا“

بالركض باتجاه شارع الخوري، مقابلنا كانت مجموعة أخرى تركض نحونا، كانوا 
ّكان المنظر مضحكا حد البكاء أن ترى الجميع يركض . جيراننا يحتفلون بخطوبة ابنهم

أو ” الشيكيم“أدركنا أن الشرطة قادمة أيضا من اتجاه . بالفساتين الطويلة وربطات العنق
إذن، فنحن محاصرون فعليا والمنفذ الوحيد . كما يسميها كثيرون منا” عمارة القزاز“

أثناء ذلك فتحت سيدة ستينية بيتها والذي . كان الدخول إلى وادي النسناس بمداخله الضيقة
شكرناها كثيرا خالل حديثها . تحول اليوم إلى عمارة، وأدخلتنا إلى ساحة المنزل لتخبأنا

 وأن كل عائلتها في لبنان وبأنها تخاف أن يقطعوا التأمين عنها ومع هذا فهي بأنها وحيدة
 .”لن تتركنا وستحمينا

 
يخرج األفراد للمشاركة في المظاهرات أو أي عمل مقاوم لرغبة فردية تعرف ضمن 
المقاومة األخالقية التي تعرف بأنها عدم مقدرة الفرد على الوقوف جانبا وعدم تبني 

 فبهذا يكون قد كسر حواجز كثيرة، أهمها الخوف، وهذا -اكه للظلم الواقعموقف عند إدر
إذن، فإن المسؤولية الكاملة تقع على الفرد الذي اتخذ قرار . 2000ما حصل في أكتوبر 

لكن المجتمعات الجماعية . المشاركة وخصوصا أن المشاركة تسبب له رضى نفسيا
هذا ... ي الفلسطيني، يتصرف بطريقة أخرىوالتي ينتمي إليها المجتمع العربي وبالتال

في حال حدوث مواجهات مع الشرطة وتكرار سيناريو شبيه بهبة : يضعنا أمام سؤال مهم
 من المسؤول عن إرجاع الناس إلى بيوتها مثال؟ هل القيادي السياسي أم أن الفرد -أكتوبر

الثمن الذي من الممكن المتواجد في الشارع قادر على تحمل مسؤولية قراره وبالتالي دفع 
 ّأن يكلفه حياته؟

 
اتهمها . ّ قامت القيادة السياسية بتحمل مسؤولية هذا القرار وحدها2000في أكتوبر 

لكن، إن تناولنا الجانب ... ّالبعض بالتخاذل وحملها مسؤولية لجم الشارع الذي كان يغلي
ًقبال، هو إيجاد التوازنات ّالتطبيقي، فإن أحد التحديات المركزية في حال اندالع هبة مست

ّبين الجماعي والفردي، خصوصا في ظل سياق عالمي يتسم بالفردانية والذي أثر بشكل 
صحيح أن . أكبر على مبنى مجتمعنا ككل وتغلغل أيضا إلى العمل المقاوم والسياسي

 . لكن التنسيق مع الشارع يشكل تحديا كبيرا في هذه الحالة–التنسيق الحزبي مهم 

 

 

 
 

 
 



  

  ليساريا
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انت والدتي خارج البناية في انتظارنا، رأيتها تصرخ على امرأة تصب القهوة ألفراد ك“

كل فترة المحاكم واظبت أمي على الخروج باكرا ... ”!ّبقتلوناوبتشربيهن قهوة“الشرطة 
ّمع حقيبتها المليئة بالساندويشات التي حضرتها لتوزعها على المتظاهرين أمام المحكمة، 

 ”.هم وراهم إلى أن يعاقبوامرددة سوف نبقى ورا
 

أثبتت هبة أكتوبر أننا نملك كمجتمع . ربما هي أكثر نقطة من الممكن التحضير لها مسبقا
كما هائال من المحامين والمحاميات والمؤسسات الحقوقية للمرافعة في هذه القضايا، 

ؤال هو، أين؟ الس.  المركز القانوني لحماية األقلية العربية في إسرائيل-”عدالة“باألساس 
تحت أي سقف يجب المطالبة بالمحاسبة، ومن هي الهيئة التي من شأنها أن تبت في 

 .جرائم دولة
 

هبة أكتوبر علمتنا درسا كبيرا بخصوص المحاسبة السياسية والقانونية، حيث أن لجنة 
لم تملك أي سلطة أو تأثير فعلي على سير التحقيق الذي ) لجنة أور(التحقيق الحكومية 

لم تقدم أي ). الهيئة المسؤولة عن التحقيق مع أفراد الشرطة(ان تحت إطار ماحاش ك
ومع التغيرات السياسية في . الئحة اتهام ضد أي شرطي، وأغلقت ماحاش جميع الملفات

إسرائيل والتي ترينا بأن محكمة العدل العليا فقدت هيبتها وقانونيتها، فإن وظيفة 
ص سبل أخرى لمحاسبة إسرائيل عند قمعها أقلية أو الحقوقيين اليوم تتمحور في فح

مواطنيها، مرتكزين على حقوق األقليات في القانون الدولي والذي كتب عنه بشكل 
فعليا، يجب االنتقال إلى مرحلة التطبيق . موسع من قبل حقوقيين وأكاديميين وسياسيين

وازاة مع النشاط حقوقية جاهزة يعمل بها خارجيا بالم-وتشكيل استراتيجية سياسية
 .الداخلي

 
  
 

نحن اليوم نملك تجربة على صعيد المواجهة في الشارع، على . ّما تغير هو التجربة
. وعلى أساس هذه التجربة يجب علينا التحرك. الصعيد السياسي وعلى الصعيد الحقوقي

لنزول علمتنا أن ثمن ا. هبة أكتوبر علمتنا أننا في خطر دائم، وبأن الوقت قنبلة موقوتة
لذا يتوجب التمعن في .  علمتنا معنى الخسارة-إلى الشارع كبير ومؤلم؛ وأكثر من ذلك

   كيفية تحويل التضحيات القادمة، والتي ستأتي، إلى إنجازات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ال والكفاح القومي ازدهرت األغنية السياسية الكردية مع تصاعد وتنامي النض

للشعب الكردي اوائل القرن العشرين الماضي، والذي تجسد بقيام الثورات واالنتفاضات 
ًالمسلحة في العراق وتركيا وإيران احتجاجا على سياسة االضطهاد القومي التي انتهجتها 

  .ومارستها الحكومات الرجعية المعادية للحقوق القومية العادلة لألكراد
 

 أن النشأة األولى لألغنية السياسية الكردية تعود إلى عهد أسبق، فمع تسخير وفي الحقيقة
الفالحين والكادحين من قبل االقطاعيين ومالك القرى ولدت أغنية ذات سمات شعبية 

  .واضحة يمكن اعتبارها التأسيس النطالقة األغنية السياسية في المجتمع الكردي
 

 الموسيقي ذات ايقاعات بسيطة، وضعت لتناسب وهذه األغنية من حيث الشكل والبناء
الذوق الشعبي والنشاطات التي يقوم بها الفالحون في الحقول، ومن حيث المضامين تتسم 
األغاني الشعبية الكردية المبكرة بأنها صورت معاناة الفالح الكردي في ظل واقع القهر 

  .الضطهاد القوميواالستغالل والظلم، ونزوعه إلى التحرر من الجور الطبقي وا
 

ولكن هذه األغاني غير مدونة، لذلك فهي تختلف في شيوعها عن األغاني السياسية 
المدونة التي يجمعها أكثر من وشيجة، وفي مقدمتها المضامين الديمقراطية والروح 

  .التقدمية النضالية
 

أم جمال (ومما يروى عن االرهاصات األولى لألغنية السياسية الكردية أن الفنانة فرحة 
هي أول امرأة كردية أنشدت األغاني السياسية تمجيدًا للشيخ محمود الحفيد والشيخ ) 

وقد تم اتالف هذه . 1928سعيد بيران أحد قادة الثورة الكردية في كردستان تركيا العام 
األغاني السياسية العاطفية التي غنتها وكانت تبث في اإلذاعة الكردية، من قبل زوجها 

ومن أبرز ، رط عليها قبل االقتران بها االمتناع والكف عن الغناء واإلنشادالذي اشت
  ".المترنحة" أغانيها التي شاعت وانتشرت أغنية 

 
وتأثرت األغنية السياسية الكردية في تلك الفترة باألحداث الجارية وتجاوبت معها، 

م وغيرها من وترددت على ألسنة الكرد بعد االنتفاضات التي اندلعت في منطقة ديرس
ًولألكراد في سوريا دور بارز في إحياء التراث السياسي لألغنية الكردية قديما  .المناطق

  .ًوحديثا وفي تطوير أشكالها ومحتواها ومضامينها
 

وبعد األربعينات حدثت نقلة نوعية في مضامين األغنية السياسية الكردية، وغدت أكثر 
ح فيها أسلوب النضال والكفاح الصائب، ًوضوحا وواقعية، بل أكثر تقدمية، وأصب

وصارت الجماهير صاحبة الكلمة األولى، وتم تجاوز الندب والتفجع، وإثارة أحاسيس 
ٍالناس بالكلمات الفخمة الطنانة، وبدال عن األسى والنوح والبكاء على ما حدث من مآس  ً

  .واهوال، طغى التفاؤل المفعم بالثقة بالنصر
 

نتاج أن مضامين األغنية السياسية الكردية في تلك الحقبة وباختصار يمكننا االست
   ًية، وأكثر وعيا لمتطلبات الثورةأصبحت أقرب للواقع
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 بل كدنا ال نحتاج إلى التأكيد على ذلك لما في تلك الجريمة من . ّقول إن الجريمة التي ارتكبها شاب شيشاني في ذبح أحد المدرسين في فرنسا جريمة بشعة نكراءمن نافلة ال
  .فظاعة تشمئز لها النفوس في عالمنا بقيمه الحضارية المعاصرة

 
أما أصل البالء فهو جماعة غارقة في الرجعية . ي منطقتنا الكثيرين ممن ال يزالون يتبعون معايير كانت سائدة في زمن غابرًكدنا ال نحتاج الستنكار تلك الجريمة، إذا، لوال أن ف

 التقليد ذاته الذي استولت قبل ما يناهز القرن على منطقة الحجاز بحرميها الشريفين لتشملها في إطار مملكة ال تزال تمارس حتى يومنا هذا قطع الرؤوس في الساحات العامة، وهو
ّاتبعته داعش عندما تخيل للسامرائي الملقب بالبغدادي أنه يؤسس خالفة جديدة ّ ًوإذ يستنكر العالم برمته جرائم إرهابية كالتي ارتكبها الشيشاني، يسكتون عن تلك التي ال تقل إرهابا . ّ ّ

ّلذي يلهث وراء الدوالرات النفطية وتتوقف عفته األخالقية عند الحدود التي تبدأ من بعدها مصلحته وهذا ينطبق على الحكم الفرنسي عينه ا. والتي يمارسها النظام السعودي
  .التجارية

 
ّالتي كانت متقدة في فرنسا والتي أججها الرئيس الفرنسي ) »اإلسالموفوبيا«(ّهذا وقد تكون أخطر تبعات جريمة الشيشاني أنها جاءت تصب الزيت على نار رهاب اإلسالم  إيمانويل ّ

ّوهي تسمية تساهم في شيطنة المسلمين وجعلهم جسما غريبا عن جسم األمة الفرنسية، تلك التي تدعي . »النزعة االنفصالية اإلسالموية«ماكرون قبل أيام بخطبته ضد ما أسماه  ً ً
اسعة النطاق طالت جماعات إسالمية، وجماعات غير إسالمية مناهضة لرهاب والحال أن الجريمة بعد الخطبة جاءت بمثابة ضوء أخضر لحملة قمعية و. العلمانية بل تغالي فيها

ّبل هي حملة انتقل معها اإلرهاب من صف مرتكبي الجرائم النكراء كالتي توالت على أرض فرنسا في السنوات الست األخيرة إلى صف . اإلسالم، ال تمت غالبيتها لإلرهاب بصلة ّّ
ّالمعهودة والتي تبرر لجوء الدولة إلى ممارسات إرهابية » إرهاب اإلرهابيين«ًوهي غاية أعلنها الحكم الفرنسي صراحة على نغمة .  المسلمينالدولة الفرنسية إزاء سكان البالد

ّتتعدى دائما نطاق اإلرهابيين المزعومين الذين تتوخى إرهابهم لتشمل محيطهم الثقافي واالجتماعي بأسره ً ّ. 
 

ّإن كاتب هذه السطور من أحر المدافعين عن حرية التعبير، بما فيها حرية نقد الدين التي تشكل محك . فتشوبه تناقضات عديدة» حرية التعبير«فاع عن أما تبرير ذلك كله بحجة الد ّ ّ
 التعبير ال تعني حرية استفزاز المشاعر عن غير أن حرية. حرية التعبير، كما يشهد عليه تاريخ البشر إذ نمت حرية التعبير في كل مكان في صراع ضد خنقها وكبتها باسم الدين

ّقصد وبال قيود، كما تعترف به القوانين الفرنسية التي تحظر التعبيرات العنصرية المعادية لليهود، بل وحتى في أيامنا تلك المعادية للسود، لكنها تجيز في الممارسة تلك المعادية  ّ

ّتصوروا لو جاء المدرس برسومات كاريكا. للمسلمين ذلك ! لقامت الدنيا عليه ولم تقعد. »حرية التعبير«تورية معادية لليهود كالتي كانت دارجة في الزمن الفاشستي ليشرح لتالميذه ّ
ارك في اإلبادة النازية لليهود، أن فرنسا أدركت بشاعة النزعة الالسامية، أي المعادية لليهود، التي كانت متفشية فيها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية والتي جعلت سلطات فيشي تش

  .ّلكنها، أي فرنسا، لم تفطن بعد لبشاعة النزعة المعادية لإلسالم التي جعلتها ترتكب كبرى جرائم تاريخها االستعماري
 

ّوتزكي قيام مدرس بدعوة التالمذة المسلمين الذين تنفرهم ا» النزعة االنفصالية اإلسالموية«ّثم كيف تدعي فرنسا محاربة  لرسوم التي ارتأى عرضها إلى مغادرة القاعة ريثما ينتهي ّّ
ّمن العرض؟ أفليس مثل هذا التمييز هو عين الطائفية ونقيض العلمانية التي تصبو إلى صهر أفراد األمة في بوتقة قومية واحدة تتخطى الفروقات العرقية والدينية بينهم؟ فكيف لو 

ُأخذ المدرسون الفرنسيون يعرضون رسومات ت ًشين ديانة بعد أخرى وعرق بعد آخر، داعين التالمذة المنتمين إلى الفئة المستهدفة في كل حين إلى الخروج من القاعة؟ وأخيرا فيا ّ
ًترى، هل أن حرية التعبير في فرنسا مصانة أكثر منها في بريطانيا التي تضرب مثاال على الحريات ودولة القانون؟ والحال أنه ال يعقل أن يقوم مد ّرس في مدرسة بريطانية ُ

ّبعرض رسوم كاريكاتورية معادية ألي جماعة من البشر على تالمذته بدون أن يعاقب، خالفا للحالة الفرنسية حيث دافعت إدارة المدرسة عن المدرس بعدما احتج بعض أهالي  ّ ً َ
  .التالميذ على فعله

 
ّذريعة تشفع لها، وال إللقاء جزء من اللوم على المدرس الضحية الذي يرجح أنه تصرف بنية حسنة، بل لتبيان ًال نقول ذلك تبريرا لجريمة الشاب الشيشاني التي ال حجة وال  ّ َّّ

ووسون ًخطورة الغطرسة االستعمارية التي ال تزال تسود المؤسسات واإلعالم في فرنسا والتي ال يمكن عزلها عن كون فرنسا أكثر الدول الغربية مسرحا لجرائم فظيعة يرتكبها مه
ًفقد لقي المدرس حتفه بأبشع الطرق ضحية لجنون الشاب الشيشاني، لكنه سقط أيضا ضحية نظام أساء تفسير حرية التعبير وأخفق في تدريسها . باسم اإلسالم، وهو منهم براء ً ّ

ًالفرنسية بدءا من رأس الدولة إنما من شأنه شحذ المشاعر البغيضة التي والحقيقة أن سلوك المؤسسات . بربطها بالتسامح واحترام اآلخرين، اللذين ال ألفة في المجتمع بدونهما
ولو استمرت فرنسا على هذا المنوال، قد تستفيق في مستقبل قريب وقد وصل أقصى اليمين فيها إلى الحكم بما . ّيتغذى منها أقصى اليمين مثلما تنمو الجراثيم في المياه الوسخة

   أن عواقبه وخيمة على حياة الشعوبلم من التاريخ كم ُيدخلها في طور فاشستي جديد نع
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   أسامة بن الدن" أرسل زعيم القاعدة 2010في عام "
تهديدات لجمهورية فرنسا تتضمن قتل مجموعات وتفجير 
ًمنشآت ردا على مشاركة فرنسا في حرب أفغانستان 
والوجود الفرنسي في غرب أفريقيا، الذي سبق ذلك حادثة 
احتجاز رهائن فرنسيين في النيجر للضغط على الرئيس 

على تنفيذ مطالب التنظيم من ناحية، " نيكوال ساركوزي"
ومن ناحية أخرى إرهاب الناتو واالتحاد األوروبي عن 

 ..دعم الواليات المتحدة في حربها ضد التنظيم
 

 تتجدد حوادث اإلرهاب في فرنسا ولكن 2020اآلن في 
بصيغة جديدة ومطالب جديدة، فالهدف هذه المرة معروف 

ّومحدد وهم صحفيين ومعلمين فرنس يين سقطوا صرعى ُ
 بحجة الرسوم المسيئة 2015على يد اإلرهاب منذ عام 

للرسول دمحم، وبالتوازي مع تصريحات الرئيس الفرنسي 
ضد اإلسالم السياسي أو اإلسالموية " ماكرون"الحالي 

بتعبير اللغة الفرنسية ضد الجماعات الجهادية، وهو ما 
جرى تفسيره خطأ عن طريق ترجمة خاطئة للمجتمع 

أو بمفهوم ..إلسالمي على أنه عداء ألصل دينهما
 "حرب صليبية جديدة"المتشددين 

 
 وحتى اآلن لم تتوقف فرنسا عن طموحاتها 2010منذ 

بحصار المسلمين الراديكاليين مع ظهور متوسط لليمين 
 ضد – 2010 -الديني المسيحي في مظاهرات نفس العام 

غوت ال"بالخصوص في حي " أسلمة فرنسا"ما أسموه 
في باريس والمشهور بأفريقيا الفرنسية لكثرة " دور

المسلمين األفارقة فيه ، األمر الذي دفع هؤالء المسلمين 
لفرض أعرافهم وتقاليدهم اإلسالمية الخاصة في الحي 
كتحريم بيع الكحول ولحم الخنزير، مع شعارات 
وتحريض للجماهير في الشوارع ضد الخطر القادم من 

 .مي وأفريقيا تحديداقلب الدين اإلسال
 

ّإذن ما صرح به ماكرون منذ أيام عن خطط لمقاومة 
الراديكاليين المسلمين في فرنسا ليس جديدا، بل مشروع 
سياسي من تيارات متعددة يصبح بتبني ماكرون له 
ُحاصال على دعم أقصى اليمين واليسار، وهو ما ينبئ 

إذا لم عن تحالف أو انتفاضة فرنسية قريبة ضد المسلمين 
يجري ضبط األحداث لمصلحة األقلية المسلمة التي قد 
تتعرض العتداءات على غرار ما حدث في نيوزيلندا في 

، السيما أنه وفي تاريخ فرنسا الحديث لم 2019مارس 
يجتمع اليمين واليسار بهذا الشكل ضد فئة أو معتقد 
تحديدا، مما سيكون له أثر كبير على قوانين الهجرة 

من ناحية، وعالقات فرنسا مع العالم المسلم من والجنسية 
 .ناحية أخرى

 
وإن كانت عالقة الفرنسيين مع الدول المسلمة في تقديري 
لن تتضرر نظرا لتبني الجمهورية في باريس قواعد 
ومبادئ علمانية راسخة ال تطبق فقط في القطر الفرنسي 
داخل أوروبا ولكن في ممتلكات فرنسا ما وراء البحار، 

المسلمة التي تقع بجوار " مايوت"صوصا جزيرة وخ
تلك الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها " جزر القمر"أرخبيل 

 ألف نسمة رفضت االستقالل عن فرنسا في 200
السبعينات مع جزر القمر، وفضلت أن تكون جزء من 
الجمهورية الفرنسية وتتقيد بكل قوانينها العلمانية، وهو ما 

المسلمين الذين يرون الجزيرة أغضب حكام جزر القمر 
وصبغه " فرنجته"ميراث لهم وشعب مسلم واحد يجري 

بتعاليم ولغة فرنسية وربما حسب ما يتخوفون من غزو 
التبشير المسيحي للجزيرة بهدف تحويلها عن اإلسالم كما 

 .يدعي رجال الدين
 

االقتصادي أفضل بكثير من " مايوت"وضع جزيرة 
 ع ذلك الكثير من سكان القمرأوضاع جزر القمر، وقد دف

  ير،ـل الوفــللهجرة إلى مايوت لقاء العمل والسياحة والدخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ولوال الدعم الفرنسي لمايوت ما حصلت على هذه الميزة 
في حين تظل جزر القمر أفقر من المتوقع خصوصا وأنها 

 على لغتها يفترض أن تحظى بدعم عربي خليجي للحفاظ
العربية ودينها اإلسالمي ، وأن تظل جزء من جامعة 
الدول العربية بموقعها السياسي الفريد على الساحل 

 .الشرقي ألفريقيا
 

إن ما يهدف إليه الفرنسيون كما هو مخطط وأعلنه 
ماكرون ليس القضاء على اإلسالم فهذا ضد مبادئ 

قافة العلمانية والثورة الفرنسية، وصار راسخا في ث
الحضارة المعاصرة التي انتعشت واستفادت من ثورة 

 عام، إنما يهدفون للقضاء أو لحصار 200الفرنسيين قبل 
الفكر الجهادي اإلسالمي المتشدد والذي قد يلتحف أحيانا 
في عباءة رجال الدين ويصبح له مشروعية قانونية في 
المساجد ومؤسسات الدين التي ال يرفض القانون العلماني 

نشائها بل يرعاها وفقا لمبادئ حقوق اإلنسان العلمانية إ
في حرية المعتقد، وهذه الجزئية تكاد تكون غائبة كليا عن 
مجتمعات المسلمين التي كانت وتظل أسيرة لدعايا من 
الشيوخ واإلسالميين ضد كل من ينتقد أو يواجه أساسات 
الفكر الجهادي الذي هو ركن أصيل في المذهب السني 

 .مي بالخصوصاإلسال
 

حتى خطاب ماكرون الذي هاجم فيه اإلسالم السياسي أو 
لفظ اإلسالموية المقصود به فكر الجماعات الراديكالي 
تمت ترجمته عربيا على أنه هجوم على اإلسالم كدين، 
وهذه من عيوب الترجمة والجهل بالثقافات، علما بأن 

وجه معالم األديان العليا في المعابد تظل شاهدة على ت
الدول، ففرنسا سواء في الجمهورية أو مستعمراتها في 

الخارج ال تمنع المساجد وتساوي بينها وبين الكنائس وفقا 
لقانون علماني ال يحجر على التدين الشخصي والشعائر، 
إنما يحجر على توظيف هذا التدين وتلك الشعائر في عمل 

 ..سياسي
 

ية المعاصرة قد إنما المشكلة بين فرنسا والثقافة اإلسالم
ُتكون أعقد مما نتخيل، كون العرف اإلسالمي المتأزم مع 
قيم الجمهورية العلمانية ال يتلخص فقط من قضايا الجهاد 
والشريعة، ولكن في العادات والتقاليد المستندة على 

الفرنسية على " روبية"الحالل والحرام، ففي مدينة 
ة دفع بعض الحدود مع بلجكيا تقطن جالية إسالمية كبير

أصحاب المطاعم الكبرى في حصر لحومهم في المتاجر 
وحسب وجهة نظر " اللحم الحالل"بما يعرف ب 

العلمانيين أن قيم الدولة تمنع هذا البيع لكونه احتكار 
وأسلمة المدينة ثقافيا، والبديل العلماني هو بيع كافة أنواع 
اللحوم وترك حرية الشراء للزبائن وفقا لقناعاتهم 

 .يولهموم
 

مما يعني أن المواجهة بين فرنسا وبعض المسلمين لم تعد 
ولكنها ..فقط تعمل في إطارها الراديكالي الديني أو القومي

دخلت في صميم الثقافة نفسها ، السيما أن الفرنسي يرى 
علمانيته شمولية غير محصورة في جانبها السياسي بل 

أي ثقافة تشمل الثقافة أيضا، ولديهم حساسية مفرطة ضد 
 ..ناشئة متغولة لألديان

 
وبرأيي أن للمسلمين فرصة كبيرة في التواصل مع إدارة 
ماكرون وإقناعها بتخفيف الحملة الدعائية الكبيرة التي 
تجري حاليا ضد اإلسالم السياسي، ويوظف فيها أحيانا 
ّمتشددون ضد اإلسالم نفسه كدين ، وبمد الخط على 

ني أنه وربما نرى في استقامته على هذا النحو فيع
المستقبل من يحكم فرنسا هو أكثر خطورة من ماكرون 
على المسلمين، فالرجل ال زال لم يرفع سالحا ولم يحشد 

وكل هذه التجمعات تجري خارج نطاق ..جيشا وال شعبا
الحكومة عن مؤسسات العمل المدني واألحزاب في 

قومية اليمين واليسار، لكن تدخل الحكومة وقيادتها لحملة 
ضد المسلمين ربما نرى محاكم تفتيش وهجرة جماعية 
لمسلمي فرنسا، وفي تقديري أن اإلنسان الذي بدأ ثورته 

 ولم يسلم منه حتى الثوار 18بذبح الملوك في القرن 
الذي أعدمته الثورة الفرنسية " روبسبير"كالقائد الثوري 

 ..نفسها لمجازره لن يتردد في فعل ما يريد أيا كان هو
 

اإلنسان الفرنسي عنيف جدا وشخصيته حادة وانتقامه 
بشع، فلو ظهرت تلك الجوانب للمسلمين سيمر مسلمي 
فرنسا وأوروبا بالعموم بأزمة ديمغرافية في حال لو 
اشتعلت المواجهة بين المسلمين والجمهورية الفرنسية كما 
هو مخطط من بعض المتطرفين الذين يحشدون قواهم 

