
  
1 – The Writer | Issue No 24 :: April  2019 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Issue No. 52 :: November 15th                     2020                                                                                                                                                         2020 تشرين ثاني 15  ::52 العدد رقم           

 

 

 

 

 

 

 

 
 عدنان الصباح

 تسخيف القضيةتضخيم الذات 
  

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
 


 

 
      
  

–
              
    

 
 
          

    
 

 
             

 
 

 
•        


      

 
•    

             
         

 
•          

 
•


 
  

 
•    

         
           

 
• 

  
 

 
 

 
 

  كونوا شركاء في المحاولةكونوا شركاء في المحاولة
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كلمة العدد

 املقـال

                                     
  
  
  
  
  
  
  

                                         
                                                                             

 
 

4                                                                              _____________
  عدنان الصباح
 تسخيف القضية... تضخيم الذات 

 واحات

 القصيدة

9                                                                              _____________
  دمحم. ماجد ع

 باب التمني ومتنه
22                                                                           ____________

  شيرزاد همزاني
  كلما زاد كرهي للوالي

  

 القصة

17                                                                            ____________
  جميلة شحادة

 عربي. ..التهمة 

  
  
 

5           _____________                                                                   
  الفضل شلق

  الظاهر والكامن في القول بعدم االختالف االيديولوجي مع اسرائيل
7                                                                              ____________
  نعيمة عبد الجواد. د

   اإلبراهيمي الجديد وتحدي الهيمنةالدين
8                                                                              ____________

  عبد الرزاق دحنون
  هل يصدأ القلب كالحديد؟

10                                                                             ____________
  فاتن نور

  كلنا عنصريون
11                                                                              ____________

  زهير الخويلدي. د
  الكراهية يجب التغلب عليها بالمحبة والكرم سبينوزا

12                                                           ____________                   
  فؤاد النمري

  الشتائم في السياسة
13                                                                              _____________

  معتصم حمادة
  !أية سياسة فلسطينية مع مجيء بايدن ورحيل ترامب؟

15                                      ____________                                        
  عزالدين بوغانمي . د

  هل هنالك فرق بين ترمب وبايدن؟
16                                                                              ____________

  سعيد مضية
  بصدد الكفاح المسلح وتعدد أشكال النضال التحرري

18  ____________                                                                            
  سنية الحسيني. د

 بايدن والشرق االوسط
19                                                                              ____________

  جواد بولس
 األسرلة والتأسرل والعالم المقلوب

6                                                                    _____________
  ضيا اسكندر

  »ماذا وراء هذه الجدران؟«
20                                                                              ____________

  دينا عبد الحميد
  )تويتر, فيس بوك (ديكتاتور العالم 




28                                                         ____________
  جلبير األشقر. د

 ّماذا تبقى من جمال عبد الناصر بعد نصف قرن؟

 النقد

 
  تصدر عن عيبال للثقافة البديلة

Published by:  Ebal  

 Non Profit – غري جتارية

 

The Leftist Writer 
A Cultural Review in 

Arabic & Other Languages 
 

 الكاتب اليساري
  فكرية -سياسية -ثقافية-نقدية-يسارية-أكادميية

 تصدر بعدة لغات

  

Editor – In – Chief 
Composer and Political Singer 

Dr. William Nassar 

 

  صاحبها ورئيس التحرير

  املؤلف املوسيقي واملغين السياسي

  وليم نصار. د
  

  سكرتري التحرير
  فيوليت دمياطي. د

 

  را التحريرمستشا
  عز الدين املصري

 لينا حوا

 

  مدراء التحرير

  جوزفني فرجنية 

  مارون سلوم 

  يزن األمحد 

Anna White 
  

  فريق الكاتب اليساري
  حسن زيدان 

  سالف العلي 

  كمال أبو عبسي 

  أنطوان الراسي 

  جريس سالمة 

  محزة مرتضى

  علي احلسن

  

Richard Bordeaux)   
Chantal Temin  

Legal Advisor  
Catherine Theodorakis   

  

 إعالنات
  كارولني قحطاين

Vera Bellianti  
 

  مدراء الصفحة االلكترونية
   نريودا خوري

Patrick Laroc 
Mary Quick   

  

 النسخة االلكترونية

https://al-kateb.com 
E-Mail:  alkateb@journalist.com 

https://www.facebook.com/alkateb.alyasari 
 

 الدويلرقم التسجيل 

ISSN 2563-3007 

  فريق الكاتب اليساري: الغالف
Cover by: The Leftist Writer Tem   

  Guy Reynolds،  يوالند صادق– زينب ريحان :تصميم وإخراج
 وزعت مجانا على المراكز  نسخة ورقية 200طبع من هذا العدد  

تبات العامة في الواليات المتحدة األمريكية، الثقافية والجامعات والمك
 أمريكا الشمالية، أوروبا، أستراليا واليابان

21                                                      _____________
  سامح عسكر. د

  اإلسالم السياسي والحرية الصحفية
23                                                                              _____________

  سمير الجندي
  تالشعبي في رواية المطلقة لجميل السلحواستعمال التراث 

  

 األخرية

29                                                                              _____________
  نوال شق

  

 

 تغريدة



 

     
   

 

    
ات -4         د:: ال                                  2020  ت ثاني15 :: 52 رق   الع

  

  

 فلسطين

  من يستمع إلى قادتنا وسياسيينا عند حديثهم عن الذات الفردية أو الجمعية في الخطاب العلني يعتقد أننا أكثر شعوب
 وان ما يجمعنا من حب ،لقا وقيما على وجه األرض وان انتصاراتنا تطال عنان السماءاألرض نزاهة وقوة ووحدة وخ

يكفي لتوزيعه على كل بقاع األرض وحين تطفو خالفاتنا على السطح تسمع منا ما ال يحتمله عقل وال تستسيغه أذن في 
  .اللصوصية وكل الجرائموصفنا لبعض من أوصاف تبدأ بالتخوين والتكفير وتنتهي بالدعارة مرورا بالفساد و

 
غريب أمرنا في العنتريات على بعضنا ورفضنا االنصياع أو التنازل لبعضنا حتى ولو كانت مصلحتنا ومصلحة الوطن 

 واألغرب في األمر أن تعاملنا مع بعضنا يتصف بالمطلق بمعنى أن على اآلخر الفلسطيني أن يخضع ، تتطلب منا ذلك
  . يجوز له أن يكون موجودا وال أن يشاركني حتى الكفاح ضد األعداءإلرادتي وما أريد وما أفكر وال

 
وهذا يعني أنكم ايها المحتلون إذا لم تبادروا " ...إن عدتم عدنا "في خطابنا ضد االحتالل عادة ما نستخدم اللغة التالية 

وفي حاالت , قاسيا لن يحتملهبالهجوم فنحن ملتزمون وفي خطاب آخر نهدد االحتالل انه إذا فكر بالهجوم فسيجد ردا 
وحاالت نعلن عند استشهاد احد القادة ان الثأر سيكون قاسيا ومجلجال وهل نهب االرض والقتل اليومي ومواصلة وجود 

وهذا يعني انه إذا لم , االحتالل ال يستدعي ردا وكان عالقتنا بقضيتنا تبدأ وتنتهي عند اجراءات االحتالل ال عند وجوده
ء لدينا ضده لنهاجمه وفي كل الحاالت فاالحتالل يهاجم ونتكبد كل الخسائر ثم نحتفل باالنتصار دون ان يهاجم فال شي

يدري احد أي انتصار وما هي االنجازات التي تحققت ودون أن يفكر احد بإحصاء خسائرنا وخسائر العدو المادية 
ان على ذكر ذلك حتى في سرنا وكان األمر عيبا فاالحتالل يحصي من أصيبوا بالهلع ونخجل نحن من اإلتي، والمعنوية

  .ونقيصة
 

منذ كانت الثورة الفلسطينية في ذروة عزها وقوتها وسمعتها التي جابت األرض كل األرض كانت خالفاتنا متواصلة بكل 
 وجرى  في حاالت كثيرة قتل فيها أبناء الفصائل رفاق سالحهم في الفصائل األخرى.أشكال العنف وقد وصلت حد القتل

اغتيال العديدين بأيدي فلسطينية أحيانا بدون إعالن عن ذلك وقد تواصل ذلك حد القطيعة أو االنقسام أو الحسم أو 
 فالنتيجة أن غزة تدار وتحكم من قبل حركة حماس بينما تدار الضفة وتحكم من قبل حركة ،االنفصال أيا كانت التسميات

 فغزة محاصرة . الجميع أننا نتحدث عن حكم ال يحكم إال بإرادة االحتاللفتح مهما كانت التسميات األخرى مع إدراك
بالكامل والضفة مقطعة األشالء حسب الحروف األبجدية ومع ذلك ال زلنا ننفخ في قربة األنا ونتوعد ونتحدث عن حرمة 

ث يوميا في كل مكان في كل الدم الذي نريقه بأيدينا إما باقتتال فصائلي كما حدث في غزة أو باقتتال عشائري كما يحد
  .م1948فلسطين ويبدو ذلك بأبهى صوره في األراضي المحتلة عام 

 
حال من التمزق وتشتيت الموقف في غزة والضفة والداخل وقضايا لم تعد موحدة بل وال تشبه بعضها فغزة تغني بواد 

زام بالتهدئة وشروطها مطلبا وطنيا  حد صارت اللغة هناك تطال الهموم اليومية وااللت،الحصار واحتياجات أهلها
 والضفة بال رواتب لكل موظفيها وتعاني من كورونا أكثر من أي بلد آخر ، وأصبحت شنطة قطر بوابة األمل ألهلنا هناك

 وصار هم الحصول ،اسمهم مغتربين ال الجئين  والشتات يبحث عن مكان له بعيدا عن فلسطين وصار،من دول المحيط
   .ال لحلم العودة والتحريرعلى أي جنسية بدي

  
 وفي .م حدث وال حرج وال احد يعنيه أمرهم بعد ان صاروا رعايا لدولة االحتالل بقبولنا1948وفي الداخل المحتل عام 

هذا الخضم البشع يظل االنقسام أبشع ما لدينا مع كل محاوالتنا لتجميل صورتنا أمام أنفسنا كذبا مع إدراكنا لهذا الكذب 
حدث عن الوحدة ويمارس الفرقة والجميع يتحدث عن مواجهة االحتالل ومقاومته في حين نواجه بعضنا ونقاوم فالجميع يت

  . الجميع يبحث عن حلفاء في حين نواصل فقدان األصدقاء.بعضنا
 

ى قبل أوسلو وإثناء االنتفاضة كان اسم فلسطين وشعبها يجوب األرض مدويا وعاليا ومحترما وقد يصل حد القداسة لد
 الى ان تمكنا ،شعوب األرض كل األرض وكان صوت الشعب والثورة مهابا ومحترما بحب يصل احيانا حد القداسة

 والوطن اوطان نقتتل وننقسم ونختلف على الوهم تاركين ،منذ اوسلو ان نجحنا بجعل الدولة الغير قائمة دولتان وبأيدينا
 لتصبح األنا الفردية أو الحزبية فوق أي اعتبار بما في ذلك ، لنا رقبةاالحتالل يفعل بارضنا وشعبنا ما يريد دون ان تهتز

في ,  ففي دولة االحتالل تحقق حكومتهم يوميا انتصارات ويتظاهر ناسهم إلسقاط رئيس وزرائهم لفساده.اعتبار القضية
  .حين تنتفخ انانا كذبا ويتم تسخيف قضيتنا على االرض

 
كا ودولة االحتالل واالنتصارات الدبلوماسية التي تطوف الدنيا يعتقد اننا اصبحنا من يسمع تصريحاتنا عن محاصرة امري

, وان الحرب الباردة مع امريكا وزمن القطبين قد عاد من جديد, بين ليلة ضحاها ورثة االتحاد السوفياتي طيب الذكر
, العرب ال تستقبل نتنياهو وتنساناولندن مضرب لخيلنا وبيوت , والقدس ال زالت عصية وحيفا عادت بيافا لرفح وجنين

 وترتعش ابو ظبي ،ولن يجرؤ العرب حتى اللحظة على رفض مطلب لنا إلدانة لفظية لعالقة جديدة مع دولة االحتالل
 وال يجرؤ عربي على استقبال قادة االحتالل او مصافحتهم لعلمهم ،والمنامة ومسقط والدوحة والخرطوم خوفا من غضبنا

    دون ان تدري لماذاان الغضب الفلسطيني ان يشعل غضب تميم بقضها وقضيضهاانه ال زال بإمك

 



  

  اليساري
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  غريب حقا الكالم عن عدم وجود خالف ايديولوجي مع اسرائيل، فكأن حالة الحرب

وكأنه كان علينا أن . التي امتدت عدة عقود، منذ قيام دولة اسرائيل كانت غير ذي معنى
إال أمرين التجربة تبرهن على أن اسرائيل ال تعرف . نكون على وفاق تام مع اسرائيل

ال احترام ألي اتفاقية محلية أو دولية لسبب واحد فقط، وهو أن : بالتعامل مع العرب
ًالعرب بنظرها ال يستحقون االحترام؛ ثانيا تريد اسرائيل من العرب أن تكون هي 
ًالمركز والبلدان العربية أطراف، أي عبيد مستتبعين؛ ثالثا، حالة الحرب الدائمة مع 

  . يمكن التفاهم معهم إال بالحديد والنارالعرب الذين ال 
  

عنصرية كاملة تجاه العرب تؤدي باسرائيل الى استخدام : االيديولوجيا تنبع من هنا
ًفاألمة العربية، بنظر اسرائيل، ال تستأهل أكثر من أن تكون مجاال حيويا . األبارتايد ً

ًالسرائيل؛ عماال وخدما ووارثي حضارة ال يستحقونها، الى حد  اتهام الحضارة بأنها لم ً
ًال عجب أن ترى كتبا صادرة عن مؤلفين صهيونيين . تكن عربية في أيام ازدهارها

حول العالم يعتبرون الفتوحات ليست صنيعة العرب، أو أن الحضارة العربية لم يساهم 
 .الحلقة المفقودة بين القرد واالنسان هي العرب: وجدت اسرائيل ضالتها. فيها العرب

 
ب بالطبيعة، والطبيعة ثابتة وبيولوجية، ال يستحقون االحترام؛ يستحقون الكراء العر
ًهي ليست أرضا متنازعا عليها. المشكلة مع العرب هي أنهم ال يستحقون أرضهم. فقط ً .

كان على العرب أن يبقوا فيها ويحتفظوا بها لحين يأتي اليهود من سفرهم األوروبي، 
ًماما كما حين يأتي األرستقراطي صاحب البيت فيجد ت. ًفيجدون كل شيء جاهزا لهم
فهم يستحقون كل عقوبة، كما . قاوموا) العبيد(لكن الخدم . الخدم قد رتبوا كل شيء لهم

المشترك بين األشكناز والسفارديم ثم الفاالشا تحدده الجينات . هو منصوص في التوراة
م وبين العرب تحدده جينات ثقافية ، والفرق بينه)وأحيانا الجينات البيولوجية(الثقافية 

مرة . كما اختارهم هللا للتمايز، اختارهم للتفوق. هم اليهود شعب هللا المختار. وبيولوجية
ًيستخدمون هللا كأمين سجل عقاري، مرة أخرى يستخدمون هللا تقنيا في مختبر 

 .بيولوجي

ًربا ومرة مرة يسمون سكان فلسطين ع. يخلقون التباسات متتالية حول وجودهم
وهم فلسطينيون لتهجيرهم أو . هم عرب بنظرهم للتقليل من قدرهم. يسمونهم فلسطينيين

في اتفاق كامب دايفيد ووادي عربة كان االتفاقان معقودين مع مصر . عقد اتفاقات معهم
كل اتفاق يعقد . ال فرق بين هذا وذاك. االتفاقات الالحقة عقدت مع فلسطينيين. واألردن

في البداية كانوا يريدون اعتراف العرب بهم، وكذلك . ُ فلسطينيين ال يحترممع عرب أو
ّيتطلب االعتراف . اآلن ال يريدون إال التطبيع مع بلدان عربية أخرى. الدول الكبرى

لماذا يرسمون الحدود؟ وهم . اآلن يريدون مجرد التطبيع دون رسم حدود. رسم الحدود
فة الغربية، وضم أراضي عربية مجاورة ينوون قضم األراضي العربية في الض

يعرفون أنهم ال يستطيعون تنفيذه دون االعتماد على . لدولتهم؟ مشروعهم طويل المدى
 كان أول المعترفين بهم االتحاد السوفياتي 1848عام . دولة عظمى، بالمقاييس الدولية

كانت بريطانيا، أول دولة اعتمدوا عليها قبل ذلك . ثم الواليات المتحدة. أيام ستالين
يستخدمون الدول الكبرى . ثم فرنسا في األربعينات. عندما كانوا في دور التحضير

المساعدات األميركية المالية والعسكرية . والمتوسطة والصغرى في سبيل مشروعهم
ًتشكل جزءا كبيرا من موازنتهم السنوية) السالح( شعب هللا المختار يحق له استخدام . ً

مع ” عهدهم“. ال نقاش فيما اختاره هللا. هذا حق هللا. ين ليشتغلوا عندهمكل البشر اآلخر
 .هللا يتيح لهم احتقار كل البشر اآلخرين

 
ما ارتكب في حقهم من مجازر ومحارق ارتكب ضد غيرهم من البشر في مراحل 

لكن الجرائم ). طرد االسبان في القرن السادس عشر كما العرب(مختلفة من التاريخ 
الجرائم ضدهم هو ما . وكأن الجرائم ضد غيرهم مباحة. ميزة كما هم مميزونضدهم م

هكذا قال . ال بد أن ربهم غير ربنا. وكأن األمر وارد في كتابهم المقدس. يرتكب ضد هللا
 .أحد الصهاينة المسيحيين، وهو جنرال في الجيش األميركي

 
ول أن ال خالف فكيف يسمح بعض اللبنانيين ألنفسهم الق. هذا غيض من فيض

  ).ًوهم حلفاء حزب في لبنان يقول عكس ذلك تماما(ايديولوجي مع اسرائيل الصهيونية 
  

ًليست هجرة شعب يقتلع شعبا آخر . هجرتنا من والى لبنان فردية.  نحن أهل األرض
ال يعتمد . مشكلتنا، أو احدى مشاكلنا الحالية، كثرة المهجرين من والى لبنان. من أرضه
ما يرد منها ذو ثمن عال ال يتعلق بالسيادة وحسب، . ى المساعدات األجنبيةوجودنا عل

بل بمصادرة مرافق أساسية، أو ما بقي منها بعد عملية النهب الكبرى وإيداع األموال 
أم أن المراد تهجير من بقي من اللبنانيين، . المهربة في دول الغرب الداعمة السرائيل

ًهجيرهم كليا أو جزئيا ليحل آخرون مكانهمأو شن حرب إبادة ضدهم؟ فيكون ت وهذا ما . ً
ًيجب أن يخشاه اللبنانيون نظاما وشعبا ً. 

 
ربما كان األرجح أن السرائيل مطامع أخرى . خالفنا مع اسرائيل يتعلق بترسيم الحدود

بعض هذه . لكن الخالف األساسي حول فلسطين المحتلة كلها وحقوق أهلها. في لبنان
حق العودة وخطر توطين الالجئين الفلسطينيين في : ان في الصميمالحقوق يمس لبن

ًتخلصت اسرائيل من الالجئين بتهجيرهم القسري، ولبنان يحمل عبئا ماديا . لبنان
ًفكرة اغتصاب األرض، ماضيا وحاضرا، ال يوافق عليها اللبنانيون، ماديا أو . ُومعنويا ً ً
 ً.معنويا

 
 عربية إضافية، لذلك فإن حدودها حسب تعيش اسرائيل أحالمها حول ضم أرض

ّتتغير الحدود، تتوسع اسرائيل . ًمقررات األمم المتحدة شيء، وحدودها الحقا شيء آخر ّ
. بالحرب والغلبة، وضم األراضي بما ينافي الشرعية الدولية، واألخالق المعترف بها

أكثر من ذلك ال يريد . له حدود مشتركة مع اسرائيل؛ وضعها ملتبس. لبنان ليس كذلك
اسرائيل وضعها ملتبس، وكثير من اللبنانيين يعتبرون أن حقها بالوجود ملتبس . ًراهنا

ًأيضا، بل أن هذا الحق أعتطته لنفسها بالقوة والغلبة بعد اغتصاب أرض فلسطين 
  . العربية

  
بين . ّال يظنن أحد أن اللبنانيين نسوا أو تخلوا عن عروبتهم

التناقض . جهة والعروبة مسافة طويلةاسرائيل والصهيونية من 
. العالقة بين الشعبين سلسلة حروب. بين اإلثنين ظاهر وواضح

هي عالقة عدائية وإال لماذا يتحدث االسرائيليون عن التطبيع؟ 
أما الزمان . الحدود ملتبسة، فهناك اختالف حول المكان

  . االسرائيلي فهو غير الزمان العربي
  

لهزيمة؛ وفرق كبير بين بلد لديه ظمأ مزمن لألرض، وجشع هناك فرق بين النصر وا
كبير حيال عيش وثقافة البالد المحيطة، ولبنان واللبنانيين الذين ال يريدون من الغير 

أما الثقافة في لبنان، بما فيها اللغة فهي عربية سوى . سوى حدود مرسومة ومحددة بدقة
الداخل اللبناني من فروق ثقافية بين ، على ما في )أو كبيرة عند البعض(فروق طفيفة 

 .المناطق والطوائف

  
 الفضل شلق

 لبنان
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الحديث عن التقارب االيديولوجي بين بعض اللبنانيين واسرائيل، خاصة في مرحلة 
يدل بأن ما هو مضمر يمكن أن ) ًنفطيا(التفاوض على ترسيم الحدود البرية والبحرية 

ربما يظن البعض أن هذا . ًيكون امتدادا لما تفعله دول عربية بالتطبيع مع اسرائيل
األمر نفسه . ”حلف أقليات“المسار في لبنان يمكن أن يقوى على معارضيه بما يشبه 

ِوصمت هذه األكثرية . فيها أكثرية يجب أن تدحر. يمكن أن ينطبق على المنطقة بأسرها ُ
  . باإلرهاب التكفيري

  
األكثرية . األقليات نفسهاال يأخذ هذا االعتبار كون األكثرية فيها فروق أكثر مما بين 

هي في الغالب من الطبقات الدنيا التي . ليس فيها ايديولوجيا موحدة. عددية وحسب
تعمل، حين وجود وظائف لها، والتي تنتج الفائض االقتصادي الذي تعيش عليه غالبية 

. ّهذه األقليات الحاكمة تشكل طبقة ومنظومة سياسية من جميع األديان. األقليات الحاكمة
ًتعبير تحالف األقليات ال يعكس واقعا طبقيا. ّالمال ال رب له وال مذهب هو في األغلب . ً

ًهناك نخب دينية من رجال الدين لدى جميع المذاهب، وتلعب دورا . وهم عند أصحابه
ّال مكان لها في السياسة إذا لم تسعر المشاعر الطائفية. في السياسة المستفيد من . ُ

جرت محاوالت تشكيل . هم هؤالء النخب الدينية والمذهبية والسياسيةالمصالح الطائفية 
اسرائيل ال تحترمها وال تدخلها . ًأحالف أقليات في الماضي كانت وباال على أصحابها

نتذكر . هي ما يقرر مصير المنطقة ال األقليات. اسرائيل تريد األكثرية. في حسابها
ت اسرائيل بأنها تستطيع استخدامه لدور اعتبر. جميل وأصحابهالتجربة الرئيس بشير 

ليس لألقليات مناص . 1982لم يستطع تحمل الدور فكان احتالل عام . محدد وحسب
. اذا كان له دور، فهذا يلعبه أبناؤه فحسب. ّبلد يتشكل من األقليات. من السياسة في لبنان

خلق لدور بل لم ن. حتى تعبير دور هو مهين بحد ذاته. هم يقررون هذا الدور وحدهم
منذ أنو نولد . كفانا الدور الطائفي الذي نلعبه، باألحرى نمارسه. كي نكون أنفسنا

 .وتصادرنا الطوائف
 

ًهي العكس تماما في . التماثل االيديولوجي يمكن أن ينشأ في ظروف تاريخية متماسكة
جعلهم غالبية سكان المنطقة يعانون من االضهاد على أيدي حكامهم، ما ي. هذه الحالة

ًحلف أقليات موهوم سيكون حتما وباال . بغير حاجة الضطهاد آخر على أيدي أحالف
هذه األقليات كانت أكثريات سكانية في مختلف تاريخ الحكم العربي، وما . على األقليات

الحروب األهلية في المنطقة . ّقل عددها إال بعد تدخل أجنبي من دولة كبرى أو غيرها
ّكل جماعة تخوض حربا أهلية تتحول في الحال الى . ميع أقلياتالعربية تجعل من الج ً

 .أقلية ولو كانت أكثرية السكان
 

وهذا صحيح لكن ما يجمع هذه المنطقة . يقال عن هذه المنطقة أنها فسيفساء من األقليات
مالذ الجميع ليس في حلف أقليات . هو الثقافة الواحدة بتالوينها اإلثنية والدينية المختلفة

مالذ الجميع هو الدولة داخل الحدود حيثما كانوا؛ وفي أي بلد . زعوم ويستحيل التحقيقم
  . وجدوا

  
تحاول اسرائيل بالتطبيع الدخول الى ثقافة أهل هذه الدول ليس للمساواة بل من أجل 

. ممارسة أبارتايد ثقافية على مستوى أوسع من فلسطين، وأوسع من المجال العربي
مصير األقليات العربية هو . ًعربية ربما كانت مشروعا السرائيلمصادرة الثقافة ال

بناء الدولة ضمن الحدود . االندماج فيما بينهم ثقافيا وإن فرقتهم حدود جغرافية
الجغرافية المرسومة لها هو وحده ربما كان الضمان الوحيد لبقاء الثقافة العربية 

  .وتطورها
  

منطقة، لكن التراث الثقافي لإلثنيات األخرى  التراث اإلسالمي جزء من ثقافة هذه ال
ًما يشكل خطرا على هذه التعددية هو الدين السياسي، بجميع أنواعه، . ًجزء منها أيضا

. اسرائيل قوة خارجية ولو تموضعت في القلب من هذه األمة. إضافة للتدخل الخارجي
ون وال يمكن أن المختلفون في الداخل ال يريد. ربما كانت حصان طروادة لقوى كبرى

أرضهم في . هم أبناء هذه األرض وال يعبرون إليها من الخارج. يكونوا طروادة
. السبيل هو العيش سوية. الطريق الوحيد هو إدراك ذلك. الداخل، وال حاجة الى الخارج

. المبني على عيش مشترك. ّالسياسة التي هدفها التطور المشترك. يكون ذلك بالسياسة
تصادي مشترك، معركة سكان المنطقة هي النهوض االقتصادي من من أجل نهوض اق

 .ًاألوهام االيديولوجية التي تؤدي حتما الى عبودية الجميع لما هو خارجي
 

. كل جماعة تحترم اآلخرين بمقدار ما تحترم نفسها. ال حاجة للحديث عن التسامح
ال .  فاقد ملكة التهذيبالدين السياسي. هو ملكة التهذيب لدى الجميع. التسامح ليس منه

 .بالتالي ال يحترم الجيران أبناء البالد. يحترم نفسه
 

النقد الداخلي خاصة نقد . أديان المنطقة بحاجة الى نقد نفسها من الداخل ال من الخارج
األديان هو أكثر فائدة خاصة بعد أن اشتدت العصبيات الطائفية وعلى رأسها اإلسالم 

   السياسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ّصفحة يؤرخ السيرة الذاتية ) 400(كتاب يقع في أكثر من
للدكتور راتب شعبو خالل فترة اعتقاله الطويلة في سجون 

  . ًعاما) 16(النظام لمدة 
  

ٍشاب يافع في الواحد والعشرين من عمره يتم زجه في أتون جحيم عدد من الفروع  ّ ٌ ٌّ
 مركز التحقيق، كراكون الشيخ حسن، األمن السياسي،(األمنية والسجون السورية؛ 

فقط الرتكابه ). ، إلى أن يختمها بسجن تدمر الرهيب"عدرا"سجن دمشق المركزي 
لم يحمل بندقية أو ). حزب العمل الشيوعي(جرم االنتماء إلى حزب سياسي معارض 

ٍحتى سكينا في حياته، بل كان هدفه ورفاقه، تغيير نظام الحكم سلميا إلى نظام آخر  ً ً يخلو ّ
  .من الظلم والفقر والفساد واالستبداد

 
ُكتاب موجع صادم، حارق للقلب، يدخلك إلى تفاصيل حياة السجناء السياسيين المذهلة  ِ ُ ٌٌ ٌ

ّبتحايلهم على ظروفهم الجهنمية للتقليل .. بآالمهم وأحالمهم وخيباتهم وأفراحهم العابرة
 .سب، بل وحتى الحيوانبحرمانهم من أبسط حقوق ليس اإلنسان وح. من عذاباتهم

 
 :من أجواء رحلة عذاب المعتقلين

ٌحسن الظن في نظام مستبد غباء قاتل، وحتى جريمة« - ّ ٍ ّ ُ ْ ُ« 
ُفي سجن عدرا كنت أراقب الطائرات المدنية وهي تقوم برحالتها الجوية، أفترض « -

 نفسه  وأفترض أنني سأكون في المكان، ًأن فيها طالبا يذهب إلكمال دراسته في الخارج
كما . كأنني مجرد حارس للزمن. أراقب الطائرة التي سيعود عليها بعد أن ينهي دراسته

 .»!لو أن وظيفتنا هي أن نكون سجناء
أول وصولنا إلى سجن دمر لم تكن نفوسنا تقبل الطعام حين نسمع صوت تعذيب « -

 والتكرار، وتحت وطأة االعتياد" اإلنسانية"بعد فترة وبفعل الحاجات . قريب أو بعيد
 .»صرنا نأكل في الوقت الذي تمأل فيه أصوات التعذيب أرجاء الباحات

ُفي سجن تدمر تقصى عن الحياة وتقصى عن رؤيتها« - ّتعرف الفصول من تبدل . ُ
تشتهي أن . ّتشتهي أن تراقب هطول المطر أو تلبد السماء بالغيوم. درجات الحرارة فقط

أن . تشتهي أن ترى تطاير أوراق الشجر اليابسة. ترى زرقة السماء المنارة الصافية
ًأن ترى ماء صافيا يلتمع وهو يسيل . ّتلف الريح وجهك وتطير شعرك وتلعب بمعطفك ً

ًأن ترى أطفاال يتجهون . تشتهي أن ترى صبية رشيقة تعبر الشارع. ٍفوق عشب أخضر
ُعيش وال يتاح لك أن أنت ال ت. ًباكرا بأقدامهم الصغيرة ومراويلهم وشناتيهم إلى المدرسة

ليس من فراغ إذن أن . ًما قيمة العين إذا كانت ال ترى إال جدرانا كالحة. ترى الحياة
ّتطمش في هذا السجن    ».البئر، فهذا تحصيل حاصل/ ُ

 
ِالرواية، يشعر بأن صخرة ثقيلة أزيحت عن / عندما يفرغ المرء من قراءة الكتاب  ُ

ا في رئتيه دخان حرائق أشعلتها ذكريات تجعله وبات بمقدوره التنفس، يزفر م. صدره
ّيلعن ذاته كيف استساغ كل هذا القهر على مرأى ومسمع منه طيلة عقود، ولم يتصرف  ٍ
ّبشجاعة ليسترد بها كرامته المهدورة وكرامة كل من تسول له نفسه الوقوف بمواجهة  ّ

ّآثر السكوت عما ّيتذكر كل من حابى االستبداد وتجاهل عذابات ضحاياه، و. الطغيان
يتوق إلى أن يبصق . ّيجري حوله، ال سيما تلك القوى التي تعتبر نفسها يسارية وتقدمية

ْفي وجوه القتلة وحماتهم وكل من تغاضى عن جرائمهم، وليكن بعدها دمار الكون ُ.  
 
إضافة هامة من الدكتور راتب عن أدب السجون، برع في » ماذا وراء هذه الجدران؟«

ّطر ملحمة معاناة من اختط طريق النضال الملطخ بشتى صنوف القهر تناولها ليس ّ ّ

   واإلذالل والعار
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  من عادة البشر شيطنة األحداث، وإيجاد وسيلة لتحقيق أهداف تخدم مصالحهم

 مواقف وأحداث سوف - أو تسليط بؤرة الضوء على -الشخصية من خالل افتعال 
 إلضعاف أطراف، أو إيقاعهم – على حد سواء –سخدم على المدى القريب والبعيد ت

فهل يختلف . تحت وطأة ضغوط؛ والهدف هو االستفادة بأكبر قدر ممكن من الحدث
؛ ألن الحكومات "ال"موقف الحكومات عن مواقف البشر العادي؟ اإلجابة بالطبع 

  .قوامها جماعة من األفراد، وليس من المالئكة
 

كل يوم يطالعنا العالم بأخبار جديدة عن إندالع حروب، واشتعال مناوشات، وبدء 
وأغلب تلك . صراعات، وتفشي أنواع من اإلرهاب والجرائم تستهدف مدنيين بال رحمة

الجرائم واألفعال الشنيعة القاسم المشترك بينها هو التناحر الديني والطائفي، وخاصة 
األديان "ن السماوية الثالث، والتي تعرف باسم بين الطوائف التي تنتمي لألديا

  . ، أو األديان التوحيدية التي تؤمن بوجود إله واحد خالق للكون"اإلبراهيمية
  

ًوبالرغم من أن األديان في األساس هي مجموعة من النواميس تستهدف خلق نوعا من 
كيد، البشر ليسوا التجانس والتفاهم بين أطياف البشر، وتدعو للمحبة والتسامح، لكن بالتأ

ومن ثم، بدل من إكتفاء الفرد . بالمالئكة، والتنافس والتناحر أحد أهم وأقوى شيمهم
بدينه، واحترامه لألديان األخرى المغايرة، أخذ يحارب كل ما هو مغاير لمعتقداته، بما 

وعبر العصور . في ذلك الطوائف األخرى التي تنتمي لنفس الدين الذي يؤمن به
يحاول العقالء خلق جو عام من التسامح، لكن دون أدنى جدوى؛ فاالشتباكات المختلفة، 

  .وأفعال الكره ال تهدأ
 

وفي ظل األحداث الدامية التي يموج بها عالمنا لبسط الهيمنة والنفوذ، وجد أصحاب 
ًالمصالح متنفسا لمخططات شريرة لالستيالء على دول ومناطق بأكملها دون إراقة 

، "نشر الود والتسامح"كانت كلمة السر التي تفتح المغاليق هي و. قطرة دم واحدة
 -وانطوى ذلك على استحداث ديانة تشتق نواميسها من األديان السماوية الثالث 

 وتدعو إلى نشر التسامح وقبول -) حسب ترتيب نزولهم(اليهودية والمسيحية واإلسالم 
 نسبة إلى سيدنا إبراهيم –إلبراهيمية وبما أن الديانات السماوية تسمى بالديانات ا. اآلخر

الديانة "أبو البشر والذي تعترف به الثالثة أديان، فالديانة المستحدثة أطلق عليها 
  ".اإلبراهيمية الجديدة

ًمراكز بحثية ضخمة وغامضة، انتشرت مؤخرا " الديانة اإلبراهيمية الجديدة"ومصدر
، ويعمل على "الدبلوماسية الروحيةمراكز "في ربوع العالم، وأطلقت على نفسها اسم 

اإلتحاد األوروبي، وصندوق النقد : تمويل تلك المراكز أكبر وأهم الجهات العالمية، مثل
والرؤية والرسالة الظاهرية لتلك . الدولي، والبنك الدولي، والواليات المتحدة األمريكية

ي والجوهري إلشعال هى السبب الرئيس" األديان"المراكز البحثية تعتمد على توكيد أن 
ًأشد الصراعات عنفا على مر العصور؛ والسبب عدم تقبل اآلخربسبب عدم فهم 

  .نصوص ديانته
 

التي تعمل في إطار نشر المحبة " مراكز الدبلوماسية الروحية"ومن ثم، أخذت 
والتسامح على عاتقها مهمة دعوة كبار رجال الدين في األديان اإلبراهيمية الثالث، من 

المحبة، والتسامح، المساواة، والتعايش، : جاد قيم عامة مشتركة بين األديان، مثلأجل إي
ثم تشرع في بثها وخاصة بين األجيال . وتقبل اآلخر، إلى غيرها من القيم الحميدة

ًالجديدة من أجل غرس كره خفي لألديان التي يتبعونها، وخلق ميال إزاء اعتناق الدين 
  . اإلبراهيمي الجديد

  
في تنفيذ مخططاتها على نطاق " مراكز الدبلوماسية الروحية"أت، بالفعل، ولقد بد

ًوبما أن النشئ موضوعا على رأس لفئات المستهدفة، قامت تلك المراكز بتوزيع . واسع
والمعروفة باسم (كتيبات تنطوي على مجموعة من القيم السامية على المدارس الدولية 

ًر برفضها لتدريس مادة الدين، وبدال منه تحرص ، والتي تشته)المدارس اإلنترناشيونال
على تدريس مجموعة من القيم العامة تعطي للطالب في شكل كتيبات تغطي قيم الدين 

يل مخ للنشئ؛ بغرض إعداد أجيال فما يحدث بالفعل هو عملية غس. اإلبراهيمي الجديد
ٌتقبل على اعتناق الديانة اإلبراهيمية الجديدة عند طرحها في المستقبل القريب على أنها 

ِوعندئذ، تتحول المراكز البحثية إلى أماكن ومزارات مقدسة تحل . الدين العام العالمي
  .محل المعبد والكنيسة والجامع

 
ولكن مع تغيير .  ليس له عالقة بالسياسة الخارجيةوقد يرى البعض أن الدين ونشر القيم

اإلتجاه العالمي للسياسة الخارجية، تم توظيف الدين كأحد ركائز الحلول المطلقة 
مؤتمرات "وبالفعل، تم اختبار ذلك في حيز محدود فيما يسمى ب. لمعضالت سياسية

كن على نحو التي ساهمت في تهدئة أوضاع متأزمة بين الدول، ول" حوارات األديان
الدبلوماسية "لكن إقرار السالم يتطلب حسابات أخرى تكفلت بها مراكز . نخبوي

التي رأت أن حل الصراعات ممكن إذا أعيد تفسير النصوص الدينية بشكل " الروحية
  .تنويري يحقق السالم

  
 وعند وجود أي نص عدائي أو يدعو للعنف، يأتي هنا دور القادة الروحيين في إعادة 

وذلك اإلتجاه ليس بالغريب أو البعيد عن عالمنا المعاصر؛ حيث . ر والتأويلالتفسي
يطالعنا اإلعالم في كل يوم بوجوه جديدة ال ترتدي عباءة رجال الدين، لكن تدعي 
التنوير والتدين، وتأخذ في إعادة تأويل النصوص الدينية، ونصوص التفسير لتمهيد 

التي تنتشر في مراكز الصراع، وتركز " ةالدبلوماسية الروحي"الطريق لعمل مراكز 
وعلى . على قيم الود والتسامح، وخاصة ما يختص بالقضايا الشائكة في الشرق األوسط

ُهذا، ترسخ في األذهان فكرة أن األديان القائمة في شكلها الحالي ماهي إال مصدر 
ة ال يمكن للمتاعب، ويجب إعادة تأويلها بشكل مسهب لدرجة تمنح الدين وقضاياه ميوع

  .بعدها تمييز قيم دين عن اآلخر
 

، كان من الالزم تقريبها للجمهور من "مراكز الدبلوماسية الروحية"ولتسهيل مهمة 
 على أنها مراكز تنموية تقدم مساعدات - تحت مسميات مختلفة -ًالناس، وتقديمها مدنيا 

 فإنها تعمل وبوصفها مراكز روحية،. مادية وعينية للمتضررين في أماكن الصراع
  .على تقديم الرعاية الطبية، وتقديم المساعدات العينية، وتمول المشروعات الصغيرة

  
 وبالتأكيد، المعين الذي ال ينضب لتلك المراكز هو التمويالت 
الضخمة التي تتلقاها من صندوق النقد، والبنك الدولي، 

ًوشيئا فشيئا، يسه. واإلتحاد األوروبي، والواليات المتحدة ل ً
االنصراف عن األديان السماوية، واستبدالها بالدين الجديد، 
ًوالذي اتخذ شكال ملموسا على أرض الواقع تجسد في إتجاه  ً
الكثيرين العتناق مجموعة من القيم واألفكار الروحية 

  .السامية، دون التطرق لمفاهيم األديان وتعقيداتها
 

ول الباحثة عن الهيمنة وبسط توظيف القوى الناعمة في حسم الصراعات لصالح الد
النفوذ، يضمن أفضل النتائج بدون تكبد خسائر مادية، أو دفع فاتورة حرب باهظة 

فمن خالل نشر قيم الدين اإلبراهيمي الجديد، لن يجد األفراد غضاضة في تقبل . الثمن
وبما أن . بسط دول أخرى نفوذها عليهم، حتى وكانت محفورة في األذهان كدولة معادية

ولعل ذلك يجيب . لمستهدف هو الجيل الجديد، كان البد من تشويه معالم أديان عينهاا
التساؤل عن سبب تمكين تيارات الدين السياسي في المنطقة بعد ما يسمى بثورات 

   الربيع العربي

 
 

  
 نعيمة عبد اجلواد. د

 مصر
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 ِمدمن اللحم كمدمن الَخمر ْ ِ ِْ َ َْ ْ َّ ُ 

  عمر بن الخطاب
 

1 
ر محمود درويش عن العمل إثر عملية جراحية خضع لها في أحد توقف قلب الشاع

من الناحية المجازية يشكل قلب . مستشفيات مدينة هيوستن بوالية تكساس األمريكية
ًولكن محمود درويش لم يفكر يوما بعرض . الشاعر الجوهر الحقيقي لذاته العاطفية

عبر ما يعرف في الطب , مألعلى ال, والذي يصدأ كالحديد, مكنونات هذا القلب المصاب
أما من الناحية الواقعية فالقلب عبارة عن مضخة مملوءة بالدم . بعملية القلب المفتوح

حيث تمكن الشاعر من خالل عمل هذه المضخة  البقاء على قيد , ًبحجم قبضة اليد تقريبا
رويش محمود د: وقد كتبت الشاعرة الكويتية سعدية مفرح تقول. ً عاما67الحياة لمدة 

ّقاوم الموت وهو يصر على الحياة عبر بوابة القصيدة الموشاة باألمل فكان أن مات بعد , ُ
ًوقصيدته التي جعلها عنوانا للوطن , أن ترك أسئلة الوجود مفتوحة على أساه الدائم

وهوية لوجوده في صورته البشرية األكثر قدرة على , ًفصارت اسما له, واإلنسان
 الرغم من أن الشاعر قد خضع لمشارط الجراحين مرتين قبل وعلى. اختزال اإلنسان

بالكثير من األسئلة , وفي كل مرة كان يعود للحياة بعد أن يقف على حافة الموت, ذلك
ًوالتي سرعان ما يزرعها في أرض القصيدة شعرا كامنا في الفتنة, الجديدة وكأنها , ً

َفإنه في المرة الثالثة عبر الحاف, بذرته األولى َ فكان موته النهائي , إلى الحقيقة األخيرة, ةَ
كانت علة قلب محمود درويش وراثية في الشريان األبهر وال . وانتصاره المكتمل

و أغلب الظن أن ال عالقة بين مهنة الشاعر , عالقة بينها وبين التصلب الشرياني
ًا فالشاعر الداغستاني الشهير رسول حمزاتوف عاش عمر. وأمراض القلب الحديثة

ًمديدا وكتب كثيرا موفور الصحة وقد تجاوز الثمانين عاما ولم يسأم ً ً.  
                                                   

2 
كالبدانة , المشكالت الصحية التي تواجهها المجتمعات الحديثة

وارتفاع ضغط الدم والمرض القلبي اإلكليلي ومرض 
هي نتائج تناقض , ةالسكري وغيرها من األمراض المزمن

بين ما نأكل وما كان أسالفنا يأكلونه في العصر الحجري 
إن اللحوم الحمراء المشوية مع الدهن أو المطبوخة مع . القديم

الرز والبرغل والكثير من الدسم والتدخين واإلجهاد والبطاطا 
هذه من . المقلية والحلويات شديدة التصنيع واألطعمة الجاهزة

َّتي تتهم عادة بالوقوف وراء مرض القلببين العناصر ال ُ ,
  . ًالذي أصبح وباء عالميا

  
مثل تسرب الصمامات والتهاب , وعلى الرغم من أن القلب يصاب بالعديد من األمراض

ُّأي تصلب وتضيق الشرايين التي تمد العضلة القلبية , إال أن التصلب الشرياني, األغشية ُّ

ًمسبب األول لوفاة  الماليين سنويا في مختلف  أنحاء ُبالدم الغني باألوكسجين يعتبر ال
كالتنقل بالسيارة وكثرة تناول اللحوم , وقد كان الستيراد أسلوب الحياة الغربية. العالم

ًدورا كبيرا في تفاقم , واألجبان وقيام الناس بأعمالهم وهم جالسين على كراسي وثيرة ً
 .                                       ن العربيةهذا المرض وارتفاع نسبة اإلصابة به في البلدا

3 
 ها هي جارتي في الحي وهي سيدة في الستين من عمرها تتمدد على ظهرها في 

ّوتحدق إلى صورة , َّمخدرة ال تشعر باأللم  ولكنها واعية, مستشفى األمراض القلبية
قلب بإدخال قسطرة في هذه اللحظة يقوم طبيب ال. قلبها الذي يخفق على شاشة ملونة

ًدافعا إياه إلى داخل , رفيعة عبر شريانها الفخذي بعد إحداث شق في نقطة التقاء الساقين
. ثم إلى داخل إحدى الشرايين المسدودة عل سطح العضلة القلبية, الشريان األبهر

القسطرة مجهزة ببالون صغير عند رأسها؛ حيث يقوم الطبيب بتمرير هذا الرأس برفق 
ّ إلى النقطة التي أدت فيها تشكل طبقة دهنية إلى إحداث تضيق شديد وانسداد حتى يصل

وبحركة سريعة تنم عن خبرة ودراية يقوم الطبيب بنفخ . مجرى الدم في الشريان
ُثم يفرغ البالون من الهواء ويدخل , البالون لكي يدفع جدار الوعاء الشرياني إلى االتساع

ًقالبا قابال للتمدد يشبه أنبو ًبا صغيرا من السياج الشبكيً بهدف إبقاء ممر الشريان , ً
ُّوتشاهد السيدة كيف يختفي التجعد الذي كان في شريانها. ًمفتوحا وكيف ينطلق الدم , ُ

 45انتهت هذه العملية التي لم تدم أكثر من . عبر الشريان مثل نهر في حالة فيضان
شأنها شأن , زلها في اليوم التاليوعلى األرجح ستتمكن جارتي من العودة إلى من. دقيقة

. الماليين الذين يخضعون لمثل هذه العملية الروتينية من رأب األوعية  في أنحاء العالم
ويسأل األهل بلهفة هل وضع هذا األنبوب الشبكي  يؤدي إلى الشفاء التام؟ األمر ليس 

ّقد يحسن هذا العالج المبتكر نوعية ال. على هذه الدرجة من البساطة حياة التي تعيشها ُ
لكننا ال نستطيع , كما أنها قد تعيش مدة أطول, كونها سوف تتنفس بشكل أفضل, جارتي

ألن تصلب الشرايين الذي تعاني منه ال يزال يجعل منها عرضة . ُالقول أنها شفيت
  .النسدادات وأزمات قلبية في المستقبل

                                          
4 

ريب كان اختصاصيو القلب يقاربون مرض القلب بنفس الطريقة التي تتم حتى وقت ق
فمثلما تؤدي الرواسب المعدنية . فيها مقاربة مشاكل التمديدات الصحية في منازلنا

ًوالكلسية إلى إعاقة تدفق الماء عبر األنابيب المعدنية والتي تحمل سطحا داخليا أملسا  ً ً
 الطبقة الدهنية يؤدي إلى إعاقة تدفق الدم عبر كذلك األمر فإن تراكم. ًظاهريا فقط

وكلما ازداد احتمال حصول انسداد فيها يؤدي . الشرايين التي تغذي العضلة القلبية
إال أن , هذا هو الشائع عن طريقة انسداد الشرايين القلبية. بدوره إلى حدوث أزمة قلبية

بينت . ن بهذا التفسير المنمققلة من المختصين في هذا الشأن هم الذين ما زالوا يعتقدو
َالدراسات واالستقصاءات التي بدأت منذ أكثر من عشرين عام أن الشرايين ذات شبه  َ

فالشرايين تحوي خاليا حية على اتصال مستمر بعضها . ضئيل باألنابيب غير الحية
ببعض وببيئتها وتسهم هذه الخاليا في ظهور ونماء ترسبات التصلب الشرياني التي 

أن , ًوفضال عن ذلك. ضمن جدُر األوعية الدموية وليس على سطحها الداخليتنشأ 
ًترسبات قليلة نسبيا هي التي تؤدي إلى تضيق مجرى الدم تضيقا شديدا ً ولكن غالبية . ً

الهجمات القلبية والكثير من السكتات الدماغية تنشأ عن تمزق في جدر األوعية الدموية 
أسند البحث العلمي , وإضافة إلى ذلك. جريان الدممطلقة جلطة أو خثرة دموية تعيق 

ًدورا أساسيا إلى االلتهابات التي تصيب جدر األوعية الدموية في حدوث التصلب  ً
وهي نفسها التي تسبب احمرار الجروح المصابة ( إن هذه السيرورة . الشرياني

ًبدءا من , هاهي التي تشكل أساس أطوار الخلل كل) بالعدوى أو الخمج وسخونتها وألمها
ُوحينما تهدد الميكروبات المهاجمة الغازية . تكون اللويحات وحتى نموها وتمزقها

. يساعد على تفادي العدوى ودفع ضررها, ًويعني حرفيا االشتعال, فإن االلتهاب, بإيذائنا
تقوم أجهزة , وبتعبير آخر. فقد برهن االلتهاب أنه ضار, أما في حالة التصلب الشرياني

ً الخاصة بقصفنا بنيران صديقة؛ األمر الذي يحدث تماما في حاالت التهابية أكثر دفاعنا
     .شهرة كالتهاب المفاصل الرثوي

                       
5 

ّيوحي هذا المفهوم المعدل بفكرة جديدة لكشف التصلب الشرياني ومعالجته كما أنه . ُ
تحدث هجمات قلبية عديدة لماذا : وعلى األخص, يحل بعض مكامن الغموض المزعجة

بدون سابق إنذار؟ ولماذا تخفق بعض أشكال المداواة الموجهة لتفادي هذه الهجمات في 
أحيان كثيرة؟ وفي مثال نادر روته لي أحدى صديقاتي عن أحد الفالحين الذي كان يفلح 

وفجأة داهمته نوبة , أرضه بالمحراث التقليدي في ريف مدينة إدلب في الشمال السوري
ُوقد كتبت له النجاة على األرجح بفضل أقراص , قلبية شديدة وغير متوقعة

ّوالذي قام على وجه السرعة بدس , النيتروغليسرين التي كانت بحوزة أحد أوالده
ُيستخدم النيتروغليسرين عادة في صنع الديناميت؛ لكن هناك . إحداها تحت لسان والده

ُتركيبة مخففة جدا منه تستخدم داخل ا ً الذي يأمر خاليا , لجسم إلنتاج أكسيد النتريكَّ
مما يؤدي إلى توسع , العضالت الملساء الموجدة داخل األوردة والشرايين باالرتخاء