ى الحرب الصليبية واستدعاء كل اآلن ضد فرنسا بدعو
مفردات الحرب الدينية في التاريخ، عالوة على استدعاء 
جرائم فرنسا نفسها في الجزائر والمستعمرات لحشد 
الجمهور إلى مواجهة في ظني أنها ستكون غير متكافئة 
نظرا ألن دول المسلمين نفسها تعاني من الجماعات 

ها فرنسا اآلن وتولي الراديكالية اإلسالمية التي تعاني من
لها جانب مقاومة ال زال في بداياته ومالمحه لم تظهر 

 .بشكل جيد
 

نحن أمام حالة صدامية في الحقيقة بين دولة تريد فرض 
أسلوبها العلماني الالديني والذي كان سببا في نهضتها 
وتحضر شعبها، وبين أسلوب الشيوخ واإلسالميين الذي 

اإلمبراطورية اإلسالمية كان سببا في توسع الغزوات و
 االنتقام التي يرفعها قاتلي  م، السيما أن فكرة7منذ القرن 

الصحفيين الفرنسيين وضد كل من يرسم النبي دمحم 
بصورة مسيئة هي جزء من فكرة الجهاد العليا التي 
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تهيمن على فلسفة الجماعات وقطاع كبير من المسلمين 
الذي ال زال يرى أن حضارة المسلمين األولى لم تتحقق 

رب وينكل سوى بالحرب والغزو، وبالتالي عليه أن يحا
وقد سبق نفي هذه القاعدة ..باألعداء لتعود األمجاد األولى

المعرفية بإثبات أن حضارة المسلمين تحققت في العصر 
العباسي الثاني الذي شاعت فيه الحرية الدينية وتساوت 
دول الشيعة والسنة في النفوذ واالنتشار، وأصبح لكل 

 العباسي دولة مفكريها فأصبح البديل الالمركزي للخليفة
 .هو الضامن على ظهور تلك العقول دون قيود دينية

 
 20خالفا لو كان الخليفة العباسي مسيطرا على أكثر من 

 وبقرار فردي إلهي لن يتحقق ذلك النهوض 2مليون كم
الذي سيجري تفسير أي عمل إبداعي نقدي للشائع على 
ُأنها معارضة سياسية للحاكم، وهذه من آفات النظم  ُ

 دائما وهي احتكار الحقيقة ثم تفسير أي نشاط الفردية
وانتقادات مغايرة على أنها خيانة وردة وخدمة ألعداء 

 ..الدولة والخليفة والدين
 

إن المواجهة بين فرنسا والمتطرفين المسلمين محسومة 
مسبقا، فعالوة على أن موقف أغلب الدول المسلمة نفسه 

د ظهور  خصوصا بع–يتطابق جوهريا مع موقف فرنسا 
 فالفرنسيون يملكون أدوات الصراع والضغط –داعش 

الكافي باقتصاد جيد ونفوذ ثقافي وسياسي ممتد خارج 
الحدود وحلفاء أوروبيون متحمسون لحسم هذه القضية 
التي أصبحت مقدسة في نفس كل أوروبي من خلفية غير 
مسلمة بالخصوص، علما بأن هناك مسلمين يؤيدون 

ويتسلحون في ذلك بقيم معرفية العلمانية الفرنسية 
وأخالقية وتاريخ لحضارة بلدهم أصبح مهددا بفعل 
ّالوافدين أو باألحرى الثقافة الوافدة التي حلت عليهم بأثر 

 .االنفتاح وإيمان الدولة بحقوق اإلنسان
 

في المقابل أن المتطرف المسلم ومن خلفه رجال الدين 
 والغرب عموما والثقافة الشعبية المسلمة ينظرون لفرنسا

بنظرية المؤامرة، وأن ادعاءات الحرية وحقوق اإلنسان 
الفرنسية هي مزاعم كاذبة، ففرنسا وبغض النظر عن 
تاريخها اإلجرامي معهم لكنها تؤيد وتدعم حكومات 

وهذا مدخل مهم جدا لبناء حاضنة شعبية ..مستبدة 
ة للجماعات التي ترى أنه ال يفل الحديد إال الحديد، فالفاشي

اإلسالمية في نظرهم هي الحل لمقاومة الفاشية الفرنسية 
أو المسيحية أو األوروبية حسب تعريفهم، بالمقابل يتبنى 
نفس المنهج مؤيدي ماكرون وخططه لمقاومة 

فالبعض منهم يرى أن الفاشية واإلقصاء هو ..اإلسالميين
الحل الوحيد اآلن لوقف التمدد الديني للجماعات في 

ء سيطرتهم على المساجد والجمعيات فرنسا، وإنها
الخيرية التي صارت هي األخرى تعمل في نطاق 

 .تبشيري خالفا للمهمة األصلية التي وجدت لها
 

وأختم بتأكيدي على حقيقة مهمة ذكرتها في المقال، أن 
ماكرون على األرجح هو أقل خطرا على المسلمين من 

 الفرصة بدائل فرنسية تعمل في الخلفية وتستعد الغتنام
ِاآلن لكي تجهز على الثقافة اإلسالمية وما يتبعها من  ُ
حضور إسالمي في الشارع الفرنسي، فاليمين المتطرف 
والقومي داخل فرنسا يعمل ويستفيد اآلن مما يحدث، 
ويصارع قوى برلمانية وحزبية تحد من نفوذه الذي 

 عام 100سيكون أول تهديد لقيم الجمهورية الفرنسية منذ 
ا واستقرار الحكم في تلك الدولة التي لم يتوقف تقريب

 عام كقوى كبرى، 200الصراع فيها ومعها منذ 
والفرنسيون بالعموم ال يؤمنون بعلمانية سياسية فحسب 
بل بنموذج ثقافي شامل ضد رجال الدين والتمييز 
الطائفي، ولو وضعت فرنسا بين خيارين أحدهما 

منكر في شوارع جماعات األمر بالمعروف والنهي عن ال
  ي الخيار الثاني مهما كان كارثياباريس فلن تتردد ف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  إثر اعتقال ظالم لمدة عامين ب1989بعد إخالء سبيلي أواخر عام ٍ رابطة العمل (تهمة االنتماء إلى تنظيم ٍ

ًوقد اتسعت الرؤية لدي، وغدوت أكثر نضجا وفهما للواقع السياسي). الشيوعي ً ُ ْ َ ّ ُالتقيت مع أحد رفاقي في الحزب .. ّ
  ). عضو مكتب سياسي(الشيوعي السوري وكان آنذاك برتبة 

  
ًلقد لبكتنا يا رفيق كثيرا: ّقال لي بعد أن هنأني بالحرية ْهم ف. ّ ّكانوا مصرين في لقاءاتنا ) ويقصد بذلك األجهزة األمنية(ُ ِ ُ

ُحتى أنني اضطررت بأحد اجتماعات القيادة المركزية . ًمعهم على أنك مزدوج تنظيميا؛ في حزبنا ولدى الرابطة
 وعد الرئيس وقد. للجبهة، أن أطلب من السيد الرئيس إخالء سبيلك، ألنك من رفاقنا، وال يجوز اعتقالك كل هذه المدة

ًوسجل اسمك على ورقة لديه قائال ًإذا لم يكن له عالقة بالرابطة، سيخلى سبيله قريبا«: ّ ُ«.  
 

ًوبعد سنة اجتمعت القيادة المركزية مجددا ُوذكرت الرئيس بأنه لم يفرج عنك رغم الوعد. ّ ًفأجاب الرئيس مكررا ! ّ ّ
  .»إلخ.. إذا لم يكن له عالقة«: جوابه السابق

 
ّلماذا لم تهددوا باالنسحاب من الجبهة، طالما أنكم «: ٍفيق القائد بصوت يعانقه الحزم وأنا في ذروة غضبيقلت للر

ّمتأكدون من براءتي من تهمهم الظالمة؟ وأنتم تعلمون كم تعرضت لتعذيب جسدي ونفسي تعجز عن تحمله حتى  ّ ّ ٍ ُ ّ ُ
  »!ّالجواميس البرية

 
ًفأجاب مهدئا وهو المعروف تاريخيا ب ً ّبداية، نقدر صمودك وبسالتك التي وصلتنا إبان اعتقالك، وهذا «: دماثته ولطفهّ ّ ً

  .»لن نحرق اللحاف من أجل برغوط! ّولكن أرجوك طول بالك يا رفيق. ًليس غريبا عنك
 

ًفما كان منه إال واستدرك قائال. ّويبدو أنه أدرك أنه نال مني وأهانني بذلك الجواب م أكن ًآسف جدا، يبدو أنني ل«: ّ
ٌأقصد يا رفيق، أنه ال يعقل أنه كلما تعرض أحد من الرفاق لمشكلة مع األجهزة األمنية، نسارع .. ًموفقا بذلك المثل ّ ُ

ال تنسى أن األسس التي انخرطنا بموجبها في الجبهة الوطنية .. ّإلى التهديد بفك التحالف واالنسحاب من الجبهة
اإلمبريالية والصهيونية والرجعية، وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع ّالتقدمية، يأتي في مقدمتها النضال ضد 

ًوال يمكن أن نفرط بهذه االستراتيجية أبدا.. االتحاد السوفييتي   !ًفتحالفنا ليس تكتيكيا كما يعتقد البعض يا رفيق. ّ
 

ّقلت له وأنا أرغم نفسي على التحلي بالصبر ُ ِ ّلست ضد التحالف من حيث المبدأ«: ُ ًلكن على أن يكون نديا ومتكافئا؛ و. ُ ً ّ
ّإذ ال يعقل أن نوافق على ميثاق الجبهة الذي يحظر على أحزابها العمل في صفوف الجيش والطالب باستثناء حزب  ُ ُ

ّثم أنه من غير المفهوم أن ال يسمح لنا بيع جرائدنا في األسواق، وال امتالك مقرات حزبية في المحافظات، ! البعث ُ
ّقد اجتماعاتنا وننفذ أنشطتنا واحتفاالتنا بشكل سريوحتى اآلن نع ٍ ّناهيك عن المضايقات التي يتعرض لها رفاقنا بين .. ّ

لقد خسرنا الكثير من جماهيرنا يا .. ُّالحين واآلخر، ليس هم فقط، بل كل من يمت لهم بصلة قرابة أو عالقة اجتماعية
  »!ّرفيق، فأي تحالف هذا؟

 
. لدينا مالحظات عديدة عليه! ّومن قال لك أننا راضون عن كل ما يتضمنه ميثاق الجبهة؟«: ًأجاب الرفيق مستنكرا

ّولكن يا رفيق يجب أن نتحلى بالموضوعية، سورية من بلدان التوجه االشتراكي ويحكمها نظام وطني مستهدف من  ّ

ًولو كنا سنقيم النظام انطالقا من الوضع الداخلي، لك. ّكل قوى الشر في العالم ّ هدفنا هو دفع .. ّنا في صفوف المعارضةّ
ًالنظام باتجاه اليسار شيئا فشيئا، وتجذير مواقفه الوطنية المعادية لإلمبريالية، وتعميق كافة عالقاته مع الشقيق األكبر  ً

  .»االتحاد السوفييتي
 

كيف .  نفاق هذه السلطةّإن عدم التوافق ما بين السياسة الداخلية والخارجية ألي سلطة في العالم، دليل«: قلت له
يمكنني القول عن نظام حكم بأنه وطني وتقدمي، وهو يرتع بالفساد، ويبطش بالشرفاء، ويقمع الحريات، ويعادي 

ٍالديمقراطية، ويسوق الناس عنوة للتمجيد بهذا وذاك في مسيرات  .. ّومنظمة، باتت ممجوجة للقاصي والداني" عفوية"ً
  »..هيك عن أّالوطنية ال تتجزأ يا رفيق، نا

 
ًقاطعني الرفيق وهو يهز رأسه بيأس يمنة ويسرة ً ّوأجاب في هدوء مثير لألعصاب، وقد تالشى من وجهه أي أثر . ُّ ٍ ٍ

ّبصلتك محروقة دائما ومتطرف كالعادة. هذا أنت، كما عهدناك«: ّللمودة التي كان يبديها منذ لحظات ً أقترح عليك . ْ
ُفهو يتحدث عن حالتك، ويجيب على تساؤالتك تلك) طفولي في الشيوعيةمرض اليسارية ال(قراءة كتاب لينين  ّ..«  

 
ًوهب واقفا معتذرا من أن لديه مواعيد ال يمكن تأجيلها ً َّ  

 

 
 

 

 



  

  اليساري
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  "إنما هي صرخة فجور؛ صرخة " رأسمالية الدولة
؛ فمن هم أولئك الفاجرون خها إال فاجرونالفجور ال يصر

؟ الوقائع التاريخية "رأسمالية الدولة"ْالذين فجروا فجرة 
  ...التالية تشير إلى من هم أولئك الفاجرون 

 
 تمكنت البورجوازية الوضيعة السوفياتية، 1953في العام 

ودها بفعل الحرب، من القيام بانقالب ضد وقد اشتد ع
ًاإلشتراكية بدءا باغتيال ستالين بالسم من قبل قادة الحزب 

دهم ستالين باإلحالة على في المكتب السياسي الذين تهد
؛ ورغم أن شواهد اإلنقالب كانت مفضوحة إال أن التقاعد

نجح .  استثناء تساوقوا مع اإلنقالبيينكافة الشيوعيين دون
الحزب المجرمون في إخفاء جريمتهم باغتيال قادة 

حسب تشيرتشل، غير أن " أعظم قائد في كل العصور"
شواهد كثيرة أخري لم تترك فرصة للشك في عداء القيادة 
الجديدة لإلشتراكية رغم تقديم عداءهم لإلشتراكية للعالم 

  .على أنه عداء للستالينية
 

وفي  مارس 5 مساء 9فاضت روح ستالين في الساعة 
 مارس اجتمع األعضاء السبعة في المكتب 6صباح 

السياسي المهددون باإلحالة إلى التقاعد وقرروا إلغاء 
 عضوا 12إنتخاب المؤتمر العام التاسع عشر للحزب 

ًجديدا للمكتب السياسي وهو قرار مخالف للقانون 
  .وألـنظمة الحزب

 
وفي سبتمبر من نفس العام اجتمعت اللجنة المركزية 

رت إلغاء الخطة الخمسية الخامسة من أجل وقر
ٍاإلنصراف إلى التسلح وهو قرار مناف لإلشتراكية 
ويفضح األهداف الحقيقية لإلنقالب، خليك عن أن 
مقررات المؤتمر العام للحزب ال تجوز مراجعتها أو 
التعديل فيها من قبل أية جهة مهما عال شأنها والخطة 

 –جزب التاسع عشر الخمسية كانت أهم قرار لمؤتمر ال
 كرست القيادة الجديدة كل موارد االتحاد السوفياتي ل

لتسلح دون أن يكون هناك في العالم أدنى جنوح للتسلح 
ًوعلما أن قوى الحرب السوفياتية كانت أكثر من ثالثة 

؛ كان مجتمعةأضعاف قوى الحرب في الدول الغربية 
مليون  6.5تعداد الجيوش السوفياتية لدى نهاية الحرب 

أميركا وبريطانيا وفرنسا  ًجنديا وجيوش الدول العربية،
وبخصوص األسلحة فلم  ً مليون جنديا1.4الحرة، أقل من 

 هذه الحقائق تكذب حكاية سباق –يكن هناك وجه للمقارنة 
ّكانت حمى . ح المفروض على الدولة السوفياتيةالتسل

ت ضد التسلح السوفياتية ضد اإلتحاد السوفياتي نفسه وليس
  .الواليات المتحدة

 
 استبدل األمين العام للحزب مالنكوف برجل 54في العام 

الجيش المتعاون خروشتشوف واستعيد المارشال 
ًجوكوف إلى قيادة الحزب والدولة بعد أن كان مرذوال في 
ًبيته نظرا القترافه جريمة السرقة حين كان الحاكم 

  .العسكري لبرلين
 

 بأمر من الجيش هجوما  شن خروشتشوف56في العام 
ًفاجرا وقحا على ايقونة المثل الشيوعية يوسف ستالين  ً
دون موافقة الحزب، من نافلة القول أن بناء اإلشتراكية 

  .في اإلتحاد السوفياتي ارتبط باسم ستالين
 

 قام جوكوف وخروشتشوف بانقالب 57في يونيو 
 أعضاء 9 من مجموع 7عسكري ضد الحزب وتم طرد 

األعضاء السبعة المطرودون كانوا . السياسيمن الكتب 
 ولم يكن 1917من البالشفة الذين قاموا بثورة آكتوبر 
لبقية الباقية في منهم خروشتشوف وميكويان وهما ا

جرى اإلنقالب ألن الجيش رفض قرار . المكتب السياسي
المكتب السياسي بإقالة خروشتشوف من منصب األمين 

  .العام للحزب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قرر الحزب فصل الثورة اإلشتراكية عن 59في العام 
ثورة التحرر الوطني ملغين بذلك مبدأ لينيني جوهري 

ثورة اإلشتراكية والثورة يؤكد الوحدة العضوية بين ال
وكانت نتيجة ذلك القرار قيام المخابرات . الوطنية

األميركية بعشرات اإلنقالبات العسكرية في الدول 
ستقلة حديثا في عقد الستينيات وقتل مئات ألوف الم

الشيوعيين كما في أندونيسيا والعراق واألرجنتين 
 وقد وقف االتحاد السوفياتي 67وتشيلي، وهزيمة مصر 

  .يتفرج على الهزيمة بتعبير عبد الناصر
 

 قرر الحزب تفكيك دولة دكتاتورية 61في العام 
دولة الشعب  "البروليتاريا واالستعاضة عنها بما سماه

وهو ما يعني بصورة فاضحة إلغاء اإلشتراكية، كما " كله
 .قرر تشريع المرابحة في توزيع المنتوجات

 
إزاء تلك الوقائع المشهودة في النظام السوفياتي في 
خمسينيات القرن الماضي ال يجوز بحال من األحوال 

 1954اعتبار االتحاد السوفياتي دولة اشتراكية منذ العام 
 حين أعلن تفكيك اإلتحاد السوفياتي 1991ى العام وحت

ونبذ اإلشتراكية عالنية والعداء لها، ال يجوز اعتباره 
  . شتراكية بأي معنى من المعانيدولة ا

  
قد يسكت الشيوعيون على قيام اللص المارشال جوكوف 
بانقالب عسكري وطرد أعضاء المكتب السياسي من 

ًا بأن عضو المكتب الحزب بحجة النقص بالمعلومات علم
ته بغير حكم إدانة السياسي ال يمكن اسقاط عضوي

لكن كيف يمكن السكوت على حزب . بمحاكمة علنية
شيوعي بسقط دولة دكتاتورية البروليتاريا وقد جعلها 

نقد "ماركس الدمغة الوحيدة لإلشتراكية حين كتب في 
  ..يقول " برامج غوتا

 
Between capitalist and communist society 
lies the period of the revolutionary 
transformation of the one into the other. 
There corresponds to this also a political 
transition period in which the state can be 
nothing but the revolutionary dictatorship 
of the proletariat. 

ثوري من النظام الرأـسمالي إلى خالل فترة العبور ال
الحياة الشيوعية ترافقها فترة عبور سياسي حين ال تكون 

 .الدولة غير دولة دكتاتورية البروليتاريا الثورية
 

في العقود الثالثة األخيرة من حياة الدولة السوفياتية لم 
ًيكن االتحاد السوفياتي شيوعيا وبالتبعية فالشيوعيون في 

ض وقد رحبوا بالغبي خروشتشوف مختلف أركان األر
وهللوا به كدعي بالديموقراطية، كما هللوا ورحبوا بابنه 
بالمعمودية غورباتشوف لم يعودوا شيوعيين بل باتوا 

تجار .  العث الذي ينخر في جسد الشيوعيةتجار سياسة أو
َالسياسة والعث الشيوعي هم الفجره الذين يفاجرون بفجرة  َ

الفجرة الوحيدة التي تغطي على وهي " رأسمالية الدولة"
إجرامهم كونهم دفعوا بالمشروع اللينيني لتحرير االنسانية 
بالثورة اإلشتراكية الدائمة مضمونة النجاح كما أعلنها 

، وقادها ستالين إلى نجاح متفوق 1919لينين في العام 
  . 1991، دفعوا به إلى التهلكة في العام 1952حتى العام 

  
عث في جسد القوى الشيوعية يفاجرون تجار السياسة وال

ليبرروا خيانتهم باإلدعاء " رأسمالية الدولة"اليوم بفجرة 
الكاذب أن انهيار المشروع لم يكن بسببهم بل بسبب 
العيب في المشروع نفسه الذي اكتنه في األساس رأسمالية 

 قد سخر من أولئك 1922كان لينين في العام . لدولةا
هي ) النيب( االقتصادية الجديدة الذين أدعوا بأن الخطة

كيف يمكن أن يكون هناك .. .ًرأسمالية الدولة، متسائال 
؟ !يارأسمالية الدولة والدولة هي دكتاتورية البروليتار

عمل ماركس طيلة حياته في تحليل النظام . ..ًوقال أيضا 
ًالرأسمالي بمختلف مظاهره ومات دون أن يذكر شيئا 

 ."رأسمالية الدولة"اسمه 
 
معنى لها أو دالة ال هي فجرة ال " رأسمالية الدولة"

ليس في التاريخ االجتماعي أي عالقات . ًمدلوال لها
لإلنتاج يمكن أن توصف برأسمالية الدولة، وليس هناك 

  . مالية الدولةفي قواميس علم االقتصاد مفردة باسم رأس
  

يستحيل اإلفتراض، مجرد اإلفتراض، أن هناك دولة غير 
لية أتاها الوحي من السماء أم من األرض ألن تبني رأسما

مثل هذا الوحي يعتمد !! ًولتها نظاما رأسماليا في بالدهاد
أن النظام .. على افتراضين ال يجوز افتراضهما وهما

اإلجتماعي تبنيه الدولة بينما العكس هو الصحيح، أي أن 
المجتمع هو الذي يبني الدولة، يبنيها بمستوى تطوره لكي 

على عالقات اإلنتاج  حافظ عبر أدوات القمع التي تمتلكهات
 باستثناء دولة دكتاتورية البروليناريا المختلفة –القائمة 

ًوظيفيا حيث وظيفتها الرئيسية تتمثل بإلغاء مختلف 
مصفوفات الحقوق بما في ذلك عالقات اإلنتاح القائمة 

 ؟دون إقامة أية عالقات إنتاج أخرى
  

اني فهو موغل في المثالية إذ يقول أن أما اإلفتراض الث
الفكر يسبق الواقع وأن الشعب يمكن أن يختار النظام 

 التاريخ لم يسعف اإلجتماعي الذي ينظم حياته، لكن
كل أألموال الطائلة التي ورثها عن . المثاليين بشيء

ربعة أم التراحم والعدل في الحجاز قبل زوجته خديجة ليقي
حتى انقلب خلفاؤه إلى غزاة ُعشر قرنا وما إن توفي 

الدولة تبنيها . يستعبدون شعوب المجتمعات المحيطة
وسائل االنتاج المعتمدة في المجتمع وخاصة قوى اإلنتاج 

  .الغالبة في المجتمع
 

ْفجرة رأسمالية الدولة تقول أن مجتمعا يخلو تماما من  ُ
الرأسماليين إال أن الدولة فيه غير الرأسمالية بالطبع 

بالنظام الرأسمالي في دولة محيطة فقررت أن أعجبت 
تخون وظيفتها وتهدم عالقات اإلنتاج القائمة في بالدها 

ًني بدال عنها نظاما رأسماليالتب ً تلكم هي من أساطير . ًً
   أعداء الماركسية اللينينية
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  ًمثل كل العراقيين من جيله، يبقى فالح رحيم مسكونا
ًة وما صاحبها متأمال بهاجس الحرب العراقية اإليراني

وقائعها وتداعياتها من مسافة أربعة عقود، فيكتب روايته 
ليتيح للقارئ سياحة مع هموم " صوت الطبول من بعيد"

الذي هو نفسه سليم بطل رواية فالح ) بطل الرواية(سليم 
  ".حبات المطر...حبات الرمل"الكبيرة التي سبقت هذه 

 
ات الجنود ومنها إلى القادسية التي أعادت سليم إلى ثكن

ًخنادق الحرب كانت حدثا صادما جدا في المرحلة  ً ً
االنتقالية بين خدمتي البطل في الجيش، فهو قد تسرح بعد 

، وفي تشرين األول 1980انجاز خدمة العلم في حزيران 
وهكذا تشي كل . اكتوبر من نفس العام استدعي للخدمة/ 

ًال من هواجسه بالدمار والتخريب الذي أصاب أجيا
العراقيين أفنوا أعمارهم في الدرس والتحصيل لتنتهي 
حياتهم في القادسية أو لينفقوا سنوات متطاولة بعيدين عن 

  .حلمهم الذي بدأوه في الجامعة
 

فوق هذا الهم، يشغل سليم انتماؤه للحزب الشيوعي 
العراقي، هذا االنتماء الذي بدأ يهتز بشدة بعد صفحات 

الجبهة الوطنية والقومية "تجربة الغدر التي أفرزتها 
. سيئة الصيت بين البعثيين والشيوعيين والكورد" التقدمية

ورغم كل التوافقات والتطمينات بقي البعثيون يطاردون 
ويقمعون ويقتلون الشيوعيين والكورد في كل مكان، وهذا 
ًالسبب بعينه، كان طاردا لبطل الرواية سليم من العاصمة 

ًلعراق ليشتغل مترجما في شركة إلى الرمادي غرب ا
بولندية براتب متفوق على مستوى رواتب الموظفين 
الحكوميين، وليبتعد عن أي شبهات قد تترتب على 
انخراطه في وظيفة رسمية، فهو قد اختار أن يختبئ تحت 

  .جناح النسر ليأمن شره، على حد وصفه
 

ّفردوس الشركة البولندية جملته بيانكا التي قدمت من 
لونيا لتلتحق بزوجها الموظف في تلك الشركة، وهو بو

حدث أثبت أهميته في حياة سليم للمرحلة القادمة، وينجح 
فالح في جلب نظر القارئ إلى حقيقة أن سليم المحبط 

من (بعالقة حبه الحالمة بهدى عبد الحميد في وقت ما، 
قرأ رواية حبات الرمل حبات المطر يعرف دور هدى 

، يبحث لنفسه عن نافذة أخرى ) سليمالمحوري في حياة
  .يلج من خاللها إلى عالم المؤنث الرقيق الذي يتشوق إليه

 
المفارقة في عالقة سليم بالبولونية بيانكا أنه يتعشق سيدة 
خارجة عن السلطة الشيوعية، تساند جبهة ليخ فاليسنا 
ًالذي قاد نقابة التضامن منطلقا من غدانسك لينتهي فيما 

 النظام الشيوعي في هذا البلد، فتساقطت بعدها بعد بأسقاط
  .كل التجارب الشيوعية في أوروبا وفق مبدأ الدومينو

 
وال يحار القارئ المطلع في تأمل حقيقة أن شيوعي 

" قادسية صدام"عراقي حائر االنتماء، حائر الموقف تجاه 
يقع في غرام بولونية مولودة في رحم الشيوعية وتقاتل 

! لشيوعية والمنظومة الشرقية برمتهابضراوة لتسقط ا
فوقائع ذلك العصر فرضت بشكل واسع مفارقات من هذا 
النوع، ويتجنب سليم أن يكشف عن حجم احباطه بما تعلن 

 كره وعداء للشيوعية، وهو كره عنه حوريته البولندية من
ّقد دخل بيتها وخرب عالقتها بزوجها أورليك المساند 

ومشهد لقاء سليم . العنيد للتجربة الشيوعية في بلده
بالبولونية الشقراء على سرير الزوجية وفي بيت زوجها، 

 إعالن تساقط - حسب قراءتي-ّمثل بشكل رمزي 
لدور في الوعي ًالمعسكر الشيوعي عمليا، كما لعب نفس ا

بسيدة " عالقة آثمة"ّسليم وهو يرى عالمه النظيف تسممه 
  .متزوجة من رفيق شيوعي

 
هذه العالقة تغري القارئ بمزيد من المتابعة لعالقة ثالثية 

  فالح تأتي/ ّها المجتمع، لكن النتائج مع سليمـاألبعاد يرفض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فاألسئلة الصعبة حول الخطأ والصواب تبقى  صادمة، 
" البراءة"تعذبه، وتحرم تلك العالقة من وصف مهم، هو 

وهي ! التي دمرت مشروع عالقته بالحبيبة األولى هدى
لعمري مفارقة كبرى، ففي زمن الحرب ال بد من وجود 

الحاضر في هذا الزمن / المرأة، فهي الطرف المنسي
المرأة التي شغلت حياة سليم األسود، وفي نفس الوقت فإن 

محت البراءة التي وسمت حياته حتى تلك النقطة التي 
  .نضا فيها ثيابه في مخدع بيانكا الزوجي

 
المرحلة االنتقالية بين خدمتي سليم العسكريتين تستغرق 

 أشهر 4ًأكثر من ثلث الرواية، رغم أنها ال تتجاوز زمنيا 
م، وهي ما يكشف عن حجم الصدمة التي أصابت سلي

صدمة أثقلت حياة كل العراقيين الذين كبروا في تلك 
المرحلة، فاحترقت أجيال من الشباب والشابات بنيران 
القادسية وهمومها على مدى سنواتها الثمان، ما أسس فيما 
بعد لمستويات أعمق من تمزق النسيج المجتمعي في 

 حيث 2003 نيسان 9ّالبلد، تجسد فيما مر به العراق منذ 
قط التحالف الدولي الذي قادته الواليات المتحدة صدام أس

ًحسين، الذي انتهى متهما في جلسات محاكمة متطاولة 
  .ختمت بشنقه

 
في قلب الرواية يتجه سرد فالح إلى معاناة سليم في 

. خنادق الحرب، وهي تجربة صعبة قاسية، احتوت البطل
 اهتمام سليم بالعثور على مخرج ينقذه من تلك القسوة

ًينصب على شيئين، القراءة التي ينجزها غالبا على نور 
ثقب يتسلل من بين أكياس الرمل في موضعه الرث، 
والمرأة البضة الجميلة النائية في صحراء الرمادي بشكل 

ورغم شوقه الشديد لتلك األنثى، ال يقول سليم قط أنه . أقل
أحبها، بل يكشف بوضوح وبصراحة منذ بداية السرد أن 

 حكاية أو رواية حرب يتطلب وجود امرأة لتتحقق كتابة
ثنائية، العنف والجنس، وهكذا يعلن بشكل خفي للقارئ أن 
المؤنث له دور في مسير األحداث وسوف يظهر ويحتل 

الطرف / مساحة تطمن شوق القارئ إلى وجود العنصر
  .الثاني في المعادلة

 
يق أجمل ما في الرواية هي وقائع وتفاصيل مقتل كريم شق

فقد برع . سليم الفاجع في القادسية وما تال ذلك المقتل
فالح في رسم وتقصي مشاهد اللوعة والحزن من خالل 
وصف لوعة أم سليم وأخته وأبيه، ثم يتوج ذلك سرد 

البطل لمصاعب علياء أرملة القتيل وهي التي / الرواي
تشرف على بناء قبره وتضع فيه صورته جاهدة في منحه 

قده عن القبور الدارسة المحيطة به، رفعة تميز مر
ويتصاعد حزن القارئ على نبض حزن الشخوص في 
مشهد مقبرة النجف، وزيارة األمام التي تلته، ثم الصالة 
في مسجد السهلة في الكوفة، دون أن تغيب عن هذا 
ّالقارئ حقيقة أن سليم الذي صاغت الفلسفة الماركسية 

ن على روح أخيه، وعيه، يجد نفسه يقرأ آيات من القرآ
ويخشع في الصالة مع أبيه على روح الفقيد األحب إلى 
نفسه، ويخشع في الدعاء في الحضرة المقدسة لروح 

  .أخيه
 

ّالملفت للنظر في مقتل كريم شقيق سليم أن السلطات لم 
إذ رغم وجود ثقب في صدره أحدثته "! ًشهيدا"تحسبه 

ّأصر شظية قاتلة استقرت في قلبه وقضت عليه، فقد 
تقرير وحدة الميدان الطبية التي أخلت رفاته على أن 

  "!حادث سيارة"نتيجة الموت هو 
 

ترفض " القتيل/ الشهيد"في المقابل، ما برحت عائلة 
االنصياع لقيم السلطة الجائرة التي أملت على العراقيين 
ثقافة االنتفاع من القتلى، فشاع في تلك الفترة شعار 

، وهكذا لم تسع "لتويوتا أم التبريداستشهد بوية استشهد ل"
العائلة بأي شكل للحصول على ما عرف بحقوق 
وامتيازات أسر الشهداء، وهي أموال وسيارة وقطعة 

ًوهذا الرفض يمثل إلى حد كبير موقفا سياسيا قويا . أرض ً ً
، إنها عائلة "المقاومة السلبية"على نمط كفاح غاندي ب 

  .ترفض المتاجرة بفاجعتها
 

 مقتل كريم، جلبت أطراف السرد إلى بيت أهله واقعة
ّالصغير في البياع، فظهرت فجأة بيانكا الجميلة معزية 

سليم " عشيقها/حبيبها "لتكسر حاجز العزلة التي فرضها 
وكان . على نفسه لشدة اكتئابه وحزنه بفاجعة مقتل أخيه

ظهورها مناسبة لتجدد حزن األسرة بالفاجعة، وإلثارة 
ئلة في وعي سليم وفي وعي من حوله في مزيد من األس

ًالبيت، ولكنه ظهور ساعد على عبور سليم شخصيا 
  .برزخ االنكفاء والعزلة

 
أثناء السرد أليام الجبهة المتشابهة الرتيبة، يتشاجر سليم 
مع عريف هاشم، وكالهما يتوليان واجبات المخابرة في 
بطرية مدفعية مقاومة الطائرات التي زجتها أخطاء 

تعبئة االستراتيجية في تلك المرحلة بوجه العدو بفاصلة ال
 متر، ولهذا لم يحدث قط أن وصف سليم 300ال تزيد عن 
   العمالق157ه المدفع الروسي ــكن أن يفعلــللقارئ ما يم
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 المصمم لمقاومة الطائرات ومقاتلة الدروع، فالمدافع كما 
لى هذا ولعل سليم لم يلتفت إ. يبدو لم تطلق قذيفة واحدة

الخطأ الذي سببه تصميم المدفع نفسه، فكيف لمدفع 
مقاومة . عمالق بهذا الحجم أن يقاوم دبابات مهاجمة

ًالدبابات تتطلب استتارا، وليس ظهورا مدويا بهذا الحجم ً ً.  
 

شجار سليم مع عريف هاشم أسفر عن نتيجة غير 
ُمتوقعة، فقد نقل العريف من البطارية رغم أنه طرف 

ًاألرفع قدما، فيما بقي ن ع سليم في البطارية، الشجار 
وتتحول حيرة . وهذا مخالف لقوانين العسكرية بشكل عام

سليم من هذا الحدث إلى معاناة وتأنيب ضمير، حين 
ًيكتشف أن عريف هاشم قد نقل ألن لديه شقيقا شيوعيا  ً ُ

المفارقة . ًهاربا تطارده السلطات وقد فر إلى خارج البلد
 فهو شيوعي يتسبب في إبعاد شيوعي آخر حاضرة هنا،

  .إلى منطقة أشد خطورة
 

ًال يستطيع فالح رحيم فكاكا من األفكار، فهي تفرض 
نفسها بقوة على سرده، وتظهر في تفاصيل متسربة بين 
السطور، وفي تأمالته لما يجري، وفي تشكل عالقته 

فالح . الجديدة بالسيدة البولندية وفي عالقته بأهل بيته
سرد تفاصيل حياته كما عاشها كمثقف متنور، على لسان ي

بطله الدائم سليم، لكنه يصر على إقحام القارئ في 
مساحات األفكار الفلسفية التي يطرحها، وهو سرد قائم 
على فرضية أن القارئ ملم بمساحات األفكار الفسيحة 
ويهتم لمتابعة اسقاطاتها على شخوص الرواية، وفي 

ًراض نخبوي يتكرر كثيرا في سرد تقديري، فإنه افت
الكتاب بإجبار قرائهم على سياحات فكرية قد ال تروق 

  .لهم
 

توثيق أمين لما فعلته " صوت الطبول من بعيد"رواية 
حرب السنوات الثمان بالعراق وبأهل العراق، وإذا كان 

صوت "حت عنوان لي أن أصف هذا التوثيق فسأضعه ت
   "األغلبية القتيلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  َّخمرت حتى َ ُ ْ ِ َ  
ْاستشاط الحب من قلبي ِ ْ َ ْ ِ ُّ ُ َ َ َ ْ 
ُال أسكر مما حرم هللا َ َّ َ َّ ُِ َ ْ  

ْ بل ْ عيونَكم قربيَ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُ 
ِفإن وليتم عنا لغير،  ْ َْ ِ َّ َ ُ ُِ َّ َ ْ َ  
ِولينَا، بغيرما ذنب ْ َ َ ِ ْ َْ ِ َّ َ 

ُلو أماتنَا شوق وعدتم  َُ ْ َُ َ ٌ ْ َْ َ َ  
ْقلنَا ال وال نحبي ِ ْ ُ َ ََ ْ ُ 

َبيروتنَا انفجرت من عشقنَاها ِْ َ ْْ ِ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ  
ْوال نربي ِ ْ ُ َ َ 

َأشرقت فصفحنَا غرب  ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َْ َ  
َمن عينه ُ ْ َ ْ ْا تسبيَ ِ ْ ُ  

 
 

 

 

 

 فهرع الشباب ليجدوه  ... ت القطيعاغيثوني الذئاب افترس :فضرخ ... يحكى ان راعيا للغنم اراد ان يسخر من قومه
  .. .وبعد ايام وقعت الواقعة وهاجمت الذئاب القطيع فنادى مستغيثا ولم يجبه أحد... يقهقه فرحا بالضحك على القبيلة كلها

  ! ويموت الراعي بحسرته...لتأكل الذئاب ما أكلت وتضم ما ضمت
 

 وازيدكم من الشعر بيتا. ال استثني أحدا.. .كلنا يشارك فيهو، "عاراتنا"قل هو عار يضاف الى  ...ويسألونك عن الضم 
  .انا الأصدق الفصائل والقبائل والحمائل وخاصة فتح وحماس والباقي كومبارس... 

 
 ؟لماهذا يا هذا ،وقد يسأل متجنح أخضر أوصفر أو احمر أو اغبر

 عدا ،مباالة قرفا من الحال ويأسا من المآلوانا أجيب عن نفسي وعن شريحة الغالبية من الناسالتي تلوذ بالصمت واالال
قلة من المناديب والمحاسيب والسحيجة شغل الهيات وارباب الرواتب انصافا وارباع والمستفيدين من الدوالرات و 

  !الكبونة الصفراء والسالت
 

 :لما يلي ...نحن النصدق حماسا وفتح وباقي الشلة 
لقاءات القاهرة والدوحة وتركيا والشاطئ  مصالحة بين ذئبين بدءا منفشل سلسلة طويلة طويلة من محاوالت ال) 1(

  !تمكين وال انتخابات ولم تشفع سمك اللوكس كل مأدب الخراف المحشية باللوزوالجوز  وال2017ومكوكيات اتفاق 
 
هرم برغم يمكن من اجل ان تظل على رأس ال الما يمكن و فتح التتصور نفسها يوما خارج السلطة وتفعل كل ما) 2(

نفس االمر وبصورة اكثر وضوحا وقسوة عند حماس التي لم يخف ورعها .. .خطاياها منذ بداية الثورة حتى تاريخه 
وارتكبت عن وعي وعن عمد خطايا وكبائر اكبرها . وتقواها الزائفين ولعها وتشهيها للحكم شأنها شأن الجماعة االم

 13وتربض حماس  . عاما13ربضت فتح .  عاما38لي على صدورنا وكما ربض االحتالل االسرائي، جائحة االنقسام
  !عاما وال يستبعد ان لديها طموحا لكسر الرقم القياسي

 
 وهما ،الضم يصب في مصلحة فتح وحماس وباقي الكومبارس للمتاجرة والتسول بمعاناتنا وبقاؤهما تحت االضواء) 3(

 هما عدوان انانيان متوازيان لكنهما .ن ينفذان اجندات الداعمينفي الحقيقة ذئبان سياسيان مفترسان ومخترقان تابعا
وفي حال وجدا خطرا حقيقيا عليهما من داخل وخارج يهدد مملكتيهما في رام هللا ...  يلتقيان على اقتسام فتات الفريسة

العلم بان فتح تستشعر مع . وغزة فانهما يتفقان ويتغازالن بما يتفق مع اجنداتهم كما حدث في لقاء الرجوب والعاروري
فغزة ال يريدها احد وهي امارة  ... اما حماس فال ضير،الخطر أكثر الن الضم ان تحقق وسيتحقق في الصفة الغربية

  !حرب ووسيلة تسول وتكسب مربحة
 

ان يتحملوا مسئولية تاريخية بسقوط اندلس جديدة في ...  لكن فتحا وحماس وباقي الكومبارس يخشون والكل خائف
  !الك وامارات الطوائفمم
 

ب الفلق من قل اعوذ بر ... سبق وكل ما،  ومهرجان رفض انطلق،تمر شجب عقدؤوم، وكم من مقاومة معلبة مرت
  .انتهى الى خيبة امل راكبة جمل...  خلقشر ما 

 
 لماذا؟

الكذب والدجل يطلب صوته اال في هتاف او انتخاب لم يعد يستطيع تحمل  ألن الشعب المهمل والمقهور والذي ال
وهو بات اليتق في كل الفصائل ...  وهو من الوعي الى درجة انه برغم القمع يتململ ،السياسي من كليب او جساس

الن . التي تسعى الثبات وجودها وتشارك في الضم والحضن والبوس بوعي او بغير وعي وكل بطريقته ومناكفته
  .اجندات الدعم تواطأت على ذلك

 
  !وكل حزب بما لديهم فرحون... بون ويكذبونكلهم يكذبون ويكذ
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  أقصد الجماهير -قبل أن ننزل إلى الشارع ونسأل أهل الحل والربط في هذا الشأن 

َّالكادحة التي تعيش أيام الفاقة والمسغبة وإهدار الكرامة في ظل حكومات توسعت في  ِّ
َّ ال بد لنا من وقفة مستفيضة عما نقصده من -عهدها دائرة الفقر والجوع والمرض  كلمة َّ

ِاشتراكية حتى ال يكون كالمنا كغناء في طاحون، أو نتهم بأننا نروج بضاعة فاسدة في  ّ ُ ُ
ًوهل فعال سدت جميع الطرق إلى االشتراكية وهي غير سالكة بسبب . سوق األفكار

 تراكم األخطاء؟ 
  

ُعدت إلى صديقي الفيلسوف األمريكي جون ديوي كنقطة ارتكاز لموضوعنا، أستعير 
ًة من لب فلسفته، ألؤدي على لسانه تفسيرا لماهية الفكر البشريمنه فكر ِ فهو يرى أن . ّ

ُالفكر في األساس أداة لخدمة الحياة، وقد ألح في ذلك، والناس يزاولون التفكير مجبرين،  َّ
أما مقياس . أي أن تفكيرهم هو طريقة مبتكرة يواجهون بها صعوبات حياتهم ومعاشهم

الفكرة . ُى من مدى ما يحققه من نجاح في المضمار التطبيقيُصحة هذا التفكير فيستق
وأزيد عليها بأن المخ البشري يميل إلى الكسل والراحة . ماركسية بامتياز يا جون ديوي

ًأكثر من ميله إلى التفكير، ألنه يستهلك قدرا كبيرا من الطاقة في عملية التفكير، وأكثر  ً
 .مما يستهلكه النسيج العضلي في عمله

 
هل ما زالت فكرة االشتراكية : بمعنى آخر، وكي نقترب أكثر من هدفنا في هذا المقال

َّأحد خياراتنا المستقبلية ومن أجل الجنس البشري عامة؟ وهل هي فكرة واقعية صائبة 
ُيتقبلها المواطن؟ وهل هي مفهومة للعامل والفالح والحرفي والجامعي والمعلم والشيخ 

لمتسول والمتشرد في الطرقات والوزير في الحكومة؟ وهل والخوري وربة المنزل وا
ًيدرك المواطن أن خيار نمط المجتمع الرأسمالي ليس خيارا وحيدا لمستقبله، وأن فائض  ً ُ
القيمة ما يزال حجر الزاوية في ربح رأس المال في نمط اإلنتاج الرأسمالي؟ وبالعودة 

 :يقول) القيمة الزائدة(إلى فريدريك أنجلز وشرحه المبسط لفائض القيمة 
 

لقد أوضحنا أن االستحواذ على العمل غير مدفوع األجر هو أساس نظام اإلنتاج 
الرأسمالي، وأساس استغالل العامل، وأنه حتى لو اشترى الرأسمالي قوةَ العمل اليومية 
ًمن العامل بقيمتها الكاملة باعتبارها سلعة في السوق، فإنه سيظل يحصل على قيمة أكبر 

ِما دفع مقابلها، وأنه في التحليل النهائي يشكل فائض القيمة هذا مجموعات القيمة التي م ُ ِّ ُ ُ َّ
 .ُمنها تتراكم باستمرار الكتل الرأسمالية المتزايدة في أيدي الطبقة المالكة

  
َّما الموانع أو الحواجز التي تقطع الطريق للوصول إلى هذا الخيار النبيل؟ هل العلة في 

َّأم العلة في فكرة االشتراكية وتجلياتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية؟ المواطن، 

وهل طريق الدول الذي تسير فيه إلى غياهب الرأسمالية أنجح وأنجع من سيرها في 
الطريق االشتراكي؟ وهل الزواج بين الطرفين، االقتصاد الناجح واالشتراكية من 

أي أن االقتصاد االشتراكي ال . شتراكية باطلزواج المال من اال: المحرمات حتى نقول
ّيوفر المال الذي يسد حاجة المجتمع مع أن هدف النظام السياسي في كل البلدان أن . ُ

ِّولن نصل إلى مجتمع حر إال إذا اشترك . ُيساعد المواطن على التطور والنهوض بنفسه
المواطن النظر ومن حق . كل مواطن على قدر وسعه في تقرير سياسة بلده ومصيرها

ًفيما يفعله الحاكم، الذي نادرا ما نجده يخرج إلى الناس دون حرس وأمن، بل نراه 
ًمحاصرا من كل جانب، وكأن بينه وبين مواطنيه ثأرا متروكا ً مع العلم أن الحاكم يستمد . ً

سلطته من الجماهير الغفيرة التي يحكمها وهو ملزم بتحقيق رغباتها ال رغباته، وهو 
ّل عن معيشة رعاياه، ومن حقهم خلعه عندما يخل بشروط العقد الذي أبرمه المسؤو ُ

 .معهم

ٌاالشتراكية كفكرة هي احتجاج متشرب باإليمان في اإلنسان، وبقدرته على تحرير ذاته   ّ ُ ٌ
ٍمن تلك القيود الثقيلة التي تكبل حياته واالنتقال إلى مجتمع خال من استغالل اإلنسان  ٍ ِّ ُ

َ وأنت تجد اليوم في المجتمعات اإلنسانية من يملك المليارات وغيره .ألخيه اإلنسان
يكسب قوته اليومي بالتسول أو بأي وسيلة أخرى يقوم بها على حساب كرامته الشخصية 

ًيريد الناس حقيقة العيش في مجتمع يوفر لهم قدرا وافرا من . أو على حساب جسده ً ِّ ُ ًُ
. ًين بسواعدهم وأدمغتهم قدرا من األمان االقتصاديِّالحرية والكرامة، يوفر لجميع الكادح

ُوسواء اعترف هذا المجتمع بهؤالء الكادحين أو لم يعترف، فهم هناك، في الحقل، في 
 ً.المصنع، في البازار، في الجامعة، يكدحون وتتصبب جباههم عرقا

  
  ُفهل تحقق االشتراكية للمواطن تطلعاته وآماله؟ 

ولكن دعنا نذهب . ُ ستحقق االشتراكية للمواطن كل ما يصبو إليهبكل تأكيد، نعم: لن أقول
ِأبعد من ذلك ونصل إلى لب المسألة َّالشارع السياسي يظن أن خيار االشتراكية . ّ بطل "ُّ

ُفشل في مواكبة عصره، أي صار عتيقا، ال يناسب عصر اإلمبريالية والعولمة " َّزيه ً
ُيا رجل أما زلت ت: َويقول لك. الحديثة ِّفكر في االشتراكية وتحقيق العدالة وقد سقطت َ

االتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية التي انقسمت على نفسها : التجربة في بالدها
 ًوصارت مزقا؟

 
ُلن أجيب بأن التجربة االشتراكية صامدة ما تزال في بعض الدول كالصين وفيتنام وكوبا 

ُوقد قرأت . راكية فيها أخطاء ليست قليلةنعم، أعترف بأن االشت. على عالت هذا الصمود
ما كتبه المفكر وعالم االقتصاد النمساوي فريدريش فون هايك، في ثالثيته المشهورة 

، وقد )دستور الحرية(، )الغرور القاتل أخطاء االشتراكية(، )الطريق إلى العبودية(
ُأصابني في مقتل وبلبل أفكاري وطرحني أرضا من خالل جدله المقنع ًوقرأت أيضا . ً

وهو كتاب جاد في نقد ) الرأسمالية والحرية(كتاب االقتصادي األمريكي ميلتون فريدمان 
التجربة االشتراكية واالقتصاد المركزي، وتفضيله نمط اإلنتاج الرأسمالي ودولة الحرية 

 .الفردية وخياراتها
  

  :سأذهب مع ميلتون فريدمان إلى نهاية الشوط، فهو يسأل
ٍ الحيلولة دون أن تتحول الحكومة التي شكلناها إلى وحش كاسر يدمر الحرية كيف يمكننا َّ

ٌالتي جئنا بالحكومة لحمايتها؟ فالحرية نبات نادر رخص وضعيف ْ ُويخبرنا العقل، . َ
والتاريخ يؤكد ذلك، أن التهديد األكبر للحرية يكمن في تركيز السلطة، فالحكومة 

مكننا خاللها ممارسة حريتنا، إال أن تركيز السلطة ضرورية لصيانة حريتنا، وهي أداة ي
ًفي الدول االشتراكية يشكل تهديدا للحرية أيضا ً. 