 .                              األوعية الدموية
6 

ُولكن ما الذي يسبب المشكلة لهذه القلوب المعطوبة؟ تشير التجارب العلمية التي تجرى 
 أن المشكلة تبدأ حينما تتراكم الجسيمات الزائدة من البروتين الشحمي الخفيف اآلن إلى

, وتتجمع في باطن الشريان, ُالكثافة الموجود في الدم والذي يعرف بالكوليسترول السيئ

 
 

  
  عبد الرزاق دحنون

  سورية
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وفي أثناء تراكمها تتعرض شحومها . أي جزء الجدار الشرياني األقرب إلى مجرى الدم
كما تتعرض بروتيناتها لكل , ما يؤدي إلى صدأ األنابيبوهي سيرورة شبيهة ب, لألكسدة

ُّويبدو أن الخاليا في جدار الوعاء تعد التغيرات . من األكسدة واالرتباط بأنواع السكر َ
ويمكن تبسيط وتقريب . فتستدعي اإلمدادات من منظومة الدفاع في الجسم, عالمة خطر

لجدار الشرياني إلى ذهن القارئ  عملية والدة لويحات التصلب الشرياني القاتلة في ا
   :بالنقاط التالية

 تتراكم جسيمات البروتين الشحمي خفيف الكثافة الزائدة في جدار الشريان وتخضع -
َّوبعدئذ تقوم تلك البروتينات الشحمية المحورة بتنبيه الخاليا البطانية . لتحوالت كيميائية

. ابية وعلى الخاليا التائية في الدملتطرح جزئيات التصاق تتثبت على اللويحات االلته
ُكما تفرز الخاليا المبطنة للوعاء الدموي مادة تغري الخاليا التي وقعت في الشرك 

                                                                                                                                                                                   .وتجرها إليها
ُوتنتج هذه البالعم والخاليا ,  تنضج اللويحات في جدار الشريان وتصبح بالعم نشيطة-

بما فيها السيتوكينات المعروفة بقيامها بنقل , التائية الكثير من الوسائط االلتهابية
عم ما يسمى المستقبالت الكاسحة كما تطرح البال. اإلشارات بين خاليا الجهاز المناعي

                                                                                                           .َّأو القمامة التي تساعد على التهام البروتين الشحمي خفيف الكثافة  المحور
كثافة وتصبح ممتلئة بقطيرات  تستمتع البالعم بالتهام البروتين الشحمي خفيف ال-

ّتكون هذه البالعم المحملة بالدهن والرغوة المظهر والتي تدعى الخاليا . شحمية
وهو الشكل األول للويحة , ما يسمى الشريط الدهني, مع الخاليا التائية, الرغوية

                                                                                                              .التصلب الشرياني
ً تستطيع الجزيئات االلتهابية أن تعزز نمو اللويحة وأن تكون غطاء ليفيا فوق اللب - ّ

ويظهر الغطاء حينما تحث الجزيئات خاليا العضل األملس في الطبقة . الشحمي
ج ليفي متين والتضاعف وإنتاج نسي, المتوسطة على الهجرة إلى أعلى باطن الشريان

ّولكنه يسورها ويعزلها , ويزيد الغطاء من حجم اللويحة. يلصق الخاليا بعضها ببعض
 .            ًعن الدم بشكل آمن أيضا

 وفي المرحلة األخيرة يمكن للمواد االلتهابية التي تفرزها الخاليا الرغوية أن تضعف -
 خاليا العضل األملس الغطاء على نحو خطر عن طريق هضم جزئيات النسيج وإتالف

قد تقوم الخاليا الرغوية بعرض , وفي هذه األثناء. التي تخفق حينئذ في ترميم الغطاء
يندمج , َعامل نسيجي وهو معزز قوي للجلطة في الدم؛ فإذا تمزقت اللويحة الموهنَة

أي , العامل النسيجي مع العناصر المعززة للتجلط في الدم؛ مما يسبب تشكل خثرة
ينما تكون الجلطة كبيرة إلى درجة كافية فإنها تعيق جريان الدم إلى العضلة وح, جلطة

  .أي موت نسيج قلبي, القلبية وتؤدي إلى هجمة قلبية حادة
                                                                       

7 
دوية المضادة يقتضي الدور األساسي لاللتهاب في التصلب الشرياني القول إن األ

ينتمي . بما في ذلك األسبرين, وإن بعضها, لاللتهاب قد تبطئ ظهور هذا المرض
ًوهي زمرة تضم أيضا , األسبرين إلى طائفة تدعى مضادات االلتهاب غير الستيرويدية

كغيره من مضادات , واألسبرين. موقفات ألم شائعة كاإليبوبروفين و النابروكسين
قادر على إحصاء تشكل بعض وسائط االلتهاب الشحمية بما , ةااللتهاب غير الستيرويدي

  . ّفيها البروستاكالندينات التي تولد األلم والحمى
  

ُوتشير البيانات الموثوقة المستمدة من تجارب سريرية أحسن إجراؤها إلى أن األسبرين 

ولكن ربما أدت .ويقي بعض المرضى من السكتات الصغيرة, يدرأ الهجمات القلبية
مقادير المنخفضة التي تؤمن هذه الوقاية إلى إنقاص الميل الطبيعي للدم إلى التجلط ال

أن قدرة االلتهاب , على امتداد التاريخ البشري, ويالحظ. ًعوضا عن تهدئة االلتهاب
ونحن نعيش حياة أطول , أما اليوم. على دفع أذى العدوى كانت تفوق أضرارها

فإن الكثير منا يعاني الجانب المظلم من , وندخنونمارس رياضة أقل ونسرف في األكل 
بما في ذلك قدرته على اإلسهام في حدوث التصلب الشرياني وغيره من , االلتهاب

ويستمر العلماء في سعيهم وراء فهم أعمق لدور االلتهاب في . االعتالالت المزمنة
دة على التصلب الشرياني وفك طالسم أسرار هذا المرض الذي يشن هجومه بال هوا

  .ويسبب العجز الشامل ويقضي على حياة الكثيرين, بني اإلنسان في أرجاء العالم كافة
                                                                        

8 
وكي نتجنب الوقوع ضمن دائرة الخطر البد من إعادة تأكيد النصائح القديمة والتي ال 

    : يتزال صحيحة وتتلخص ف
قلل من الدهون المشبعة وهي . ًوإذا كنت سمينا فاعمل على إنقاص وزنك,  التسمن

ّفضل استعمال الزيوت . دهون األبقار واألغنام والسمن والزبدة المشتقان من األلبان
 في المئة من 25وحافظ على كمية دهون ال تتجاوز  , النباتية على الدهون الجامدة

 خالية ناول الخضراوات الطازجة والفاكهة ومنتجات األلباّفضل تن. وجباتك الغذائية
أكثر من التمارين واالستجمام والمشي . تجنب اإلفراط في استعمال الملح والسكر. الدسم

َّكما صرح  بذلك شاعرنا ,في الهواء الطلق ألن على هذه األرض ما يستحق الحياة 
   الكبير محمود درويش في واحدة من أجمل قصائده

  
  
  
  
  
  
  

)1( 
 ًليس حبا يمدحك 

 .ِإنما ليرتفع مع آيات التقريظ معك
)2( 

 َال أخاصم األحالم قط
 ًولكن بما أني ال أمتلك أجنحة ألطير بهما متى ما شئت

 ًلذا عودت نفسي بأن ال أجعل تحت قدمي فارغا
 مهما قيل لي

ِبأن أفضل النوم هو ما كان على متن التمني ّ. 
)3( 

 ًكيف يكون حرا
ِانعتق من أصفاد الحاكم؟َمن  ِ 

ًوبقي سلطان الحاجة مسلطا على رقبته َ. 
)4( 

َمن قصاص الحياة ِ ِ 
ًأن يستجدي المرء عطفا ُ 

َممن كان يحرمهم فيما مضى ِ 
 .ِحتى من حق التنفس

)5( 
 ُكيف ثقافة اإلثم ستحارب

 .ِوالحقد ما يزال رسولك الوحيد لتحقيق المآرب؟
)6( 

 لو كنت ُ كغيري أعي
 ّألم بيما الذي 

 ُلتركت األسباب كلها ورائي
َوالتفت كأي حي إلي ٍ ّ ُّ. 

)7( 
ُأية حرية شخصية والفرد منا يختبئ َ َّ 

ًوهو يتناول شيئا شهيا ً 
 ألن روح البلد جائع

ًويكبح في أعماقه الحزن طويال َ 
 .ِخشية تعكير أمزجة الفرحين وسط المواجع

)8( 
 ًمتعبا يبقى

ٍمن يقطن في جغرافية تحض على ال  فرديةَ
 .ٌبينما هو مثقل بهموم الجماعة

)9( 
 التغيير سيبدأ فيك
 ٍيوم بتمعن تقرأ
 .َخطوات منتقديك

)10( 
ُوأنت تستهدفه بالرمي َ 

 َال تنس بأن تضمن مقذوفاتك
 ِنفحة التقويم
  ِولو من باب التمني
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 ل العنصرية أمر شنيع؟ه 
 

. ًك قمت بتأطيره ال شعوريا، بعنصرية البشر ضد البشرّقد يستفزك هذا السؤال، ألن
ًوفي هذا اإلطار، حتى العنصري حد النخاع، يكره عنصرية غيره، ويعتبرها أمرا 

ًوقد يبدو هزليا، لو تم تأطيره . بينما السؤال في الحقيقة، مفتوح على مصراعيه ً.شنيعا
نواع الجرائم العنصرية مع أن اإلنسان يقترف أبشع أ. بعنصرية البشر ضد الحيوان

  ..وما زال يحمل الجينات المسؤولة عن نمو ذيل. بحق الحيوان كل يوم
 

 ..لكن ليس كلنا يدري بعنصريته.. كلنا عنصريون بشكل أو آخر، بدرجة أو أخرى
 

لكن . نحن البشر، مدججون باألحالم والطموحات والتخيالت، هذا شيء رائع بالتأكيد
والتفكير بالتمني، ال يلغي النزوع . ًأو نكرانها ال يقدم حالالجهل بسماتنا التطورية 

ونتخلى عن . ربما علينا أن نترك أقنعتنا بعض الوقت .العنصري الطبيعي عند البشر
المغاالة في تقييم جنسنا البشري مأخوذين بمظاهره وأساطيره الجميلة، ونقلل عادات 

 .واناتاالستغراق المملة، في تمييز أنفسنا عن سائر الحي
 

يشير عالم األحياء األمريكي البروفسور ناياثن " ال تختلف كثيرا"في كتابه الموسوم 
لنتس، المتخصص في بيولوجيا الخلية وعلم الوراثة؛ إلى أن الكثير من سمات اإلنسان 

فالبشر والحيوانات، . نجدها في الحيوان، والكثير من سمات الحيوان نجدها في اإلنسان
والسلوك البشري ال . وى التطورية التنافسية والتعاونية عبر الزمنشكلتهم نفس الق

ويمكننا من . يختلف، بذلك القدر الكبير الذي كنا نظنه في السابق، عن السلوك الحيواني
  انتهى..خالل تتبع ودراسة سلوك الحيوانات، معرفة الكثير والمدهش عن أنفسنا

 
ً أمامها طويال، لكننا ال نفعل ذلك، ألنها عالم الحيوان، هو المرآة التي ينبغي أن نقف

 .ّمرآة صادقة، تسرح المظاهر الخادعة عابرة إلى الجذور
 

وكان الكاتب الفرنسي آرثر دو غوبينو، عميد المدرسة 
العرقية سيئة الصيت والسمعة في القرن التاسع عشر؛ قد 
ًصنف الجنس البشري بيولوجيا، إلى ثالث سالالت رئيسية 

ينها فروقات جينية وراثية؛ المجموعة القوقازية ب,أو مجاميع
الصفراء، ومجموعة الزنوج البيضاء، مجموعة المغول 

وكل مجموعة تتكون بدورها من مجاميع فرعية ال . السوداء
   .تخلو بدورها من فروقات وراثية

  
وتنعكس هذه الفروقات بين السالالت والمجاميع، على الصفات الجسمانية الظاهرة، 

ند عليها البشر للتمييز فيما بينهم في أكثر األحوال، كلون البشرة وطول القامة التي يست
لكن العنصرية ال تقف عند حدود التمييز العرقي، . وشكل الرأس والوجه وما إلى ذلك

  .ًفالفروقات األثنية والثقافية والدينية، قد تكون بالمقابل أساسا للتمييز العنصري
 

وهذا . احية الجينية والوراثية، حسب علم األحياء التطوريومع أختالف األعراق من الن
ًليس أمرا سيئا أو مشينا ً ًلكن التصنيف العرقي لم يعد مقبوال بعد الحرب العالمية . ً

الثانية، ألنه تصنيف جامد، يستند على الصفات البيولوجية فحسب لتصنيف البشر، وألن 
أثنيات وقوميات مختلفة، تكتسب العرق، يتطور باالختالط والتزاوج والهجرة إلى 

وال ينبغي للتصنيف . خصانص وصفات اجتماعية مشتركة اضافة لصفاتها البيولوجية

 -العرقي العلمي بأي حال، أن ينحدر برثاثة فكرية أو سياسية إلى تخندقات بيولوجية 
صرية وتفسد المفاهيم اإلنسانية النبيلة، بعن. انتقائية، تطيح بمفهوم الدولة والمواطنة

  .تعاملها مع نتائج الدراسات الجينومية وعلم الوراثة
 

تحتدم في دواخله مجموعة غرائز فطرية مركبة، . اإلنسان بطبيعته كائن اجتماعي
ًوالعيش الجماعي، بصفته انتقاء طبيعيا يلبي حاجات . وتحكمه بين العدوانية والسلمية ً

ضد " عنصرية كامنة"على ًالبقاء للفرد بشكل أفضل ضمن الجماعة؛ ينطوي ضمنا 
  ..الجماعات األخرى المنافسة، أو الضعيفة التي يمكن هتكها لمصلحة الجماعة األقوى

 
أو من تخوم التنشئة، إنما هي طاقة . العنصرية ليست سمة دخيلة قادمة من الفضاء

 .كامنة في أغوار النفس البشرية، أغوارها الجينية، ونكران هذه الحقيقة لن يفيدنا بشيء
وقد تتحول الطاقة العنصرية الكامنة إلى طاقة عنصرية متحركة، بالتحفيز الثقافي أو 

أو حتى بالتحفيز . العقائدي لتأدية أغراض محددة في دوامات الصراع من أجل البقاء
العلمي، عندما يساء فهم العلوم أو يساء توظيفها لتحقيق مآرب سياسية أو طموحات 

  .مريضة
 

ًة، على سبيل المثال، كان قد حفز عرضيا، النعرات العنصرية في علم األحياء والوراث ّ
ًوكانت النازية، مثاال، قد سعت إلى تفريغ . العالم، التي اجتاحت بعض العقول القيادية

 عرقية باهتة، بقوة التحفيز وعبر توظيفها اليوجينا أو علم -المانيا في قالب دولة قومية 
ًماعية الضعيفة جينيا أو غير المرغوب بها، فالشعوب تحسين النسل لتصفية الفئات االجت

الجرمانية، بتصورات النازيين، هي العرق الرئيسي والفرع األنقى من الجنس اآلري؛ 
ودقت طبول االنتقاء العرقي حتى تحول الزواج واإلنجاب، في الرايخ الثالث، الى مهمة 

 .رًقومية، وواجب ووطني مقدس منوط بالالئقين عنصريا ال غي
 

خامدة في طيات الالشعور، إذا كانت البيئة الثقافية " العنصرية الكامنة"وقد تبقى 
الحاضنة بيئة نظيفة، تعنى بالحقوق على قدم المساواة، بمعية التحفيز الثقافي المضاد 

 .للثقافات العنصرية المتفشية في العالم
 

ت النزعة العنصرية ًالحقيقة التي يجهلها كثيرون، خصوصا هواة الضجيج، هي أن مو
على مستوى الدستور والتشريع القانوني في مجتمع ما، ال يعني موتها في نفوس أفراد 

المهم هنالك ردع وعقوبة، وهناك قانون يكفل حق التظاهر واالحتجاج السلمي . المجتمع
وإن موت النزعة العنصرية على مستوى الدستور  ..ضد الممارسات العنصرية

ًثانية، ال يعني أن المجتمع سيكون مثاليا بعالقاته الخارجية، وال والتشريع، من جهة  ّ
   .تكون له أية ممارسات عنصرية خارج نطاق جغرافيته

  
هذه الحقيقة تكشف ما وراء الكثير من الظواهر السياسية السيئة التي تستفزنا وتثير 

حقوق اإلنسان في عجبنا، مثل الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير أو طبيعة التعامل مع 
 .المجتمع الدولي

 
ضرب من الفنتازيا، أن يكون الطموح، موت النزعة العنصرية الكامنة في نفوس 

ربما الطموح األقرب للواقعية، هو محاولة الحفاظ عليها كامنة في أغوارها، . البشر
ًبعدم اللجوء إلى تحفيزها ثقافيا وسياسيا وعقائديا، كيال ينطلق الوحش العنصري  في ً

   ًجميلة، هائجا بين دوامات الصراعأرجاء غابتنا ال
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 "إن تعليم الفضائل أفضل من إدانة الرذائل" 
 

كما سعى إلى . لقد كرس سبينوزا حياته للبحث عن الحقيقة والرفاهية األخالقية والحرية
سبينوزا وحياة . لعلمانية المتسامحةورؤيته للدولة ا" الدين الحقيقي"تحديد مفهومه عن 

حتى وقت قريب، لم يتم التعامل مع كتاب األخالق لسبينوزا ". األخالق"إيتيقا : اآلخرين
يجب االهتمام بتفاصيل فلسفة سبينوزا . على محمل الجد على أنها أطروحة حول اإليتيقا

حديدًا كيف أن األنانية األخالقية فيما يتعلق بكيفية معاملة البشر اآلخرين، وبشكل أكثر ت
ًالصارمة لنظريته في التحفيز تؤدي منطقيا إلى معاملة اآلخرين بلطف واالهتمام بإيتيقا 

 .الفضائل
 

في البداية يؤكد سبينوزا على أن الرغبة هي جوهر اإلنسان، أي الجهد الذي يسعى 
و المثابرة اإلنسان من خالله إلى المثابرة في كيانه وعلى أن وجود الكائن البشري ه

على وجوده والنعيم الذي يحصل عليه ويمتع به ليس مكافأة الفضيلة، بل هي الفضيلة 
 .نفسها ألن انفعال الفرح هو انتقال اإلنسان من األقل إلى الكمال األعظم

 
كما يتبع القاعدة الرواقية التي تميز بين الرغبة واالستطاعة وتوصي بأن يتجنب المرء 

ال نريد أي شيء ألننا نجده جيدًا ، ولكن على العكس، نحكم : نصتغيير نظام الكون وت
 .على شيء ما على أنه جيد ألننا نريده

 
إذا اتفقنا اليوم على أن نرى في باروخ سبينوزا أحد أهم الفالسفة في كل العصور، فال "

 مثيرة. يمكننا أن ننسى أنه خالل حياته كان أحد أكثر المفكرين ثوريين وأكثرهم ثورية
ُولد سبينوزا في عائلة من التجار اليهود البرتغاليين الذين يعيشون في أمستردام، . للجدل

ًونفي عندما كان شابا من المجتمع السفار فهل . "دي، ويبدو أن آرائه اعتبرت هرطقةُ
لسبينوزا نظرية في اإليتيقا؟ وماهي هذه المضامين اإليتيقية؟ " األخالق"تضمن كتاب 

ة الغير؟ وكيف قام سبينوزا بتوظيف انفعاالت المحبة والفرح وهل تتعلق بمعامل
والرجاء االيجابية للتغلب على الكراهية والحزن والتشاؤم من حيث هي انفعاالت 

 سلبية؟ ولماذا يجب على المحللين النفسيين قراءة سبينوزا؟
 

رئيسي م تنبع كل من فلسفة سبينوزا والتحليل النفسي من أخالقيات الرغبة، وهو مفهو
ًسببا "يتفق الجميع على أطروحة مفادها أن اإلنسان ليس . ءرلكليهما ويمثل ماهية الم

 .، بمعنى آخر، يتجاهل أسباب رغبته"فريدًا
الرغبة التي تنشأ من الفرح أقوى من الرغبة التي تنشأ من " :في هذا السياق يقر بأن

الفرح هو .  يقوده العقلمن يقوده الخوف ويعمل الخير من أجل تجنب الشر ال. الحزن
  ". انتقال اإلنسان من األقل إلى الكمال األعظم

كما أن الشيء األقل في العالم الذي يفكر فيه اإلنسان الحر هو الموت ويبرهن على ذلك 
بأن الحكمة الحقيقية ليست تأمل الموت، بل هي تأمل الحياة ولذا يحارب الجهل والرأي 

وبالتالي، فإن إيتيقا الرغبة تعني .  األسباب والوعيوالخوف  بأنوار العقل والعلم ب
هذا يعني أن استيعاب . ًما يحدد هيكليا للذات غير معروف بالرغبة: التفكير الحتمي

  ". تساوي البنية"الذات للذات يتضمن بالضرورة ما يسميه الكان 
  

. ذج سببينمو. لفهم السببية النفسية وخلود الالوعي، من الضروري إعادة تنشيط اآلخر
ً، حاول فرويد تطوير مفهوم للزمانية يكون مناسبا "الدافعية الالحقة"من خالل فكرة 

لتوضيح طبيعة هذه السببية النفسية، من الضروري اإلشارة إلى التفسير . للسببية النفسية
في كلتا . الذي قدمه فالسفة العملية، وال سيما برغسن ووايتهيد، لمفهوم السببية الفريدة

لقد تم ادخال إيتيقا الرغبة منذ سبينوزا في . لتين، المقارنة مع سبينوزا حاسمةالحا
 .الفلسفة والتحليل النفسي

 
ًجاك الكان أن تكون محلال نفسيا هو ببساطة أن تفتح عينيك على هذا الدليل : ألم يقل ً

؟  في النهاية، قد ال تكون "على أنه ال يوجد شيء أكثر فوضوية من الواقع البشري
ًمالءمة البنية، التي تحدد الفرح وفقا لسبينوزا، بعيدة جدًا عن األلفة التي تكتسب التحليل 

حول التناغم بين االنسان والطبيعة . ًوما يحدده، والتي تسمح له أيضا بتحويل ملذاته
إلى الحد الذي يتناسب فيه أمر ما مع طبيعتنا، فهو بالضرورة من األمور : يصرح
 .الجيدة

 
الناس العاديون يخضعون لآلراء المتداولة وتسيرهم األهواء السوداوية اذا كان 

واالنفعاالت السلبية ويميلون الى الكراهية والحقد ويغرقون في األحزان فإن االنسان 
 .الذي يهتدي بنور العقل يحب ويفرح ويعمل ويأمل

 
إذا كنت تريد أن : "أوصى سبينوزا حول أهمية الفرح بقوله

وطالب بأن ". ًاة، فاجلب إليها روح الدعابة أوالتبتسم لك الحي
يعيش المرء في سالم مع نفسه ومع العالم الطبيعي وفي ود 

حبة ألن واحترام وتعاون مع العالم اإلنساني عن طريق الم
السالم ليس غياب الحرب، إنه فضيلة، حالة ذهنية، رغبة في 

 .الخير والثقة والعدالة
 

جعل المرء يطارد تلبية الرغبات الخارجية وارضاء شهواته جملة القول أن سبينوزا ال ي
اآلنية وانما يعتني بإنجاز الديمومة الوجودية وتحقيق الرغبة الباطنية ألن الرضا 

 .الداخلي هو بالفعل أعظم ما يمكن أن نأمله
 

إلعالن نهاية الرحلة التحليلية؟ هل هناك التقاء " الفرح" فهل من المناسب التحدث عن 
الفرح كزيادة في القدرة على الوجود والخراب؟ وما هي العالقة بين أمور المثقف بين 

  داي النوع الثالث من المعرفة ونهاية التحليل؟
  

 
 

  
  د زهري اخلويلدي

 تونس
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 حة التعريف العلمي للسياسة هو أنها الحرب الطبقية الباردة السابقة للحرب باألسل

  .النارية
 

ًأدان مؤخرا نفر من أعداء الشيوعية مجندي البورجوازية الوضيعة خطاباتي كونها 
  ."ِنعم حاربنا ولكن ال تشتمنا.. "تخطب بالشتائم وكأن هؤالء النفر يقولون 

 
كي " حاربنا لكن ال تشتمنا"نعم هؤالء القوم يختبئون وراء هذه الحجة غير السوية 

كار الكبيرة التي أطرحها في خطاباتي ولم تطرح من قبل؛ ًيرفضوا مسبقا كل األف
يعجزون عن مقاربة األفكار المطروحة فيتهربون بحجة الشتائم في حين أنني ال أشتم 

  .بل أتحدث بخشونة عن المتهربين بتخابث مفضوح
 

وبافتراض أنني أشتم أولئك الذين يتهربون بخبث مفضوح كيال يواجهوا األفكار الكبيرة 
 لكن – في حين أنه ليس إال خشن الكالم –ًيدة المطروحة دوما في خطاباتي والجد

األحزاب الشيوعية العربية . ي أهون األسلحة في الحرب الطبقيةالشتائم في الحقيقة ه
وهي تلتزم العصمة فال تأبه بما أقول بالرغم من أن أطروحاتي تخص مباشرة قواعد 

العالم الالطبقي التي ال يجوز تجاهلها بحال  مثل أطروحة –الفكر الماركسي الشيوعي 
ً إال أنني مع ذلك نادرا ما أذكرهذه األحزاب بسوء رغم أن مثل هذه –من األحوال 

ويجدر التصريح في هذا المقام بأنني . ً ليست إال ضربا من ضروب الخيانةالعصمة
ئق ًكنت صادقت بكل محبة واحترام نفرا من القراء عارضوا أطروحاتي بعزم فا

 .ًوظهروا كيساريين وشيوعيين سابقا معادين للشيوعية
 

هو الزيرجاوي إذ كنت قبل خمس " شتائمي"كان أول من افتتح حملة الشكاوى من 
سنوات قد قاطعته ألنه بوقاحة أبناء الشوارع سب أمي وهي األم التي كتب عنها مكسيم 

ي السجن المشدد وقد ؛ فبعد أربع سنوات من وجودي ف"األم"غوركي روايته الشهيرة 
انطفأت عيناها من كثرة البكاء وحفيت قدماها تراجع األمن ليسمح لها بزيارتي في 

 لتحتضنني 63ًالسجن، جاءتني أخيرا في سجن المحطة في عمان في صيف العام 
وقالت لضباط !!" إياك أن تستنكر.. "وتهمس في أذني بحضور ضباط المخابرات قائلة 

رات من ًعيبا عليكم أن تسجنوا أبناءنا مواطنيكم مقابل الدوالأليس .. "المخابرات 
وأمر بقطع !!" ها أنت شيوعية يا امرأة ."..إذاك صاح بها ضابط المخابرات" ؟!أميركا
  .. الزيارة

  
ّهي األم التي تشرف كل األمهات في العالم وسبها ابن تلك 

ٍالشارع عبد الحسين سلمان الزيرجاوي دون داع ودون أن 
 ومذاك، قاطعته ولم أعد أحاوره وأرد على تعليقاته ،مهأشت

  .وخاصة أنه الوراق الذي ال يفهم ما يقرأ
 

؛ أما يح فقط عندما يحاربك الخصسم بشرفنعم الشتيمة هي حجة المفلس لكن ذلك صح
ًعندما يلجأ الخصم الستخدام مختلف الوسائل القذرة ليطرحك أرضا ويلغيك من التاريخ 

 .يس أن تشتمه بأحط الشتائم فقط بل ولتبصق عليه ملء عينيهفحق لك عندئذ ل
 وحتى اليوم كرست حياتي بكل طاقاتها لتوطيد 49منذ بدء حياتي السياسية في العام 

أسس الماركسية في علم التطور اإلجتماعي وهو ما دعاني إلى الخروج من الحزب 
 وما عانيت بعدها 65الشيوعي األردني بسبب انحرافه وراء خروشتشوف في نيسان 

ًاسنطرادا لكل تلك . ين لي ولعائلتي وجوع وحرمان مه67 - 66من سجن في العام 
ًالكراسة أراني اليوم في نهاية عمري السياسي الطويل منكبا على قراءة ماركس فيما 
نتج عن خيانة الحزب الشيوعي السوفياتي للثورة االشتراكية خيانة فاضحة مجلجلة 

م أعضاء في المكتب السياسي للحزب باغتيال القائد البولشفي يوسف وصلت إلى حد قيا
 بوصف - باني الدولة االشتراكية العظمى محل فخار السوفياتيين –ستالين 

  .خروشتشوف الذي شارك باإلغتيال

قراءاتي الماركسية لعالم اليوم تطرح مسائل في غاية األهمية لدرجة أنها تحدد العمل 
شف ما دها العالم من تشوهات وانحرافات تنتهي به إلى أوخم السياسي الناجع وتك

 .العواقب، وكل ذلك من تبعات خيانة الحزب الشيوعي السوفياتي للثورة اإلشتراكية
 

أين هي .. "أحد هؤالء األعداء المتخابثين تساءل متشفيا بانحالل االتحاد السوفياتي 
 غير أن حقد هذا ، صادمة تفري العيونفكان أن أجبته بوقائع "؟!الثورة الشيوعية اليوم

وأين هي الثورة .. العدو على االتحاد السوفياتي أفقده البصر والبصيرة فعاد يسأل 
 1917َ؟ هو لم ير أنه بفعل الثورة الشيوعية في روسيا في أكتوبر !الشيوعية اليوم

  ..ًقصرا يقوم عالم اليوم الفوضوي العاجز كما في الحفائق التالية 
 
بورجوازية الوضيعة ورغم أنها ليست من طبقات اإلنتاج تتولى السلطة في العالم ال• 

عالم اليوم يستمر في . سط القوانين السياسية اإلجتماعيةًكله وهذا مخالف تماما ألب
فوضى الالإنتظام والتراجع بمجمل االنتاج بسبب انهيار طبقتي اإلنتاج، الرأسماليين 

  . الوضيعة كل السلطة في كل البلدانوالعمال، لتتولى البورجوازية
 
عالم اليوم عالم مسطح ال طبقي ألن البورجوازية الوضيعة ليست طبقة حيث أنها ال • 

تنتج سوى الخدمات عديمة القيمة التبادلية وال تخدم سوى اإلنتاج ويتراجع دورها 
ة وطالما استمرت البورجوازية الوضيع. اتي بتراجع مجمل اإلنتاج البضاعيالخدم

 ترليونات 5تحكم قبضتها على السلطة طالما اضطر العالم إلى اإلستدان أكثر من 
  .ًدوالرا كل عام

 
انتهاء التاريخ مع انتهاء الصراع الطبقي وقد تبدى ذلك باضمحالل األحزاب فانتهت • 

حتى الدول العظمى إلى انتخاب رؤساء بال هوية أو لون سياسي لهم وتتوحد أهداف 
الصيني والحزب الجمهوري األمريكي المتشاركان وحدهما في بناء الحزب الشيوعي 

  .اإلقتصادي القائم اليوم" النظام"
 
الخلقة الغريبة للنظام الدولي القائم اليوم الذي يتشكل من البضائع الصينية التي هي • 

؛ يةليست من البضائع الرأسمالية والدوالرات األمريكية والتي لم تعد من النقود الرأسمال
كل بضائع العالم تدخل السوق الدولية مدخل البضائع الصينية وكل نقود العالم تدخل 

 .السوق الدولية مدخل الدوالرات األمريكية
 

من يتوقف عند أية شتائم دون أن يحفل بمثل هذه األفكار الكبيرة في المقال، أكانت 
  ر صحيحة، فهو نفسه يحدد قدر نفسهصحيحة أم غي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
 فؤاد النمري

 االردن



  

  اليساري
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  تشكل انتصارا للمجتمع الدولي، )وال أقول فوز بايدن(ال شك في أن هزيمة ترامب ،ً

هقته، طوال أربع سنوات عجاف، حروب ترامب وتحديه للقوانين الدولية، الذي أر
وكاد أن يقود أكثر من منطقة إلى . وشرعية األمم المتحدة، ومبادئ العالقات بين الدول

حروب طاحنة، وناصب شعوب األرض العداء، وحاول أن يعيد تنظيمها في صفوف 
رفعه ترامب فوق مصالح الجميع حين التبعية الكاملة إلرادة اليمين األميركي، الذي 

، ويقصد بذلك أميركا الرجل األبيض، وإعادة إحياء مفاهيم ً«أميركا أوال»رفع شعار 
ًومعايير وقيم اإلمبريالية األكثر تخلفا وفسادا، وأكثرها استعدادا لقهر الشعوب ونهب  ً ً

  .ثرواتها، وتقويض مشاريع دولتها الوطنية المستقلة
 

ووي مع جمهورية إيران اإلسالمية، وفرض عليها الحصار عبر سلسلة نقض اإلتفاق الن
، مخالفة للقوانين الدولية، ومن خارج »عقوبات«من اإلجراءات الجائرة بذريعة 

مؤسسات المنظمة الدولية لألمم المتحدة، ومارس ضدها سياسات استفزازية كادت أن 
ًتجعل من الخليج بركانا متفجرا تغذيه آبار نفط تحوي  معظم االحتياط العالمي، مما كان ً

  .سيقود العالم كله إلى كارثة ليست بعيدة في نتائجها وتداعياتها عن أية كارثة نووية
 

ًنجح مع حلفائه في المنطقة، إسرائيليين وعربا، في إعادة صياغة المعادالت السياسية، 
يومي على الشعب ليبرئ إسرائيل من جرائمها اإلرهابية، وفي مقدمها جريمة العدوان ال

ًالفلسطيني، متمثال باالحتالل واالستعمار االستيطاني، وكل إجراءات البطش، وصوال  ً
إلى اإلعدام في الشوارع بدم بارد للشبان والمواطنين الفلسطينيين العزل، على أيدي 

  .جنود مدججين بالسالح، بذريعة الدفاع عن النفس

نية، فنسف قرارات الشرعية الدولية، بذريعة ًوأحدث انقالبا في معايير القضية الفلسطي
فاعترف بالقدس المحتلة عاصمة . ًأنها تشكل عائقا أمام حل الصراع في المنطقة

إلسرائيل، وبالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن السوري المحتل، ومنح الشرعية 
ل كيان ًلالستيطان، وأقام حال محوره ضم أوسع المناطق المحتلة لدولة الحتالل، مقاب

فلسطيني هزيل ال يتجاوز حدود اإلدارة الذاتية محدودة الصالحيات، ونزع الشرعية 
القانونية عن ماليين الالجئين الفلسطينيين، وأعلن الحرب الضروس على وكالة الغوث، 

في واشنطن، بتهمة اإلرهاب، وفرض الحصار المالي . ف. ت. وأغلق مقر مفوضية م
 الدعم لدولة االحتالل، وفتح الباب على مصراعيه لموجة على السلطة، وقدم كل أشكال

حملت اسمه، ال ترى » رؤية«تطبيع الدول العربية مع دولة االحتالل، كل ذلك في إطار 
إال المصالح اإلسرائيلية، ومصالح اإلمبريالية األميركية، وتسقط من حساباتها حتى الحد 

ا أقر بها وكفلتها له قرارات الشرعية األدنى من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، كم
  .الدولية

 
وعلى الصعيد الدولي، شن حروبه االقتصادية، ضد الصين، وضد روسيا، وضد كوبا، 
ونيكاراغوا، وسوريا، وكوريا الديمقراطية، واستعاد سياسات االنقالبات العسكرية ضد 

حرب أهلية، دمرت األنظمة الشرعية، في فنزويال التي أوقعها بسياساته العدائية في 
ًالقسم األكبر من اقتصادها، كذلك أغرق بوليفيا في حرب داخلية، استطاعت سريعا أن 

  .تخرج من جحيمها، وأن تحبط سياساته الفاشلة
 

بدا مندوبوه في األمم المتحدة كالمصابين بالجرب، عزلتهم سياستهم العدوانية، وأظهرت 
 جلسات الجمعية العامة، فعاد الوجه عريهم في معظم جلسات مجلس األمن، وفي كافة

من المفترض أن يكون ترامب قد مني . األميركي البشع والوقح إلى مقدمة المسرح
بالهزيمة في اإلنتخابات، رغم أنه ما زال يكابر ويعاند، ويخطط لعرقلة تسليم القيادة 

ي اذ ما زال يصر على أنه هو الرئيس، وهو الفائز ف. للرئيس المنتخب جو بايدن
ًاإلنتخابات، تماما، كما توقع المراقبون الذين باتوا يقرأون، مسبقا، ردود فعله إزاء أي  ً
حدث، بفعل رعونته السياسية وعجرفته، التي أدت فيما أدت إليه، إلى حركة تغيير 
ًواسعة بين مساعديه، خالل أربع سنوات حكمه، لم يشهد لها البيت األبيض مثيال، طالت 

زير دفاعه، ومستشاره لألمن القومي، ورئيس موظفي البيت وزير خارجيته، وو
األبيض وأكثر من مستشار في أكثر من مجال، عارضوا رأيه، فوجدوا أنفسهم خارج 

  .البيت األبيض
 

هل سنكون أمام سياسة أميركية جديدة، : هزيمة ترامب وفوز بايدن تضعنا أمام سؤال
يير على عالقات واشنطن مع عواصم وما هي حدود التغيير فيها، وكيف سينعكس التغ

وكيف سينعكس التغيير على أوضاع اقليم . القرار في الصين وروسيا، وأوروبا وغيرها
الشرق األوسط، وفي القلب منه القضية الفلسطينية، وبالتالي، أي موقف يطلب من 
 الفلسطينيين أن يتخذوه من هزيمة ترامب وفوز بايدن، وما هي حدود التوقعات الواجب

  عدم تخطيها في الرهان على سياسات اإلدارة األميركية الجديدة؟
 

لذلك سنحصر إجابتنا . ما يهمنا في هذه العجالة أن نقرأ ما هو خاص بالقضية الفلسطينية
  ).وهو نطاق واسع ويحتاج ألكثر من مراجعة ومقاربة(في هذا النطاق 

 
لكن الحذر  .امب وإدارتهبداية من حق الفلسطينيين أن يتنفسوا الصعداء برحيل تر

يفترض بهم أال يسارعوا إلى اإلحتفال بقدوم بايدن، تحت شعار أن أي قادم الى البيت 
األبيض سيكون بالضرورة أفضل من ترامب، وأن ليس هناك أسوأ من الراحل 

الحذر برأينا ضرورة، ألننا اعتدنا، في الحالة الفلسطينية، وعلى الدوام، أن . الجمهوري
ًرا من قراراتنا على مشجب ساكن البيت األبيض ولعل آخر ما شهدته القضية نعلق كثي

اذ سادت قناعة لدى المراقبين والمحللين، وحتى . الفلسطينية من تطور دليل على ذلك
) 3/9(لدى الرأي العام الفلسطيني دون استثناء، أن مخرجات اجتماع األمناء العامين 

وأن مرسوم اإلنتخابات الشاملة، وأن ) 24/9(وأن تفاهمات فتح وحماس في اسطنبول 
الدعوة لحوار شامل في القاهرة، كلها ملفات باتت مؤجلة لما بعد اإلنتخابات األميركية، 

  .ولمعرفة هوية الساكن الجديد في البيت األبيض
 

ًهنا علينا أن نتذكر حدثا مماثال يشبه إلى حد كبير ما شهدته  ً
اذ علقت . ألخيرة إلدارة أوباماالقضية الفلسطينية في األيام ا

القيادة الفلسطينية قرارات المجلس المركزي التي اتخذت في 
في ، بإعادة تحديد العالقة مع دولة اإلحتالل بما 5/3/2015

ذلك وقف التنسيق األمني، واإلنفكاك عن اإلقتصاد 
اإلسرائيلي وغيره، بانتظار قدوم الساكن الجديد إلى البيت 

الفلسطينيين هدية ثمينة قبل » أهدى«أوباما رغم أن . األبيض
  على قرار) باإلمتناع عن التصويت(ًرحيله، حين وافق ضمنا 

  وإعادة تعريف  في إدانة اإلستيطان،2334 مجلس األمن رقم 
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  .ًالقدس والضفة الفلسطينية أرضا محتلة 
 

 مع دخوله البيت األبيض لوح ترامب بمبادرة سوف يطلقها لحل الصراع في الشرق
ًوبات الرهان الرسمي الفلسطيني قائما على المبادرة المرتقبة، في سياسة . األوسط

انتظارية فاشلة، في الوقت الذي كانت فيه حكومة اإلحتالل تواصل سياستها 
اإلستعمارية اإلستيطانية، وتقليص صالحيات السلطة الفلسطينية لصالح توسيع 

  .صالحيات اإلدارة المدنية لإلحتالل
 

ًعن المؤسسة الرسمية الفلسطينية تصريحات أوغلت كثيرا في التفاؤل وصدرت 
الموهوم، خاصة بعد لقاء الرئيس عباس والرئيس ترامب في بيت لحم، حين روجت أن 

لتكون . ترامب تفهم القضية الفلسطينية وعدالتها، وأنه سيتخذ على هذا األساس قرارته
ها الرئيس عباس، اعتراف ترامب في كما صور» الصفعة«المفاجأ، غير المنتظرة بل و

، أي بعد عام واحد على دخوله البيت األبيض، اعترافه بالقدس عاصمة 26/12/2017
إلسرائيل، ونقل سفارة بالده إليها، تبع ذلك سلسلة من القرارات وإطالق المعايير 

 –مب رؤية ترا«، أو على األدق »صفقة القرن«والمفاهيم التي شكلت في مجموعها 
ً، تجاهلت تماما كامل الحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين، كما أقرتها »نتنياهو

نتنياهو، في إقامة » رؤية«وكفلتها قرارات الشرعية الدولية وانحازت بشكل كامل إلى 
  .»إسرائيل الكبرى«دولة 

 
 ًيتوجب أن ندرك تماما أن رحيل ترامب، ورؤيته معه، ال يعني على اإلطالق رحيل

وأن رحيل ترامب ال يعني . نتنياهو في ضم أوسع المناطق الفلسطينية المحتلة» رؤية«
أن نتنياهو قد تخلى عن إعالناته التي يترجمها بإجراءات عملية في اعتبار الضفة 

أي ما . »أبيب«ولنا الحق في البناء فيها كما هون البناء في تل . »أرضنا وبلدنا«المحتلة 
 غانتس، – لم يسقط خطة الضم كما تبنتها حكومة الثنائي نتنياهو معناه أن رحيل ترامب

  .17/5/2020وأجازها الكنيست اإلسرائيلي في 
 

وبناء عليه فإن كل قرار فلسطيني، تبنته المؤسسة الفلسطينية، إن في المجلس الوطني 
بإعادة تحديد العالقة مع دولة ) 2018 + 2015(أو في المجالس المركزية ) 2018(

حتالل، وفك اإلرتباط بإتفاقات أوسلو وبرتوكول باريس اإلقتصادي، والتحلل من أية اإل
ف، وللسلطة الفلسطينية، لم .ت.إلتزامات نحوها، هو قرار ملزم للجنة التنفيذية في م

وإن أي ترويج قد يدعو للتراجع عن قرارات . يسقط بسقوط ترامب، وبمجيء بايدن
فقرار .  الضرر بالحالة الوطنية الفلسطينية، من شأنه أن يلحق أفدح19/5/2020
، وغيره من القرارات، ليست مجرد مواقف أو قرارات تكتيكية، بل هي تطبيقات 19/5

إلستراتيجية وطنية رسمتها قرارات المجلس الوطني، حين أعلنت إنتهاء العمل 
السلطة انتقال «بالمرحلة اإلنتقالية إلتفاق أوسلو وإلتزاماتها، وحين أسقطت أوهام 

، وأعادت اإلعتبار للبرنامج المرحلي، برنامج »الفلسطينية إلى الدولة في ظل اإلحتالل
وهو ما . النضال في مرحلة التحرر الوطني من اإلحتالل اإلستعماري اإلستيطاني

ترجمت بعض تطبيقاته مخرجات اجتماع األمناء العامين، حين أقرت تشكيل القيادة 
 الشعبية، إلطالق أوسع مقاومة شعبية ضد اإلحتالل الوطنية الموحدة للمقاومة

واإلستيطان وخطط الضم، كما أقرت العمل على إنهاء اإلنقسام واستعادة الوحدة 
  .الداخلية

 
كل هذه القرارات، تستعيد وهجها مع رحيل ترامب، إذا ما اعتبرنا أن نتنياهو قد خسر 

كيد على العنصر والعامل الذاتي وكل هذه القرارات تستعيد وهجها للتأ. حليفه األكبر
الفلسطيني كعنصر رئيسي في خوض المجابهة الوطنية في إطار اإلستراتيجية الوطنية 

  .للمواجهة الشاملة
 

وال يفيد القول أن ما أفصحت عنه نائبة الرئيس األميركي المنتخب كاماال هاريس حول 
قفها من اإلستيطان وحل موقف اإلدارة الجديدة من القضية الفلسطينية بما في ذلك مو

ًالدولتين، يشكل عنوانا للسياسة األميركية الجديدة وإن اإلدارة األميركية تستطيع 
  .الضغط على نتنياهو إلرغامه على القبول بالسياسة األميركية الجديدة

 
ًلنتذكر جيدا، كيف فشلت إدارة أوباما في الضغط على نتنياهو، إلقناعه بحل جزئي 

وكيف واصل . ، يفسح في المجال إلستئناف المفاوضات الثنائيةومؤقت لإلستيطان
نتنياهو تعنته في رفض إقتراحات وزير خارجية جون كبرى، ما دعا األخير إلى رفع 

، أي قبل 2014الراية البيضاء، واإلستسالم والتخلي عن مبادراته في المنطقة عام 
ه، أن يرفض نتنياهو أية ضغوط وال يستبعد، في السياق نفس. رحيل إدارة أوباما بسنتين

ًأميركية مفترضة على يد اإلدارة الجديدة لوقف أو تجميد اإلستيطان، معتمدا في ذلك 
على قاعدته اإلنتخابية الواسعة التي تضمن له إقامته المديدة في ديوانه في شارع بلفور 

ًفي القدس الغربية، زعيما لليكود، ورئيسا لحكومة تحالف اليمين واليمين  المتطرف، ً
ًكما معتمدا كذلك على عمق عالقات إسرائيل مع المؤسسات األميركية، وعلى العديد 

من معاهدات التحالف اإلستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب، بكل ما تلزمه ألية إدارة 
أميركية من واجبات نحو إسرائيل، في الميادين المختلفة، وفي المقدمة عدم إضعافها 

  .وقها على كامل أطراف المنطقةًإقليميا، وضمان تف
 

ًأما بشأن الموقف من إدارة بايدن، فنعتقد أن المعيار الفلسطيني يجب أن يكون واضحا 
وهو موقف بايدن وإدارته من الحقوق الوطنية الفلسطينية، كما رسمتها . وشديد الشفافية

ي لمنظمة وأقرتها وكفلتها قرارات الشرعية الدولية، وكما ترجمها البرنامج المرحل
 :التحرير الفلسطينية

  .67 حزيران 4دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود • 
 

 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار 194حل قضية الالجئين بموجب القرار • 
  .1948والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 

 
تقد أن على إدارة بايدن إتخاذ سلسلة قرارات أما في التطبيقات التي تشير إلى ذلك فنع

 :منها) حسب النظام المعمول بها في البيت األبيض(تنفيذية 
  .إعادة فتح مكتب مفوضية فلسطين في واشنطن• 
 
  .استئناف اإللتزام المالي نحو السلطة الفلسطينية• 
 
رارات األمم استئناف اإللتزام المالي نحو وكالة الغوث واتخاذ الموقف اإليجابي من ق•

  .المتحدة بشأنها بما في ذلك تجديد تفويضها
 
 لمجلس األمن الخاص بإدانة اإلستيطان، ونزع الشرعية عنه، 2334إلتزام القرار • 

وتأكيد اإلعتراف بالحالة القانونية لألرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الفلسطينية 
  ).وفي القلب منها القدس(
 
ة إلى القدس الشرقية في صيغة منفصلة عن اإلرتباط بالسفارة إعادة القنصلية األميركي• 

  .األميركية
 
  .العودة عن قرار نقل السفارة األميركية إلى القدس• 
 
  . وتطبيقاته كما تفسرها اللجان القانونية في األمم المتحدة194اإلعتراف بالقرار • 
 
رعية الدولية لحل المواقفة على مؤتمر دولي ترعاه األمم المتحدة وقف قرارات الش• 

القضية الفلسطينية، والتراجع عن قرار الفيتو الذي اتخذته بهذا الشأن مندوبة ترامب في 
 .مجلس األمن

  
ًختاما ال بد من التأكيد أن الوصول مع اإلدارة األميركية الجديدة ومع أية إدارة أخرى، 

جية واضحة المعالم، هو معركة سياسية من الطراز شديد التعقيد، يستلزم امتالك استراتي
تضبط خطواتها وتكتيكاتها قيادة جماعية متجانسة في بنيتها السياسية، تستند إلى 
البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإلى مفاهيم الشراكة الوطنية كما 
تتطلبها نضاالت حركات التحرر الوطني، وبحيث تخاض المعركة في الميدان ضد 

د ه وإجراءاته اليومية، وفي المحافل الدولية، إلستقطاب أوسع تأيياإلحتالل وتطبيقات
   دولي لعدالة القضية الفلسطينية
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  ال فرق بين ترمب وبايدن"أبسط األمور، هو القول."  
 

ّالحقيقة أن مثل هذه األحكام قد نقبلها من أشخاص عاديين غير معنيين بما يجري خارج 
و أما حين تصدر عن مسؤول سياسي يعتبر نفسه أحد أقطاب الحكم أ. تونس أصال

ّأقطاب المعارضة، يصبح األمر مثير للسخرية ُ. 
 