 
هل تركيز السلطة من خصائص تخطيط االقتصاد االشتراكي وتمركزه ! يا سيد فريدمان

أم من خصائص األنظمة االستبدادية بشكل عام، وبغض الطرف عن نمط اقتصادها؟ 
فعندما تتعطل آلية الديمقراطية .  مرهونة بقدرة الديمقراطية على العملوطبائع االستبداد

وقد . في المجتمع يظهر االستبداد في السلطة السياسية وتحدث الكوارث االجتماعية
وكلنا يعلم أن . توصل إلى هذه النتيجة المفكر الماركسي الفرنسي ريجيس دوبريه

ما أنك ترى أن االقتصاد السياسي في السياسة هي التعبير المكثف عن االقتصاد، وب
فهل عالج . االشتراكية يدفع باتجاه اإلفراط في المركزية، التي تقتل بدورها حرية األفراد

ذلك في تمركز االقتصاد في شركات عابرة للقارات، الربح هو أساس بنية رأسمالها؟ 
تعبدهم من خالل ُوكم من ماليين العمال ستجردهم هذه الشركات من حريتهم الفردية وتس

 منهم؟) قوة العمل(شراء 
  

: ًأنا سأذهب، يا سيد فريدمان، إلى قول أرنستوا تشي جيفارا، وأرى أنه ما يزال صائبا
ًما يهمني هو أن يبقى الثوار منتصبين يملؤون الدنيا ضجيجا، كي ال ينام العالم بكل ثقله " ُّ ّ

ُ من سيحقق لهؤالء العدالة يا سيد "فوق أجساد البؤساء والفقراء والمساكين والمظلومين
ًولكنكم جربتم أنماطا من االشتراكية في الدول . فريدمان؟ االشتراكية، نعم، أحسنت

 ُهل تريد أن تنعشها من جديد؟. فماذا كانت النتيجة؟ لقد ولدت االشتراكية ميتة. الفقيرة
 

والعلوم . ير وإنعاشوهللا، يا سيد فريدمان، أنا أحمل إجازة في العلوم الطبية قسم تخد
بمعنى يدخل . الطبية اليوم عندها القدرة على إنعاش من كان في عداد األموات قبل قليل

ًغرفة العمليات من كان ميتا ويخرج منها حيا وأنا . كيف ذلك؟ هذا يحتاج إلى مقال آخر. ًِّ
ُكنت أنتظر منك أن تحرجني في مثال يفقأ العين  جارنا نعم، فنحن نرى القشة في عين -ُ

 الموازنة بين الكوريتين وأيهما أنجح، هل االقتصاد القائم على -وال نرى الخشبة في عيننا
 النمط الرأسمالي في الجنوب، أم االقتصاد القائم على النمط االشتراكي في الشمال؟

 
أنا ما عندي شيء أقترحه لبداية البدايات يا سيد فريدمان، ولكن االستفادة من التجربة 

مستقبل أفضل للبشر المتعبين على : ية هي السبيل إلى صيانة هذا الحلم الجميلالتاريخ
ولدي قناعاتي بأن االشتراكية ما تزال تحمل الكثير . كوكب األرض تصنعه االشتراكية

ع ُولكن في النهاية أعتقد أن من يقرر ذلك هو المواطن العادي في الشار. من الفضائل
   وأنا سأحترم خياراته مهما كانت

 
 

  



  

  اليساري
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  وصادف في 1972 كانون الثاني 24خرجت من معتقل قصر النهاية الرهيب يوم 

وكان هذا يعني انه . منتصف العطلة الربيعية للمدارس، أو ما نسميه عطلة نصف السنة
فاتني كل الفصل األول وامتحاناته، إضافة الى امتحانات نصف السنة وتخلفي عن 

في كل الدروس التي فاتتني، ولم تبق لي سوى ثالثة أشهر من السنة الدراسية زمالئي 
ومواجهة امتحانات البكالوريا النهائية حيث كنت في الصف السادس العلمي وهي مرحلة 

وما ان انتهت العطلة حتى كنت في باب المدرسة قبل بدء الدوام . التمهيد لدخول الجامعة
 .لمقابلة المدير

 
ً المدير والمدرسين مذهال، فما ان علموا أنني كنت سجينا بتهمة الشيوعية كان استقبال

حتى أخذوني باألحضان والقبالت وطمأنوني الى ان كل شيء سيكون على ما يرام وانهم 
ولم يكن استقبال زمالئي الطالب أقل حفاوة واحتفالية . يفخرون بأنني من طلبتهم

ابن المفكر االقتصادي (ا سالم إبراهيم كبة وحميمية وفرحا، باستثناء اثنين منهم هم
وكامل عبد الرحيم الذي كان يعتبرني من أصدقائه المقربين من قبل ) الكبير إبراهيم كبة

، وكنا من قبل زمالء في .فصار يتحاشاني بكل السبل رغم أننا ندرس في الصف نفسه
 .نفس الصف لسنتين سابقتين

 
اعمين أستاذ اللغة اإلنكليزية عبد األزل عبد كان في طليعة أساتذتي المرحبين والد

شقيق الشاعرة الجميلة لميعة عباس (الرزاق، ومدرس الرياضيات نصر عباس عمارة 
وأحمد نصيف الجنابي مدرس اللغة العربية الذي انتحى بي جانبا ليصارحني بأنه ) عمارة

انه يحب رغم كونه من جماعة االخوان المسلمين لكن رجل فكر وليس رجل تعصب و
الشيوعيين وكل أعداء البعث والقومية، ومدرس الكيمياء أستاذ يحيى الذي ال أذكر اسمه 
الكامل لكنه كان معروفا كمناضل شيوعي وشخصية علمية رصينة وموضع احترام 

ولم تكن مفارقة ان اجتمعت أشهر . الجميع ومدرس الفيزياء إبراهيم الشيخ، وغيرهم
آنذاك إذ كانت تعتبر من ) إعدادية النضال(في مدرستنا وأفضل الكفاءات التدريسية 

أفضل مدارس العراق وأرقاها الى جانب اإلعدادية المركزية للبنين واعدادية الحريري 
للبنات، وكان المدرسون فيها هم في األغلب نفس مؤلفي المناهج المدرسية وواضعي 

 .أسئلة البكالوريا
 

 اللغة اإلنكليزية أيضا، عبد األزل عبد الرزاق الى استدعاني مدير المدرسة، وأستاذنا في
 :مكتبه وقال بصوت خافت ورصين

 أنا وجميع األساتذة فخورون بك وسعداء بعودتك وسنعمل كل ما يمكننا لتذليل أية -
صعوبات تواجهك، وقررنا أن نعتبرك من الطلبة المؤجلين المتحانات نصف السنة، 

 شهر ريثما تستقر وتتابع الدروس، وأية درجات وسيكون عليك أداء االمتحانات بعد
تحصل عليها سنضع لك ما يقابلها أو أعلى منها للفصل األول، وعليك أنت أن تجتهد 
ألداء امتحانات الفصل الثاني واالستعداد للبكالوريا وأريد منك أن تكون من بين 

 .المتفوقين رغم ادراكي لصعوبة ظروفك

دعم الصريح فوق كل ما تخيلت أو توقعت، فشكرته كان ذلك الترحيب والتشجيع وال
ونجحت بجميع . ورجوته أن يشكر أساتذتي عني ووعدته أن أكون عند حسن ظنه وظنهم

 .الدروس من الدور األول بالفعل
 

كانت نتائج امتحانات البكالوريا اإلعدادية تنشر في الصحف اليومية وقتها، وظهر قبولي 
ببغداد رغم أني كنت من خريجي الفرع العلمي ولم اضعها ) أكاديمية الفنون الجميلة(في 

لكني ما ان عرفت بموقعها حتى تشبثت بها إذ . ضمن خيارات التقديم للدراسة الجامعية
كانت بنايتها في منطقة الوزيرية على مسيرة عشر دقائق فقط مشيا على األقدام من 

في باب ) دار الطلبة(ك وتقع مقابل التي كنت أشتغل فيها عامال آنذا) ّمطابع يحيى ثنيان(
 .ًالمعظم، وكذلك على مسيرة أقل من أربعين دقيقة مشيا من بيتنا

 
والتقيت في تلك األثناء برفاقي في خليتنا القديمة، وكنا نعيش في نفس المنطقة تقريبا، 
فطمأنتهم الى ان كل شيء على ما يرام فيما يخص مجموعتنا لكن األيام المقبلة ستكون 

سية على شعبنا وعلينا بصفة خاصة، وانه يتوجب علينا أن نحتاط بصورة مضاعفة من قا
مالحقات البعثيين ومخبريهم، ونظرا لألعداد الكبيرة من رفاقنا المناضلين الذين شهدت 
اعتقالهم في قصر النهاية وأخبار اعدام الكثيرين منهم بدا لي ان من غير المناسب على 

 أو قبول التواصل واالرتباط بأية مجموعة أو أشخاص من االطالق محاولة االتصال
خارج مجموعتنا الصغيرة واقترحت، بدال من ذلك أن نتفرغ قدر ما نستطيع لدراسة 

 .الفكر الماركسي بعمق وتجنب المصادمات العرضية الال مجدية
 

 كان الشارع العراقي يتداول وقتها بصوت مسموع وصريح أخبار التقارب والتعاون بين
وبين البعثيين وحتمية التحالف بينهما وخصوصا مع التوجهات ) األم(الحزب الشيوعي 

للبعثيين واتفاقاتهم االقتصادية والعسكرية مع موسكو وتوقيع معاهدة " االشتراكية"
وبلغ األمر بأصدقائنا القدامى وزمالء الدراسة من . الصداقة البعثية السوفييتية وغيرها

أن يتهجموا علينا ويتهموننا بمعادة الشعب والطن ألننا كنا أنصار الحزب الشيوعي 
وبلغ من شدة انزعاج . نشكك بنوايا البعثيين ونرفض فكرة التقارب أو التعاون معهم

وغيرهما أن هددونا ) سالم عمارة(و) سالم إبراهيم(بعض زمالئنا القدامى من أمثال 
 :علنا باإلبالغ عنا قائلين حرفيا

 
باإلبالغ عن أي شخص ينتقد ) ويقصدون الشيوعي العراقي( من الحزب  لدينا تعليمات-

الحكومة والتحالف معها ورفع تقارير عنه الى منظمة حزب البعث في المنطقة مباشرة 
ألنكم أعداء للعراق ولمسيرته االشتراكية، ولوال أنكم من أصدقائنا وزمالئنا القدامى 

 .وها إنذارا نهائيا لكمونعرفكم جيدا لما أبلغناكم هذا لكن اعتبر
 

فقد بدأ هؤالء يهللون ويصرخون بأعلى " تأميم النفط"أما حين تم اإلعالن عن تمثيلية 
 .وانه يقود العراق لبناء االشتراكية" صدام حسين شيوعي"أصواتهم ان 

 
ّوطبعا أخذنا حيطتنا من هؤالء وتحاشينا من ثم محاورتهم أو الدخول معهم في أي جدال 

 .ياسيأو حديث س
 
 
 

أما . ملحقة بجامعة بغداد إداريا وتعتبر واحدة من كلياتها) أكاديمية الفنون الجميلة(كانت 
فمن حيث شروط القبول، كانت وزارة التربية . تنظيميا فكانت متميزة في كل شيء تقريبا

سواء من اإلعدادية أو من (العراقية تحيل اليها أعدادا من الطالب المتخرجين حديثا 
ّاستنادا الى رغبة أولئك الطالب بالدرجة األولى، والمعبر عنها في ) د الفنون الجميلةمعه

وتقوم لجنة االختبار . طلبات التقديم، إضافة الى معدالت درجاتهم في امتحان البكالوريا
في الكلية بمقابلة كل واحد من أولئك الطالب وتحدد مدى موهبته وقدراته وصلته بالفن 

وكان عدد المقبولين الجدد في كل عام ال يتجاوز . سة في هذه الكليةوصالحيته للدرا
 .المائة طالبة وطالب بينما يحال الباقون الى كليات أخرى وفقا لمعدل درجاتهم

 
فطالب . يتوزع الطالب المقبولون وفقا الختصاصاتهم ومواهبهم

قسم الفنون المسرحية يدرسون تاريخ المسرح وفنون التمثيل 
م للسنتين األوليين ثم يقسمون بعد اجتيازهم السنة الثانية بشكل عا

وفقا لرغباتهم ومهاراتهم خالل ) اإلخراج(و) التمثيل(بين فرعي 
بينما يتوزع طالب الفنون التشكيلية على فروع . العامين األولين

وكان ). السيراميك(و) التصميم(و) الديكور(و) النحت(و) الرسم(
ريسية لمختلف الفروع واألقسام من ذوي جميع أفراد الكوادر التد

الخبرة السيرة الذاتية المشهودة والمعروفين جيدا في األوساط 
 .الثقافية بمنجزاتهم المميزة

 
  كانت مناهج التدريس جيدة وتتوزع على الجانبين النظري والتطبيقي، إذ يتوجب على
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ا وعمليا وقراءة  طالب المسرح االنصهار في البوتقة العامة للعمل المسرحي نظري
ومتابعة مختلف المناهج المسرحية العالمية وأبرز ما أنتجته من أعمال بدءا من االغريق 

وكان على الجميع أن يقدموا في كل فصل مشاهد تمثيلية ). العبث(وصوال الى الالمعقول 
من اختيارهم أو اختيار أستاذهم ويخضع تقييمهم للجنة من األساتذة في نهاية الفصل أو 

إضافة الى وجوب مشاركة الطالبة أو الطالب في دروس تطبيقية الزامية . العام الدراسي
بعد الظهر لما ال يقل عن ساعتين يوميا يقومون فيها بأداء أدوار تمثيلية في مسرحيات 

من قسم اإلخراج، وكانت هذه ) الثالث والرابع(من إخراج زمالئهم في الصفوف المنتهية 
وتشكل الدرجة ) درس المشاركة(يومية تسمى " بروفات"بارة عن الدروس اإللزامية ع

التي يحوزها الطالب فيها مركز الثقل األساس في درجاتهم النهائية، فمن ال ينجح في 
 .اختبارات المشاركة يعتبر راسبا لذلك الفصل الدراسي

 
 حيث ومع نهاية الفصل الدراسي يتم تقديم تلك العروض التطبيقية على مسارح الكلية

تكون الدعوة عامة لحضورها من داخل الكلية وخارجها وتكون العروض بحضور 
واشراف لجان من األساتذة الذين يضعون عالمات النجاح أو الفشل لكل طالبة أو طالب 

يتولون مهام اختيار وإخراج تلك األعمال ) اإلخراج(وكان طالب قسم . وفقا لألداء
ستوى التقييم النهائي هو الذي يحدد استحقاق الطالب بموافقة واشراف أساتذتهم، ويكون م

 .لشهادة التخرج أو عدمها
 

فكانوا، إضافة الى تقديم اختباراتهم الدورية ونصف السنوية، ) الفنون التشكيلية(أما طلبة 
يقدمون اطروحات تخرجهم على شكل معارض فنية كبيرة تشمل كل ساحات وحدائق 

ارجية فتتحول البناية كلها الى عرس فني كبير ودعوة الكلية وجدرانها الداخلية والخ
وفي تلك األعراس الفنية السنوية تبرز . لعموم الناس لحضورها ومشاهدة عروضها

المواهب وتتميز الطاقات والقدرات والجهود وتستقبل البالد والمؤسسات الفنية 
 .واإلعالمية جيال جديدا من الفنانين الناجحين

 
لجماعية والعمل الجماعي كان مهيمنا على مناهج الدراسة أي ان طابع الروح ا

أما طلبة الفنون التشكيلية فكانوا يساهمون في تلك العروض . وخصوصا في قسم المسرح
من خالل تصاميم المالبس والديكور واللوحات الفنية وغيرها من الفعاليات ضمن 

بينما كانت . هائيةتخصصاتهم، وكان الجميع يشعر بدوره في تحقيق اإلنجازات الن
الدروس النظرية تتراجع الى دور تكميلي ومساند، وبموجب تلك اآلليات كان الجميع 
يجتهد ليقدم األفضل حتى ان الغش والتكرار كان سريع االفتضاح ويكون مرتكبهما 

 .موضع سخرية واستهزاء
 

اء معدودة ورغم كل هذه الجدية في المناهج واالختبارات، لم يبرز في العراق سوى أسم
من الفنانين المحترفين الجيدين، بل وحتى أعمال هؤالء كانت تدخل في باب التقليد 
واستنساخ المنجزات الغربية وال تحمل الكثير من الجدة واالبتكار، ولم تقدم للحياة الفنية 

 .الى مرتبة االبداع الفني إال نادرا" التسلية"في العراق أية أعمال تتجاوز وصف 
 

السبعينيات والعقود الالحقة فانتهت تلك الجدية وحلت محلها الحزبية والفساد أما منذ 
والمحاباة وتحولت الكلية بكل أقسامها وفروعها الى مجرد مؤسسة عقيمة ال تختلف عن 
أية مؤسسة رسمية أخرى في البالد ويسودها االبتزاز الجنسي والمالي، حتى ليمكن 

يات والمعاهد الفنية في العراق منذ السبعينيات الى القول بال تردد ان جميع خريجي الكل
ومن الناحية العملية لم يضيفوا . اليوم لم يستحقوا شهاداتهم إال في حاالت استثنائية قليلة

شيئا للفن على االطالق، وخصوصا أولئك الذين حازوا على شهادات الدراسات العليا من 
قبل أسمائهم الكريمة، .) د(نقطة + دال الماجستير والدكتوراه ويتشدقون بوضع عالمة ال

التخرج جاهزة ومطبوعة بخمس نسخ من مكتبات باب " اطروحات"ومعظمهم يشتري 
بل وسرق بعضهم أعماال كاملة . المعظم وشارع المتنبي ببضعة مئات من الدوالرات

 حين سرق قصائدي الدرامية) سالم األعرجي(وانتحلها لنفسه لينال بها شهادته كما فعل 
 .وقدمها على المسرح كما هي تقريبا لينال بها شهادة الدكتوراه

 
ومع ان تلك الكلية األولى توسعت من حيث األقسام والفروع وتكاثرت الكليات المشابهة 

خاصة بها، فقد ) كلية فنون جميلة(لها في البالد حتى أصبح في كل محافظة عراقية 
رف ومفجع تجعل من المخجل مقارنة ما تنتجه اليوم ترافق تكاثرها مع انحطاط جا

أما كوادرها التدريسية . باألعمال القليلة التي شهدتها البالد في فترة الستينيات وما قبلها
ّوليس أدل على هذا من . ًالحالية فأغلبهم ليس مؤهال ليكون حتى معلما في االبتدائية

البالد ومؤسساتها الثقافية واإلعالمية اليوم الواقع البالغ االنحطاط واالبتذال الذي تعيشه 
 .ناهيكم عن انحدار الذوق العام الى أدنى مستوياته

* * * 
 اكتملت إجراءات التسجيل وتوزيع الطالب على الصفوف وبدأت 1972مع أواخر أيلول 

المحاضرات األولى التي كان يغلب عليها طابع التعارف بين الطلبة وبينهم وبين 
) نسرين جورج(و) دعد أحمد(ّ طالبا منهم أربع فتيات هن 22ان في صفنا وك. األساتذة

، وكان واضحا ان جميع األساتذة تقريبا من أوساط )سامية جواد(و) نورية حسين(و

) جعفر علي(و) سامي عبد الحميد(و) إبراهيم جالل(يسارية وحضور متميز منهم 
م الطلبة الذين كان لبعضهم ، وكذلك معظ)عاتكة الخزرجي(و) جميل نصيف التكريتي(

خبرات وثقافة مسرحية سابقة، ولكن كان بيننا أيضا أربعة سيكونون من أحقر البعثيين 
 ).عماد(ورابع اسمه ) عبد السالم العياش(و) عدنان تقي(و) مصطفى تركي السالم(هم 

 
ي نوع من التآلف واالنجذاب، وف) سامية(ومنذ ساعات التعارف األولى بدأ بيني وبين 

أحاديث عابرة بيننا أهديتها نسخا من بعض أشعاري، وكنا نتحدث عنها عندما ناداني 
 .أريدك في موضوع مهم جدا: الذي كان من طالب صفنا أيضا قائال) ماهر كاظم(

الكلية أو ) كافتيريا(استأذنت من الفتاة وذهبت اليه حيث كان يقف وحده مستندا الى جدار 
 .كما كنا نسميه) النادي(
 

) عادل كاظم(وشقيقي المؤلف المسرحي المعروف ) ماهر كاظم(أقدم لك نفسي، أنا : قال
ونحن عائلة شيوعية معروفة، وأنا هنا مع منظمة الحزب الشيوعي ونحن نعرفك جيدا 
ونعرف تاريخك المشرف وأنك كنت سجينا في قصر النهاية ومعروف أنك لم تقدم أية 

 ... أن تعمل معنااعترافات أو معلومات، واآلن نريدك
 أعمل معكم أين؟: قلت -
 ....في منظمة الحزب الشيوعي هنا في الكلية: قال 
أنا مجرد طالب عادي ال عالقة لي بالسياسة ولست مهتما بالعمل معكم وال أريد : قلت -

وموضوع قصر النهاية قصة معقدة ال شأن لك بها وال . أن أدخل في أية حوارات كهذه
ها، فأنا أدرس في النهار في الكلية وأعمل بعد الدوام إلعالة أهلي أريد أن أتكلم عن

 .ونفسي
في باب المعظم وراقبناك ) ّيحيى ثنيان(نعرف أنك تشتغل عامل مطبعة في مطبعة : قال 

 .ونعرف عنك كل شيء فال تتهرب
 

 :وبعد بضعة جمل مختصرة أخرى قال
 ...يك أن تعمل معنا شئت أم أبيتهذا تبليغ رسمي لك باسم منظمة الحزب في الكلية وعل

 
هذه أول مرة في حياتي أسمع ان الشيوعيين يفرضون على الناس أن : ضحكت قائال -

 .ينتمون لحزبهم رغما عنهم
 ...ستعمل معنا يعني ستعمل معنا، وإال سندمرك تماما. ال تتذاكى وال تجادل: ّرد صارما

 ولن تستطيع قوة في الكون أن ال شأن لي بك وبحزبك فأنا حر في ما أفعل: قلت -
تجبرني على انتماء ال أرغب به أو العمل في حزب ال ايمان لي به، ثم أنتم متحالفون مع 
البعث واذا أردت االنضمام الى جهة سياسية فلماذا ال أنضم للبعثيين ما دمتم واحدا؟ فهم 

 ...على األقل سلطة الحكم وأنتم تابعون لهم
 

وإذا بقيت . يومان فقط وعليك الموافقة. رة، سأعطيك مهلة يومينبال إطالة وال ثرث: قال
 .مصرا فلن تلوم إال نفسك ألننا سنعمل على تحطيمك تماما، وهذا آخر إنذار لك

 .وتركني ومضى
 

حين جاءني بعد يومين كانت تبدو عليه واضحة مالمح الصرامة والعدوانية فتبادلنا 
 :عمل معهم، فختمها بقولهبضعة جمل متوترة كررت له فيها رفضي لل

اخترت بنفسك أن ترفض العمل معنا وسنفعل كل شيء لتحطيمك ولتعرف منذ اآلن أننا 
وسنحذر الجميع من التعامل معك ألنك جاسوس " الشرطي"سنطلق عليك في الكلية لقب 

 .للبعثيين
 

ني ومع دخولي من باب الكلية في اليوم التالي كان معظم زمالئي يتحاشاني ويتهرب م
ّويشيح بوجهه عني إذا اتجهت اليه ويرفض حتى رد التحية، بل وعملوا على قتلي كما 

الذي استدرجوه الى سهرة معهم في القسم الداخلي في ) رحمن سلمان(فعلوا مع الراحل 
وبذلوا معه آخر جهودهم إلقناعه بالعمل ) في بناية المصرف العقاري(ساحة األمين 

تشاجروا معه وألقوا به من الطابق السابع، ثم اتصلوا معهم، وحين رفض بشكل قاطع 
 ".انتحر"بالشرطة لإلبالغ عن انه 

 
كان شابا فقيرا ووحيدا ألمه األرملة، وكان رساما مبدعا رغم انه لم يك قد بلغ العشرين 
يوم ارتكبوا جريمتهم بحقه، وحين جاء جثمانه في تابوت تحمله سيارة تكسي في طريقه 

نوا جميعا واقفين على باب الكلية وشتموه وسخروا من موته بكل وقاحة، الى المقبرة كا
 :وكان أبرز هؤالء

 
ّحياوي جمعة وجواد األسدي ويوسف الناصر ورياض النعماني وماهر كاظم وعدنان 
اللبان وطالب الشطري وطه رشيد وقاسم الساعدي وعادل كامل وياقو زيا وداود زيا 

يت سركيس وقاسم علوان وقاسم حسن كريمد وماهر وسالم الصكر وكافي الزم وأناه
لكنهم لم يكتفوا بذلك بل حاولوا قتلي مرة أخرى  .جيجان وآخرون لم أعد أذكر أسماءهم

 .نجوت منها بإعجوبة مما سأورد تفاصيله الحقا



  

  اليساري
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  ةف البلدان العربيــة من مختلــاء يستقطبون الطالب المرتزقــــكان البعثيون في هذه األثن
حونهم امتيازات هائلة لم يحلموا بنيلها حتى لو تخرجوا وشغلوا وظائف كبيرة في  ويمن

بلدانهم، وكانت المهمة األساسية لهؤالء هي اختراق األوساط الجامعية واستدراج الفتيات 
الى فخاخهم اللئيمة وتسقيطهن وربطهن لمخابرات السلطة واستخدامهن الختراق 

معارضة للبعثيين، وتسابق جماعة الحزب الشيوعي التنظيمات الطالبية والحزبية ال
العراقي على التملق لهؤالء الطالب المرتزقة، فما أن يزعم أحد هؤالء أنه يحب 
الشيوعية أو يريد أن يصير شيوعيا حتى يرحبون بهم في أوساطهم وتنظيماتهم وأباحوا 

ل فقد حولت قيادة وعلى أية حا. لهم كل أسرارهم الحزبية والتنظيمية بل وحتى الشخصية
الحزب الشيوعي العراقي تنظيماتها الى مكاتب لتنظيم الحفالت والسفرات الترفيهية ال 

 .أكثر
 

وطوال عامين، هما كل ما استطعت احتماله في تلك الظروف بين مالحقة البعثيين 
ورصدهم وبين ممارسات هؤالء الشيوعيين الفاشست الذين أحالوا حياتي جحيما وجعلوا 

مستحيل على شاب لم يبلغ العشرين من عمره كان يحلم بالحياة الجامعية وأجوائها من ال
فتركت الكلية وبغداد وأمي وكل أحبتي . المنفتحة وعالقاتها المتنورة، أن يستمر

   ومستقبلي بسبب حزب المثقوبين هذا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ّنة، يتصاعد الصراع بين مكونات رغم تعاظم خسائر ومخاطر األزمة الشاملة الراه

َمنظومة المحاصصة الطائفية على الحصص، أي على السلطة بمعناها الشامل والجزئي، 
ّهل األمر مجرد انعدام شعور . ّكذلك على السياسات والخيارات المحلية والخارجية

ّبالمسؤولية الوطنية من قبل ممثلي تلك المكونات؟ هل هو إمعان في االستخفاف بر ّ دود ِ
ّأم أن في . ّفعل وباحتجاجات المتضررين، وقد باتوا األكثرية الساحقة من اللبنانيين

ًاألمر، بالدرجة األولى، شيئا آخر؟ االحتمال األخير هذا، يتصل، بنيويا، بالنظام السياسي  ًّ
ّالقائم الذي لم يعد قادرا على احتواء الصراعات وتوليد التسويات اللذين كانا يتمان، بعد  ً
ًمخاض دام أحيانا، بالتكافل والتضامن ما بين القوى الداخلية من جهة، وبين مرجعياتها  ٍ ٍ

 .الخارجية من جهة ثانية
 

ّيستطيع المرء، أيضا، أن يطلق أحكاما مبررة، تؤكدها معطيات تضاف كل يوم، بأن  ّ ُ ّ َّ ً ً
ًاألزمة أبعد من أزمة نظام سياسي، إنها أزمة كيان لم تتوفر له، أصال، ّ ّ المقومات ّ

ٍهذا أمر يحتاج إلى نقاش معمق ومسؤول، لتبيان عوامل . الضرورية للثبات واالستمرار َّ ٌٍ
ًالخلل والسعي لمعالجتها تداركا لألسوأ ّاألسوأ هذا قد يتمثل في االنقسام والتقسيم . ُ

ّبالصراع والعنف والحرب األهلية والتدخالت الخارجية التي توجهها، : ّوالتشظي ّ
ّبيد أن . في هذه المرحلة، مصالح كبرى تدير األساسي فيها واشنطن وتل أبيبًخصوصا 