ّأوال، ال شك أن األهداف األساسية بين ترمب، وبايدن كالحفاظ على أمن إسرائيل  ّ ّ
وتفوقها عسكريا، والسيطرة على أهم مصادر الطاقة، والتحكم في شرايين التجارة 

ّ؛ ال تتبدل بتغير العالمار أمريكا في السيادة على العالمية، والسعي حدود اإلمكان الستمر
ّوفي هامش ذلك التغير تولد . ّالرؤساء ولكن أساليب الوصول لهذه االهداف تتغير كثيرا

 .سياسات وقرارات وتحالفات مختلفة ومؤثرة على عديد القضايا في العالم
 

. ًثانيا، هنالك مسألة استقرار مؤسسات الدولة األمريكية وتواصل سياساتها اإلجماعية
 يمكن القياس على ما يجري في بلدان العالم الثالث، حيث ال توجد مؤسسات يعني ال

راسخة، وال توجد سياسات استراتيجية للدولة تفرض على الرئيس وعلى الحكومة 
 وإنما عادة ما يحدث انقالب شامل في كل شيء بمجرد وصول ، ّالسير في خطها العام

السلطة وتزوير االنتخابات والقرارات وهذا ما يفسر التطاحن على . رئيس جديد للحكم
  . الغريبة غير الخاضعة لقوانين وال ألعراف

  
ففي الغرب حين يتغير الرئيس، ويتغير الحزب الحاكم، تتغير العالقة مع العالم تغيرا 
ًطفيفا، ألن قضايا اإلجماع الداخلي محسومة ومتفق عليها وصارت جزء من ثقافة  ّ ّ

خصوم، حين يصعد رئيس جديد، ال يخشون على أنفسهم من أما في بلداننا فال. ّاألمة
فبسبب غياب اإلجماع . التصفية فقط، بل يخشون أن يحدث انقالب في العالقة مع العالم

ّالداخلي، وضعف المؤسسات، وثقافة التحيل على القانون، وغياب البوصلة، يمكن مثال  ّ
قة مع تركيا، دون إقامة االعتبار ّأن نتخلى فجأة عن العالقة بدول الخليج ونستبدلها بعال

وبعد خمسة سنوات، ما أن يصعد رئيس آخر، . لالنخرام واألضرار التي قد تلحق بالبلد
ّحتى ننسف كل ما بني مع تركيا، ونتجه إلى االتحاد األوروبي لنضع بين يديه رقابنا  ُّ ّ

 ...وهكذا.. ّوأضلعنا الهشة دُفعة واحدة 
 

دكتوراه في القانون ودكتوراه في ديه امي وأستاذ جامعي ولثالثا، جو بايدن سياسي ومح
وعضو مجلس . لوريوس في الفناكودكتوراه في العلوم السياسية، وبعلم التاريخ 

 حين 2009 إلى غاية 1970الشيوخ لمدة أربعين سنة كممثل لوالية ديالوير من عام 
األخير، كان بايدن أحد دخل البيت األبيض كنائب للرئيس أوباما، وطيلة فترة حكم هذا 

أما ترمب فقد جاء من خارج  .ّأهم صناع القرار األمريكي في مختلف القضايا
ولم يعمل . ُالمؤسسات والنخب السياسية األميركية التقليدية، إذ كان رجل أعمال ومقامر

 ...في السياسة بالمطلق

فة بين الرجلين، هذه الفوارق الكبيرة في مستوى الشخصية والتجربة والتكوين والمعر
فمن المتوقع أن يتراجع جوزيف بايدن على . سوف تفرض فوارق في السياسات

ّالحروب التجارية التي شنها ترمب على الجميع، خصوصا الشركاء التجاريين الكبار 
مثل الصين واالتحاد األوروبي، مخالفا بذلك قوانين منظمة التجارة العالمية، ومستخدما 

  . معاقبة الشركات األجنبيةالقوانين المحلية ل
  

ّوعلى األرجع أن الرئيس الجديد، بحكم تبنيه لسياسات إدارة أوباما التي كان هو أحد 
أركانها، سيعيد الواليات المتحدة الى التعاون ضمن معاهدة باريس للمناخ، وألى اتفاقية 

من % 2 بدفع وقد يتخلى عن مطالبة االوروبيين. نافتا للتجارة الحرة مع المكسيك وكندا
ُناتجهم القومي على اإلنفاق العسكري المخصص لحلف الناتو، وعن مطالبتهم بشراء 

وفي عدة قضايا دولية .. .الغاز الصخري األمريكي، وعن االستغناء عن الغاز الروسي 
ّأخرى ستكون السياسة األمريكية مختلفة عن سياسات ترمب الشعبوية الفجة، كالمواقف 

ين، مثل منعه اصدار تأشيرات دخول لمواطني سوريا والعراق واليمن المعادية للمهاجر
 .وستعود للعرف السياسي المتبع بخصوص الهجرة منذ عقود. والسودان وليبيا

 
بخصوص إيران أيضا، هنالك احتمال عودة خيار الحوار معها، وايجاد صيغة مقبولة 

 .إلعادة تثبيت االتفاق النووي ووقف العقوبات
 

ص القضية الفلسطينية، وبالرغم من أن سياسة الواليات المتحدة األمريكية وحتى بخصو
تكاد تكون واحدة بخصوص الحفاظ على عالقة متميزة بالكيان الصهيوتي كهدف 
أمريكي دائم، فإن سياسة ترامب المعادية للفلسطينيين بشكل سافر وغير مسبوق، لن 

ي منصبه، وال السفير األمريكي في ولن يبقى غاريد كوشنار ف،  تستمر على نفس النحو
ّالقدس ديفيد فريدمان المتحمس لسياسة الضم وتصفية القضية بشكل نهائي ّ ّ ّ ّ.  

 
ّصحيح أن بايدن داعم إلسرائيل ولكنه أعلن أنه سيعيد استئناف المساعدات للفلسطينيين، 

وسيعيد . وسيعمل على إعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات، ألنه مؤمن بحل الدولتين
ّوهذا سيؤدي حتما إلى . فتح مكتب تمثيل منظمة التحرير في واشنطن الذي أغلقه ترامب

وسيفتح باب األمل من جديد في وخدة وطنية فلسطينية، وربما نشأ . تعطيل صفقة القرن
ّفي السنوات القادمة وضع عربي مناهض للتطبيع يشكل سندا سياسيا ومعنويا للمفاوض  ُ

ّعلى الصمود على األقل قبل الخطوط الوطنية التي ثبتها القانون الفلسطيني وحافزا 
 .ّالدولي

 
ّوالحقيقة أن كل هذه األمور لها تأثير كبير على العالقات الدولية، وعلى قضية السلم في  ّ

ّوبكل األحوال، ومهما كان األمر، يتعين على الدولة . العالم، ولو بشكل غير جذري ّ ّ
ّخصوصا في ظل -التونسية  ّ أن تعدل بوصلتها، -ّاألزمة الخطيرة التي تمر بها البالدً ُ

ّوتعيد صياغة مطالبها وخطابها، وتغير من رجالها في واشنطن، على أساس أن هنالك  ُ ُ
ّتغير في البيت األبيض، حيث أصبح لهذه الدولة رئيس حقيقي، وليس مهرجا جاهال ّ ّ ّ .  

  
ن، الذين ّومن هذا المنطلق، حسب رأيي، ال يجوز للسياسيي

ُيفترض أن يكونوا متابعين بدقة لشؤون سياسات أكبر دولة 
 هذا وذاك، في العالم، استسهال القول بانعدام الفارق بين

ّومثال ذلك، السياسي الكسول الذي ال . وترديد حديث المقاهي
ّيقرأ، ويغطي جهله بحسم الموضوع بجرة قلم، والقول ال  ّ ُ

ُ تحليل وال حجة مقنعةّفرق بين هذا وذاك، دون تقديم أي ّ. 
 

ّنحمد هللا على ما سلط علينا، ولكننا نشكره ألنه من ألطافه أن في بالدنا سياسيون  ّ

ّآخرون، وهم كثر، لهم عقول، وال يطلقون الكالم هكذا على عواهنه، كما يفعل طالب  ُ ّ ُ
ّالمدارس مزهوين بحماسة المراهقين، حريصين على استخدام عبارات قوية من الم ُ عجم ّ

   الماركسي إلرضاء أصدقائهم وصديقاتهم
  

 

  
 عزالدين بوغامني. د

 تونس
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  لم تكد تصدر نتيجة االنتخابات األميركية بفوز بايدن حتى شرعت القيادة الفلسطينية

القرار األميركي ال . الرسمية استجداء تدخل االمبريالية األميركية لفرض حل الدولتين
هي ) إستابلشمينت(يرتبط بإدارة دون أخرى ؛ فما يدعي الدولة العميقة او المآل األعلى 

ِربما تقرر تقديم . صاحبة القرار، وهي التي قررت نتيجة االنتخابات الرئاسية األخيرة ُ
، كيانا مسخا من نمط المقترحات السايقة لعهد ترمب،ونظل ندور في "جائزة ترضية"

ترمب سحب القناع عن حقيقة الموقف األميركي من إسرائيل ووظيفتها . الحلقة المفرغة
 الغموض الشفيف على الموقف األميركي بقصد التضليل وقد يعاد ستار. بالمنطقة 

وبذا فقد يفتح جو . والعودة الى عبثية التفاوض، بينما تترك إسرائيل تواصل ممارساتها 
بايدين صندوق شرورعلى القضية الفلسطينية من شأنها ان تقزم صفقة القرن الترمبية، 

ينية حذرهما ويلتزمان باألناة إن لم يأخذ لتزم الفصيالن الرئيسان على الساحة لفلسط
  .وبالحكمة، وإن لم تنحرف األنظار عن ضرورة تصفية االحتالل ونظام األبارتهايد

 
يجدر أيضا االنتباه الى أن نداء تصفية األبارتهايد له صدى 
أقوى من نداء إنهاء االحتالل؛ والتركيز على األبارتهايد 

؛ ذلك أن ة إسرائيل تلقى االستجابة األعظموعنصرية دول
الكثيرين في أوروبا واميركا يصدقون حكايات التوراة ولم 

لشعبية في الثقافة ا. يطلعوا على معطيات العلم بشانها
، تتقبل ادعاء المجتمعات المسيحية، ولدى سلفيين إسالميين

ودة الى وطن اآلباء؛ وفي بيان االستقالل جرى تعمد الع
  . دولة إسرائيل" إعادة إنشاء"إدراج مفهوم 

  
لكن أحدا يملك الحس السليم ال يتقبل وضعية األبارتهايد التي يعيشها الفلسطينيون فوق 

وكانت الدعاية الناجحة ضد ترمب انه داعية تمييز . تراب وطنهم منذ قيام دولة إسرائيل
ويحظى نضال السود بالواليات المتحدة بعطف واسع ألنه نضال ضد . عنصري

  .العنصرية واألبارتهايد
 

  ّا وحد قوى وفصائلـــ نتنياهو خيارا ال يقبل به فلسطيني؛ وعملي-مشروع ترمبطرح 

 نتنياهو حقيقة –فضحت مخططات ترمب .  الشعب الفلسطيني في التصدي والمقاومة
وانطالقا . اهداف الصهيونية التي اختزلت في قرار الكنيست حول يهودية دولة إسرائيل

ؤيدة إلسرائيل او محايدة في من رفض فكرة اضطهاد شعب تشكك حتى أطراف م
 نتنياهو؛ فيكتب ألون بن مئير، أستاذ العالقات الدولية في جامعة –جدوى نهج ترمب 

يجب على "،  األوسط في معهد السياسة الدوليةنيويورك ومدير مشروع الشرق
اإلسرائيليين التذكر أنه بغض النظر عن عدد الدول العربية التي تقوم بالتطبيع، فإن 

 مع الفلسطينيين لن يختفي، ويجب معالجته إذا كانت إسرائيل تريد ضمان الصراع
  ".استقرارها وأمنها على المدى الطويل

 
العودة للتفاوض تحمل في طياتها خطر إهدار ردحا آخر من الزمن في انتظار عبثي 
للذي ال يجيء طوعا، وخطر أفدح العودة للتشظي داخل الصف الفلسطيني الهش كي 

وخطر أشد فداحة يتمثل في دفع باتجاه المواجهة العنفية بمسوغ عنف . شةيزداد هشا
والسبب جهل نواميس . مقابل عنف، التي قد ال تختلف نتيجتها عن مواجهات سبقت

والتباسات الكفاح المسلح وانه ليس مجرد نزوة انفعالية، وال هو مرتهن بتصرفات 
  .لتزاماته ونواميسه وقانون تطورهالعنف المسلح له ظروفه ومالبساته ن وله ا.اآلخر

 
كثيرون من أوساط الفلسطينيين، مدعي اليسارية، يقاربون الكفاح المسلح بخفة ونفاذ 

جب القول أن اليسارية ليست التشدق بالجمل وبالمناسبة يت. صبر، مجرد حمل السالح
بئة الثورية؛ وكل من ال يعتبر مهمته السياسية النشاط في اوساط الشعب بهدف التع

ن نادى بضرورة ، وإديمقراطي ال يعتبر يسارياوالحشد وسيلة لتوليد حراك شعبي 
الذين يحجمون عن تعبئة الجماهير وتنشيط حراكها إنما يغفلون . التغيير االجتماعي

  .الشروط التي ال بد منها لخوض كفاح ظافر، سلمي او مسلح
  

ولنتناول طرح ماركس ولينين لنترك قضية البيئة الطبيعية الحاضنة للنشاط المسلح، 
، واستخلص منها 1847ماركس، الذي شارك بنشاط في ثورة . لقضية الكفاح المسلح

ُ، حين احتلت 1870الدروس، حذر عمال باريس من اللجوء الى العنف المسلح عام 
ولما اضطرت الطبقة العاملة في باريس لالنتفاض . فرنسا بجنود بيسمارك األلماني

رنسا وكرامتها القومية دعمها ماركس واشاد ببطوالتها وحشد لها دفاعا عن شرف ف
التضحيات الجسام التي قدمتها الطبقة العاملة في كومونة باريس لم تمنع . التضامن

  .النهاية المأساوية لتجرؤ الطبقة العاملة على التمرد
  

بقي في كل  ماركس لم ينظر الى النشاط المسلح الرد الطبيعي الوحد على االستغالل الط
وفي معرض الحديث عن أشكال النضال كتب لينين ان من يصر على . مكان وزمان

طرح شعار الثورة قبل "وحذر لينين من  .شكل محدد للنضال إنما يتخلى عن الماركسية
ان تنضج الشروط العامة للثورة، وحتى تظهر الجماهير بال مواربة نهوضها وانها على 

ولكن حالما يصدر . الظروف الخارجية الى أزمة مكشوفةاستعداد للعمل، وحتى تفضي 
  ].1905، اكتوبر21بروليتاري، عدد" [الشعار فمن المشين للغاية التراجع

 
 شروط االنتفاضة 1907-1905وبصدد شروط الثورة الناجحة حدد لينين لثورة 

تقدم تغير العالقات الطبقية مع التقدم المضطرد للثورة، وكل "المسلحة مؤكدا ضرورة 
تغير العالقات الطبقية في ". ثوري حقيقي يعني جذب جماهير أوسع الى الحركة

المجتمع يتم من خالل الحراك الشعبي، أي نهوض الجماهير عنصرا فعاال في السياسى 
وهذا يستدعي . َالجماهير المحبطة تخل بالتوازن الطبقي لصالح أعدائها. الوطنية

ح الطبقية؛ يسفر عن المزيد من تجمعات حزبية مزيدا من الوعي بالمصال"بالضرورة 
سياسية اكثر تحديدا، وفراسة طبقية بمختلف األحزاب، وفق خطوط دقيقة التحديد، 
ونتيجة ذلك كله استبدال المطالب السياسية واالقتصادية العامة والغامضة في 

اري البروليت[ "تجريديتها، بمطالب عيانية متنوعة، محددة بوضوح لمختلف الطبقات
  ]. 1907 أيار2، 16عدد 

  
الكفاح المسلح أداته االجتماعية بالضرورة والحتم جماهير اوسع باضطراد وأكثر وعيا 

. ، ويغذيه بالمقابلذى الكفاح المسلح بالنهوض الشعبيواغزر ثقافة وفراسة، حيث يتغ
الكفاح المسلح ال يقتصر على بضعة افراد بينما يعزل مجموع الشعب مكتف األيدي 

  .هكذا مضت عمليات الكفاح المسلح الفلسطيني". المهدي المخلص"انتظار ب
 

ولينين هو مبتكر حرب األنصار، على إثر إدخال المدافع تدك متاريس العمال 
حينذاك حذر لينين من التالعب . وحدات صغيرة تشاغل الجيش المنظم: المنتفضين

لية من االنضباط ومستوى ْبسالح الثورة؛ حمل السالح يوجب على المناضل درجة عا
رفيعا من الثقافة توفر متانة أخالق تشكم زناد البندقية، فال يوجه السالح ضد الشعب، 

  . وهو المنذور للدفاع عن الشعب وتحريره
  

  ة هيـــاهير الشعبيــة تدرك ان الجمــة وفكريــــْحمل السالح البد ان تسبقه تربية سياسي

 
 

  
 سعيد مضيه

 فلسطني

 



  

  اليساري
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وحمل السالح له . تهم وتضحياتهم المغيرة للواقع وليس األفراد مهما عظمت شجاع
وذلك ما استرشدت به التحضيرات لثورة . قواعده كي يفضي الى النتيجة المظفرة

  .اكتوبر
 

ال ثقة بالحكومة المؤقتة وتكثيف : 1917فقد طرح لينين مهمات حزبه بعد ثورة شباط 
طبقة بادر البالشفة النشاط في أوساط ال. ط من اجل إنضاج شروط اإلطاحة بهاالنشا

العاملة بالمدن والفالحين باألرياف والجنود على الجبهة، وشرعوا في التربية السياسية 
. بات معيار نجاح جهود التوعية تغير تركيبة مجالس السوفييتات. والتعبئة الثقافية

انجزت المهمة في بطرسبورغ وموسكو في تموز، غير أن لينين، الذي اعتبر التالعب 
، نضج المهمة التثقيفية في األرياف الهدف االستراتيجي ريثما تّبالثورة خيانة، اجل

وأنجزت المهمة في . وذلك امتثاال لمبدأ تحالف العمال والفالحين، شرط نجاح الثورة
  .أكتوبر

 
؛ فهو نشاط اجتماعي زاجيا وال هو مجرد قوة مقابل قوةالكفاح المسلح ليس خيارا م

اهير وعالقات طبقية تنم عن انهيار الثقة يلتزم بظروف موضوعية وحالة نفسية للجم
الكفاح –بالسلطة القائمة، وعدم استطاعة السلطة الحكم بالطرق السابقة، مثلما هو 

يضاف لذلك كله عوامل ذاتية تتمثل . يرورتها نواميس ظاهرة اجتماعية تحكم س-المسلح
د ألح لينين على فق. في أوساط الجماهير وقيادة تحركهابإعداد الكوادر الحزبية للعمل 

أن يرتسم في ذهنه صورة واضحة "وذلك بوجوب " تكوين المناضل الواعي والثوري"
للطبيعة االقتصادية واالجتماعية والسياسية المميزة لمالك األرض ورجل الدين 

اط القوة ونقاط ، ويجب أن يعرف ما هي نقف الدولة الكبير والفالح والطالبوموظ
رك معنى كل عبارة منمقة ومغالطة تحاول بها كل طبقة ، وان يدالضعف في كل منهم

  ."أن تموه مساعيها األنانية وحقيقة ما يعتمل داخلها
  

المبدأ الثوري واجب المراعاة هو عدم جواز إكراه الجماهير على امر لم ينضج وعيها 
الحزب الثوري او فال تقاد الجماهير بسالسل الى جنتها األرضية؛ وعلى . للقيام به

ها العاملة في األوساط الشعبية، أن يلقي اللوم على /، خاصة كوادرهحزاب الثوريةاأل
وحين . الذات ان أبدت الجماهير ترددا او إحجاما يفشيان عدم الرضى عن توجه سياسي

نقوم بمراجعة نقدية، يهذا الضوء، لتجربة المقاومة الفلسطينية خالل عقود، ندرك سبب 
هل تمت مراعاة : ال بد من اإلجابة على السؤال. سلحةأو أسباب تكسر المقاومة الم

الظروف الموضوعية وتوفر لوازم الغلبة، ام هو االنجرار خلف االستفزازات الماكرة 
ورغم االنكسارات تتكرر دعوات الشروع . يدية، واالنطالق بعفوية وارتجال؟والك

  !بالكفاح المسلح بدون المقدمات الالزمة لخوض كفاح مسلح غالب
 

إن إقدام الجماهير على التحدي والتضحية . وعامل ذاتي آخر يجري نسيانه على الدوام
أحيانا . مشروط بوعيها لحقوقها المصادرة، واستشراف الهدف الذي تضحي من أجله

في بدايات النهوض تطرح أمام الجماهير مهمات بسيطة يفضي إنجازها بنجاح الى رفع 
المحاوالت من شانه ان يصلب المعارضة الشعبية وتكرار . المعنويات والثقة بالنفس

  .وهذا احد نماذج النشاط السياسي في ظروف اإلحباط الشعبي. لألوضاع القائمة
  

المقاومة الفلسطينية أغفلت شرح عدالة الحقوق الوطنية الفلسطينية وتطابقها مع منطق 
وفة للرأي العام العالمي معاناة الفلسطينيين في ليل األبارتهايد باتت مكش. العلم ومعطياته

وكذلك فإن للقرارات الدولية دور في التعبئة، بل إن وظيفتها تعبوية وال . واإلقليمي
كما أن حركات التضامن الدولي تعزز الثبات . ي واقع السياسات الدولية الراهنةتتحقق ف

في تبقى الحقائق العلمية تبدد كل الشكوك . وتحدي الصعوبات وقهر السلطة المستبدة
. فقد خدع البعض بالمرجعية الدينية الدعاء الصهيونية بوطن اآلباء. عدالة القضية

وهناك حركات سلفية إسالمية تروج بصحة ما جاء بالتوراة، وبان له ما يؤيده بالقرآن 
الكريم؛ وبذلك يعتبر التشكيك في صحة الوطن التاريخي لليهود بفلسطين تشكيك 

 الجهل بمكتشفات العلوم األثارية، ومعطيات التنقيب هكذا تمضي األمور مع. بالمقدس
  .األثري المنقطع عن حكايات التوراة

 
حقنت الصهيونية أتباعها اليهود وأنصارها من غير اليهود بثقافة عنصرية عصابية 

تساعدهم في مساعيهم . ابعدتهم عن إقامة عالقة سليمة مع الواقع ومع شعب فلسطين
صولية والهوتها غير المعترف به من كنائس مسيحية الخبيثة حركة المسيحية األ

  . رئيسة
  

" الهوت ما قبل األلفية"حقا تؤمن أغلبية الكنائس بحكايات التوراة؛ لكنها ال تؤمن ب 
   :، ومحوره ان عودة المسيح مشروطة بثالثة مقدماتالذي تروجه المسيحية األصولية

  عودة اليهود الى فلسطين -
  وإقامة دولة يهودية  -
  . وبناء الهيكل الثالث -

تحقق شبه إجماع لدى . يح هي تأييد الصهيونية بدون تحفظمنطويات شروط عودة المس
الجمهور اليهودي يصر على االستحواذ على كامل فلسطين وتهجير الفلسطينيين من 
ديارهم؛ يهيمن هذا التوجه رغم أن معطيات البحث األركيولوجي فندت منطويات 

ية نظراتها اآلباء وارض الميعاد، والتي استمدت منها الصهيونالتوراة بصدد وطن 
  . ، وأشاعت ثقافة العدوان والكراهيةاالستعالئية العنصرية

  
العدوان اإلسرائيلي وظف العدوان الثقافي بعض ادواته؛ اما المسيحية األصولية او 

 فهي القاعدة المسيحية الصهيونية، واطلق عليها في اآلونة األخيرة المسيحية الفاشية،
، حيث منحته في لدولة العميقة بالواليات المتحدةالسياسية لترمب، وبها يتحدى ا

، أي ازيد بسبعة مال يين صوت عما ناله في نتخابات األخيرة سبعين مليون صوتاال
، منه لماضية تعهد ترمب التيار األصوليوخالل السنوات األربع ا. االنتخابات السابقة
س ووزير الخارجية والنائب العام وكبار المستشارين ومئات من انتقى نائب الرئي

ساعدت إدارة ترمب التيار ، القضاة الفيدراليين وثالثة من قضاة المحكمة العليا
األصولي ودعمته الرأسمالية باألموال كي ينفق على مشاريعه االجتماعية وليوسع نفوذه 

تكارات اإليطالية واأللمانية في دعم  تماما مثلما تصرفت االح داخل المجتمع األميركي،
  . تيار الفاشية والنازية

  
وتيار . في عهود األزمات تلوذ الرأسمالية بالفاشية وتتخلى عن الليبرالية الديمقراطية

وفي إسرائيل . المسيحية الصهيونية اداة رئيسة لفرض الفاشية في الواليات المتحدة
ظام األبارتهايد، ومن أجل تكريس سلطة يمضي نتنياهو صوب الفاشية المتفاعلة مع ن

  .الفرد السوبرمان
 

، إقليميا ودوليا؛ مثلما ان  الحقوق الفلسطينية بزحف الفاشيةهكذا يندمج العدوان على
   نتصار للحقوق الوطنية الفلسطينيةالنضال ضد الفاشية واألبارتهايد ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 مدخل المشفى وهي تمسك بيد ولدها دمحم كادت تصاب بانهيار عصبي عندما وصلت 

احت تقرع طبلة اذنها اليمنى ابن الخمس سنوات؛ عشرات األفواه حاصرتها، ور
ما . يماذا فعل؟ انه عربي، ما ذنبه؟ انه عرب: ُبحروف كلمات جبلت بالمرارة والقهر

  .تهمته؟ انه عربي
 

لقد وصلت ايناس من بلدتها في الشمال الى المشفى في تل ابيب الستشارة طبية، لكن 
صوت وابل الرصاص امام المشفى أرعب ابنها وأرعبها؛ توقفت عن متابعة السير، 

خمس ذئاب، ربما أكثر، أراقوا دم . ُووقفت على بعد بضعة أمتار من مكان الحادث
بح في دمه الزكي، ها هي والدته تهرول محمود ملقى على األرض يسها هو . محمود

نحوه، ال تتكلم، لقد تيبس لسانها، وجف الكالم في حلقها، ال بسبب صومها وال بسبب 
حر ذاك النهار الذي جاء استثنائيا في أيار من تلك السنة؛ بل من القهر، ومن الظلم، 

مشفى في تل ابيب،  لقد رافقته للعالج في. ومن انفطار قلبها على ابنها العشريني محمود
وها هي تعود تجر ذيولها من ثقل البؤس والحزن والمرارة التي مألت قلبها؛ لقد قتل 

  .ابنها برصاص اللؤم والغدر" األمن"ذئاب 
 
 .؟ قال مريض لمحمود"الكمامة"فيروس الكورونا يحاصرنا؛ لماذا ال ترتدي  -
 .ّليس شأنك؟ رد محمود -
 .ر عليناانت خط -
 .ابتعدوا عني اذن -
  

ّوبجمال السوسن وصالبته، اخترقت ام محمود حوار الصخر؛ لفت كتفي ابنها بذراعها  ْ
أيقظ ذئابه، ! ّلكن كيف للسيد ان يفوت مثل هذه الفرصة؟. اليمنى وابتعدت به عن المكان

، أشعل النار في دمها، حرقت العنصرية أعصابها، افقدتها توازنها، لحقت بمحمود
ماذا فعل؟ ما ذنبه؟ ما تهمته؟ فتنطق الحجارة : غرة تتمتماعدمته، وراحت األفواه الفا

سمعتها ايناس، نظرت الى ابنها، رفعته الى اعلى، ضمته الى . انه عربي: تردد
ابني عربي، عربي، : صدرها، وراحت تركض مبتعدة عن المكان وهي تتمتم

 عربي

 

 

 مجيلة شحادة

 فلسطني
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  يواجه جو بايدن الرئيس الجديد للواليات المتحدة تحديات كبيرة، فباإلضافة إلى

ًوأزمة االقتصاد تحديا كبيرا » كورونا«ات جائحة االنقسام المجتمعي، تشكل تداعي ً
ًوالنجاح في تجاوز هاتين المشكلتين األخيرتين سيساعد حتما في تجسير . للرئيس الجديد

تشكل اإلصابات والوفيات في . أزمة االنقسام المجتمعي والعبور بالبالد إلى بر األمان
ًالم تقريبا، في أكبر كارثة ُخمس إصابات ووفيات الع» كورونا«أميركا جراء جائحة 

يأتي ذلك باإلضافة إلى األزمة . صحية تصيب الواليات المتحدة خالل القرن األخير
االقتصادية الحادة المصاحبة التي أصابت البالد، وباتت تعتبر األكبر منذ أزمة الكساد 

إن أولويات اإلدارة الجديدة ستتجه دون أدنى شك إلصالح ذات . 1930الكبير عام 
ًالبين على المستوى المحلى والشأن الداخلي، في حين ستقبع ملفات الشأن الدولي عموما 
ًوملف الشرق األوسط خصوصا في مرتبة أدنى، ولن يحصل ملف الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي على اهتمام كبير على األقل في األشهر األولى لإلدارة، وهو األمر الذي أكد 

ستشاري بايدن في ملف الشؤون الخارجية في التاسع من شهر عليه أنتوني بلنكن كبير م
 .تموز الماضي

 
من المرجح أن تكون أولويات السياسة الخارجية األميركية في عهد بايدن متجهة نحو 
العالقات مع الصين وروسيا وإصالح العالقات مع أوروبا، ومن ثم ملفات الشرق 

حروب غير المنتهية والوعود بتخفيض األوسط وعلى رأسها إيران وملفها النووي، وال
وتعتبر المصادر األميركية أن بايدن من أكثر . عدد القوات األميركية في المنطقة

الرؤساء األميركيين خبرة في التعامل مع منطقة الشرق األوسط، ومن أكثرهم خبرة 
ي ومن غير المرجح أن تبتعد سياسات إدارته ف. بملفاتها بعد الرئيس جورج بوش األب

وفي إطار ملف الشرق . ًالمنطقة كثيرا عن السياسات األميركية التقليدية للديمقراطيين
األوسط، وهو الملف المهم للفلسطينيين، تعتبر إعادة تفعيل العمل باالتفاق النووي مع 
إيران من أهم أولويات اإلدارة الجديدة، لما يشكله البرنامج النووي اإليراني، حسب 

فقد جاء إبرام االتفاق . ، من تهديد للمصالح األميركية في المنطقةالرؤية األميركية
، والذي انسحب منه الرئيس 2015النووي اإليراني مع إدارة الرئيس أوباما عام 

ويطمح بايدن من العودة . ترامب بعد ذلك، بهدف ضبط تطور البرنامج النووي اإليراني
حول ذلك الملف للتفاوض مع إيران للعمل باالتفاق النووي إلى استخدام المفاوضات 

والضغط عليها في ملفي تطوير برنامج الصواريخ البالستية اإليرانية وتدخالتها 
لذلك عندما يتحدث بايدن عن . اإلقليمية، واللذين لم يتطرق إليهما االتفاق النووي السابق

 .ت عليهاالتفاق النووي مع إيران يؤكد على أن إحياء االتفاق يرتبط بإضافة تعديال
 

ًويشكل تطوير إيران لبرنامج الصواريخ البالستية أرقا كبيرا  ً
سواء إلسرائيل أو السعودية، حليفتي الواليات المتحدة 
الرئيسيتين في المنطقة، واللتين تطالبان بضرورة ضبطه 

وباإلضافة إلى ضبط برنامج . ووضعه تحت رقابة مشددة
، تطمح الواليات إيران لتطوير برنامج الصواريخ البالستية

 االتفاق النووي إلى التوصل التفاق مع المتحدة من خالل
إيران لتقليص نفوذها في العراق وسورية واليمن من خالل 

  . إستراتيجية طويلة األمد
  

وتهتم الواليات المتحدة بشكل خاص بالوجود اإليراني في العراق، الذي تتواجد فيه 
ًران نفوذا ظاهرا في العراق كما تسيطر على وتمتلك إي. أعداد غير قليلة من قواتها ً

وتحاول القوات األميركية المتواجدة في العراق تجنب . مليشيات مسلحة تابعة لها فيها
كما يثير التواجد العسكري اإليراني وقوات من . الوصول لحد الصدام مع تلك المليشيات

ًفي سورية قلقا ظاهرا من قبل إسرائيل، خصوصا » حزب هللا« ً بعد انسحاب جزء من ً
وتسعى إسرائيل والواليات المتحدة إلخراج إيران وحليفها . القوات األميركية منها

  . اللبناني من األراضي السورية
  

ًوأما فيما يخص الحرب في اليمن فتتطلع الواليات المتحدة إلنهائها، وتعتبر إيران طرفا 
السعودية إلنهاء تلك الحرب كما تتطلع . غير مباشر فيها من خالل حلفائها الحوثيين

وتعتقد الواليات المتحدة أن . ًأيضا، لكن مع التخلص من أي عناصر يمنية موالية إليران
ًإعادة إحياء االتفاق النووي مع إيران بتعديالته اإلضافية يمكن أيضا أن يساعد في إنهاء 

 .الحرب اليمنية بتكلفة أقل
 

تعديالته ال يعني فقط من منظور بايدن إن التفاوض مع إيران حول ملفها النووي و
ًوفريقه إنهاء لحالة الحرب التي ال تنتهي في الشرق األوسط، وإنما يرتبط أيضا 

وعلى الرغم من أن بايدن ال يؤمن كالجمهوريين . بتخفيض أعداد قواتها في المنطقة
ات األميركية بالسياسة االنعزالية، إال أنه يميل إلى الوفاء بتعهداته بتخفيض أعداد القو

خارج حدود البالد، وتخفيف التواجد العسكري األميركي الكبير على األرض في 
ًالشرق األوسط عموما، ومع ذلك يعتبر بايدن أن أي انسحاب أميركي من المنطقة ال بد 

  . أن يأتي ضمن اعتبارات وشروط
  

إذ يعتبر . ال بد هنا من التساؤل عن فرص التوصل التفاق مع إيران حول ملفها النووي
المرشد األعلى آية هللا علي خامنئي والحرس الثوري الجهة التي تتحكم بالقرار السياسي 
الخارجي اإليراني، حيث يعكس هؤالء توجهات المعسكر المتشدد في طهران الذي ال 

ومن ناحية أخرى، يميل الجناح المعتدل الممثل . يميل لعقد اتفاق مع الواليات المتحدة
الي حسن روحاني إلى التوصل التفاق والعودة إلى االتفاق النووي لعام بالرئيس الح

ولم يتبق .  ورفع العقوبات عن البالد، دون إدخال تعديالت جديدة على االتفاق2015
لروحاني إال ستة أشهر في منصبه، فما بين شهر كانون الثاني ووصول بايدن للبيت 

 ومع تصاعد مكانة الجناح األبيض وشهر حزيران وخروج روحاني من منصبه،
ًالمتشدد في البالد قبل االنتخابات، يبقى السؤال قائما حول إمكانية التوصل إلى اتفاق 

 .بين إيران وإدارة بايدن
 

ًوفي الخليج، وانطالقا من المصالح األميركية والسعودية في إطار األمن والطاقة 
بالده مع حلفائها التقليديين من وإيران، من غير الوارد أن يخاطر بايدن بخسارة عالقة 

دول الخليج وعلى رأسها السعودية، أو بانسحاب أميركي عسكري كامل من منطقة 
وقد أكد بايدن على أن إعادة إحياء االتفاق النووي . مصالحها ونفوذها في الخليج

اإليراني، والذي تسبب توقيعه في عهد الرئيس أوباما باستياء سعودي، سيخضع 
توافق مع المصالح والتطلعات السعودية، وعلى رأسها ملف الصواريخ لتعديالت ت

  . البالستية
  

وليس من المتوقع أن تؤثر تصريحات بايدن حول ملف حقوق اإلنسان الخاص 
وكان بايدن قد أكد خالل حملته . ًبالسعودية كثيرا على التحالف اإلستراتيجي بين البلدين

ً عموما في مجال حقوق اإلنسان، مؤكدا أن إدارته االنتخابية انتقاده للسياسات السعودية ً
لن تتجنب مساءلة السعودية في حادثة مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وهي القضية 

وقد استطاعت السعودية تجاوز تلك . التي تحظى بدعم من كال الحزبين في الكونغرس
 إدارة المساءلة خالل فترة والية ترامب، ولكن ال يعرف إلى أي مدى سوف تضغط

بايدن على السعودية في إطار معالجة هذا الملف في ظل حرصها على استمرار عالقة 
 .مصالح إستراتيجية

 
وأما فيما يتعلق بملف التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، يدعم بايدن اتفاقات التطبيع 

 في ويشجعها، إال أنه ليس من المتوقع أن يجبر الدول العربية األخرى ويضغط عليها
ّإن هزيمة ترامب قد تسببت بخيبة أمل كبيرة لبنيامين . سبيل التطبيع، كما فعل ترامب

ًنتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، خصوصا فيما يتعلق بملفي التطبيع والصراع 
ًفإعالن بايدن وفريقه االلتزام بحل الدولتين يقوض تلقائيا . الفلسطيني اإلسرائيلي صفقة «ّ

  . ها ترامب ونتنياهو على الطاولةالتي وضع» القرن
  

كما أن وعود بايدن بفتح القنصلية األميركية في القدس وإعادة المساعدات األميركية 
للسلطة ووكالة غوث الالجئين، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، تنبئ 

ار ومن المتوقع أن يعيد بايدن مس. بانتهاء حقبة الضغط وتهميش مكانة الفلسطينيين
التعامل مع الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي إلى حقبة ما قبل عهد ترامب، ولكن ليس 
هناك ما يضمن أنه سيستطيع الضغط على إسرائيل وإجبارها على التوصل إلى حل 
للقضية الفلسطينية يعطي الفلسطينيين حقوقهم أو على األقل يوقف االستيطان، وأن كل 

 العملية السلمية والتفاوضية لسابق عهدها في ظل إدارة ما ستفعله إدارة بايدن هو إعادة
   الرئيس األميركي السابق باراك أوباما

 

  
 سنية احلسيين. د

 فلسطني

 



  

  اليساري
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   ّسابقة كيف تعمدت جميع أجنحة الحركة الصهيونية، وبضمنها نظام  مقالةفي  كتبنا

" هوية إسرائيلية"ّإسرائيل القضائي، بمختلف درجات محاكمه، اجهاض امكانية تشكل 
ض لها النمو لصهرت بداخلها، مع مرور السنين، كل المواطنين، اليهود ّواحدة، لو قي

والعرب وغيرهم، الذين عاشوا ويعيشون في الدولة، والحتوتهم كأفراد وكمجموعات 
وجعلتهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي وفق ما تمليه عليهم منظومة القوانين وتخطه 

وأصولها ومرجعياتها، كما هو حدودها من حقوق وواجبات، على اختالف منابعها 
 .الحال في معظم الدول الحديثة

 
لم تولد تلك الهوية المدنية الجامعة لسبب اساسي وهو موقف وعنصرية الحركة 
الصهيونية، التي خططت منذ البدايات إلقامة دولة يهودية خالية من العرب، رغم كونهم 

 .سكان البالد األصليين
 

ا، فقامت اسرائيل وبداخلها بضعة عشرات االالف من فشلت الصهيونية بتحقيق مراده
ٍحصونهم، تذكارات /فنجوا وبقوا، في بيوتهم" ُالطعم" الفلسطينيين الذين رفضوا ابتالع 

ٍنازفة لعمق الفاجعة من جهة، وتحديات صارخة لقمع وممارسات حكومات صهيونية 
 عن بدائل أشرس، بعد عنصرية شرع قادتها، منذ اليوم االول إلعالن نصرهم، بالتفتيش

 .فشل مخطط حركتهم األم
 

ّحسم مصير األسرلة ؛ مع أنها، كحالة متخيلة، هي عدوة الدولة اليهودية ونقيضها؛  ُ
على ألسن بعض المواطنين العرب الى مسبة " األسرلة"ّورغم ذلك، فلقد تحولت 

ت أو كتعبير شعبوية تطلق في جميع االتجاهات من دون رقابة حقيقية، أو تكال كمزايدا
ًعن جهل متسيد في مجتمعاتنا؛ وكانت تختلط أحيانا مع تهمة  ، على الرغم ”التأسرل“ّ

 .من وجود اختالفات جوهرية بين الحالتين، أو هكذا يجب أن يكون 
 

، بمعنى المساواة المواطنية التامة، هو الحزب "األسرلة"قد يكون أول من ر فع شعار 
ألوائل وضعوا اللبنة االولى لما اصبح فيما بعد مطلب الشيوعي االسرائيلي، فرفاقه ا

 ".دولة لجميع مواطنيها: "الجماهير العريضة

، في المقابل، ورغم استحالة تشكل األسرلة، هو ممارسة جائزة ، لكنها ال "التأسرل"
ّتأخذ في حياتنا شكال واحدًا بل قد تنعكس في عدة سلوكيات ويعبر عنها بعدة مضامين  ّ ً

 .يعها، بالضرورة، سلبية ومرفوضة، كما يحاول البعض إيهامناليست جم
 

ّهنالك خلط بين الحاالت التي يسمونها، هكذا على وجه التعويم والتعميم، بالتأسرل 
ُالمشبوه؛ وأجزم ان هذا الخلط مقصود، ففي ثناياه يضيع العميل الحقيقي والمخبر 

ممارسات المواطنة وما الى ذلك من والمفسد والمثبط للعزائم؛ وتختلط حدود االندماج و
ومساواتها " التأسرل"ّحلقات يصر البعض على ضبطها في نفس الحزمة تحت اسم 

صار العميل في لغة العامة مثله مثل من يربح مناقصة لرئاسة مستشفى . بشكل مغرض
ًأو من أصبح عميدًا في جامعة إسرائيلية، أو رئيسا لمجلس ادارة شركة كبيرة، او مديرا ً 

ً، أو مفتش معارف، أو قاضيا أو "مئوحيدت"أو " مكابي"لعيادات صندوق مرضى 
قائدًا لكتيبة في جيش االحتالل، او مشاركا في مظاهرة عربية يهودية ضد الفاشية وضد 

" المجد"االحتالل أو رئيس بلدية متعاون، أو كابتن لمنتخب اسرائيل أو مضيء شعلة 
ً الفصل العنصري، أو مهندسا في شركة اسرائيلية ًاإلسرائيلي، او عامال يبني جدار

تستغل المناجم في نيجريا؛ ومثلها من حاالت ال عد لها وال حصر قد يعتبرها البعض 
ًكلها تأسرال ؛ والبقية عند من غابوا ونسوا أن يضعوا " الفوضى الوطنية"وفق قاموس

 .الحدود ويصححوا الخرائط ويصلحوا البوصالت ويلقون اليواطر
 
أو وفق بعض " الصف الوطني" ًهل كل ما ينعت بالتأسرل هو حقا خروج عن ف
ًيعد عمالة أو كفرا ؟" القضاة " ّ 
 

لن نعالج لماذا ومتى شاعت هذه السهولة في إطالق اإلتهامات للغير المختلف ومتى 
ّضاع قاموس الكفاح الشعبي ومفرداته؛ لكنني أعرف أن حكومات إسرائيل وأعوانها 

وائل المستفيدين من هذه البلبلة، وهم من ساهموا في زرع مناخات االلتباس كانوا من أ
التشويش " هوائيات"ودق األسافين، ووسعوا الشروخات وأقاموا، في سبيل تعزيزها، 

 .البشرية، الحركية والحزبية
 

ًليس كل ما يذم كتأسرل يجب أن يكون محظورا  ّ فبعض حاالته قد تعني اإلصرار ! ُ
قوق المواطنة اإلسرائيلية التي ننادي بها ونناضل من أجل فرضها على على ممارسة ح

الدولة وعلى مؤسساتها، وهو في هذه الحاالت فعل محمود؛ وبعضه قد يعني السعي 
وراء االندماج في عروق الدولة ورفض إصرار ساستها العنصريين على إقصائنا 

 .ّواعتبارنا مشاريع تهجير مخزنة في ادراجهم
 

ً، وليس العمالة مثال، قد يطلق بالقصد على من يخدم في جيش االحتالل او والتأسرل
قد " المتأسرل"على من يتبنى الرواية الصهيونية ويقبل بنشرها في وجه رواية شعبه، و

أو في منصة إعالمية صهيونية أخرى مع أنه " مكان"ًيكون صحفيا يعمل في تلفزيون 
ًة والتقدمية؛ بينما، ال يكون متأسرال، بالمقابل، ينشر، بإصرار وبجرأة، مواقفه اإلنساني

من يعمل في فضائيات العرب التي تتغنى باسرائيل وتخدم حكام تلك الدول المستبدين، 
والتأسرل يمكن ان يكون قبول صانع افالم . وال تنشر اال الفتنة والفرقة والعصبية

دعم مواطني الدولة، وال ّفلسطيني أو فنان محلي لدعم مادي من صندوق إسرائيلي معد ل
ًيكون منكرا إذا كان المال قطريا أو تركيا أو فرنسيا أو أمريكيا ًً ً ً. 

 
ًإننا نعيش اليوم في عالم مقلوب حيث يهاجم فيه، مثال، النائب منصور عباس، رئيس 
الحركة اإلسالمية الجنوبية، من قبل اخوانه في الحركة اإلسالمية الشمالية ومن 

ميين في نفس الوقت، وينعت من قبل جميعهم بالمتأسرل والمتصهين، الشيوعيين والقو
ّوانا ال افهم كيف ومتى توحدت مصالح تياراتهم على هذه الجبهة ؟ وفي نفس الوقت 
تطرد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اإلسرائيلي من صفوفها عضوين يهوديين 

ًعلما بأن آالف منتسبيها " ًعانقف م"فاعلين بتهمة مشاركتهما في نشاط لمجموعة اسمها 
يناضلون ضد االحتالل اإلسرائيلي ومن اجل العدالة االجتماعية والمساواة التامة 

 !!للمواطنين العرب
 

انه عالم مقلوب، الننا نرى فيه قيادات الحزب الشيوعي 
إلى إنشاء جبهة "اإلسرائيلي الذين دعوا في أنظمة حزبهم 

على أن تقترح لشعبينا يسار يهودية عربية تكون قادرة 
ًبرنامجا مقنعا من أجل الخروج من األزمة الراهنة والسير  ً

شيوعي إن الحزب ال. على طريق السالم والمساواة
اإلسرائيلي يسعى الى عمل مشترك واسع يقوم على قاعدة 
متفق عليها مع احزاب وأوساط وشخصيات ذوي رؤى 

ل  يجهضون محاوالت توسيع الصفوف من أج-" مختلفة
  ويتسابقون، مثل االخرين، بإطالق شتائم" شعبيهم"مصلحة 

 . التأسرل والتصهين والعمالة بحق رفاقهم وقادة من حزبهم وجبهتهم

 

  
 جواد بولس

 فلسطني
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انه عالم مقلوب حيث نرى فيه قادة اسالميين فاخروا مرة بقربهم من خيمة ملك العربية 
كلتا الحالتين لم السعودية، لكنهم هجروها ولجأوا الى عباءة السلطان أردوغان، وفي 

والتهكم على قادة القائمة المشتركة المنتخبين من أبناء " التأسرل"يترددوا بالصاق تهم 
ّإنه عالم مقلوب حين نرى رفاقا شيوعيين بعد أن تخرجوا من الجامعات . شعبهم ً

األممية، وعادوا منائر علم الى اسرائيل، واستوعبوا في شرايينها الصهيونية ودخلوها 
وغانمين بنعمة المواطنة وهم غير متأسرلين، لكنهم يحاربون رفاقهم بتهم آمنين 

 .المتأسرلين والمتصهينيين واالمبرياليين
 

 ما األسرلة إذن وما التأسرل ؟
 

لن نتوصل الى تعريف واحد تجمع عليه االحزاب والحركات السياسية بيننا؛ لكنني لم 
ًليون، عربا ويهودًا، مع االسالميين أفهم ،كما قلت، كيف يتوحد الشيوعيون االسرائي

ّومع القوميين على تعريف بعض حاالت التأسرل؛ وقد كنت أتخيل أن هذه االمكانيات 
مستحيلة ؛ وذلك ببساطة ألن الحزب الشيوعي االسرائيلي آمن ويؤمن، ال عن طريق 

، الذين ًالتكتيك السياسي، بحل الدولتين للشعبين وبخالف ما يؤمن به اإلسالميون، مثال
ّال يقرون بحق اليهود في إقامة دولة على أي جزء من أرض فلسطين، التي يعتبرونها 
ًوقفا إسالميا معدا الستقبال دولة الخالفة اإلسالمية عن قريب؛ وكذلك ألن خالف  ّ ً ً
ًالشيوعيين مع القوميين ما زال كما كان قائما حول شرعية إسرائيل وكونها تجسيدًا 

 مصيرهم وما يترتب على هذا الخالف من شعارات سياسية ووسائل لحق اليهود بتقرير
 .كفاحية

 
ّال أنكر وجود قواسم مشتركة بين هذه التيارات الثالثة، لكنني اخص هنا قضية 

ومضامينها كما نواجهها في حياتنا اليومية؛ فهنالك فروق جوهرية ازاءها " التأسرل"
الفوضى "ة الديمقراطية، فستبقى ّإن لم تحددها قيادات الحزب الشيوعي والجبه

ًطاغية، والتيه السياسي مستمرا، وسيبقى كل هاو أو حاو أو مغرض قادرا " الهوياتية ً
 !، وكأننا في لعبة ورق عبثية "التأسرل"وإطالق تعريفه لفعل " جوكره"على سحب 

 
ها َال فراغ في السياسة؛ فإن غبت عن موقع سيزرع غيرك فيه؛ وإسرائيل ال تغفو ومثل

ّمن يؤمن أن مشروعه صار قاب قوس وأدنى وأن الفرج يقهقه على أدراج القدر؛  ّ
ّإن .. دفاع عن الذات : "والهوية، ان نسيتم يا رفاق، هي كما قال الدرويش في طباقه

   "..الهوية بنت الوالدة، لكنها في النهاية إبداع صاحبها، ال وراثة ماض 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ساحة حريات واسعة ) تويتر, فيس بوك(هل أصبحت وسائل التواصل االجتماعى

لالرهابيين واالسالم السياسي فقط يستخدمونها في حشد وتجنيد أتبعاهم للقيام بعملياتهم 
رغم انهم في ذات الوقت , قابة او منع من الفيس بوك وتويترة القذرة بدون راالرهابي

كنا !!! ؟ماذا يحدث في العالم!! حجة منع الكراهيةيقيدون حريات من يعارضونهم ب
دائما نحارب من أجل الحريات وعدم تكميم األفواه للمخالفين لنا في الرأى قبل المتفقين 

نفس او ننبت بكلمة مخالفة لرأى او توجهات حكام وسائل واذا بنا اليوم ال نستطيع ان نت
  ..التواصل االجتماعى الجدد

 
دة للرئيس تفاجأت بحظرى من موقع تويتر بسبب انى حاولت أن اعلق على تغري

 الرئيس يعلى اعتبار انى من مؤيد! ؟هل هوحظر بالنيات, االمريكى دونالد ترامب
 وجاءت الصدمة .ج الى حسابى على تويترترامب وحتى هذه اللحظة ال استطيع الولو

الثانية عندما تم حظرى من موقع الفيس بوك لنفس السبب النى عبرت عن رأيى في 
 رأى هو بالطبع مخالف لرأى مجلس حكماء الفيس البوك ،االنتخابات االمريكية

واذا وبعد ان اعتقدنا اننا قد تخلصنا من الحكم الظالمى لالخوان المسلمين .. االخوانجى 
  ..بهم يحكمونا مجددا عن طريق الفيس البوك

 
 ولكن ما ، شرط عدم التعدى على حرية األخريينها واول،حرية شروطللنعلم جميعا ان 
  ...  ومبادئهم وتوجهاتهم هم ، وشروطهم همهم حرية بقيودويفعلوه اليوم ه

  
 مقموعين انوااين حرية التعبير وحقوق االنسان التى كانوا يتشدقون بها عندما ك

هل الحرية ! ؟فق مع فكرك وارائكهل الحرية أن أكتب ما يت! ؟ومسجونين في بالدهم
منذ فترة وانا أالحظ ان هناك تقصد لحسابى على الفيس البوك ! ؟أن ادعم فقط توجهاتك

 ولكن تم ، فقط انا اقول رأيى،رغم انى مستحيل أن اتلفظ بألفاظ خارجة او غير ذلك
 هل هذا موقف شخصى معى النى كنت من المعترضين .ن مرةحذف تعليقاتى اكتر م

  !على تعيين مجلس حكماء الفيس البوك الذى يضم االخوانجية توكل كرمان؟
 

ً فالحريات البسيطة التى نتمتع بها االن تتقلص شيئا فشيئا ولالسف ليس ،انه جرس إنذار ً
سوف يأتى يوم لن لو ،)تويتر,  بوكفيس(لصالح حكوماتنا ولكن لصالح حكومة العالم 

نستطيع فيه الخروج من بيوتنا بحرية او التحدث مع اصدقائنا بحرية او فعل اى شئ 
 إنهم يصنعون عالم جديد محاكى للنموذج الصينى الذي يقبع فيه األفراد لحكم .بحرية

ومراقبين في كل خطوة وكل .. ديكتاتورى صارم جدا وال يملكون من حريتهم اى شئ 
  ) ..ألليفالماعز ا(نفس 