ًطبيعة النظام السياسي الذي فرض منذ إنشاء الكيان قبل مئة عام، قد الزمه، عموما،  ُ
َسوء إدارة وفئوية، ومن ثم تبلور وترسخ وتوسع منظومة محاصصة تداعت إلى نشوء  ُّّ ُّ ُ

فكانت أزمة ... شراء النهب والفساد والتبعية السياسيةدويالت على حساب الدولة، واست
  .االنهيار العميقة والخطيرة والشاملة الراهنة

 
ُقد أسندت، منذ البداية، لممثلي طائفة بعينها كانت » لبنان الكبير«ّينبغي التذكير بأن إدارة 

ّهي أيضا، تتمتع بالسيطرة على المواقع المؤثرة في االقتصاد والتجارة واأل ّ من والقوات ً
وصيغت، في خدمة ذلك، منظومة ... ّالمسلحة والقضاء والتربية والعالقات الخارجية

لم تصمد هذه الصيغة أمام . »صيغته«لبنان وفرادة » فرادة«أيديولوجية متكاملة حول 
، بسبب جموح 1958اختبارات سياسية واجتماعية في لبنان والمنطقة، فكانت حرب 

 بسبب جملة 1990 ــــــ 1975دات استعمارية، وحرب فئوي وربط لبنان بمعاه
تناقضات داخلية وخارجية، كان للشأن االجتماعي بعد السياسي والقومي واإلقليمي دور 

  .ّمهم فيها
 

األول، وقف الحرب . َّالتي انطوت على شقين» الطائف«انتهت الحرب األهلية بتسوية 
الثاني، إصالح بمرحلة . لى لبنانع) مباشرة سورية(األهلية وفرض وصاية خارجية 

، ومرحلة ثانية طويلة، »المناصفة«ّأولى مؤقتة، يعالج مسألة التفرد بالسلطة عبر شراكة 
عبر التقاسم الطائفي من خالل انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، مع استحداث 

كانت  ). من الدستور95 و24 و22المواد (طائفي محدود الصالحيات » مجلس شيوخ«
ً، هي محور ومصدر القرار مؤسساتيا»الطائف«سلطة رئيس الجمهورية، قبل  في . ّ

ً، تولت اإلدارة السورية ممارسة سلطة القرار واقعيا»المناصفة«مرحلة  بعد خروج . ّ
، وبعد اقتصارها على »الطائف«، من دون استكمال إصالحات 2005السوريين، عام 

َّليس هذا فقط، بل إنه تم المضي في . ما السائدان، بات الشلل والتعطيل ه»المناصفة« ّ
التقاسم الطائفي والمذهبي إلى حدود غير مسبوقة، عبر بلورة تقاليد وأعراف من نوع 

  ...ّوحق النقض وحصرية المواقع وحتى بعض الوزارات» َّالثلث المعطل«و» الميثاقية«
 

َّطبعا، تحكمت بتطبيق بنوده أو بعدم تط. »الطائف«ُبتر  : بيقها، مصالح داخلية وخارجيةً
ًموازين القوى الراجحة كليا تقريبا، لمصلحة . لبنانية وسورية وعربية وحتى أجنبية ً

ّاألطراف المعادية لإلصالح، عطلت البنود اإلصالحية التي كرست في الدستور ِ ُ ًحاليا، . ّ
ل الرئاسة، ًيجرى السعي إللغائها نهائيا، كما هو األمر بالنسبة للفريق العوني، قب

كلمة الرئيس عون األخيرة مثال على ما ذكرنا لجهة إعفاء النظام من (ًوخصوصا بعدها 
المسؤولية وحصرها بأشخاص منافسين، ما جعلها، لألسف، بعيدة عن سالمة التوصيف 

ُمارس دورا سلبيا، بهذا الشأن، عجز قوى التغيير الوطني عن أن تكون ). واالستنتاج ً ً
ًالعبا مؤثرا،  ّمن خالل عدم توحدها وتشكلها في تيار وطني ذي إطار وبرنامج وخطة ً

  .عمل وممارسة
 

َرغم اإلفالس واالنهيار، ال يزال فريق المحاصصة يراوح في السياسات التي قادت 
َتؤدي كل التعديالت المقترحة من قبل أطرافه إلى اإلمعان في الشيء ذاته، ... إليهما ذاتها ّ ّ

والفئوية والشلل والتعطيل، ولو تبدلت التوازنات الراهنة بحيث أي إلى تكريس الخلل 
ّطائفية سابقة، أو أن تتكرس أعراف وممارسات فئوية على حساب » امتيازات«ُتستعاد 

الدولة ودورها وسلطتها، لحساب الدويالت والجماعات والمراكز الطائفية الدينية 
 كما أشرنا، من االرتقاء إلى مستوى ما ّكذلك، لم تتمكن قوى التغيير، بدورها،. والدنيوية

ّطرحته األزمة المخيفة الراهنة من تحديات، رغم النسبة الهائلة للمتضررين، ورغم  ّ
  !انخراط مئات اآلالف منهم في نشاطات احتجاجية في الشوارع، خالل عام كامل

 
ّال بد لممارسة أي سلطة من موقع قرار ٌهذه العملية شرط الزم . ّ

هي ما يسمى بالسلطة القاهرة أو . قرارات وتطبيقهاالتخاذ ال
ًوال بد طبعا، لكي تستقيم األمور، من أن يكون هذا . القادرة َّ

ًالموقع دستوريا، وبالتالي منبثقا عن عملية ديموقراطية انتخابية  ً
يتساوى فيها المواطنون، من دون تمييز أو قمع أو منع أو 

ًكل ما عدا ذلك، وخصوصا الم. حصرية راوحة في مستنقع ّ
  دة لبنان، بلـــة ليس فقط بوحـــــل مجازفــّام الحالي، سيشكــالنظ

ّإن من الممكن االفتراض أن الخلل الكياني قابل للمعالجة، إذا توفرت . ً وبوجوده أساسا ّ
ّلم يتوفر للبنان، خالل المئوية األول من والدته، . ّصحة التوجهات وسالمة األساليب

ً لذلك يصبح كل خطر على النظام خطرا على الكيان نفسههذان الشرطان، ًال ننسى أبدا . ّ
ًأن بعض هذه العملية لم يكن بريئا ًالربط بين النظام السياسي والكيان، كان شعارا رفعه . ّ

ًأولئك المستفيدون من الصيغة الطائفية لممارسة السلطة وللتحكم برقاب اللبنانيين، سواء  ّ
ًالممدد لها خالفا للمقتضى الوطني » المناصفة«و في مرحلة ، أ»الغلبة«في مرحلة  ّ

  .والنص الدستوري
 

ِّكان، وال يزال، ربط الكيان بالنظام السياسي، الفاشل والمدمر، هو الخطر األول على  ُ
ًالكيان، خصوصا في ظروف انبعاث مشاريع الهيمنة المتجددة على المنطقة، بوسائل 

ِمن قبل المستعمرين والصهاينة، والتي تستهدف ... النقسامالسيطرة المباشرة والتفتيت وا
ّومة والتنوع والتعلق بالحريةًخصوصا، في لبنان، نجاحات شعبه في حقل المقا ّ   
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  وصل اليهود ليال إلى ميناء يافا بواسطة البواخر، سكنوا ليال في خيام أعدت لهم

ّخيام وال ناس، وتكررت الحكاية، وصلت باخرة خصيصا، صباحا، لم نجد لهم أثرا، ال 
ّأخرى ليل اليوم التالي، أنزلت فوجا آخر سرا وتم نقلهم صباحا إلى جهات غير معروفة،  ّ

قال سليم . تجمع اليهود تحت ستار الليل، باتفاق مع بريطانيا، وتواطؤ العرب مع اإلنجليز
  .حنانيا

 
ن عن طريق البحر، استأجرت العائلة قاربا هرب والدي في النكبة إلى لبنا: وأردف قائال

ّكبيرا حملهم وحط بهم في طرابلس، تاركين بيتهم ومركبهم الصغير في ميناء يافا ّ.  
 

 في مدينة يافا، وتعاني اآلن من مرض النسيان، 1933ولدت والدته، أوجيني اللوح سنة 
ًاستطعت استفزاز ذاكرتها، ولو مؤقتا، فأخبرتني عن األحداث قائلة ُ: 

ُ كنت في الخامسة عشر من عمري، كنا جالسين في بيوتنا بأمان هللا، وإذ بقذائف - ُ
انطلقت من منطقة بيت غان، أطلقها اليهود علينا، فأصيب الناس بالذعر، فقررنا الخروج 

، صعدت، العائلة بأسرها، وكذلك عمي وعماتي، )تراك(سريعا، استأجرنا سيارة شحن 
د عند قريبة لنا تدعى سلطانة متزوجة من بيت الحصري، خالة ورحلنا، بتنا ليلة في الل

والدتي، ال أذكر من هذه الليلة أي شيء، ثم أخذنا طريقنا نحو األردن مباشرة، اتخذنا 
ّطريق القدس ورام هللا، وبئر زيت، لكن قرر والدي النزوح إلى لبنان لعدم حصوله على 

ال يعلم والدي عنه شيئا، كان هدفنا عمل يعيلنا، فشددنا الرحال إلى طريق مجهولة 
ّالوصول عند ابنة خالي، وأقامت في منطقة تدعى جل الذيب، ثم استأجر والدي بيتا من 

  .ّرجل يدعى سعيد البستاني في جونيه وسكنا في
 

 :ضاعت الذاكرة القصيرة للسيدة أوجيني، وأكمل ابنها سليم الحديث قائال
ا أبواب بيوتهم وأخذوا المفاتيح معهم، ذهبت  نزح الناس من يافا جماعات، أغلقو-

ّ، تركوا بيوتهم بنية العودة، وهناك )روحوا عند عبد هللا: (األكثرية إلى األردن، قالوا لهم
ّعائالت تركت أبناءها وغادرت على نية العودة بعد عدة ساعات، هكذا قالوا لهم، أذكر 

لبنان، بكت عائلتها سنين امرأة من بيت الحاطوم، نزحت وحدها وبقيت وحدها في 
  .طويلة، وأكلتها الوحدة والخوف، والتقت بإخوتها بعد خمسين سنة من الهجرة

 
َخشي الناس على بناتهم من اليهود لذلك هاجروا من البلد، لكن ولألسف، في الهدنة، لم 

  .يعد والدي ألنه خشي من العودة
 

ّا بالسمانة، بعد تسع سنوات عمل والدي، توفيق اللوح، وعمي زكي إبراهيم اللوح، مع
طالب المالك بالبيت، فاضطررنا إلى الرحيل معا إلى بيروت، فاستأجرا، والدي وعمي 

  .حانوت سمانة
 

بقي عمي الثالث في يافا، ويدعى خليل، كان قد أرسل عائلته مع إخوته، وأبنائه وزوجته، 
ميعا في بيروت، بعد ، فتشارك األخوة بشراء عقار واستقروا ج1952لكنه لحق بهم سنة 

  .مدة وجيزة انتقل والدي إلى المزرعة، واقتنى حانوتا وعمل وحده
 

ّوصل النازحون إلى دير مار الياس، أغلقت المدرسة التابعة للدير الستيعاب المهجرين، 
ّدير مليء بأشجار السرو، بلغت مساحة الحديقة نصف كم مربع، تآوى فيها النازحون، 

  .ّ من الحر، ثم تحول فيما بعد إلى مخيمنصبوا الشوادر لتقيهم
 

حياتنا معاناة كبيرة، شقاء وتعاسة وقهر، اضطررنا للعمل في أعمال حرة فقط، في 
العمار أو أشغال يدوية، خرجنا من لبنان ال نملك جنسية لبنانية، رفضها والدي وحلم 

ية التعلم، والتثقف، بالعودة إلى فلسطين، لذلك لم نستطع التقدم في الحياة، إن كان من ناح
أو العمل في أعمال أخرى، والتوطين، حضرنا أيضا الحرب األهلية اللبنانية، من بداية 

، وعشنا جحيما ال يشبه أي جحيم، وتعرضنا للخطر المهيب عدة مرات، أنا 1973
شخصيا لم أستطع الخروج من منطقتي مدة عشرين سنة، حرب وضرب، كانت بين 

  هوية، لم يستطع الفلسطيني الذهاب إلى الشرقية، من أيام تلعون وخصمه، حرب على ال

 الزعتر وغيرها، أضافت إلى خساراتنا خسارات أخرى بسبب أحداث عون، وأحداث 
  .الفلسطينيين والجيش اللبناني أيضا

 
في االجتياح اإلسرائيلي، تفجر البيت ونزل على األرض، بدأت في بناء البيت من جديد، 

ّة لملمة، انتقلنا للعيش في ملعب كرة قدم بجانب الدير ريثما أنتهي من لملمت كسر الحجار
البناء، استخدمنا غرف مالبس الملعب، واستحممنا في الحمامات الجماعية، كانت حياتنا 
ُصعبة جدا، اغلقت المحال، واستصعبنا إيجاد المؤونة، أغلقت صالونات الحالقة أيضا، 

ة ومالبسنا قديمة، يعني بالمختصر المفيد حياة فظهرنا مثل المشردين، شعورنا طويل
  .بهدلة في بهدلة

 
لم تنته المصائب حتى هنا، قام مجهولون بتفجير محلنا وسيارتنا، ربما بسبب الغيرة، أو 
بسبب بيعنا للمشروبات الروحية، هناك رجل فلسطيني، باع لحم الخنزير فجروا له محله 

 الروحية في الحمراء، فجروا له محله، لم أيضا، ورجل آخر في عنده محل للمشروبات
 ليرة، 50.000نعرف من المعتدي، وسجلت هذه األحداث ضد مجهول، بلغت خسارتنا 

  .1982 وذلك سنة -$-3000.00ما يعادل 
 

عانينا القهر والعذاب، وتأثر وضعنا المالي واالجتماعي، ضاع جيل بأكمله، لم نتعلم 
ّ، جيلنا مسلوب، استطاع الفلسطيني التعلم، وتبوأ حتى نرتاح من مشاق األعمال الشاقة

  .المناصب، في األردن وفي سوريا، وفي الخارج، لكن في لبنان كان هذا من المحال
 

 ذهبنا إلى سوريا، اجتزنا طريقا خطرة، وصلنا إلى السفارة لطلب اللجوء من 1990سنة 
قوبلنا بالرفض، اآلن، أصبح لبنان، غامرنا بمخاطر الطريق، وعدنا في اليوم ذاته بعد أن 

كل واحد فينا في منطقة مختلفة في العالم، هربنا من لبنان هريبة، أحدنا هرب إلى 
ّالسويد، أما أنا، فجمدوا لي الجواز وأعادوه لي بعد سنة، لذلك لم أستطع اللحاق بأخي إلى 

  .أستراليا، وبقيت في لبنان دون عمل ودون دراسة
 

اليا، استطعنا الخروج من لبنان أخيرا، بعد أن خسرنا العمر  نزحنا إلى أستر2005سنة 
ّوكل شيء، نزحنا وتركنا والدي وحدهما في لبنان، فتعرضنا إلى التوبيخ من األقارب 
والجيران، وتعرضنا للمساءلة والتحقيق، توجب علينا االنتظار مدة غير محددة داخل 

ا، وإذ باآلخرين يتدخلون في حياتنا أستراليا حتى تتم المعاملة، يعني لم تكفنا مصائبن
  .الشخصية، صبرنا حتى هرب الصبر منا

 
َ سنة، لم أستطع تثبيت والدي حتى يحصال على الجنسية 13تحسنت أحوالنا، لكن منذ 

ُاألسترالية، ألنهما مسنان، فخضعا لشروط الهجرة هنا، هما اآلن برعايتي، ال يتمتعان 
فضت عودتهما وحدهما إلى لبنان، بما أنهما بأية ضمانات وحتى الضمان الصحي، ر

   وصال بدون فيزا إقامة، ما زلنا نعاني من شروط الهجرة الصعبة حتى اآلن
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  ّأمسكت الجهاز وراحت تقلبه بين كفتي يدْيها وتتأمله من األمام تارة ومن الخلف تارة ّ ِّ ْ

ّوكلما تابعت تأمله وتقليبه بين راحتي يدْيها ازداد تجهمها. أخرى ّ م تجد في الجهاز ّولما ل. ّ
   .ما ينال إعجابها

  
 :ُّسألت ابنتها بنبرة تنم عن استيائها

وتابعت تسألها وهي ما زالت تبحث في  ؟"ّ تبذرين أموالك على هذه األجهزة يا لينالماذا"
ّالجهاز عن ميزة ما، تميزه عن سابقه ٍ: 

 ؟"ما الفرق بين هذا الجهاز وبين سابقه يا ابنتي"
  

 الذي اقتنته وبين 12ابتسمت لينا وفتحت فمها لتشرح لوالدتها عن الفرق بين اآليفون 
: َ بلس، لكنها عدلت عن ذلك واكتفت بأن قالت لها7 النوع آيفون هاتفها القديم من

  ".الصورة في هذا النوع من الهواتف أوضح يا أمي"
 

ُلقد اختارت لينا أن ال تخرق أذن والدتها بكثير من الشرح عن أنواع الهواتف الذكية وال  ِ
َسيما اآليفون منها، وال أن تصدع رأسها بالشرح المسهب عن الفرق بين  5 اآليفون ّ

، أو غير ذلك من أنواع 8 أس واآليفون 6 أس، أو الفرق بين اآليفون 5واآليفون 
  . ّاآليفون، أو غيرها من أنواع الهواتف النقالة عامة

  
لماذا أحشو رأسها بمعلومات عن سعة ذاكرة كل هاتف، أو عن : "قالت لينا في ذاتها

؟ "تعلقة بأجهزة الهواتف الذكيةأنظمة تشغيل هذه األجهزة وكل تلك المصطلحات الم
ُأعلم أنه يكفيها أن تتقن استعمال الهاتف للمحادثات ! "؟"َهل سيعني لها ذلك كثيرا"

ُالكالمية واستعمال تطبيق الواتس أب الذي أنزلته لها على شاشة هاتفها لترسل كل صباح 
مر زائد ال حاجة ، وما عدا ذلك، هو أ"بنات العيلة"ِّبطاقة مزركشة بالورود، تصبح فيها 

  ".لها به
 

 :ولكي تثبت لينا كالمها عن جودة الصورة في هاتفها الجديد، قالت لوالدتها
ّسألتقط لك اآلن صورة بهاتفي الجديد لتكون صورتك هي أول الصور فيه" ِ ِ."  
 

ْعدلت والدة لينا جلستها، ابتسمت، واستعدت اللتقاط الصورة ّ. 
  
تمتمت لينا عندما ظهرت أمها ". عليمات تشغيل الكاميراّال بد أن هناك خطأ ما يتعلق بت"

ِفي الصورة مكسوة باللون األزرق ها هي تشاهد لون رأسها أزرق، وها هي أطرافها . ّ
ّزرقاء، وها هو لسانها أزرق، وها هي نظراتها الموجهة نحوها تشع باللون األزرق ّلكن . ّ

ْاللون، قد أطلت من مركز قفص أمها الغريب أن لينا شاهدت أيضا، أن بقعة يتيمة وردية  ّ ّ

  .الصدري حيث ينبض فؤادها، وقد احتلت مساحة منه
 
قالت لينا لوالدتها، وغادرت المكان مسرعة ". أخشى أن أتأخر عن موعد صديقتي ريم"

  .ها لهاتُدون أن تريها الصورة التي التقط
 

ة، فدعتها الى وجبة أرادت ريم، أن تحتفل بحصول صديقتها ساندي على شهادة الدكتورا
  .ِّغداء، ودعت اليها أيضا لينا لتعرفها على صديقتها ساندي، الدكتورة حديثة العهد

 
ّألقت التحية، ومدت يدها وصافحت . ّوصلت لينا بالموعد المحدد، الثانية من بعد الظهر

ّرحبت األخيرة بها، وأشارت بيدها اليسرى الى ساندي بأسلوب يدل على . صديقتها ريم

ِأعرفك يا لينا على صديقتي، الدكتورة ساندي: "باقتها وقالتل : ثم تابعت كالمها قائلة". ّ
ّتركت لينا يد ريم ومدت يدها لتصافح ". لقد حصلت ساندي على الشهادة باألمس"

بالمناسبة؛ ساندي تحمل شهادة : "ساندي، فسمعت ريم تقول لها وكأنها تذكرت أمرا ما
ها فرصة يا ريم لتلتقطي لي صورة مع ساندي وشهادة إن. الدكتوراة في حقيبتها

  ".الدكتوراة
 
قالت لينا، وفتحت كاميرا هاتفها الجديد لتلتقط الصورة، في الوقت الذي ". بكل سرور"

  .وقفت فيه ساندي وريم جنبا الى جنب، تتوسطهما شهادة الدكتوراة
 
لشهادة في الصورة مكتوبة وإال؛ لماذا تظهر ا" . غمغمت لينا". ال بد أن هناك خطأ ما"

؟ ها هي صورته تقفز من مخيلتها وتأخذ "باسم بنجامين فرانكلين بدال من اسم ساندي
 رقم هوية فرانكلين وقد استبدل 100ّمكانها وسط شهادة الدكتوراة، ها هي تميز الرقم 

  .رقم هوية ساندي
  

لك أن تنشغل ٍ استاءت لينا، وبسرعة باشرت الحديث عن موضوع آخر، وقد قصدت بذ
  .ساندي وريم عن طلب مشاهدة الصورة

 
ّعذرا علي أن : "مكثت لينا مع الصديقتين لبعض الوقت، ثم استأذنتهما بالمغادرة قائلة

أرسلي لنا ". " ألبي دعوة المدرسة الثانوية لي بحضور حفل تخرج طالب الثاني عشر
  .انسمعت ريم تقول لها وهي تبتعد عن المك". الصورة بالواتس أب

 
إنها . عندما وصلت لينا حفل التخرج، كان الرئيس يقف على المنصة وقد بدأ بإلقاء كلمته

ّفترة انتخابات، وحضوره الحفل، فرصة له ليطعم تهنئته بكثير مما قد يخدم حملته 

  . االنتخابية
  

ّأسرعت لينا وشغلت الفيديو في هاتفها الجديد لتوثق كلمة الرئيس صوتا وصورة هذه  ّ
لقد كانت ترى . ة، وما أن بدأت، حتى تراءى لناظرْيها مشهدا أثار في نفسها الذعرالمر

ّسلسلة من الحرابي الصفراء، والخضراء، والبنية تخرج من فم الرئيس مع كل جملة  َ
الغريب، أن الجميع كان . ّينطق بها، وتزحف لتستقر على أكتاف أو صدور الحاضرين

  .ّمنها، وغير مقدرين األذى الذي قد تلحقه بهمَبصفق لهذه الحرابي غير مستاءين 
 

ّتوقفت لينا عن التصوير، أخذت نفسا عميقا، وجلست تنتظر توزيع الشهادات على 
ها هو . "ّقالت لينا في سرها". ّال بد أن هذا سيجلب السرور الى قلبي. "المتخرجين

ّ ابتسمت، شغلت .هتفت لينا بصوت خفيض". الطالب األول يعتلي المنصة ليتسلم شهادته
لكن لألسف، ابتسامة لينا لم . ّالفيديو في هاتفها، وراحت توثق الحدث بالصوت والصورة

تدُم طويال، إذ بدأت تشاهد عددا كبيرا من الطالب وعلى الرغم من وسامتهم وأناقة 
ثيابهم، يهبطون من على المنصة بعد أن تسلموا شهاداتهم وهم حيارى، يتلمسون طريقهم 

  .  هدى وكأن العشى ضرب أبصارهم فجأة فباتوا ال يبصرونعلى غير
  

ًشعرت لينا بدوار يعصف برأسها وكادت تسقط على األرض مغمى عليها، لوال أن 
ّلبت لينا زغردة هاتفها، . لبيتهوفين فحال دون ذلك" ضوء القمر"هاتفها زغرد بموسيقى 

ّأنها وعائلتها مدعوون الليلة ِفطنت لينا . وبعد األلو سمعت والدتها تستعجلها بالعودة
لحضور حفل خطبة ابنة جيرانهم، فتركت المكان وأسرعت لتلحق بوالدتها وشقيقها 

سوف أريح أعصابي التي كادت تتلف من أحداث هذا . "اللذين سبقاها الى حفل الخطوبة
ّقالت لينا لنفسها، وقررت الذهاب مباشرة الى حفل ". ُالنهار إذا حضرت حفل الخطوبة

كانت أنغام الموسيقا تصدح وتخترق األجواء، والزينة تكسو المكان بالجمال . لخطوبةا
  . ّوالبهجة، واألضواء تشع فتضيء عتم الشارع

  
ّدخلت لينا فرأت االبتسامات تعلو وجوه المدعوين، وباحة البيت 
مليئة بالراقصات والراقصين، وأمها وأخوها جالسون حيث 

جت أسارير لينا عن ابتسامة خفيفة، انفر. يجلس أقرباء العروس
ّوأخرجت هاتفها الجديد لتلتقط الصور، وعندما وجهت كاميرتها  ّ
ُنحو العروسْين لتلتقط لهما صورة، ذهلت، وخاب أملها هذه المرة 

َمن هذا الشاب الذي يجلس بجانب العروس؟ غمغمت . "أيضا
 إنه ليس ابن صاحب شبكات تسويق اللحوم المشهورة في. "لينا

  ". ّالبالد والذي تقدم لخطبة ابنة الجيران كما شاع بين سكان الحي
  

َلقد حسدتها فتيات الحي عندما علمن من سيكون زوجها . "تابعت لينا تقول لنفسها َ ِ
وكيف يقف والد العروس خلف " ؟"ثم لماذا يمسك بقلب العروس بين يدْيه". المستقبلي

همست لينا ". ستختنق العروس"؟ "العروس مبتسما وهو يحكم قبضته على عنقها
  ؟"ّلماذا ال يمد أحد يد العون للعروس ويرفع قبضة والدها عن عنقها. "وتابعت تتساءل

  ؟ "هل انا في كابوس" ؟ "هل أنا أهذي " ؟"أال يراها أحد تختنق غيري"
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أسرعت لينا نحو والدتها . ّظلت لينا تسأل نفسها حتى خارت قواها وكادت تفقد أعصابها
برتها أنها ستعود الى البيت، فوجدت أن أمها وشقيقها كانا ينويان العودة هما أيضا وأخ

  .بعد أن قاما بالواجب
 

ّكانت لينا تمشي بخطوات بطيئة، وقد غاص نظرها في عتم الليل وراحت تفكر وتقول 
َكثيرا ما كتبت في مقاالتي أن من يتواجد خارج الصورة، هو فقط من يستطيع : "في ذاتها ّ ُ