 
عندما يمارس موقع تويتر السلطة القمعية على رئيس أكبر واعظم دولة في العالم 

ويقوم بحذف تغريدة قد كتبها فهل نستطيع القول ان تويتر يحكم ) الرئيس دونالد ترامب(
بل ... هذه مهزلة ! ؟رئيس الواليات المتحدة االمريكيةالعالم وانه اعلى سلطة حتى من 

صيبة كبرى ويجب ان يكون هناك وقفة جادة وصارمة ضد الحكم االصح انها م
الديكتاتورى لوسائل التواصل االجتماعى واال سوف يزداد القمع وتكميم االفواه أكثر 

  ...وأكثر 
 

بوتات تتحكمون و ولن تتمكنوا من تحويلنا الى ر،سوف نحاربكم بكل ما أوتينا من قوة
نا مقاطعتكم سوف تخسرون ئ بدوننا واذا قرر في نهاية األمر ال تسوون ش.فيها انتم
   احذروناالكثير ف

 
 

 

 دينا عبد احلميد

 رمص

 

 



  

  اليساري

 

  

21 – The Leftist Writer ::  Issue No. 52 :: November 15th   2020 

  صدرت في مصر عدة قوانين مقيدة 1950في عام 
لحرية الصحافة أشهرها ما يخص القصر الملكي ومنع 
تداول أي أخبار بشأن العائلة المالكة، وهو ما يعني وقتها 

فية على حكام مصر وعالقتهم فقدان أي مراقبة صح
 .بالداخل والخارج

 
في هذا التوقيت ثار اإلخوان المسلمون على تلك القوانين 
من حكومة الوفد، وعملت أشهر الصحف الداعمة لهم 

على فضح تلك القوانين مع رفع ” المصري“وهي 
شعارات حرية الصحافة وخالفه بقيادة رجل الصحافة 

أحمد أبو “وأبيه الشيخ ” تحمحمود أبو الف“البارز وقتها 
بجريدتهم المصري أشهر من عرضوا  الذين كانوا” الفتح

ُوأرقام سيارة الجناة في ” حسن البنا“أسرار قتل الشيخ 
حين رفضت بقية الصحف أن تتورط في هذه القضية 
خشية توريط نفسها كطرف صراع بين القصر الملكي 

ة بتقييد والجماعة، وكانوا ضد محاوالت الحكومة الوفدي
وجه  الصحافة ومنع تداول أخبار القصر على

 .الخصوص
 

من ثوابت “وإلى وقت قريب كانت حرية الصحافة 
تم تضمينه ” جماعة اإلخوان كشعار ومبدأ فوق دستوري

في برنامج حزبهم المفترض في األلفية الجديدة، ومع 
نشاط وحركة عناصر الجماعة ضد غلق صحفهم 

عب، وإذا نظرنا في جوهر الخاصة كآفاق عربية والش
اإلخواني  هذا المبدأ لحرية الصحافة في الفكر

والجماعات الدينية المنخرطة بالسياسة عموما نجد أنه 
ُغير محرر بما يكفي لتوضيح ماهيته، خصوصا وأنه 
ُشعار فضفاض لم يحرر مفهوم الحرية نفسه فلسفيا وال 

حيث سيجري اعتبار أعمال مراسلي ..مفهوم الصحافة
لجماعة ومواقعهم األلكترونية مثال وفق هذا المبدأ ا

فعلى هؤالء المراسلين التقيد بقوانين الصحافة  وبالتالي
ِالملزمة في النقابة وهي مسألة جدلية كون هؤالء غير 
مقيدين في النقابات وال محسوبين على الدولة بل على 

 .الجماعة فقط
 

 الثوري عام تدور األيام والسنوات ثم يأتي الربيع العربي
 ليبدأ اإلخوان عهدا جديدا مع حرية الصحافة، 2011

في فترة فكل المفاهيم والثوابت التي آمنوا بها 
االستضعاف صارت تهديدا حقيقيا لهم فعملوا على 
شيطنة وتكفير أي وسيلة إعالمية نقدية من قنوات 

تى وصل األمر بهم لحصار وصحف وبرامج ومذيعين ح
مدينة اإلنتاج “صر وهي مركز صحافة وإعالم م

باسم “ثم في تهديد أشهر المذيعين الساخرين ” اإلعالمي
وغيره من مقدمي برامج التوك شو وقتها الذين ” يوسف

كان لهم الدور الكبير في حشد الشارع ضد الجماعة في 
 .2013 يونيو 30

 
واآلن مع تطور الصراع بين فرنسا وتركيا في عدة 

تركي رجب طيب أردوغان ملفات دولية قرر الرئيس ال
حشد أدواته الدينية ضد فرنسا والهجوم على أشهر ثابت 

” حرية الصحافة“من ثوابت الدولة الفرنسية وهو 
شارلي “الستنكار بعض رسومات فناني فرنسا في مجلة 

إلسالمي، مع نشاط إخواني الساخرة من الدين ا” إبدو
سلفي واسع نجحوا في حشد العوام عاطفيا حتى وصل 

ألمر لدعوات الثورة والتظاهر في الشارع المصري ا
 أكتوبر بدعوى الدفاع عن الرسول، وقد 30يوم الجمعة 

علمنا منذ قليل أن حرية الصحافة هي ثابت من ثوابت 
يناير  في مرحلة االستضعاف قبل ثورة) قديما(اإلخوان 

من حيثية :  لكن تم االنقالب على هذا الثابت أوال2011
من : فسيهم في الداخل المصري، وثانياسياسية ضد منا

 .حيثية دينية ضد غير المسلمين خارج مصر

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ُوهنا يطرح إشكاال مهما ما الذي يحدد مفهوم حرية : ُ
الصحافة خصوصا واإلخوان المسلمون يبررون 
تناقضهم ذلك بأنهم ليسوا ضد الحرية كمبدأ ولكن ضد 

هم السخرية واإلهانة، فهم رفضوا سخرية باسم يوسف من
لشعورهم باإلهانة وكذلك سخرية شارلي إبدو، وهنا 

ي المقدمة أن إيمان جوهر اإلشكال الذي طرحته ف
سابقا كان ناقصا أو ” حرية الصحافة“الجماعة بمفهوم 

به عوار شديد، حيث لم يعلنوا أو يحرروا مفهوم الحرية 
المطروح، بمعنى أن لجوئهم لتحرير ذلك المفهوم 

نة المعتقدات األخرى كمثال أو سيمنعهم فورا من إها
ينا السخرية من األحزاب المنافسة كمثال آخر، لكن رأ

وهم يسخرون من منافسيهم وقتها كحمدين صباحي 
والبرادعي مع شتائم وأوصاف مهينة خارج السياق 
الفني، في وقت رأيناهم ينتفضون ضد سخرية باسم 
يوسف وهو يعتمد في برنامجه على أقوالهم ومواقفهم 

 .تعليق سياسي وفنيب
 

إن تحرير الجماعات لمفهوم الحرية وإيمانهم به سيفرض 
عليهم منع تكفير المعتقدات األخرى والتحريض عليها 
في السر والعلن، حيث أننا وفي عصر التكنولوجيا 
والصورة اختفت بشكل كبير هذه الفوارق بين السرية 
ُوالعلنية ، وكل ما يدور في الغرف المغلقة صار عرضة 

وهو ما لم .. وفي سياق هجومي.. نبشكل كبير لإلعال
 سنة 70تدركه الجماعة بعد أن حياتها الدعوية أكثر من 

في العمل السري لم تعد مقبولة حاليا وسينتج عن ذلك 
عناصر إخوانية ودينية عند اآلخر ليسوا مجرد عناصر 

ًوهي صورة أصبحت ” منافقة تستعمل التقية“متشددة بل 

الذي يقول في السر ما  مالزمة للعنصر اإلخواني حاليا
وعند افتضاح هذه األسرار بطريق .. ال يقوله في العلن

الصحافة ال يراجع نفسه وال منهجه السري الذي صنع 
تلك االزدواجية بل يلقي باللوم كامال على من أعلن 

 .وكشف للمجتمع هذه األخطاء
 

ولتأكيد هذه االزدواجية نعود بالزمن لجيل المؤسسين في 
يث نجد لغة مختلفة تماما عن المشهورة اإلخوان، ح

 مايو 4اليوم، ففي خطاب المرشد العام اإلخواني في 
وأود أن تطلقوا “ُم للحكومة نجد هذه الجملة 1954

ًالحريات جميعا ، وعلي األخص حرية الصحافة، فإن 
أحداث صنعت (” نها وسالمتهافي ذلك خير مصر وأم

نرى بوضوح وهنا ) 388/ 5تاريخ لمحمود عبدالحليم 
أن المرشد يطالب بجميع الحريات ليست فقط الصحافة، 
فهل الجماعة فعال وعموم التيار اإلسالمي يؤمن بجوهر 

 كالم المرشد أم كان خطابا تعبويا خارج المنهج ال غير؟
 

إن حرية الصحافة منذ قدوم العهد اإلنجليزي : الجواب
وهي منصوص عليها قانونيا، ويشهد بذلك المؤرخ 

 50في مذكراته صـ ” عبدالرحمن الرافعي“صري الم
عادت بي الذكرى إلى مظاهرات اشتركت “حيث يقول 

، مظاهرة طلبة 1908وأخرى شهدتها، منذ سنة , فيها 
يش االحتالل في  لمناسبة عرض ج1908الحقوق سنة 
ومظاهرات االحتجاج على تقييد حرية .. ميدان عابدين

” 1909 –ارس الصحافة وإعادة قانون المطبوعات م
ويعني ذلك أن الوعي المصري بأهمية حرية الصحافة 
كان أقدم من نشوء اإلخوان بعقود وأن الجماعة لم ترفع 
هذا الشعار في صراعاتها مع الحكومة إال بيقين جازم 

أن تلك الحرية حق أصيل لهم كمعارضين وناقدين  على
 .ُلنظام الحكم

 
ول سياسي والثاني بل أن هذه الحرية كان لها طابعين، األ

علمي، ومن أشهر ممثلي الطابع السياسي في الحريات 
” سعد زغلول ومصطفى كامل ودمحم فريد“كان الزعماء 

 

  
 سامح عسكر. د

 رمص
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سالمة “أما أشهر ممثلي الطابع العلمي فهو األستاذ 
م، وبالتالي أصبح 1914بمجلته المستقبل سنة ” موسى

الصحافة له وجهين ثوري وعلمي،  رفع شعار حرية
وجهين لهما وقع في النفس جيد أقرب للشعور وكال ال

ُالبدهي الضروري، فالحرية ليست مجرد شعار مضاف 
بل ضرورة حياة ومتنفس بشري لحياة الدولة، ومن هذا 
المدخل صار لإلخوان وجود شعبي كبير تضاعف مع 

الراسخ  لكنه ولعدم إيمانهم..الزمن بفضل حرية الصحافة
ا بعد يناير إلى تصرفات بجوهر تلك الحرية انقلبوا عليه

وسلوكيات قروسطية هم كانوا ينتقدونها على بعض 
 .الجماعات في السابق

 
على الوجه اآلخر في الفكر الشيعي فقد ظهرت محاوالت 
في نفس الفترة التي عاش فيها سالمة موسى وزعماء 
مصر ضد االحتالل اإلنجليزي للدخول في الحداثة 

المحاوالت ما كتبه واإليمان بالحريات، وأشهر تلك 
في كتابه ” دمحم حسين النائيني“المفكر اإليراني الشيخ 

حيث رفض النائيني ” ه الملةتنبيه األمة وتنزي“
إلخ التي شاعت في .. مصطلحات كالمؤامرة والتغريب
أن األمة إذا أرادت أن ” أوساط الشيوخ والمراجع، وقال 

ف تسلك سبيل التقدم واالزدهار وجب عليها االعترا
وأن تطرح مشاكلها التي تعاني منها . بهزيمتها وتخلفها

ًمؤكدا أن . وتشخيص أسباب انحطاطها. بصورة واقعية
. الغرب كان يعاني من مرحلة التخلف الثقافي والعلمي

لكنه، على عكس المسلمين، استطاع بعد ذلك أن يتحرر 
وفند آراء القائلين . من الهزيمة النفسية ويخطط لالنقالب

أن : لمبادئ الدستورية هي أفكار غربية بقولهبأن ا
 وعندما. الغرب هو الذي أخذها من شريعة المسلمين

حصلنا على شيء من التنبيه والشعور، فإن بضاعتنا 
هاشم الطائي  –التيار اإلسالمي في الخليج (” ردت إلينا

 ).33صـ 
 

كما تضمن كتاب النائيني آراء جريئة تركزت حول 
. أي، وتعليم المرأة، وحقوق اإلنسانحرية الصحافة والر

وثمة من يؤكد تأثر النائيني بأفكار بعض المصلحين 
كاألفغاني وعبد الرحمن الكواكبي وكتابه طبائع 

 ).34المصدر نفسه صـ ..(االستبداد
 

وجوهر فكرة النائيني أن الحريات واإليمان بحقوق 
اإلنسان وفقا لرأيه في الكتاب هو الذي سيعزز إيجابية 

لمجتمع ويجعله قادرا على مواجهة التحديات وينجح في ا
ّتجاوز العقبات عن طريق النقد الذاتي أوال، والتبصر 
بمواطن الخلل ومن ثم العالج، أما تقييد حرية الصحافة 

ك دولة فاشلة، وفي التاريخ أدلة على أن تلك فمصير ذل
القيود كانت سببا في هزيمة كبرى لمصر هي األشهر 

ريخها القديم والحديث وهي نكسة ربما في تا
حيث أرجع الكثير من المفكرين أسباب النكسة ..1967

لغياب النقد الذاتي وانتشار الخوف والسلبية في المجتمع 
عن دوره اإلصالحي  بشكل أجبر الجميع على التخلي

والتوعوي لحياة مادية فيها من الترف والبذخ ما يكفي 
 .طش السلطةللعيش سعداء بعيدا عن تهديدات وب

 
الطلبة “ومن ذلك ما كتبه أحمد عبدهللا رزة في كتابه 

 في حديثه عن آثار 244صـ ” والسياسة في مصر
وقد انتقلت قضية الحريات السياسية من “: الهزيمة

الشارع إلى داخل مؤسسات النظام، فعلى سبيل المثال 
تقدم أعضاء اإلتحاد اإلشتراكي ـ فى اجتماع لوحدته فى 

لم يسمح لهم “ى يقولون فيها إنه ثقافة ـ بشكووزارة ال
بالمشاركة فى المسائل السياسية، ألن الخوف والسلبية 
يتغلغالن في كل ركن من أركان المجتمع ، وركزت 
توصيات مؤتمر لوحدات اإلتحاد اإلشتراكي فى جامعة 

 على الحريات األساسية 1968القاهرة في يوليو 
التعبير  ية الفرد فيحر“: وعددتها على النحو التالى

والنقد، حرية االجتماع والندوات السياسية المفتوحة، 
حرية االحتجاج السلمى، حرية الصحافة ووسائل 
ًاإلعالم، وتبعيتها لمؤسسات جماهيرية، كما نادت أيضا 

 :بما يلي
 
 .تشكيل حكومة دستورية) أ

 .وضع دستور دائم) ب
من ولته تقرير مبدأ حق الجماهير فى سحب ثقتها م) ج

 .حق تمثيلها على كل المستويات
 .تعريف الجماهير أوال بأول بحقائق الموقف السياسى) د
 

فحكام مصر وقتها لم يفطنوا لموضع الداء سوى بعد 
 بسيناء، قبلها كانت مفاهيم 67التجربة األليمة في يونيو 

الديمقراطية والحرية هي مفاهيم بذيئة تليق أكثر 
السيما أن هذه الصورة لحرية باالستعمار ومنتجاته، 

الصحافة لم تكن محصورة عند أقطاب النظام الناصري 
يضا لدى اإلخوان المسلمين بل في معارضته أ

والجماعات، وتشهد على ذلك كتابات سيد قطب في 
السجون وانشقاق التنظيم الديني لجماعات مختلفة في 

 .تصورها ألسلوب الحكم وتوقيت الجهر بتطبيق الشريعة
 
ُخيرا، حرية الصحافة أكبر من أن تصبح سلعة في مزاد أ

استهالكي، بل هي حق للجميع وخصوصا للمفكرين 
وأصحاب الرأي السلمي، ومن هنا يجب أن يقف 
ُالمفكرون والنَخب على تفسير لمعناها يقفز على حواجز 

فالذي يحدث حاليا من ثورة .. الدين والحزبية والمذهبية
 حرية الصحافة الفرنسية ومن ىإسالموية راديكالية عل

قبلها على الدنماركية والهولندية هو تعبير عن حالة 
سلطوية دينية ال زالت تعيش في القرون الوسطى هي 
التي تتحكم في مشاعر المسلمين في الغالب، ويقودهم في 
ّهذا الصراع تيار متشدد مر بتجربة عنيفة وفاشلة في 

رب في نفسه امصر وسوريا، وسرعة ارتداد تلك التج
ُأكسبته عنفا وهمجية ال تطاق؛ وبالتالي صاروا خطرا 
على المسلمين أنفسهم قبل أن يصيروا خطرا على 

   الحضارة الغربية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كلما طالت غربتي 
 كل ما كتبته أني أمقته وعائلته

 منع عني رزقي
 وهو إله الضالل

ٍتمنن علي بأن أطلق سراحي من زنزانة َّ 
ٍوأحالني أسيرا في مجتمع مثقل بأألغالل ٍ ً 

 ٍلمهذا الشعب الذي يسجد لكل ظا
 نبذني إذ بألهه لم أعد أبالي

 َّأذاقني المر
ٍأن أقيم من قبل لص ومحتال َ َّ ُ 
 أخترت الغربة غصبا عني

ِإذ لم يعد للحر في وطني من مجال ِ 
 ٌها أنا مقيم في غربتي

 ِوها هو الوالي يسوم أمة الهوان
ِالهوان على نفس المنوال َ 

ٌلنا أمل أن التغير قادم ٌ 
  مثليوإن لم يكن للمستضعفين

   ِسوى أآلمال
 

 

 

 شريزاد مهزاين

 العراق
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  ّصدرت رواية المطلقة لألديب المقدسي جميل
السلحوت عن مكتبة كل شيء في حيفا قبل حوالي 

ّالتي يحمل غالفها األول لوحة ّشهرين، وتقع الرواية 
ّللفنان التشكيلي دمحم نصر هللا، ومنتجها وأخرجها شربل  ّ

 .ّ صفحة من الحجم المتوسط192الياس في 
 

جميل السلحوت كاتب روائي وصاحب مقاالت سياسية 
في الشأن الفلسطيني والمقدسي السياسي واالجتماعي، 

بل  من ق2012ّولقب بشخصية القدس الثقافية للعام 
وزارة الثقافة الفلسطينية، له مجموعة من الروايات 
صدرت عن دار الجندي ومكتبة كل شيء، كما صدر له 
مجموعة من كتب األطفال والفتيان، وله دور كبير في 
تعزيز الحراك الثقافي في مدينة القدس الشريف من 
خالل ندوة اليوم السابع الذي يعتبر من أبرز مؤسسيها 

  .تمرة لغاية اليوم ومس1991في مارس 
 

رواية المطلقة هي الجزء الثاني بعد رواية الخاصرة 
لكنني هنا سأكتفي بإبداء الرأي والمالحظات ... الرخوة

  .على المطلقة
 

لم أترك الرواية حتى أكملت قراءتها في جلسة واحدة، 
ّالرواية تتحدث عن حالة اجتماعية منتشرة في مجتمعاتنا  ّ

ألخيرة زاد انتشارها بشكل ملحوظ، ّالعربية، وفي الفترة ا
 قرابة 2018حيث بلغت حاالت الطالق في فلسطين عام 

بحسب ما جاء به مركز المعلومات الوطني - حالة 8509
، "أبغض الحالل عند هللا الطالق" علما بأن -الفلسطيني

جاء بأن أسباب الطالق قد تكون بفعل الغيرة والقسوة 
ّما حصل مع أم أسامة التي تتسم بها بعض الحماوات، ك

ّالتي تصر على طالق ابنها المتعلم والمتخصص  ّ ّ
ّبالشريعة اإلسالمية، إال أن تنمرها عليه يسلب منه ومن  ّ ّ ّ ّ

ّأبيه شخصيتهما ليجعلهما كالدمية بين يديها،  نحن ال " ّ
، هذا 12ص"ّنريدها فلتذهب إلى الجحيم هي ومن خلفوها

ّالتنمر من قبل أم أسامة جعل موق ّ ّف الرجال محرجا أمام ّ
ّإمام المسجد، الذي هو نفسه ترك التدخل وتنحى وهو ال  ّ ّ

ّيبدو أن التفاهم معكم صعب "يخفي استياءه وغضبه،  ّ
ّجدا، ومشى باتجاه الباب؛ ليخرج دون استئذان . 23ص"ّ

ّورد في الرواية نموذجان لرجال الدين، األول ويمثله  ّ
 بسبب ميول ّأسامة زوج جمانة، التي تطلب الطالق

ّأسامة الدينية المتزمتة التكفيرية، فيمنعها من الخروج  ّّ ّ ّ
ّوعدم فتح النوافذ، ويمنعها من مشاهدة التلفاز والهاتف،  ّ
ّوال يسمح لها في غربتها أن تتحدث مع أهلها إال 

: كما ورد على لسان جمانة...ّبوجوده؛ ليستمع لكل حرف
ّيا عم، أسامة رجل انطوائي، متأثر بأص حاب الفكر ّ

ّالتكفيري، كل شيء برأيه حرام، ال تلفاز وال مذياع وال  ّ
ّمراجعة المرأة للطبيب ...صحف، فتح نوافذ البيت حرام

ّأما النموذج الثاني فهو يمثل غالبية . 18ص... حرام ّ ّ ّ ّ
ّالناس في فلسطين على وجه الخصوص، وهو رجل 

ّالدين الوسطي والذي يمثله هنا إمام المسجد، الذي  يقوم ّ
ّبعمل اإلصالح بجانب عمله في اإلمامة، وجمانة الزوجة 

ّالمتعلمة والمتخصصة بالشريعة ّ ّوثمة رجل يدعي ... ّ ّ
ّالدين والسماحة، ويمثل خطرا حقيقيا في المجتمع أال  ّ ّ ّ

ّوظهر في الرواية بقالب بشع يدل على " المشعوذ،"وهو  ّ
لى بشاعة هذه الفئة من البشر الذين هم أقرب إ

ّحيوانات؛ وكيف يخدعون النساء بشكل خاص، ال
ّويهتكون أعراضهن، والغريب باألمر أن أسامة الرجل  ّ ّ
ّالمتعلم يذهب بصحبة أمه لزيارة هذا الدجال المشعوذ،  ّ ّ

ّوهذا دليل على فهمه الخاطيء للدين، وهي ربما إشارة  ّ
ّمن الكاتب بأن المتعلم نفسه أحيانا بحاجة إلعادة تأهيل ّ .

الرذواية إلى مواضيع كثيرة، وأحيانا كان الكاتب ّتطرقت 
يضع رأيه عن طريق اختيار الحلول لبعض المشاكل 

ّالتي جاءت في الرواية، وأنا غير متأكد من أن للك ّ   اتبــــّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ّ الحق أن يكون مصلحا اجتماعيا؟ هو يضع إصبعه على  ّ
ّالمشكلة االجتماعية، ويترك األمر للمختصين في حل  ّ ّ

ّومن بين القضايا الهامة التي وردت ... ماإلشكال بطريقته
ّالتي تنتشر كالنار في " اإلشاعات"ّفي الرواية هي 

  ... ّالهشيم رغم خطورة حيثياتها، كما حصل مع عائشة
  

ّاإلشاعة تهدم بسرعة، وإعادة الحق بطيء كما جاء 
ّتطرقت الرواية أيضا لدور اإلحتالل الصهيوني . 43ص ّ ّ

ّلناس من التنقل من القرى ّفي بالدنا، وخاصة منع ا ّ
المحيطة بالقدس إلى مدينتهم؛ ما يؤثر على اقتصاد 
ّالمدينة من جهة، وعلى الحياة االجتماعية والصحية من  ّّ ّ
ّجهة، وهو الذي منع فارس من السفر للعالج ومن دخوله 
ّالقدس ليذهب إلى مستشفى المطلع، فتسبب هذا المنع 

ّوتطرقت الرواية أيض. بموت فارس ّا إلى أهمية العمل ّ
ّالتطوعي، من خالل التبرع بالدم وجمع تبرعات مالية  ّ ّ ّ ّّ
لمساعدة المحتاجين من المرضى، ثمة تناقض بسيط 
ّحدث في الرواية حين اتصلت أخت الدكتور بجمانة  ّ ّ
ّوتغريد ألخذ موعد للزيارة، لم يجبن على الهاتف بحجة 

ّأنهما ال يردان على األرقام غير المعروفة ، 128، صّ
دون أن تعرفه " المشعوذ" ّبينما ردت جمانة على هاتف 

ّوردت في غير محلها، وقد "شبق"ّكما أن كلمة . 77ص

ّجاء في لسان العرب معنى شبق أن الرجل أو المرأة 
ُاشتدت غلمته، فجمانة لم تكن بهذه الحالة حسب واقع 

ّبل كانت محبة . 175الحال في سوق العطارين ص
ّة بحسب توصيف ابن حزم األندلسي في ّهيمانة متيم

ّأما " ... طوق الحمامة في األلفة واإلئتالف"كتابه 
ّوصف جمانة لوالدها باإلقحوان البري الفلسطيني فكان  ّ ّ
ّوصفا رائعا لما لهذه الزهرة من أناقة وطيبة وفوائد 

  .124ص. ّغنية
 

ّوكما عرضت لنا الرواية باهتمام قضية الطالق، وبينت  ّ ّ
ّأهمي ّة التعامل مع المطلقة وإعطائها فرصة أخرى للحياة ّ

ّالزوجية الكريمة، مثلما يأخذ الرجل المطلق الفرصة تلو  ّ
الفرصة حين طلب رمزي يد جمانة، وكما ورد عن 
ّوالدي فريد ورمزي اللذين تزوجا بعد أن كانت أمهما  ّ
ّمطلقة، بل أن حياتهما االجتماعية ناجحة جدا، وهذا يعد  ّ ّ ّ

  .180+147+ 133ا لصالح المرأة انظر ص توازن
 

ّاستطاع الكاتب بكل مقدرة أن يصور لنا شخصياته،  ّ ّ
ّوجعلنا نقف أمامها وكأنها من لحم ودم، فقد تعاطفنا مع 
ّجمانة المثقفة الرزينة التي طالبت بحقها وحصلت عليه  ّّ
ّبكل هدوء، ثم عرفنا بشخصية األب الطيب وتمثل ذلك  ّ ّّ َّ ّ

ّوأبو جمانة، أما شخصية أم أسامة فقد أبدع بأبي أسامة  ّ ّ
ّالكاتب برسمها، حتى أن شخصيتها الشريرة تستفز  ّ ّ ّ ّ
ّالقاريء سواء بألفاظها السوقية أو بأفعالها القبيحة، أو  ّ

ّبغضبها المستمر، أو بتنمرها الواضح ّ.  
 