لن " ؟ "ّأن يراها بوضوح وبكل تفاصيلها؛ مالي إذن أرى اليوم الصور قاتمة ومشوهة
ّ، ولن أذهب ألصور حفل تأبين األديب "الطعام لكل فم"ّاذهب غدا ألصور نشاط جمعية 

  .....الراحل والذي لم يحظ مرة واحدة بتكريم في حياته، ولن
 

". لم تريني الصورة يا لينا: "قول لهاوبينما كانت لينا غارقة في أفكارها؛ سمعت أمها ت
ة يا أمي الصور: "فقالت لها لينا وقد أرهقتها أفكارها وأتعستها خيبتها من صور اليوم

ّمشوهة، مشوهة ّ"   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ويستمر الضجيج واالرتجاج... 
 العتمة تلف المكان

 وحدها عين هللا ترسل بريقها السرمدي
 كثيفةمن بين السحب ال

 ؟!فهل يبزغ النور من بين السياجات
 لك هللا يا وطن اليتم المركب

 نبض الثكالى في اطفالهن يمزق أوتار القلب
 انين الكبرياء المسحولة فوق أراضي الغير

 جرح األنوثة في أسواق النخاسة
 حروب األمعاء الخاوية
 وطن في المزاد العلني
  تتقاذفه أيادي الخراب

 
  انزف كما تشاءأيها الجرح الغائر

 اتدفأ بدمائك المهدورة على حواف جسد اخرس
 صمت الكالم عن الكالم

 التف وسط دوامة الصمت
 وأتوسل لخالقي من ضعفي ،،،،،،،،

 من ضعفنا،
 من تواطئنا،

 من جبننا
   ؟فهل يبزغ النور من بين السحب الكثيفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ِنَزلة برد المزمار الصدري ِ ُ  
ٌقصب يتنف َ   ُّس إصراراَ

ْينحو منحى من سف وأجرى الريحا عكسا َ َ َّ ْ َ  
ِودعا صوت البوق المحروق ِ َ  

ِأوقد في الكوة قنديال ّ َ  
ُالشفرة في السفرة بحر مشنوق ٌُ ِ ُ  

  
  ـ 2

ِلم أقرأ أو أشرح أمرا في صدر ً ْ ْ ْ  
ِأو أفتح للصبوة في راح الريح شراعا ِ ِ ِ ْ  

ُأن الضارب في الحائط مسمار ِ ِ َ َّ  
ٌأسقطه جار ُ َ ُ جبارَ ّ  

ُوالتائق معشوق معروق ٌُ  
َسد العرش طريقا َّ  

ٍيعصر من حب خمرا ُّ ُ  
ْيلفظ من جوف جمرا َ ٍ ُ  

ْحبك تفسير الرؤيا شكال َ ُ ِ ُّ ُ  
َأن النجم هوى    يهوي... َّ
  
  ـ 3

ْهبت تلقائي ّ  
ٍشقت في نار طوقا ْ ّ  

ْيصالها التائق والفاقد في عقل نطقا ُ ٍ ُ ُ  
ِقصر لم يعبر شرط الشوط َ ْ َّ  

ّطفت عرقا مزرقاْهل كانت  ُ ً ْ ِ ْ ّ  
َأحيت من تاق ورنق شوقا َّ ْ َ ْ  
ِقلم أظفار األسفار نشاطا َ َ ّ  

ْجعل الحلية في جيدي وزرا ِ َ ِ َ  
ْأال أبحث غربا شرقا ً َ ّ  
ْعمن باعوني بخسا َ ْ ّ  

ِللثقب األسود والضبة والنمل ِ ّ ِ ِ ُ  
ًيا للعاشق صمتا مشنوقا ْ ِ  

ِيبحث في مرآة الرؤيا عن نور في حبل ٍ ِ ُ  
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  ّأديبنا المرموق الذي وصل صيته إلى كل أرجاء العالم وترجمت قصصه لكل لغات

كالمه الجميل يسير بينما بسيطه . ّاألرض وأثار الغيرة والحسد في قلب كل من مسك قلم
ّذكر هذا األديب الكبير في كل لقاء معه بأنه عاش فترة سنوات طويلة في قريتي . أصعب ّ
ّأهلي ولكنه لم يذكر شيئا عن هذه الفترة التي أسست بلوغه األدبي ومهدت طريق وبين  ّ ً ّ

. ّالشهرة أمامه، كون العديد من أهل هذه القرية يتذوقون األدب والشعر وما إلى ذلك
ّحيرني هذا النكران طويال فتخيلت أن أديبنا حفيف رهيف كأنه طيف يطير في الجو وال  ّ ّ ّ ًّ

ّشعرت بنفور تجاهه لسبب ال أعرف كنهه، حتى .  سواه والسماءأحد في العالم بأسره
 ...ّتوصلت إلى الحقيقة

*** 
ًكنت في سن المراهقة وأصغر قليال، حين توفي أحد أفراد عائلة الشربيني، العائلة 

ذهبت كعادتي أللعب مع كرميال صديقة الطفولة وهي من تلك . االقطاعية في قريتنا
ّما زال طازجا ويخيم الحزن بشدة على والدتهاكان خبر الوفاة . العائلة ّ لم أعر ذلك . ً

حثثت كرميال على الخروج للعب معي ومزاولة أنواع الشقاوة التي . ًانتباها ولم أبال
 :أخبرتني كرميال أن عمها توفي، فأجبتها بروح الطفولة. ابتكرتها واعتدنا عليها

 ! شو يعني-
***** 

 
 :ّي حتى صرخت والدتها بوجهي بملء صوتها وقالتحثثتها ثانية وثالثة لتلعب مع

  يا بنت، انت يا عفاف، أال تعرفين من مات؟-
ّأال تعرفين بأن ظفر : ّ قلتها بطفولة ساذجة، فنهرتني بعصبية وقالت- نعم أعرف-

 المرحوم يساوي مائة رجل من عائلتك؟
 

 ظفر، بل قالت كلمة نابية هي لم تقل. ّفي الحقيقة، انها امرأة فظة الطبع إلى أبعد الحدود
ًفهمت بأن خطبا ما في حديثها وكان هذا . صعب على األذن تقبلها، وعلى القلم تدوينها ّ

ًاصفر واحمر وجهي خجال من الكلمة القاسية .  ّأول درس لي في نظام الطبقية والعائلية ّ ّ
ّانه ينبغي عليها المساس بنفوس لم تفهم . ّوالنابية التي تفوهت بها والدة كرميال بالعامية

ّتركت صاحبتي مخذولة من جواب والدتها، وبعد عدة أمتار التقيت . اآلخرين بكل رفق
ّنسيت كرميال وأمها وعادت . ًبقريبتي وهي بسني وأخذنا نلعب معا بال تنغيص وهموم

ّفرحة الطفولة إلى محياي ومن ثم ذهبت لزيارة صديقة أخرى واللعب معها في الهو اء ّ
 .الطلق بين كروم الزيتون

*** 
ًلجأ سالم الطباش، والد أديبنا الذي ذكرته آنفا، وزوجته ملكة وابناؤه الصغار إلى قريتنا 

ّ وقد تم اختيارهم لقريتنا ألن لهم قريبة 1948بسبب الهجيج والتشريد والنكبة عام  ّ
ّاعية ذات نفوذ، تحل عائلة الشربيني عائلة اقط. ّمتزوجة من بيت الشربيني ومقيمة بيننا

ّأما . وتربط في قريتنا وبين القرى المجاورة، ولهم عالقات وثيقة مع الجهات المسؤولة
ٍسالم الطباش فهو من أسرة المحراث، ووالده كان فالحا بال حسب وال نسب ٍ ً كان سالم !  َ

ًالطباش عامال كادحا وفقيرا جدا ويعمل في المحاجر في القرية المجاورة، فار ً ق عهده ً

لم يتناسب وضعه مع عائلة الشربيني التي لجأ إليها، فهم . ًباالبتسام وأصبح عبوسا
ّبرجوازية ومناخيرهم في السماء ويتعاملون مع الناس بفوقية ما بعدها فوقية وصل إلى . ّ

ًمسامع الناس بأن تعاملهم مع عائلة سالم الطباش كان فظا وقاسيا دون الدخول إلى  ّ
ّتهم وقسوتهم، هذا األمر ترك جرحا عميقا في نفوسهم لم تطببه السنون حيثيات عنجهي ً ً

وخلفت وراءها ذكرى ال تطمس األلم في القلوب، فيمكن أن يفضي أضأل خلل إلى أوخم 
ّعندما تخرج شقيق أديبنا بنجاح في الثانوية، توجه والده إلى زجال . العواقب في النفوس ّ ّ ّ

رة ومعروف للداني والقاصي، يحيي االعراس ويدخل القرية وهو من العائالت الميسو
طفحت عينا سالم الطباش كآبة وأطلق زفرة عميقة وطلب من . البهجة إلى قلوب الناس

 :ّالزجال أن يساعده في تعيين ابنه في وظيفة حكومية كمدرس فقال له الزجال بنفاذ صبر
ر لي ولك وللجميع ما ّ بيت الشربيني وهم من يقر-  لكنك مقيم عند أصحاب النفوذ -

 !شاءوا
ًفأجاب الحجار مهزوزا مرجرجا ً ّ: 

 .ً  دعني منهم، أنا توجهت إليك طلبا للمساعدة-
 :فقال له الزجال بارتباك

 .  بفرجها هللا-
 

 :ّتوجه الزجال إلى مفتش التربية والتعليم في المنطقة وقال له
ًعيينه مدرسا ابن الحجار الكادح استاذ شاطر واشطر من ابنائي وعليك ت ّ. 

 
ّلم يستطع المفتش رفض طلبه ألن الزجال أحيا أعراس ابنائه ومئات األعراس في 

ًوهكذا تم تعيين أخ األديب استاذا في مدرسة القرية المجاورة .. المنطقة وضواحيها ّ
ًلقريتنا وكان يتقاضى راتبا محترما جدا لعائلة الحجار وابنائه حينذاك ً. 

*** 
باش، بعد سنوات عديدة من اللجوء إلى قريتنا، االنتقال للسكن في قرية ّقررت عائلة الط

أخرى مع العديد من أبناء قريتهم المهجرة، وقد شكلوا هناك نسبة كبيرة من تعداد القرية 
في نفس الفترة، أخذ صيت .. األمر الذي أعاد االحترام ألسرة الطباش وباقي الالجئين

، وصل صيته إلى العالمية وقد عاش في خارج البالد أديبنا باالنتشار، ورويدا رويدا
ّلسنوات عديدة، بعد ذلك قرر أن يقيم لفترة وجيزة في مدينة غزة مع قدوم السلطة 
الوطنية الفلسطينية ، فذهب وفد من وجهاء قريتنا إلى غزة لمالقاة األديب الكبير وكان 

مهندسين والمحاميين بينهم، شخصيات مرموقة وقيادية، كاألطباء والمحاسبين وال
والرأسماليين وعلى رأسهم رجال من العائلة الشربيني االقطاعية التي استقبلتهم عام 

لم يهلهل االديب الكبير، مضت نصف . انتظر الوفد في قاعة االنتظار طويال. 1948
ًاهتبل الضيوف فضاق بهم االنتظار ذرعا، ووصل . ساعة وتلتها نصف ساعة أخرى

ًاالديب متأخرا ّ جدا مما أثار حفيظة الموجودين ودخل عليهم بوجاهته ووسامته ّ
ّوبرصانته ومظهره الصارم وتأدبه المهذب وحيا الحضور بألطف الكلمات وسلم عليهم، 
ّووقف الوفد واحدا واحدا يعرف عن نفسه أمام االديب الذي اعتذر منهم بأدب ألنه لم 

 .يذكر أي واحد منهم وال حتى أسماءهم
*** 
ّ لحظة كتابة هذه الكلمات تتحدث أمي عن أديبنا بأنه كان يأتي إلى بيتنا ويحمل ابنها حتى

البكر ويذهب بين كروم الزيتون يقرأ كتبه وابنها في حضنه ويطمئنها بأن ال تخشى على 
ّصغيرها، وحدثنا أبي بأنه وقعت مناوشة بين والدة االديب وقريبة له، فقام أبي بدعم 

، "انا وأخي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب"الديب بحجة قريبته ضد والدة ا
ًعشرات القصص األخرى التي سمعتها من اعمامي واخوالي التي تحمل في طياتها نبذا 

. ّلالجئ من قبل الغني والفقير، مما جعل الكآبة في عيون عائلة الحجار تكاد تفطر القلب
 . احتوته وصقلت موهبتهّمع كل هذا لم ولن أبرر جفاءه للبلد التي

*** 
ّللحقيقة وجهان، نفرت من اديبنا، ألنني سمعت من أهلي بأنه كان 
جاحدًا في حقهم ولم يذكرهم في قصصه وأدبه فتجنبته، أو ممكن 
ألن اديبنا بوسامته ورقته وعيونه البنية اللون يذكرني بفصل 

ة الخريف فعندي هو الموسم المفروض للتعبير عن الحزن والكآب
ففي فصل الخريف هجرني . ّوحتى معاناة العواطف الشاعرية

ًحبيبي األول وأنا واقعة في لجة الغرام مستغال عدم خبرتي  ّ
بمسالك الهوى وجذوره من نفس القرية المنكوبة التي خرج منها 

 .أديبنا
***** 

 ّفاتني ان اذكر بأن أحد أقاربي وهو كاتب معروف على المستوى المحلي، كان من بين
ّالوفد الذين زاروا أديبنا في غزة مع وجهاء القرية، وروى لي بأن أديبنا حين التقى بالوفد 
ّفي غزة عرفهم وتذكرهم واحدًا واحدًا، لكنه ادعى بأنه لم يعرفهم، فهو لم يشأ ان يتمسى  ّّ
ّويتصبح بهذه الوجوه، اعتقدوا بأنهم عقدوا معه على الود مدى العمر كله، لكنه ال يريد 

معه حق، بالكلمات وحدها ال تبرأ نفس : ويضيف قريبي..  يذكر ويتذكر تلك الفترةأن
يكره الناس، لكنه أديبنا ال .. االنسان فقد القى هو وعائلته الويالت والمهانة أثناء اللجوء

   يتناسى اإلساءة
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 ّففي مكان ليس ببعيد عن بيتنا في السهلة، كان يقع مستودع يعود ألحد رجال األعمال المعروفين . لتأثري بشخصية جمال عبدالناصر حكاية
ّفي البحرين، وكان أحد المزارعين العمانيين الذين يعمل في مزرعة والدي يبات عند حارس هذا المستودع الذي كان هو اآلخر عمانيا وضمن . ُ

ّمحتويات هذا المستودع أعداد كثيرة من مجالت مصرية قديمة تعود للخمسينيات من القرن العشرين روز (، )ّالمصور(، )آخر ساعة: (ّ
  ).اليوسف

 
  

ّأذكر أن هذا المزارع أحضر لي كمية من هذه المجالت التي رحت أتلقف سطورها وصورها ّ ّالمجالت بصوره ّكان جمال عبدالناصر هو الموضوع المهيمن في تلك . ّ
ّالتي تبرز ما في شخصيته المهيبة بقامته الطويلة من كاريزما وجاذبية وقوة حضور ّبعض تلك المجالت تعود للفترة التي تعرض فيها جمال عبدالناصر لمحاولة . ّّ ّ ّ

ّاالغتيال الشهيرة في المنشية، وكانت صفحات كثيرة من تلك األعداد كرست للحديث عن شخص عبدالناص ّ ّ ّر وطفولته وشبابه وحسه الوطني العالي وعدائه العميق ّ ّ
  .ّلالستعمار البريطاني

 
ْالقواعد العسكرية البريطانية كانت يومها موزعة على مناطق البحرين، والبلد تضج بالشعور الوطني المعادي لالستعمار، وكان من شأن تلك المقاالت أن تلهب  ّّ ّ ّ ّ ّ

ّبني يومها حين وجدت نفسي مأخوذا بشخصية هذه الرجل للدرجة التي رحت فيها أخط اسمه بالطبشور على لوح الفصل الدراسي في وأذكر تلك الحال التي انتا. حماسي ّ ّّ ّ ّ ً
  .ّالفترة بين حصتين

 
ّالولع بجمال عبد الناصر قادني إلى الفكر التقدمي والديمقراطي، عن طريق أحد أقاربي العضو في جبهة التحرير الوطني، ف ّ ّّ ّّ ّمن خالله استطعت االطالع على كتب ّ

ّهذه القراءات لم تؤثر أبدا على محبتي العميقة لجمال عبدالناصر وفخري به. ّوروايات ذات نزوع يساري ً ومن المفارقات أني جئت القاهرة في ذروة الحملة على العهد . ّ
ّالناصري في منتصف السبعينيات، يوم راحت القوى الكارهة للناصرية تصف ّ ّّ   .ّي حسابها مع الرجل وعهده بعد غيابهّّ

 
ّبالنسبة للكثيرين من أبناء جيلنا فإن السبعينيات تمثل مرحلة مزهرة، فهي الفترة التي بدأت فيها أذهاننا تتفتح على الحياة وأسئلتها ّ ّ ّ ًكان جيل هذه الفترة حالما بالمعنى . ّ

ّالدقيق للكلمة، ولكن السبعينيات هي نفسها كانت بداية ّ ّ ّ العد العكسي للنهوض الوطني والقومي، وكان توقيع اتفاقيات ّ ّ ّ ّّ ّأحد عناوين هذا التراجع، وبهذا المعنى ) كمب ديفيد(ّ
ّكان الجيل الفتي في السبعينيات  ّ ّ يعيش ما يشبه صحوة الموت دون أن يدري، كان يوهم نفسه أن الهزيمة التي حدثت في - جيلنا نحن -ّ ّ مؤقتة، وأنها 1967ْ ّقد تشكل ّ

ّقاعدة أو منطلقا إلعادة الثقة بالنفس وإحراز النصر ّ ّ ّهذا على الصعيد العربي العام، أما على الصعيد الخليجي فإن السبعينيات هي مرحلة االستقالل وتشكل الدول . ً ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ ّ
  .ّالحديثة وبناء مؤسساتها

 
ّلكن عبد الناصر قد رحل والنظام الذي أقامه تعرض لنكسة بع ّ ّ ّيدة النتائج، لذا انخرط هذا الجيل، جيل السبعينيات في حركة واسعة تطالب بالحرب ضد إسرائيل للثأر ّ ّ ّ ّ ّ

ّللكرامة الوطنية واستعادة المحتل من األراضي، كأن هذا الجيل الذي طمح للقطيعة مع الواقع حمل كل ما في هذا الواقع من مثالب، فلم يجد أولئك الحالمون من أبناء  ّّ ّ
ْ الجيل سوى الشعور بالغربة وسط القوى التي عدت نفسها بديال للهزيمة حين وجدوا أن غالبية أفراد هذه القوى تبحث عن حل لذواتها العاطلة بعد أن أدركت البون هذا ّّ ّ ً ّ

  .ّالشاسع بين الحلم وبين الواقع، بن المرتجى والممكن
 

ّفبعد العام الدراسي األول في القاهرة، أتيت البحرين لقضاء عطلة الصيف.  اعتقالي ومحاكمتيًتشاء األقدار أن يكون جمال عبدالناصر بالذات سببا في ّ ّ فعدت لمجلتي . ّ
ّ، التي كنت أعمل فيها قبل التحاقي بالجامعة، وأذكر أن أول عدد نشرت لي فيه مقالة )صدى األسبوع(األثيرة   كان هو العدد األخير للمجلة في ذلك - بعد عودتي -ّ

  .ّيف، حين أوقفت بقرار إداري من وزارة اإلعالمّالص
 

ّلم يكن مقالي هو السبب في ما حدث، ولكنه، مع ذلك، أدرج ضمن األسباب التي أدت إلى إيقاف المجلة ّ ّ ّعهد عبدالناصر محور صراع اليمين : "كان عنوان المقال. ّ
ّوالصحفية الدائرة في مصر خالل العام الدراسي الذي قضيته هناك، واستندت فيه إلى ما ينشر في ّ، وكتبته في حصيلة متابعاتي للمناقشات اإلعالمية "واليسار في مصر ّ ّ ّ ّ

ّوسائل اإلعالم المصرية، بينها كتاب للمرحوم فيليب جالب بعنوان ّفي إشارة ساخرة للحملة التي شنتها قوى اليمين المصرية ضد مشروع السد العالي " ّهل نهدم السد: "ّ ّ ّ
ّجوم على العالقات بين مصر الناصرية واالتحاد السوفيتي الذي مول بناء السد، كما أشرت إلى مسرحية فايز حالوةكمدخل لله ّ ّّ ّ ّ ّ، التي أدت تحية كاريوكا "يحيا الوفد:"ّ ّ

ّدور البطولة فيها، واندرجت هذه المسرحية أيضا في نطاق حملة التعريض بالعهد الناصري ّ ّ ً ّ.  
 

ّمكثت، يومها، في السجن أسبوعين أو ثالثة. الزميل إبراهيم بشمي وأنا: جرى اعتقالنا) عصدى األسبو(حين أوقفت  ّكانت تلك تجربة التوقيف األولى في حياتي، قبل . ُ
ّأن يطلق سراحي بكفالة مالية، ألمثل أمام المحكمة بتهمة كتابة مقال يعكر صفو العالقات بين البحرين ودولة عربية شقيقة، والمقصود  ّّ    مصرهناْ

 

 
 

  
 
 

 



  

  اليساري
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 اعباؤها ال تقل عن اعباء الرجل اليومية والحياتية، بل قد تفوقها في بعض . مرأة في أي مجتمع هي نصفه، وهي كذلك التي تنتج النصف األخرال
ه المجتمعات والحضارات، ولعل المرأة الكوردية هي واحدة من هذه النساء، فألن الكوردي في بيئته الفالحية مضطر للعمل اليومي الشاق ضمن بيئت

الجغرافية القاسية، فهو بحاجة ماسة إلى عون كل أفراد أسرته، وبخاصة زوجته، ومن هنا برزت وحدة وتماسك األسرة الكوردية، ومن خاللها بروز 
  . دور المرأة في األسرة والمجتمع الكوردي كأحد أقطاب التربية والتوجيه واإلدارة المنزلية واالجتماعية

  
عام (يقول فردريك ملنجن . اب الذين زاروا كوردستان في القرن التاسع عشر الذين أشادوا بدور المرأة وحريتها في الحياة االجتماعية الكورديةهذا ما عرفه الرحالة والكت

بالنسيج وحياكة الصوف والسجاد وهي الوحيدة المتخصصة . من بين الكورد تبرز المرأة الكوردية لتعمل كل شيء، فهي تهيئ الوجبات، وتهتم باألنعام، وتحلب القطيع): 1870
والفرش والخيام وبقية أنواع األنسجة التي تتباهى بها البالد، كما رأيت نساء تسوس الخيول، ويسرجن الخيول ألزواجهن، ومن خصالهن الرفيعة مشاطرة الرجال في الثبات 

ا عن البيت، الضيوف من دون أن تبدي ذلك االستحياء المزيف الذي تبديه نساء األقوام والقرار ومسؤوليات وواجبات القبيلة، وكان عليها أن تستقبل، في حالة غياب زوجه
بغي (ًأصبحت اللغة الكوردية، تبعا لذلك، تخلو من كلمة دالة على ) سون(ونتيجة لهذا الطبع الواضح والصريح، والحياة الحرة الطليقة كما يقول . األخرى المجاورة للكورد

prostitute (ة غريبة ال تتوفر إال في الحواضرألنها كلم.  
 

إن مقام النساء في كوردستان هو أفضل بكثير من مقام النساء في تركيا : ( بقوله1820أما مقام المرأة الكوردية في المجتمع الكوردي فقد قيمه الرحالة البريطاني ريج عام 
  .)رن من خضوع النساء التركيات خضوع العبيد ويحتقرنهنوإيران وأعنى بذلك أن أزواجهن يعاملونهن على قدم المساواة، إنهن يسخ

 
أن المرأة الكوردية تتمتع بشكل واضح بحرية أكثر من نساء الشعوب المجاورة للكورد : أما مكانتها المرموقة في المجتمع فقد أشارت إليها العديد من المصادر بما خالصته

ز المرأة الريفية منهن بقدرة بدنية عالية تمكنها من اإلتيان بأعمال ثقيلة، وهي في كل طبقات المجتمع تتمتع باحترام فهي ال تعرف الحجاب بل وتمتا. كالفرس والعرب والترك
  .وتتولى قيادتها بنجاح وكذلك بالنسبة للنساء الحضريات في مجاالت التعلم واإلدارة‘ فائق ويستمع لكالمها، فهي قد تتبوأ قيادة القبيلة

 
 فقد أوقع ذلك على الزوجة أعباء مسؤولية ،لطبيعية تضطر الرجل آلن يبقى معظم ساعات النهار في حقوله الجبلية أو في الوديان النائية بعيدا عن المنزلولما كانت الظروف ا

ليس ،  فخلق ذلك لها مكانة مرموقة ومتميزة،كل ذلك منحها ثقة الرجل المطلقة في تحمل مسؤولية البيت أثناء ساعات غيابه الطويلة,  فضال عن تربية األطفال،االقتصاد المنزلي
  .بل نالت احترام وطاعة كل أفراد أسرتها، في قلب زوجها وحسب 

 
كانت العائلة  (-: قائال1840 من خالل مراقبته لسلوك إحدى األسر الكوردية التي استأجر عندها غرفة لإلقامة عام يشير هوراتيو الى دور المرأة المحترم في األسرة الكوردية

رهن، مقارنة وقد بدا لي، من ذلك الحديث، المكانة السامية للنساء الكورديات داخل أس, بادل الحديث الشيق طوال المساءالكوردية التي تسكن الغرفة في الجانب اآلخر من البيت تت
 إحدى ظواهر الشرق النادرة التي ذكرتني بالعالم الغربي، واعني بذلك وبشكل خاص، حريتهن وتصرفهن  ، والتي مثلت لدي في الحقيقة،ا في العائالت التركية والفارسيةبمكانته

ن يبدو لي على الدوام وجود ثقة متبادلة وتعاطف كامل بين أهل الدار في وكا. العائلي غير المتكلف في تبادلهن الحديث مع أزواجهن بشكل متساو وأحيانا بكبرياء سلطوي
ولما حان وقت سفري قدمت أجور الخدمة لصاحب الدار لكنه سلم النقود في الحال لزوجته، ففي مثل هذا السلوك الراقي . المجتمع الكوردي أكثر مما عند جيرانهم المحيطين بهم

  ). عند ذلك الرجل أمين صندوق لتلك األسرة الكوردية فأن الزوجة كانت تمثل،الذي لمسته
 

وان مشاركتها في القتال ليست بظاهرة غريبة ، والمرأة الكردية، ان سمح لها، فهي أيضا مقاتلة من طراز خاص وغير هيابة وملهمة للروح الحماسية ألخيها الرجل في المعارك
سمحت هذه الحكومة الكوردية للنساء الكورديات باالنخراط في القتال مع أزواجهن ضد ) 1794 -1750(ية في إيران ففي عهد الحكومة الزندية الكورد. في التاريخ الكوردي

 وقد استمر دور النساء في هذا المجال بين صفوف الحركة القومية الكوردية حتى الوقت.  بغية زيادة عدد المقاتلين،الهجمات التي كانت تتعرض لها دولتهم من قبل األفغان
  .الحاضر واثبتن جدارة وكفاءة متميزة

 
، صحيح ان المرأة الكوردية هي األخرى تشكل نصف المجتمع الكوردي، لكنها في نفس الوقت هي التي تنجب النصف اآلخر وتربيه، وبذلك تكون المرأة مما تقدم يمكن القول

تى في أوقات األزمات والحروب، ففي الوقت الذي يخوض فيه زوجها، أو أبوها، أو أخوها القتال الكوردية في واقع حال المجتمع الكوردي وتطوره إحدى دعائم ذلك المجتمع ح
لصد العدوان، تكون هي األخرى قد اتخذت من الكهوف، أو المنعطفات الجبلية، أو الحفر الكبيرة بيتا لها وألبنائها متحملة مسؤولية شؤونهم جميعا لتضمن بذلك المعنويات العالية 

وبذلك . بلية أكثر أمنا ومنعةي ساحات الوغى ولتضمن له االطمئنان على سالمة أهله وعرضه لحين انفراج األزمة بالنصر أو باالنسحاب من ذلك الموقع إلى مواقع جللرجل ف
ها الخاصة، وبتحديها ،وبصمودها الذي ال يقل  وبذلك فهي األخرى مناضلة واجهت األزمات بطريقت،تصبح معاناتها، في األزمات القومية، ال تقل عن معانات أخيها ألرجل

  جدارة عما يمتاز به الرجل الكوردي
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   صعود (صدر في بغداد قبل فترة كتاب بعنوان
طارق .للبروفيسور د) الحزب الشيوعي العراقي وانحداره

يوسف اسماعيل عن جامعة كامبريدج في نيويورك 
وترجمة االستاذ عمار كاظم دمحم بترخيص خطي من 
المؤلف والجامعة وباشراف السيدين ماجد عالوي 

اب باالنكليزية  علما ان عنوان الكت،وحسين علي حاجي
 The Rise and Fall of the( هو 2008الصادر في 

Communist Party of Iraq ( وتعني) الصعود
 وبرغبة الجميع ،)والسقوط للحزب الشيوعي العراقي

للتخفيف من حدة العنوان وقساوته بالنسبة للقارئ العربي 
صعود (والعراقي خصوصا، اصبح العنوان بالعربية 

   .)لعراقي وانحدارهالحزب الشيوعي ا
  

الكتاب بأربعة مقدمات االولى للمترجم والثانية للفقيد 
حسقيل قوجمان ومقدمتين للمؤلف للطبعتين االنكليزية 

  .والعربية
 

 / 9 / 24مقدمة قوجمان عبارة عن مقال نشر بتاريخ 
 وهي عرض للكتاب بطبعته االصلية باالنكليزية، 2009

لكتاب بعد استعراض لما ال يخفي فيها قوجمان اعجابه با
كتب عن تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ومالحظاته 

أول : [...  يصف قوجمان الكتاب بانه.حول تلك الكتابات
تاريخ للحزب الشيوعي العراقي يمكن ألي قارئ مهما 
كان موقفه السياسي أن يستفيد منه، الستخالص ما حدث 

الستاذ ان ا. تاريخيا وليس آراء من كتب هذه األحداث
. طارق حدد بحثه في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي

لذلك ال يمكن ان يجد القارئ فيه تاريخ الحركة الشيوعية 
فليس خافيا على االستاذ طارق وجود أحزاب . في العراق

ومنظمات عديدة في العراق تدعي الشيوعية 
ان الكتاب : [... ويضيف في مقطع اخر] ...والماركسية

كتاب عن تاريخ الحزب الشيوعي في رأيي أفضل 
العراقي تعبيرا صادقا وحبذا لو امكنت ترجمته الى 
العربية لكي يكون أقرب الى العراقيين الذين يهمهم تاريخ 

 ويرى السيد قوجمان ان المؤلف كتب .. ...]هذا الحزب
بحياد تام دون ان يطرح أي رأي او موقفا شخصيا وانما 

قف والسياسات بكلمات عمل على تقديم االحداث والموا
مقتبسة من اشخاصها او مصادرها، ولنا تحفظ بسيط في 

  .ذلك
 

اعتمد المؤلف في كتابه هذا على الكثير من الكتب ومنها 
المذكرات والوثائق والجرائد باالضافة الى مقابالت 
اجراها مع عشرات االشخاص من الشيوعيين وغيرهم 

مؤلف، منذ وعلى مدى عقود من الزمن، او كما يشير ال
، بعد ان شاهد أجساد 1949اعدام قادة الحزب في شباط 

لشيوعيين تم شنقهم وهم معلقون في الشارع وحواره مع 
ذهبت الى المنزل حينها، وقمت : [... والده حول ذلك

، وقد فعلت ذلك قطع قصاصات من الجرائد ذلك النهاب
   .] ذلك التاريخ في محاولة لكي أفهميوميا منذ

  
ابالت التي اجراها المؤلف، وقد تعتبر مهمة او ومن المق

مقابالت مع الشهيد ) الحصرعلى سبيل المثال ال (نادرة 
، عاصم فليح اول سكرتير 1959الخالد سالم عادل 

، زكي خيري 1973، حسين الرحال 1959للحزب 
، داود الصايغ 1988، ذي النون ايوب 1987و 1976
، الشهيد خالد 1960، الشهيد عبد الخالق البياتي 1967

، 1971 الرزاق د، عارف عب1965) ظافر(احمد زكي 
، نجم 1990، سليم الفخري 1971صبحي عبد الحميد 

 وغيرهم 1974ومع صالح مهدي عماش  1982محمود 
  . اخرين

  
ورغم انه كتب قبل كتابه هذا كتب عن الشيوعية في 

  المــــفي العة ـــة الشيوعيـــمصر وسوريا ولبنان والحرك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ان اهمية الشيوعيين : [...  العربي ولكنه يشير الى
العراقيين ال تكمن بأية درجة في حجم السلطة التي حازوا 
عليها، بل انها تكمن باألحرى في برنامج العمل الذي 

ثير من وضعوه لآلخرين كي يتبعوه، ألنهم كانوا في ك
األحيان الصوت الوحيد الذي تحدث للجماهير وللغالبية 

وبفضل حيوية الشيوعيين . العظمى من الشعب
والتزامهم، فقد كانت تنشر بقوة حلولهم، التي تعبر عن 
وجهة نظرهم، للمشاكل التي كانوا هم فقط من يهتم بها 

...[.  
 

الكتاب مقسم الى سبعة اقسام، حسب مراحل زمنية 
  .همة في تاريخ الحزبومحطات م

 
القسم االول حول اصول واسس الحزب، يتناول فيه * 

بداية تسرب االفكار الماركسية واليسارية الى العراق، ما 
قبل حسين الرحال ومجموعته والتي تعتبر التحدي االول، 
ودور اسرى الحرب لدى الروس من العرب والكرد 

 فبدأوا والذين عوملوا بشكل جيد بعد الثورة الروسية،
بنشر بعض االفكار الثورية الغامضة بعد عودتهم الى 
العراق واطلق عليهم اسم البالشفة، وكان بعض العلماء 
من الشيعة يعتقدون ان البالشفة يميلون بشكل ايجابي نحو 

  . االسالم
  

ويستمر الكتاب باستعراض احداث تلك المرحلة حتى 
حزب والدة المنظمات الشيوعية المبكرة وتشكيل ال

 وأسماء الرعيل 1934 اذار 31الشيوعي العراقي في 
االول من الشيوعيين العراقيين، مرورا بفهد وسفره الى 
االتحاد السوفيتي لغرض الدراسة واالعداد الحزبي 
وعودته إلعادة بناء الحزب ومواجهة االنشقاقات 

 1944والتمردات ضد قيادته للحزب والكونفرنس االول 
 حتى اعدامه مع حازم وصارم 1945والمؤتمر االول 

 14 وصوال الى ثورة 1949ويهودا صديق في شباط 
  . 1958تموز 

  
وفي لقاء للمؤلف مع عاصم فليح المعروف بقلة لقاءاته 
واحاديثه عن دوره الحزبي، يجيب فليح على السؤال 
االزلي للشيوعيين العراقيين حول اسباب اختياره 

افحة االستعمار لجنة مك(سكرتيرا للحزب او للجنة 
وكان اختياري سكرتيرا يستند الى : [...قائال) رواالستثما

حقيقة إنني كنت حرفيا، وكنت االقرب من بين المجموعة 
كان الغرض من تنظيم اللجنة بدء العمل . الى صفة العامل

وتم اختيارنا كأعضاء لكوننا . الشيوعي الجاد في البالد
اول سكرتير وهكذا كنت . أشخاص ذوي توجهات نشطة

جنتنا هي اللجنة للحزب الشيوعي العراقي وكانت ل
   .]المركزية االولى

  
ختاما لهذا القسم ال بد من االشارة الى ان المؤلف خاض 
في مرحلة قيادة الشهيد سالم عادل للحزب قبل ثورة 

 ودوره المهم والواضح في تلك المرحلة من 1958تموز 
 ظروف استالمه  ولكنه تجاوز،خالل لقاءات مع رفاقه

لمركز السكرتير االول للحزب من حميد عثمان، ومر 
عليها مرور الكرام، وهي حلقة مفصلية مهمة في تاريخ 
الحزب كثيرا ما يثار الجدل حولها، وخصوصا انه التقى 
مع الشهيد والكثير من الرفاق المعاصرين والعاملين معه 

  .في تلك الفترة
 

 في السياسة العراقية، القسم الثاني حول صعود الحزب* 
 تموز ومواقف 14يتناول فيه تسييس الجيش وثورة 

الحزب بعد الثورة ودور كتلة االربعة وانهيارها حتى 
 8سقوط عبد الكريم قاسم في انقالب البعث االسود في 

 وحركة الثائر حسن سريع في معسكر 1963شباط 
  .الرشيد وقطار الموت
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ب، ورد القاعدة آالقسم الثالث حول ما يسمى بخط * 
الشعبية عليه واستجابة قيادة الحزب للتوترات الداخلية 
ومحاولة امتصاصها، ومن ثم انشقاق الحزب في ايلول 

 وتشكيل جناح القيادة المركزية بزعامة عزيز 1967
الحاج، واطالق الكفاح المسلح في اهوار الجنوب بقيادة 
الشهيد خالد احمد زكي والمواجهة مع البعث بعد 

 تموز 30 ــ 17استحواذه على السلطة مجددا في انقالب 
1968.  

 
جناح اللجنة (القسم الرابع حول تحالف الحزب * 

مع البعث في ما يسمى بالجبهة الوطنية ) المركزية
والقومية التقدمية بعد مخاض عسير، مشيرا الى الدور 

كان المكتب : [... ادي لعزيز دمحم في تمرير التحالفالري
م منقسما . للحزب الشيوعي العراقي ــ لالسياسي

فبأول تصويت للمكتب . بالتساوي تقريبا بشأن الجبهة
صوت سبعة ) ح.خ/ المقصود اللجنة المركزية (السياسي 

لصالح االنضمام بضمنهم السكرتير العام فيما عارض 
لكن السكرتير العام أصر على تصويت ثان والذي . ثمانية

 دون ان ،]ة لعرض البعثشهد تحوال لصالح االستجاب
ثم انعقاد المؤتمر الوطني . يغفل دور االخرين وموقفهم

 والذي شهد انتخاب اكبر 1976الثالث للحزب في ايار 
لجنة مركزية للحزب على مدى تاريخه النضالي 
والمكونة من أربعة وأربعين عضوا وعضو مرشح للجنة 

ل المركزية، ويشير المؤلف الى االجواء التي سادت خال
جلسات المؤتمر بسبب تحكم عزيز دمحم بالمداوالت 
وتنسيق جدول االعمال والسيطرة الدقيقة على الخطب 

عبد الرزاق (الفردية وتهذيبها من قبل احد اعضاء بطانته 
، واسكات وتجاهل ممن اصروا على التحدث )الصافي

ارتجاال اذا كان من المتوقع منهم انهم سيقومون بانتقاد 
  .  او سياسات الحزب الرسميةتحالف الحزب

  
ثم يطرح المؤلف معلومة مهمة تدون للمرة االولى 

، حصل عليها المؤلف من خالل اللقاء مع )حسب علمي(
احد الكوادر المتقدمة بالحزب وبإثبات اثنان من اعضاء 
القيادة، تشير المعلومة الى ان احد االصدقاء المقربين 

ن انتخابه من ضمن والموثقين لعزيز دمحم تم االعالن ع
القيادة كونه عضو مرشح للجنة المركزية ولم يكن في 
قائمة الترشيحات، ومررت تلك الحالة وبصمت، رغم ما 
تحمله من تجاوز صارخ للنظام الداخلي والعمل الحزبي، 
ليؤدي هذا التجاوز الخطير إليجاد بؤرة زعامة لمافيا 

 وهجرة المنافي وتجار العمل السري بعد انهيار الجبهة
الحزب للخارج، وعموما فان تلك البادرة مهدت لبادرة 
أخطر منها حينما طلب عزيز دمحم من مندوبي ما يسمى 

 في كردستان، تخويله الختيار 1985بالمؤتمر الرابع 
عشرة رفاق كأعضاء للجنة المركزية وبشكل سري ومن 
الرفاق العرب حصرا للعمل في الداخل وبحجة تسوية 

ب القومي في تشكيلة قيادة الحزب، فحصل معضلة التناس
على التخويل واختار عشرة رفاق من بطانته، منهم 
المعترف ومانح البراءة ومعطوب السيرة وربيبة الزعيم 

ويستمر هذا القسم في تناول انقالب البعث على . النبيل
الحزب وبدء هجمة دموية شرسة، ويختتم بالبعد العام 

  .لسياسة ومواقف الحزب
 

هذا القسم وفي فقرة البعث ينقلب على الحزب في 
م، حصل إلتباس للمؤلف حيث .الشيوعي العراقي ــ ل

يكتب عن القبض على عدد من الشيوعيين المشتبه بهم 
والمتعاطفين مع الشيوعيين في الجيش واعدامهم جميعا 

 رغم مناشدات الزعيم السوفيتي 1977 ايار 19في 
من االعدامات بعد برجنيف، ونفذ البعث جولة اخرى 

ثم بعد عدة سطور يشير الى االجتماع الموسع . عشرة ايام
، ونشر 1978للجنة المركزية للحزب في الثاني من اذار 

تقرير عن هذا االجتماع في احتجاج على حملة القمع ضد 

 ثم يشير .ء الحزب باإلضافة الى مسائل اخرىاعضا
بطا في الكاتب الى القاء القبض على واحد وثالثين ضا

في حين .  وقد اعدم هؤالء الضباط فيما بعد1978 2ت
 1978الذي حصل، بعد اجتماع اللجنة المركزية في اذار 

وما حمل التقرير الصادر من هذا االجتماع من نقد للنظام 
بسبب شدة الحملة القمعية على رفاق الحزب واصدقاءه، 

تي امتعض النظام بشدة من هذا التقرير وجعل منه القشة ال
قصمت ظهر البعير في ملف انهاء الجبهة والعالقة مع 
الشيوعيين وضربهم، فوجه النظام انذار للحزب بسحب 
التقرير والتراجع عنه، وعندما رفض الحزب سحب 

وليست ( 1978التقرير والتراجع عنه قام النظام في ايار 
باعدام مجموعة من )  كما يشير المؤلف1977في ايار 

 او شيوعيين ،ق الحزب او اصدقائهمالمعتقلين من رفا
قطعوا عالقتهم بالحزب بعد التحاقهم بالخدمة العسكرية 
االلزامية، ومنهم من كان شرطيا وصديق للحزب او دفع 

 كان النظام قد اعتقلهم وجمعهم .يوما ما اشتراكا للحزب
لمثل هذا الموقف، وبعد عدة ايام اعدم وجبة اخرى منهم 

 شخصا بينهم ضابط 31دام بهم ليبلغ عدد المنفذ االع
واحد شاب برتبة صغيرة، جرت عدة محاوالت إلنقاذه 

   .ولكن دون جدوى
  

ومع تأزم الموقف بين الطرفين واشتداد حملة القمع 
والتسقيط واالعدام، عمل النظام على اعتقال عدد من 
الشيوعيين، كوادر في الحزب ومنهم من كان محسوب 

وما ما ضباطا في الجيش على القيادة، الذين كانوا ي
العراقي واستقالوا او طردوا، وتمكن الحزب من تخليص 
البعض وقبل االعتقال بإخفائهم او سفرهم للخارج، اما 
الضباط المعتقلين فمنهم من اعطى تعهدا بعدم العمل ثانية 
في تنظيمات الحزب الشيوعي، وتم اطالق سراحهم مع 

م احد منهم، خالف صدور عفو من النظام، وبالتالي لم يعد
االلتباس الذي وقع فيه مؤلف الكتاب واختلط االمر عليه 

  . 1978بين هؤالء الضباط ومن اعدم في ايار 
  

وفي تلك االحداث المهمة فات على المؤلف ان يشير الى 
ان سكرتير الحزب عزيز دمحم سافر الى خارج العراق في 

 وبعد اجتماع اذار بحجة المشاركة في 1978نيسان 
مؤتمر للحزب الشيوعي اليوناني ولم يعد بعدها للعراق، 
كعادته في االزمات والمنعطفات الحادة، راميا بكاهل 
المسؤولية وعبئها على اكتاف االخرين، وهنالك من 
البطانة من غطى على هذا الهروب المنسق، بالقول ان 
القيادة بلغت عزيز دمحم بعدم العودة لخطورة الموقف، 

سكرتير الحزب وحتى ال تتكرر مأساة وللحفاظ على 
 في تصفية السكرتير، ولكن شتان بين 1963 و1949

الشهداء االبطال فهد وسالم عادل والسكرتير االنبطاحي 
  .واالنهزامي عزيز دمحم

 
القسم الخامس حول اعادة احياء جناح القيادة المركزية * 

ح في اعوام السبعينات وااليديولوجية االساسية لهذا الجنا
في وضع فكر القيادة ) ابراهيم عالوي(ودور نحم محمود 

ثم يعود الى االجتماع الموسع . المركزية وخطها العام
 والذي اعقب 1959للجنة المركزية للحزب في تموز 

االحداث الدامية في العراق في ذلك العام، مؤامرة 
الشواف في اذار، والمسيرة المليونية التي قادها الحزب 

ن آيار التي طالبت الجماهير فيها بمشاركة في االول م
الحزب الشيوعي في الحكم، واحداث كركوك في تموز، 
وممارسات المقاومة الشعبية، وتأثير كل ذلك على 
الحزب وسمعته، واستغاللها من قبل الخصوم السياسيين 
وعالقته مع عبد الكريم قاسم، حسب وجهة وتحليالت 

  .حمودالقيادة المركزية وزعيمها نجم م
  

 ثم يتناول مؤتمر االحزاب الشيوعية العالمية في موسكو 
 ومشاركة الحزب فيه وتدخل 1960تشرين الثاني 

السوفييت لحرف الشيوعيين العراقيين الى جانبهم بعد ان 
تفجر الصراع بين الحزبين الشيوعيين السوفيتي 
والصيني، واعتبرت تحليالت القيادة المركزية اجتماع 

ة لفرض الخط التحريفي على االحزاب موسكو مناور
الشيوعية وعزل معارضي هذا الخط، وفرض الخط 
الداعي الى القبول بقيادة البرجوازية الوطنية للثورة 

طريق (والتنازل عن قيادة الطبقة العاملة وفرض شعاري 
، وان )لالرأسمالي والديمقراطية الوطنيةالتطور ا

راقية والمحافظة خروشوف يدفع باتجاه تصفية الثورة الع
على مصالح االمبريالية الغربية عربونا لنجاح مباحثاته 
مع الواليات المتحدة في زيارته االولى حول ازمة برلين 

وان قيادة الحزب الشيوعي العراقي كانت . القائمة حينذاك
ساذجة للغاية، كي تدرك انها استغلت من قبل السوفييت 

 محمود في كتابه بهذه الطريقة، كما في وجهة نظر نجم
  .)المقايضة(
 

ثم يتناول صورة لضحية تعذيب من القيادة المركزية، 
والمتمثل بما تعرضت له المناضلة هيفاء زكنة من تعذيب 
واهانة وتجاوزات اخالقية في قصر النهاية، حيث اعتقلت 
مرتين، استجوبها المجرم المقبور ناظم كزار بنفسه وهي 

ى توقيع افادة رخيصة تقف عارية امامه، واجبرت عل
ومبتذلة وتافهة وواضح بشكل صارخ مدى التلفيق 

انين واالفتراء بها، لتشير الى مدى ضحالة السج
... اني الموقعة أدناه : [وجريمتهم النكراء، كتب فيها

... واعتقلت في ... انضممت الى الحزب الشيوعي في 
وعثر في غرفتي على رمانات يدوية ومتفجرات 

أعترف . النظام الثوري والجبهة الوطنيةوكراسات ضد 
بكامل ارادتي أنني لم أنضم الى الحزب ألسباب سياسية 
بل لمقابلة الرجال وممارسة الجنس مع اكبر عدد ممكن 

لقد كانت عالقتي غير أخالقية، وأعترف انني . منهم
وأوكد أنني لم أكن عذراء حينما ... مارست الجنس مع 
ملت جيدا من قبل قوات قد عوو. دخلت قصر النهاية

   .]األمن
  

وامعاننا في غبائهم، اجبروها على تسجيل ما كتبته 
وقد دونت المناضلة هيفاء زنكنة كل ذلك وبكل . صوتيا

شجاعة وجرأة ومصداقية وثقة عالية بالنفس في كتابها 
دار الحكمة / الصادر في لندن ) في أروقة الذاكرة(

) ير في المغفرةلدرء التفك(، وقالت انها تكتب 1995
الى بلد ما (ولمنعها حتى من مجرد التفكير في العودة 

 تحية لتلك المناضلة .)الوا يمارسون فيه طقوسهم المقيتةز
اشباه رجال انبطحوا في اول الرائعة والشجاعة وسط 

ثم يعرج المؤلف على الكونفرنس الثالث للقيادة . منعطف
غة  ودوره في تشكيل صيا1974/ 1المركزية في ك

ايديولوجية واضحة توفر األسس الفكرية للحزب 
م للعقدين التاليين، وكانت دليال على قيادة .الشيوعي ــ ق

ثم عرض  .محمود ورؤيته االيدلوجية البارعةنجم 
لنظريتي المشترك والمقايضة كما ترد في إصدارات 
القيادة المركزية من مؤلفات سكرتيرها نجم محمود 

رية االمريكية من لى االمبراطووموقف وردود القيادة ع
  . ولحد االن1990

 
يالحظ في هذا القسم من الكتاب مدى انحياز او تأثر السيد 
طارق يوسف باتجاه القيادة المركزية وفكرها المتمثل 
بآراء وتحليالت السيد نجم محمود، حيث أسهب طويال 
في تلك التحليالت، وباعجاب واضح بجناح القيادة 

، وال سيما من )نجم محمود(يم عالوي وسكرتيرها ابراه
خالل مؤلفي المشترك والمقايضة، وهو ما يخالف رأي 

  .الخرين كون المؤلف كتب بحياد تاما
 

) ؟األزمة ــ تفكك أم تجدد(القسم السادس والذي بعنوان * 
يخوض فيه حول الحزب الشيوعي وكردستان، والمؤتمر 
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، وما حدث فيه من 1985) سيء الصيت(الرابع 
خروقات وتجاوزات، اغلقت كل منفذ للعودة للجادة 
الوطنية والشيوعية الحقة ومهدت لالنزالق ببقايا الحزب 

وتزايد المجاميع والمنظمات المختلفة مع . نحو الهاوية
القيادة التقليدية والخائبة، والموقف من البيريسترويكا، ثم 

، وانشطار 1993التحضير للمؤتمر الخامس للحزب 
، وحول السكرتير ى حزبين عراقي وكردستانيالحزب ال

لقد كان حميد مجيد موسى حليفا : [... الجديد اشار الى
، مرورا بالموقف ]لصا، ان لم يكن تابعا لعزيز دمحممخ

الدولي والجبهة العربية والمستوى المحلي، ويتوقف عند 
 والذي 1997االرتباط الكردي والمؤتمر السادس للحزب 

انتخبت اللجنة المركزية والمكتب [... : كانت من نتائجه
السياسي اخيرا، واعيد تاكيد حميد مجيد موسى كسكرتير 

غير ان الفرع الكردي للحزب الشيوعي . عام للحزب
العراقي ــ اللجنة المركزية اصبح في الواقع مركز 
السلطة الحقيقي، وغدت بقية فروع الحزب مجرد ذراع 

نشاط جدي، بما في ذلك فاذا كان هناك أي . للفرع الكردي
عقد مؤتمر، الذي كان يجب ان ينعقد في العراق، كان 

دية وتحت وصاية يرغم على ان يكون في المنطقة الكر
، ثم الحزب واالحتالل االمريكي ]...الفرع الكردي 

والمشاركة في مجلس الحكم، وبصدد ذلك اشار الى 
 اجتماع السكرتير العام مع بعض المسؤولين في الحكومة

االمريكية خالل زيارته الى واشنطن في اواخر تشرين 
، حيث بدا التعبير عن انتقادات القاعدة 1999الثاني عام 

وبرز هذا االستياء بشكل واضح . الحزبية ضد هذا التوجه
 مع اعادة ظهور كادر الحزب الشيوعي 2003في عام 

العراقي كقوة شيوعية زائفة في العراق ضمن سياق 
وبذلك نجح الحزب في تامين مكان . ريكياالحتالل االم

لنفسه في الحكومة العراقية المؤقتة، لكنه انفصل عن 
  . جذوره الشيوعية وقطاعات السكان التي ادعى انه يمثلها

  
ويستعرض قبلها واقع الحزب قبل االحتالل والمؤتمر 

، وفي ذلك االنحدار القاسي للحزب يتساءل 2001السابع 
ن خالل سؤال، االشتراكية الى عن مصير االشتراكية م

؟ وينهي هذا القسم بالمرور على الحزب الشيوعي أين
العراقي ــ الكادر، هذا الجناح الذي اشار في احد نداءاته 

حينما انضم حميد مجيد موسى الى مجلس الحكم، فقد [... 
دارة قوات فعل ذلك بعدد من الشروط المسبقة طرحتها ا

ه ال يمثل الحزب الشيوعي  ان :االحتالل تضمنت ما يلي
بل الطائفة الشيعية، كما يجب على الحزب الشيوعي 
العراقي اعادة صياغة برنامجه وازالة اية اشارات الى 

)) االستقالل الوطني((و )) االمبريالية((و )) االستعمار((
  ....]واية اشارات اخرى مماثلة )) الدفاع عن الوطن((و 
 

نتاج عام لمجمل ما عرض القسم السابع واالخير كان است
في الكتاب، من نشاط طليعي للحزب وحتى االنتهازية 
الذيلية، وحتى السقوط المدوي للحزب، او باألحرى لقيادة 

أمريكي بعد سلسلة من  -الحزب بالمستنقع األنكلو
المواقف االزدواجية، فقبل االحتالل كان هنالك موقف 

خل ظاهري، معلن للحزب في أدبياته، مناهض للتد
االجنبي وان كان بلهجة مخففة، وموقف اخر، بدفع غير 
نبيل وذو مدى قذر، من زعيم مافيا المنافي وتجار العمل 
السري، موقف مؤيد لالحتالل وداعم له يمثل الموقف 
الحقيقي لقيادة الحزب، توج بزيارة سكرتيره الى واشنطن 

مسؤولين عن الملف العراقي وتنسيق  ومقابلة ال1999
المواقف، وبعد االحتالل، جاءت نتائج هذا االنبطاح امام 
البلدوزر االمريكي بمشاركة السكرتير في مجلس الحكم 
وبطريقة مذلة، حيث حسب على المكون الشيعي ضمن 
نظام المحاصصة الطائفية في تشكيل المجلس، وبعد ان 

ذ االفكار الشيوعية تيقنوا من انهم اختاروا شخصا نب
الخاطئة من اساسها حول كيفية ادارة االقتصاد، على حد 
تعبير بول بريمر الحاكم المدني االمريكي للعراق بعد 

االحتالل، وهنا بدأت قيادة الحزب باالتساق تماما مع هذا 
الموقف الجديد القديم، في التثقيف بهذا االتجاه وانهكت 

حفاظ على ماء الوجه، ان نفسها في ايجاد المبررات له لل
تبقى منه شيء، وسارت في طريق تهذيب وتخفيف كل ما 
يخالف هذا النهج في سياستها وبرامجها الحزبية، وهكذا 
تم تدجين قيادة الحزب الشيوعي العراقي، بوضعها 
ببساطة بين خيارين ال ثالث لهما، اما الدكتاتور صدام 

ي، وسقط أمريك -حسين وطغيانه او االحتالل االنكلو
ومن هنا . الهدف في الفخ ان لم يكن قد سعى له سعيا

في عنوان كتاب دكتور طارق يوسف ) Fall(جائت كلمة 
العراقي بعد اسماعيل لتشير الى سقوط الحزب الشيوعي 

  .صعوده الذهبي السابق
 

 صفحة من القياس 638وقبل الختام، الكتاب جاء بـ 
دقة ومحايدة الوسط، ليمثل محاولة رائعة ومميزة وصا

الى حد ما، في رحلة تدوين تاريخ الحزب الشيوعي 
العراقي، التي تعثرت كثيرا في الوصول الى الكمال او 
اشباهه مع كل المحاوالت السابقة وما شابها من تحفظات، 
منها كتابات االجهزة االمنية بكل اشكالها والدس الواضح 

ي فيها، رغم ما لديها من وثائق وملفات تحقيق تغن
كتاباتها، وكذلك كتابات الوسط الحزبي التي طغت عليها 
الوصاية والتحفظات الحزبية والعالقات الشخصية 
والنفس األمارة بالسوء، اما الدراسات االكاديمية فرغم 
أهميتها ولكنها عانت من صعوبة الحصول على المصادر 
والوثائق وضوابط الدراسة االكاديمية التي قلصت وبترت 

ن المعلومات، وروح الشباب للباحثين التي شكلت الكثير م
حاجزا ضبابيا بينهم وبين عقود مختلفة لم يعاصروها، 
وكان كتاب حنا بطاطو األبرز بين كل تلك المحاوالت 
قبل صدور كتابنا هذا، رغم غرق بطاطو باالحصائيات 
المذهبية والطائفية لقادة وكوادر الحزب، يضاف الى ذلك 

ادة الحزب ورفاقه السابقين والحاليين، مذكرات وكتابات ق
العالية، ) األنا(وان كان غالبيتها تعاني من حالة 

والمزاجية في اختيار محطات معينة واثرائها بالتفصيل 
وتجاوز محطات اخرى او المرور عليها مرور الكرام 

  . اهميتها لسبب او اخررغم
 

ذ ختاما البد من االشادة بالدور الرائع للصديق االستا
عمار كاظم دمحم لجهده في ترجمة الكتاب بطريقة احترافية 
وامينة، والعودة الى غالبية المصادر التي اقتبس منها 
المؤلف ومطابقتها، لتجاوز مطب المرادفات اللغوية، 

ذا الجهد والنفس فألف تحية وتقدير عالي له على ه
     .الطويل والمتأني
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 مدخل:  
 
ثاني اهم , اسمه اليهودي شاول : بولس الرسول -

شخصية في الديانة المسيحية على االطالق بعد المسيح 
 .ورسائله تمثل حجر االساس في العديد من الكنائس 

هو معاوية بن ابي سفيان كبير بني امية : معاوية  -
سالم السياسي ومؤسس الدولة االموية التي ومؤسس اال

 .ازاحت كلمة االسالم الى االبد
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

عاش بولس الرسول في ذات الفترة التي عاشها المسيح 
هو ,ولكنه لم يصدقه او يقتنع بدعوته وعليه لم يلتقي به 

المسيح اكثر من مرة طائفة يهودية لعنها (من الفريسيين 
ًكان متشددا لدرجة انه اعتبر المسيحية ) 14:36-23متى 

حركة ضالة ولكنه بعد ذلك اصبح من اهم الشخصيات في 
كان , المسيحية وتمثل كتاباته الجزء االكبر من االنجيل 

كما هو معرف , يقول بأنه الرسول الثالث عشر للمسيح 
ًهناك اثنى عشر تلميذا للمسيح جندهم لحمل رسالته 

بعد , ه وكانوا معه منذ البداية وكانوا شهود على معجزات
هم بالسم فاذهبوا وتلمذواجميع االمم وعمدو(ذلك قال لهم 

  .28:19متى ) الرب واالبن وروح القدس
 

اما العهد ... يتكون االنجيل من العهد القديم والعهد الجديد 
كتاب الديانة اليهودية الذي يتكون ) التناخ(القديم هو 

) ًن اتناوله منفردا فيما بعديمكن ا( بدوره من عدة اقسام
اطلق المسيحيون عليه تسمية العهد القديم واضافوه الى 

السفر ( سفر 27يتكون من : اما العهد الجديد... انجيلهم 
منها االناجيل ) ًهنا بمعنى كتاب الحجم ليس ضروريا

يتكون السفر من مجموعة . االربعة واعمال الرسل 
صحاح تتكون من واال) االصحاح يعني فصل(اصحاحات 

مجموعة ايات لذلك عندما نستشهد بأيات االنجيل نكتب 
اوال اسم انجيل الرسول او رسالة ثم رقم االصحاح وبعد 

  .ذلك رقم االية
 

 27 سفر من اسفار االنجيل الـ13لقد كتب بولس الرسول 
او اكثر من العهد الجديد وهذا % 50تمثل اسفار بولس , 

المسيح ولم يسمع منه وال ًغريب جدا النه لم يلتقي ب
االكثر غرابة ان تعاليمه التي وردت في اسفاره , حرف

  .اكثر بكثير من تعاليم المسيح نفسه
 

بعد موت او صعود المسيح قال شاول ان المسيح ظهر له 
 وهو نور ،على شكل نور في السماء او على شكل برق

 بذلك يكون قد اعتنق المسيحية وتلقى ،ًالمسيح طبعا
مع , لة التي سيحملها الى االمم االخرى دفعة واحدةالرسا

هذا النور االلهي نزلت على قلب وروح بولس الرسول 
الكلمات االلهية التي نقلها بكل امانة الى العالم عم طريق 

كلمات الرب هذه عبارة عن رسائل الى , الكتاب المقدس
اقوام ومناطق مختلفة منها رسالة الى اهل رومية ورسالة 

لى والثانية الى اهل كورنثوس والى اهل غالطية االو
  .وهكذا

 
ًتعتبر اراء بولس الرسول مهمة جدا للمسيحية بخصوص 

المهم في , وجود المسيح االزلي كذلك الختان والمرأة
موضوع بولس الرسول ان الكنائس المسيحية على 

 1اختالفها تتفق على اغلب رسائله وليس على جميعها
 مشترك بينها مما مكنه من وهو بذلك يكون عامل

الحصول على هذه المكانة في الديانة المسيحية والتي لم 
يحصل عليها حتى تالميذ المسيح او الذين صدقوه منذ 

  .البداية وتحملوا معه عناء الدعوة االولى
 
  
  

  .2ًاسمه مأخوذ من العواء تحديدا انثى الكلب عندما تعوي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لم يقتنع معاوية ومعه بني امية ان يخرج المجد والسيادة 
في الجزيرة العربية من بني امية وتذهب الى بني هاشم 

 ،بالرغم من تقاسمهم المسؤوليات في مكة) ابناء العم(
  .ولكن يبقى الشعور بالتفوق لدى بني امية اقوى

 
لم يدخل االسالم ال هو وال ابيه حتى سقوط مكة بيد 

البعض يؤكد (ًبيتا امنا ) ابو سفيان(ين واعالن بيت المسلم
  ).ًان معاوية لم يدخل االسالم مطلقا

 
  
  

 ,)عمها وهااخو ،ابوها(مقتل اهل امه هند في معركة بدر 
كانت حاقدة بشكل غريب على االسالم وعلى رسول 

بعد ان ) كلة االكبادآ(ُاالسالم لدرجة انها لقبت بـ 
يش المسلمين وهو حمزة استأجرت شخص لقتل كبير ج
 وبذلك نشأ معاوية على ،عم النبي واكلت كبده بعد قتله

  .كلة االكبادآلقب ابن 
 

هروب اخته مع زوجها عبد هللا بن جحش االسدي مع 
بعد ذلك , مجموعة من المسلمين المهاجرين الى الحبشة

  .تزوجت الرسول واصبح اسمها ام حبيبة
 

كتبة (ون القرآن ًكان بعضا من شباب بني امية يكتب
 امية و كان شباب بن ...الذي يمليه عليهم الرسول) الوحي

لها حتى ان مات لم يقيستهزءون بالرسول ويكتبون كل
 هذا ما فعله عبد هللا بن السرح وهو .احدهم يقلد مشيته

هذا الواقع واالحداث التي شكلت ... اخو عثمان بن عفان 
  .عقلية معاوية

 قبيلته من الوصول الى مراكز استطاع بفضل مكانته في
ًمهمة في عهد الخليفة االول والثاني طبعا بعد موت اخيه 

اما في عهد الخليفة الثالث فقد حصل على امتيازات , يزيد
ًكبيرة جدا منها حكمه لجميع اراضي بالد الشام وما 

 وبذلك قد اسس قاعدة ً،يسمى لبنان واالردن حاليا
 الخليفة الرابع عريضة ستساعدة على الخروج على

والتمرد عليه والدخول في سلسلة من الحروب كانت 
  .بمثابة القشة التي قصمت ظهر االسالم

 
ًلم يكن معاوية شجاعا وال محاربا ولكن كان يربح في كل  ً

 هو وال مساعديه من استخدام اي ىإذ ال يتوان ،!مرة
 ولقد نقل لنا التاريخ .اسلوب رخيص للتغلب على اعدائه

اقل ما يقال عنها انها بال اخالق كأن يرى صديقه افعال 
 مومساعده عمر بن العاص وقد كشف عن مؤخرته اما

ية هذا الفعل  ومع ذلك يبارك معاو،علي بن ابي طالب
لو بيني وبين (اما مقولته الشهرة , ويعتبره فكرة سديدة

ما يشدوها ولشددتها عندما الناس شعرة الرخيتها عند
هو يقصد ) شعرة معاوية( باسمه والتي سميت) يرخوها

بها ان ال موقف محدد له بخصوص اي شيء حتى الدين 
  .االسالمي لذلك كان النقود والسيف اهم ادوات حكمه

 
لقد اسس معاوية الدولة االموية واسس معها نمط الحكم 

فلقد اخذ من ) ًبعيدا عن تعاليم الدين(السياسي للدولة 
ً مثال قام بتأسيس .حكمالدول المجاورة االخرى اسلوب ال

الشرطة الداخلية والخارجية كي يتجنب الثورات 
ً طبعا الوشاية كانت هي الفاصل بين الجميع ،واالنقالبات

   ,)يع يشي بالجميعالجم(
  

ًقام ايضا بحجب نفسه عن الرعية من خالل استحداث 
وهو شخص يكون بمثابة سكرتير له ) الحاجب(وظيفة 

مع ان *  )ًخوفا من االغتيال(ويفصل بينه وبين الزوار 
الرسول و الخلفاء كانوا بين الناس طوال الوقت ولم يكن 

  .يفصلهم شيء
 

اي ) والية العهد(اهم ما جلبه من الدولة البيزنطية هو 
وصى وجود ولي للعهد بعدما اطلق على نفسه ملك لذلك ا

 كانت هذه نصيحة المغيرة  ,هبالخالفة البنه يزيد من بعد
لذي يعتبر صديق معاوية المقرب من عمر بن بن شعبة ا

  ).دهاة العرب(العاص وهم يشكلون ما يسمى 
 

 :اوجه الشبه بينهما
كالهما جاء من خارج منظومة النبي او الرعيل ال-1

 .االول
 .كالهما ارتبط باهم االحداث في دينه -2
كالهما وصل الى مرتبة كما لم يصلها اناس اقدم منهم  -3

 .في االيمان
ًكالهما له تأثير كبير جدا جدا على مسيرة دينه فيما  -4 ً

  .بعد
 
 - هوامش -
قيل ان رسائله الى مدينة , من بعض االختالفات عليه*

معينة ال يعني انها الى جميع المدن وبذلك تم ترقيع بعض 
 ً.االراء كما في قضية المراة مثال

هناك حادثة بين معاوية وبين جارية بن قدامة التميمي *
معاوية اعاب عليه ,,, عدي من اصحاب االمام علي الس

بينما اعاب جارية بن قدامة اسم معاوية إذ ) جارية(اسمه 
 .يعني انثى الكلب عندما تعوي

انطلق ثالثة من الخوارج الغتيال علي بن ابي طالب *
نجح االول , ومعاوية وعمر بن العاص في ذات الوقت

قد اصاب مؤخرة بأغتيال الخليفة الرابع اما الثاني فل
معاوية والثالث قام بأغتيال القاضي بدال عن عمر بن 

   عاص النه لم ياتي للمسجد باالساسال
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  ٍكفرد من الفئة المبتالة بمالحقة ضواري المعيشة اليومية في صحاري الحياة حتى ال يكون فريسة الفاقة، وكالكثيرين مثلي في هذه المعمورة، لم تسمح لي
ٍالظروف يوما بأن أكون سائحا في بلد أجنبي أو الخليج أو لبنان أو بلدي سورية  ً ٍأو حتى في تركيا التي لم أطئ صعيدها إال كشخص لم يحظى حتى اآلن ً ِّ

ٍبمرتبة الالجئ، إال أن الشعور بأن الواحد منا يشبه السواح يالزمنا متى ما عبرنا شارع االستقالل، أو جلسنا في مكان ما بالقرب من تمثال الجمهورية الذي  ِ ّ
  .ك وعصمت إينونو وفوزي جاكماق، الواقع وسط ساحة تقسيميظهر فيه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتور

 
وحيث يرى الزائر لحي تقسيم بمدينة إسطنبول التركية أشكال وألوان ال بأس بها من البشر، ويتعرف على مختلف صنوف األوادم، من أنبلهم وإن أراد بإمكانه اإللتقاء في ذلك المكان 

ّننا الممتعضين من مشاهد العري هناك، إذ وبعد الجلوس في المقهى المواجه لتمثال الجمهورية الذي صممه النحات اإليطالي بييترو نفسه بأردأ ما قد يرى منهم وفق تصور اخوا ُ
ِكانونيكا، وعقب الرد على إلقاء التحية لمن كان بجوارنا على طاولة تكاد تكون جزءا من الطاولة التي جلسنا حولها أنا وصديقي الممعن في صمته، ُ ً ٍ وبعد عدة رشفات من الشاي ٍ

َالتركي الذي ال ننكر جمالية طقسه مع تذمرنا من كاساته التي ال تريح الشفاه أثناء الشرب، وتالي عدة رشقات من جمل تلمح إلى التعرف ومخاطبة الشخص الذي يجاورنا، وبعد  ٍُ ٍ
ّبتبادل أطراف الحديث الذي دار بمعظمه حول انبهار الرجل بتوفر ما لذ وطاب في شارع االستقالل التعريف األولي الذي لم يدم أكثر من دقائق معدودات بيننا، تمت المباشرة 

ّواألزقة الجانبية التي تفضي إليه، فخيل إلينا بداية وكأن المتحدث من المعنيين بالدفاع عن حقوق النساء ومن ضمنهن فئة بائعات الهوى، وذلك من كثرة حديثه عنهن، وفرط إعجابه  ً ّ ُ
ّبالنماذج التي التقى بهن طوال مسيرته الذكورية، وتاليا بدأت عالمات االندهاش تظهر على محيا الحضور المؤلف مني ومن صديقي الذي يجيد ممارسة الصمت حتى الثمالة من دون  ً

ُد من إغراقه في السكون ظننت بأنه ممن تخرج على يد إيريك فروم وأخذ ّوالذي كلما التقيته أيام اآلحا" في فضاء الصمت"ّأن يقرأ أي شيء من عبارات الماليزي فيجاي أيسواران  ِ
ُعنه الماجستير في فقه اإلصغاء، أما الزائر العابر فبدا من خالل الثرثرة المتواصلة بأنه ال ينظر إلى طبيعة عمل المرأة بأي سوء يذكر، إنما يوحي للمصغي إليه بأنه يرحب في عالمه  ٍ

ِيالت والمثيرات منهن والمؤمسات من ضمنهن على جه خاص، باعتبارهن بارعات في فن الغنج والدالئل والمؤانسة واإلمتاع، وذلك بناء على ما بدر منه عبر بكل معشر النساء الجم ً ٍ
ًلم ال وبينما نقرأ في أساطير األولين بأن فضل تخليص أنكيدو ـ صديق جلجامس الحقا ـ من الو. إغداقه آليات المديح عليهن َ ًحشية يعود لمومسات المعبد، ليغدو بعدها كائنا اجتماعيا ِ ً

  .مثلنا، فيترك بفضلهن مجتمعه الحيواني ويقيم في المجتمع اإلنساني
 

ِومن باب الفضول واالستعالم قلنا له، أنا من خالل الصوت والصامت عبر اإليحاء ُ ِ: 
 . ًذاهبات واآليبات وخاصة بائعات الغرام الوقتيما هو أكثر ما يعجبك بتقسيم وبهن؟ أي بالموقع وبعموم النسوة ال

 !ال قيمة لمنطقة تقسيم ككل إن خلت منهن: ًقال أوال
 *ّهل سمعت بقصة األمير ومداح البازنجان قال؟: ًوأردف، ثانيا

 .الثاني الشهابي الكبير وخادمهسمعتها وقد نسبها أحدهم للملك فاروق وخادمه، ومنهم من يقول بأن القصة حدثت بين األمير اللبناني بشير : ُقلت
ٍإذا أنا مثل ذلك الخادم، ولكني لست خادم أي أمير أو ملك أو رئيس، إنما أنا المختص بتقريظ إيقاع كل ما يتحرك من هضاب وتضاريس النساء من األشجار والغيوم والطيور: فقال ٍ ً  ! 

ُفتمتمت وقلت بيني وبين نفسي لعل الرجل هو األقرب بيننا إلى م  *. نهج ومدرسة الشاعر عمر بن أبي ربيعةُ
ّفيما راح الزائر يستكمل العد ويسرد محاسنهن من غير أي توقع بأنه طوال حديثه المشوق عنهن ربما كان يحط من منزلتهن، باعتبار أن األنثى لديه هي كل ما يتعلق بالوطء فحسب ٍ ّ! 

 . ية مسؤولية أخالقية أو أمنية أو صحيةفي التعامل والتعاطي معهن، ال أشعر بأ: ًثالثا قال الرجل
ّهن كالشيء الموضوع في مكان عام ومشاع، وفي متناول أي عابر، فمتى ما دفعته الحاجات الغريزية إلفراغ ما في جوفه، قضاها في خزائنهن المفتوحة أبوابها على مدار : ًرابعا ٍ

 .الساعة أمام المحتاجين للتخلص مما يسبب لهم الحرج
ِلسبب األهم الذي يجعلني مالزما أمكنة تواجدهن هو أنه بمقدور المرء تركهن في أي مفرق أو زقاق أو محطة، بل وبمستطاع الواحد منا رمي الواحدة منهن في الشارع كما ا: ًخامسا ٍ ٍ ّ ً

ٍما واحدا من شعور ما له عالقة بالشيء المسمى بتأنيب الضميريرمي فوارغ اسطوانات الجعة بعد إفراغها من محتواها في الوقت الذي يريد، وذلك من دون أن ينتابه ولو سنتي ً ً.  
 

ًذلك كان أبرز ما تعلق بذاكرتنا في يوم األحد الذي خصصناه للتنزه حينا في تقسيم ولكني بنفس الوقت نسيت تاريخه، هذا قبل أن نعبر الساحة ونتوجه بعدها صوب منطقة الحربيات،  ّ

ع على آخر ما جلبه صاحب الدار األريتيري من الكتب العربية المنشورة في لبنان والخليج العربي، ولكن الذي الحظته عقب انفكاكنا عن ذلك وحيث مكتبة توتيل العربية لإلطال
ًالغارق في عالم الشبق، وبعد الحديث الشبه إباحي العابر مع الشخص العابر، أنه من كثرة ما كان زميلي المصغي مشدوها ومتلهفا إلى سماع ً  المزيد مما يتحدث به ذلك الزائر، خلت ِ

ٍبأنه مع دوام استمتاعه باإلصغاء لما كان يتفوه به الشهواني العابر، راح يفكر جديا بنصائح خالد السويدي عن طرق التخلص من المرأة، وذلك في مكتوب له تحت عنوان ُ ً ُّ كيف : (ِ
ًية للزائر تركت أثرا مباشرا على رديفي بدال من أن يحتقره ويحتقر من كن موضوع الحديث كله، وهو حقيقة كثيرا ، وهو ما يدل على أن اللغة السلسة والشهوان)تتخلص من زوجتك ً ً ًً ُ َ

ألضواء عليها ُما كان يحدث في سوريا مع الكثير من المواطنين عقب الفرجة على المسلسالت السورية التي كانت تعرض مشاكل المجتمع من خالل الدراما للتقليل منها، أو تسليط ا
ًبهدف تجنب تكرارها أو إيجاد الحلول لها، ولكن المصيبة الكبرى هي أن بعض المراهقين وأصحاب السوابق وبدال من أخذ العبرة واالتعاظ مما كان يورد في سياق تلك الحلقات 

، ومن ثم يطبقون الموبقات والفواحش والجرائم والسرقات نفسها على أرض الواقع، الدرامية، كانوا يأخذون المعلومات المذاعة عبر المسلسل ويستفيدون من األساليب المتبعة فيه
  !ًوذلك بناء على المعلومات التي قدمها الممثلون في ذلك العمل أو غيره

 
ٍعلى كل حال هذا كان نموذج من الذكور الذين يتحدثون كثيرا وبشغف ملحوظ، وشبق واضح، وإعجاب ملفت للنظر عن جمال وم ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ أما أي نموذج من السيدات أو !! فاتن أجساد اإلناثً

َالفتيات مستهدفات أو مقصودات بذلك اإلطراء الدائم؟ فترديني أمواج التخمين صوب شطوط التصور بأن منظاره ال يسلط الضوء إال على من يشتهيهن كما تشتهي الذئاب لحوم  ُ َ ّ
 .ِالنعاج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًر بشير الشهابي كان أحد أمراء جبل لبنان من آل شهاب، والذي يعتبر أحد أشهر األمراء في تاريخ لبنان وبالد الشام، فيروى بأنه قال لخادمه يومااالمي* تميل نفسي إلى أكلة : ُ

ًسك، يؤكل مقليا ويؤكل مشويا ومحشيا ومخلال ومكدوسا، أما سلطة الباذنجان؟ بارك هللا في الباذنجان،هو سيد المأكوالت، شحم بال لحم، سمك بال ح: الباذنجان، فقال الخادم  بابا (ً
الباذنجان، لعنة هللا على الباذنجان، فإنه ثقيل، : فقال الخادم . ولكني أكلت الباذنجان قبل أيام وتوجعت منه: فقال األمير.. فهي من المقبالت المشهورة وسيد االطباق يا موالي) غنوج 

أنا خادم لألمير يا : ويحك يا هذا، تمدح الشيء وتذمه في وقت واحد؟ ضحك الخادم وقال: فقال األمير.  في حرقة المعدة ومؤذي ومضر بالصحة على المدى البعيدغليظ، نفاح، يتسبب
  . !ًموالي، ولست خادما للباذنجان، فإذا قال األمير نعم قلت له نعم، وإذا قال ال قلت ال وألف ال

 
ُسأل سليمان بن ع*  إني ال أمدح الرجال؛ وسمي غزل عمر بن أبي ربيعة بالغزل الماجن وكان من بني : ما يمنعك من مدحنا؟ أجابه الشاعر: َبد الملك عمر بن أبي ربيعة المخزوميَ

ًم، حيث شب مترفا، بين الجواري، والحانات، لم تسلم م 633\ هـ23مخزوم الذين  يعتبرون من سادة القوم في قريش، ولد سنة     ِّن شره امرأة، إال وتغزل بهاَّ
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