ّأما األمر الهام بالنسبة لي ومن وجهة نظري؛ فهز ذلك  ّ ّ
ّالتوظيف للتراث  لجميل السلحوت، " المطلقة"في رواية ّ

ّلقد وظف التراث الديني المباشر بشكل الفت، باستخدام  ّ ّ ّ

ّاآليات القرآنية إلسناد أفكاره في الرواية، كما استخدم 
ّاألحاديث النبوية الشريفة، لن أخوض بهذا التوظيف  ّ ّ ّ
ّبالذات في هذه العجالة، إنما سأكتفي بدراسة المثل  ّ

ّالشعبي في ا ّلرواية، فقد استخدم الكاتب المثل الشعبي ّ ّ ّ
ّأكثر من مئة وسبع مرات، وسأكتفي بالولوج إلى عمق 
ّالمثل ألرى كيف؟ ولماذا؟ اتكأ الكاتب السلحوت على 
ّالمثل الشعبي بهذه الكثافة الالفتة، خاصة وأنه استعمل  ّ ّ ّ

ّفلطالما شغل هذا التراث اهتمام . المثل بصيغته المباشرة
ّن والدارسين الذين ما فتئوا يقفون عند كل جزئياته الباحثي ّ ّ

ّليعطوا صورة واضحة المعالم عن هذا التراث الذي نشأ 
ّفي األوساط الشعبية، وهكذا هو السلحوت بحكم نشأته  ّ
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ّفي مجتمع قروي، بدوي، مديني، فإن هذا المزيج من  ّ ّ ّ
ّالتنوع البيئي جعل منه ملما بعادات وتقاليد مجتمعه،  ّ ّ ّ

ّتشبعا بقيمه وثقافته؛ فينبئ بذلك عن مناحي الحياة م
ّالمختلفة، مركزا على جوانبها الحضارية والفكرية  ّ ّ

  .واإلجتماعية
 

ّسأتناول جميع األمثال التي استملها السلحوت في نصه 
ّالروائي، والتي جعل الكاتب من خاللها قضية الطالق  ّ ّ

ّقضية اجتماعية تناولها من جانب تراثي ديني ّ ّ وشعبي؛ ّ
ّففي الصفحة العاشرة وعلى لسان بطلة الرواية  " جمانة "ّ

ّالتي تحاول تهدئة والدها المنزعج مما سمع من زوج 
ّبرميه الطالق على ابنته، ومن ردة فعل " أسامة"ابنته  ّ

ّاإلبنة غير المتوقع على طالقها، وهذه كانت رغبتها 
ن بتشوفه المكتوب على الجبي: "األكيدة، وقد قالت لوالدها

ّ، وهنا كان استخدام المثل لتخفيف حدة 10ص"العين
ّالموقف، وجاء بصيغته المباشرة مما اعطى مفعوله 

ّبعد ذلك وعلى لسان والد الزوج المطلق يرد . المنشود ّ ّ
ّعلى ابنه وهو غير راض عن تصرفه مع زوجته، ودليل  ٍ
على أنه يرفض ما آلت إليه األمور بينه وبين زوجته إذ 

ّ متكئا على 11ص"فش بس بيهرب من عرس: " لهيقول
ّهذا المثل إلثبات أن ما يقوله ابنه غير مقنع، ورد هذا 
ّالمثل كما هو بالعامية في النص، وهو مثل شعبي دارج  ّ ّ ّ

ّإن استخدام الكاتب لهكذا أمثال يختصر . ّفي بالد الشام
ّالطريق باختزاله موقف الشخصية بكلمات المثل الشعبي  ّ ّ ّ

ّوفي نفس السياق وعلى لسان أبي أسامة أيضا . يلةالقل
ّيوجه كالمه هذه المرة إلى زوجته أم أسامة قائال فاقد : " ّ

ّ، وهو هنا يريد القول بأن هذه 13؛ص"ّالشيء ال يعطيه
ّالمرأة ال تتمتع بالحد األدنى من الخلق اإلجتماعي، وليس  ّ ّ

ّلها دراية بأمور التربية، وال يحق لها المشاركة ّ بالنقاش ّ
ّألن كالمها ينم عن جهل وغباء وعنجهية، فأراد من  ّ ّ
ّخالل استخدامه للمثل الشعبي أن يضع حدا قاطعا بينه  ّ ّ

ّوهنا يختصر لنا الكاتب الطريق في تقديم لمحة . وبينها

ّمهمة لتعريفنا بهذه الشخصية الجاهلة ّ وبنفس الجلسة . ّ
بنها وعلى ّالتي لم تهدأ ثائرة أم أسامة على زوجها وا

ّمطلقة ابنها ووالدتها، فأم أسامة تحمل الوالدة ذنب ابنتها  ّ

، كما 13ص"ّيا ما تحت السواهي دواهي: "إذ تقول
ّنالحظ أن لغة المثل بسيطة وعامية، وهذا يناسب نوعية  ّ ّ
ّالشخصية تماما، ولذلك نستطيع القول أن المثل أدى  ّ ّ ّ

  .وظيفته بشكل كامل
 

ّجلس يضم أسامة وأمه وأباه يقول إمام المسجد في م
ّواإلمام نفسه بعد أن هدأت ثائرة األم الغاضبة، وبعد 

ّحديث داخلي بينه وبين نفسه يقول في سره ّالسكوت : "ّ
 وهذه مقولة تقارب المثل وينسبه 22ص" ّمن الشيطان

ّبالخطأ بعض الناس إلى الرسول محمد صلى هللا عليه  ّ ّ
ّالساكت عن الحق" وسلم، باألصل هي ، " شيطان أخرسّ

ّلكن استخدام الكاتب لهذه المقولة إلقناع اإلمام بأنه من  ّ
ّالواجب عليه أن يستمر برأب الصدع بين الناس؛ من هذا  ّ ّ
ّالمنطلق الوارد في المقولة، وجدير بالذكر أن اإلمام  ّ

ّمع أني أرى أن السكوت في هذه الحالة "ّيقول بسره  ّ ّ
ّصرفات أم أسامة، دليل على نفوره من ت22ص"فضيلة ّ .

ّتستمر األم ببث سمومها في نفوس أبنائها وتتمادى في  ّ
ّاتركها ال معلقة وال مطلقة" قولها  ، وهنا فإنها 25ص" ّ

ّتبرز حقدها على الزوجة المطلقة وعلى أمها أيضا،  ّ ّ
ٍيخرج مقدار هذا الحقد من داخلها بشكل قاس، أجاد 

المثل الحقا في ّالكاتب باستخدامه المثل، وقد تكرر هذا 
معلقة " ّ، عندما حاول أسامة السفر وترك جمانة 48ص

ًبناء على نصيحة والدته، " ال متزوجة وال مطلقة
ّوأسلوب االسترجاع هذا يدل على متانة الحبكة الروائية،  ّ ّ

شقيقة جمانة عندما حاولت إقناع " تغريد"وعلى لسان 
ّوالدها لترك جمانة تقرر وحدها ما تريده فاتكأ ت على ّ

ّمثل شعبي كثير االستعمال في مجتمعاتنا في الوقت 
ّالعزوبية وال الجيزة الردية: " الحاضر حين قالت كثير " ّّ

ّمن األزواج الشابة يتعرضون لالنفصال والطالق،  ّ ّ
وعندما يسألهم أحدهم يقولون هذا المثل، أحيانا أعتبر هذا 

ّالمثل من األمثال السلبية التي تضر أكثر مما  ّ تنفع، لكن ّ
ّاتكاء الكاتب عليه في هذا الواقع كان موفقا، وقد تكرر 

 83ّهذا المثل في ثالثة مواضع في الرواية ص
ّ؛ وفي المرة الثانية جاء المثل على لسان 149وص ّ

ّصابرين وهي مطلقة يأتي لخطبتها رجال عجائز، فردت 
العزوبية وال : "ّبقولها تبرر رفضها لخطابها العجائز

ّلرديةالجيزة ا ّوفي المرة الثالثة التي تكرر فيها . 83ص"ّ ّّ
ّاستخدام المثل كان أيضا على لسان صابرين؛ لتبرر 

، ننتقل إلى عائلة جمانة 149موقفها أمام جمانة، ص
ّوعلى لسان أمها، تقول لها في إشارة بأنها ستربي ابنها  ّ ّ
وتتعب معه، ولكن في النهاية الولد ألبيه ولعائلة أبيه، إذ 

 وتضيف فورا 26ص"ّربيني وبعرف أهلي: " ولتق
، لو نظرنا إلى المثلين سنجدهما تقريبا "ابن الكلب جرو"

ّيعطيان نفس المعنى، إال أن اللفظ يختلف كليا، فالمثل  ّ
ّاألول يتحدث عن التربية، والتربية لها عالقة مباشرة  ّ ّ ّ
ّباألم، وهذا الئق ومناسب جدا في توصيل الفكرة، بينما  ّ

ّل الثاني تختلف ألفاظه إذ أنه يتحدث بشكل فيه غصة المث ّ ّ ّ
ّوفيه نوع من الشتيمة لهذا الطفل وألبيه، وينم عن كره  ّ
ّالموقف، وأظن الكاتب لو اكتفى بالمثل األول لكان أمرا  ّ

ّأما جمانة والدة الطفل المثقفة فإنها ترد على . جيدا ّ ّ ّ
ه وأهله إذ ّوالدتها بأنها ستربي ابنها ولن تحرمه من أبي

ّ، أي أنها 26ص"ابن الحالل ال ينسى والديه: "تقول
ّستربيه أحسن تربية ولن تغيبه عن أبيه وأهل أبيه، بحيث  ّ
ّيكون ولدا بارا بأبيه وبأمه، وهذا من األمثال الشعبية  ّ ّ ّ

ّثم يستخدم الكاتب مثال شعبيا بغير صورته . ّاإليجابية ّ
ريد وربما لم يقل المعروفة حين قال على لسان الفتاة تغ

ّالمثل على هيئته الصحيحة ليدل على مستوى الشخصية  ّ ّ
يا ناس : "غير الواعية تماما ألصل المثل، حين تقول

مش كل "أعتقد إن أسامة مجنون وعلى رأي المثل 
، لم أجد ضرورة 28ص"المجانين بيرموا احجار

ّالستخدام هذا المثل في هذا الحال، إذ أنه لم يخدم النص  ّ ّ
ّم يثر الحديث، وأصل المثل القريب مما ذكر على ول ِ

مجنون بيرمي حجر في البير ومئة :" لسان تغريد هو
  ."عاقل ال يستطيعون إخراجه

 
ّوفي جلسة بين إمام الجامع ووالد جمانة يقدم اإلمام 
ّاعتذاره باالنسحاب من القضية، فيرد عليه والد جمانة  ّ

ّبأنه لم يعد ثمة حل لألمر، وأفضل  ّ شيء هو استكمال ّ
" ّالطالق بسالسة واتفاق، مضيفا المثل الشعبي القائل

العقدة التي تحلها بأيدك أحسن من اللي بتحلها 
، مشيرا إلى رغبته بحل الموضوع 29ص"بأسنانك

ّباالتفاق ال بالمحاكم، والقضايا التي تمتد طويال  ّ
ّوتستنزف الكثير من المال، فالحل باليد أفضل من حل  ّ

ّ، اليد هنا مصدر الخير والسالم واألسنان مصدر األسنان
ّالقوة والعنف، وقد استخدم الكاتب المثل في مكانه وهو 
ّدعوة صريحة بأن تحل المشاكل بطرق سهلة تصنع 
ّالخير مهما كانت المشاكل، ثم يضيف على لسان والد 
ّجمانة بأنهم إن وافقوا على الحل بالطريق السلمي كان  ّ ّ ّ ّ

ّافقوا فسيتحملون نتيجة عنادهم وحدهم حين به، وإن لم يو
، وهذا تحذير ودعوة 29ص"ذنبهم على جنبهم: " قال

ّبنفس الوقت للعقالنية في التعامل مع القضية ّ.  
 

وفي جلسة صفاء وهدوء في بيت أبي جمانة، سألت 
ّتغريد مازحة أباها وجمانة من تحب يا أبي جمانة أم 

الولد إال ولد ما أغلى من : "ابنها سعيد، فأجابها
، باستخدام هذا المثل اختصر اإلجابة بجملة 31ص"الولد

ّواحدة عبر فيها عن غالوة الحفيد الذي زادت عن غالوة 

االبن، فالولد ما في أغلى منه على قلب األب في فرحه 
ّوحزنه في صحته ومرضه هو المسؤول عن ولده، ولهذا 

ّيكون الولد مسببا للفرح ومسببا للحزن ألبيه،  بينما الحفيد ّ
ّدوما مسببا للفرح بشكل نسبي، وعندما يمرض يكون  ّ
ّغيره الذي يهتم به، وهو والد الحفيد وأمه هنا، ال أعباء  ّ

  .ّتذكر على الجد، ولذلك العالقة أسهل مع الحفيد
  

ّوفي سياق آخر في جلسة عائلية في بيت أبي أسامة، 
 ألي ّبينما كانت أم أسامة مكابرة في موقفها ومعاندة

ّحديث يرأب الصدع بين ابنها أسامة التي تعتبره أهم  ّ
ّرجل في العالم، وأن النساء جميعهن يتمنينه، يقول األب  ّّ ّ

ّردا على كالم زوجته المتنمرة رحم هللا امرأ عرف : "ّ
 بإشارة صريحة لم تعجب زوجته أن 32ص" قدر نفسه

ال نطلب زيادة عما نستحق، لكن استخدام هذا المثل ال 
ّناسب واقع الحال، فإذا حللنا المثل فإن معناه ال يدل على ي ّ

ّتوافقه مع السياق، ولذلك فإنني أرى أن الكاتب لم يوفق  ّ ّ ّ
ّفي توظيف هذا المثل في هذا السياق، لكن الكاتب كرر  ّ
استخدام هذا المثل في موقع آخر وبنفس واقع الحال، 

 وردا ّوعلى لسان رأفت أخ أسامة عند حديثهم العائلي،
ّعلى عناد والدته التي تعتبر أنها أفضل من الجميع 

، والحالتان تقريبا متشابهتان تماما، ولذلك أعاد 180ص
ّلكنه أجاد باستخدام المثل . ّالكاتب ذكر المثل مرة ثانية

ّعلى لسان رأفت الذي ال يعجبه تكبر والدته، ووصفها 
ّالبنها أسامة بأنه أفضل الشباب وتفتخر به أمام  الجميع، ّ

ّوأنه محط أفئدة النساء، فعلق رأفت قائال القرد في : " ّّ
ّ، وهنا فإن المثل جاء في مكانه 33ص" ّعين أمه غزال

ّوتتوالى األمثال الشعبية في النص الروائي . ّبكل تأكيد ّ ّ ّ ّ ّ
ّعند السلحوت حين وصف ابو أسامة زوجته اللئيمة بأنه 

لهذه ، وهذا وصف دقيق 33ص" ال يعجبها العجب"
ّالمرأة، التي اعتادت دوما على رفض أي طرح يطرحه 
ّالزوج أو األبناء وهي متعنتة في مواقفها، ذكر الكاتب  ّ
ّنصف المثل وكان يكفي على الداللة المرغوب بها، 
ّونذكر بقية المثل بحسب ما جاء في كتاب المثل الشعبي  ّ ّ

ّبين المتحفية واإلستمرارية للكاتب د ال " شكري عراف. ّ
  ". يعجبه العجب وال الصيام برجب

  
ّوفي حوار في داخله يرى أبو أسامة أنه المخطيء في 
ّتعامله مع زوجته مبررا تماديها وتنمرها عليه وعلى  ّ

 33ص" ّلو أنني قطعت راس البس: " أبنائه، فيقول
" ّقطع رأس القط في ليلة الدخلة"ويقصد المثل القائل 

ّوأنه الحاكم الناهي ّداللة على إثبات الحزم والرجولة،  ّ
ّللمرأة منذ أول يوم، وليس المقصود بطبيعة الحال هنا 
ّقطع بمعنى قطع، إنما هي كناية عن الحزم مع المرأة منذ 

ّال أعرف ما هو رأي المرأة بهذا المثل لكنه . بدء العالقة
وتتوالى المواقف المختلفة منها ! ّمثل سلبي على ما أعتقد

ّالرافضة مثل موقف أم  أسامة ومنها التي جاءت من ّ
ّأسامة، حتى وصل األمر أنه يرى بأن  جعل " عمال"ّ

ّعندها مسا، وأنه يجب أن يعمل لها رقية، فما كان من أم  ّ ّ
ّأسامة إال أن قالت لهم اتركوا األمر لي، لكن أبو أسامة 

"! الحقوا البوم يدلكم على الخراب" ال يوافق فيقول
ّ أي أنها سوف تخرب الكون34ص ّ كله في مشورتها، ّ

ّوفي خطواتها غير الموزونة، فردت على زوجها وبدون 
ّ إشارة بأن 34ص"سكت دهرا ونطق كفرا: " ّمقدمات

ّأبا أسامة لم يشارك بالحديث ولم يقل شيئا، فكان رد فعل 
ّزوجته بأن قالت هذا المثل الشعبي؛ فإن الكاتب استخدم  ّ

ّالمثل الشعبي بالحوار بين الشخصيات؛ و استخدام هذه ّ
ّاألمثال المكثفة في معناها، ما أثرى النص بشكل واضح،  ّ ّ

ّوجعل من المشهد وكأنه قطعة حية من حياتنا اليومية َّ ّ .
ّجاء في الرواية سبب تعامل أبو أسامة مع زوجته بهذا 

ّالشكل، وعلى لسان الراوي بأن الزوج  أطلق لها الحبل " ّ
ي البلد بعد أن ّ، ألنها ال أهل لها ف35ص"على غاربه



  

  اليساري
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 بعد الحرب وكانت حينها 1967هاجر جميعهم في العام 
  .عروسا

 
ّ، قالته أم أسامة لصابرين 36ص"العتب على قدر العشم"

التي أرادت تزويجها البنها أسامة بعد طالقه من جمانة، 
وقد بدأت حديثها مع صابرين بالعتاب، ومن أجل أن 

ّتتحبب لها قالت هذا المثل الشعبي،  ّ اتكاء الكاتب على هذا ّ
 .ّالمثل لتحقيق هذا التحبب المصطنع كان موفقا جدا

ّوحين أرادت أم أسامة بث سمومها بطريقة مبطنة عندما  ّ
أتت صابرين على ذكر جمانة طليقة أسامة؛ لتستفسر 

ربنا يستر على : "ّمنها على صدق الخبر قالت أم أسامة
ّ باللغة العربية ّ، وهذا المثل فيه التضاد36ص"ّكل الواليا

ّإذ أنها تلفظ الكالم الحسن وتقصد الشر من ورائه، وهذا  ّ ّ
ّهو هدف الكاتب أن تثير المرأة الشك بأخالق مطلقة ابنها  ّ
في نفس صابرين؛ فقالت ما قالته في هذا المثل، لكن هذه 
ّالمقولة ال تعتبر مثال شعبيا بمفهوم األمثال الشعبية لكنها  ّ ّّ

ّلناس في مجتمعاتنا العربية وبخاصة دارجة على لسان ا ّ
في فلسطين، وهذا ما دفعني بشملها ضمن األمثال التي 

  .ّوظفها الكاتب السلحوت في رواية المطلقة
 

ّوعندما بدأت صابرين بذكر جمانة على أنها فتاة رزينة 
ّمحترمة، ردت عليها أم أسامة بالنفي من خالل قولها ّ ّ :

، وهذا مثل صريح 37ص" ّيا ما تحت السواهي دواهي"
ّفي ذم جمانة، أرادت بقوله وضع كل أسباب الطالق  ّ

ّالسيئة"عليها، وعلى أخالقها  ّبشكل مبطن، وبأن ابنها " ّ
ّأسامة سيد الشباب الذي تتمناه كل بنت ّ ّ َّوعندما ادعت . ّ

ّبأن جمانة وأمها عملتا سحرا ألسامة؛ كي يكرهها  ّ
ّذي السمعة " َّالفتاح"سأذهب إلى : "ويطلقها قالت

ّالمشهود له عند كل الناس؛ كي يفك السحر عن " الطيبة" ّ ّ
فقالت " ّأسامة، ويعمل على زرع محبتك في قلبه

ّمن صدق مشعوذا كذب نبيا: "صابرين ، هذا 39ص "ّ
هو رد صابرين المختصر وهو موقف الكاتب نفسه من 
ّالمشعوذين الدجالين، جاء المثل على لسان صابرين، 

ّ تصريحا من الكاتب، كون الشخصية ال تدل ولكنه أكثر ّ
  ...ّثقافتها على مقدرتها لقول هذا المثل بالتحديد

 
، يتساءل عن هدف 42ّوعلى لسان الراوي في الصفحة 

ّخطبة الجمعة التي خصصها اإلمام للحديث عن قذف 
ّالمحصنات، ونسب الراوي الكالم إلى أبي زياد وأم زياد  ّ

ّلقها طاعنا بعذريتها بعد أن ْوالدي زوج عائشة التي ط
إلي في بطنه عظام : "ثبتت براءتها دون أدنى شك قائال

ّ، أي أن والدا الزوج سيعرفان أن خطبة 42ص"بتكركع
... اإلمام نتيجة لبراءة عائشة وظلمها من زوجها وعائلته

ّهذا المثل جاء في مكانه تماما وخدم النص والفكرة التي  ّ
  .وصلت بسهولة للقاريء

 
ّناء قيام أم أسامة بالتسلل خلسة خلف أم جمانة لخطف أث ّّ ّ

ّحفيدها سعيد، وهي تكيل الشتائم على جمانة وأهلها، 
جحا أولى بلحم " ّوبعد ان التقطت الطفل لتهرب به قائلة 

ّ أي أن الطفل ألبيه وأهل أبيه، وهي نظرة 46ص" ثوره
ّشريرة تنم عن حقد وجهل، خاصة عندما أضافت قائلة  ّ

ّساء ليس لهن أبناء، هن فقط وعاء لإلنجاب ال أكثر ّالن ّ
 وهذه نظرة متخلفة 46ص" بطن حفظ نفض" من ذلك 

ّللمرأة وخاصة أن القائل هي امرأة، وهذا دليل آخر على  ّ
ّسوء هذه الشخصية التي أحد مسببات فساد المجتمع ّ .

استغربت تغريد والعائلة برود جمانة عندما خطف ابنها 
ّظهر عليها اإلنزعاج، وقد ردت عليهم وعاد دون أن ي

، فقد 47ص"ّإن لم تكن ذئبا، أكلتك الذئاب: "بقولها
ّقررت أن تكون قوية متسلحة بالعلم والمعرفة؛ لتدافع  ّ ّ
ّعن نفسها، بالرغم من أن هذا المثل قد خدم الفكرة بشكل  ّ
ّكامل إال أنه يجب التوضيح بأن هذا المثل يعتبر من  ّ ّ

ّاألمثال السلبي ّة، فالمثل الشعبي ينقسم إلى قسمين مثل ّ ّ
ّإيجابي يؤدي إلى نتيجة إيجابية دوما، ومثل سلبي نتيجته  ّ ّ
ّسلبية في المعنى وفي القيم، فهذا المثل يجعل اإلنسان 
ّأنانيا، متنمرا، عنيدا، وهذه الصفات ليست جيدة إذا  ّّ ّ
ّالزمت أي إنسان، ومرة أخرى يسترسل الراوي في  ّ ّ

ّاخلي عن نية أم أسامة التي استفحلت باإلساءة ّالحديث الد ّ
ّلسمعة صابرين حين حملت سفاحا وتزوجت من يونس، 
ّثم طلقها يونس بسبب هذا الحمل، وكان لها الدور الكبير 
في المجتمع باإلساءة لصابرين، واليوم تأتي لطلب يدها 
ّالبنها أسامة، فالراوي الذي هو الكاتب نفسه يتساءل هل 

ة تابت وتطلب الغفران من خالل طلب يد ّأم أسام
؟ وهذا المثل "إن وراء األكمة ما وراءها" صابرين؟ أم 

ّيفشي بشكل ما عما يدور في خلد هذه المرأة الشريرة؛  ّ ّ
ّفالمثل خدم الفكرة وأجاب على نية المرأة الشريرة  ّ ّ

  .بطريقة رائعة
 

ّ يستخدم الكاتب المثل الشعبي بصورة 50وفي صفحة  ّ
ّة إذ تحتوي الصفحة الواحدة على سبعة أمثال، وإن ّمكثف

ّدل هذا على شيء إنما يدل على عمق ثقافة الكاتب  ّ
ّالشعبية، وال يختلف اثنان على هذا األمر فالشيخ جميل  ّ
ّالسلحوت ابن القرية البدوية نشأ في أسرة على جانب 
ّعظيم من اإلنتماء للمجتمع، ومن التراث الشعبي بشكل  ّ ّ

ّا أنه واسع اإلطالع بحكم عمله في مجال ّعام، كم ّ
ّالتدريس مدة طويلة، ومن معرفتي الشخصية به أجزم  ّ ّ ّ
ّبأنه مطالع بصورة كبيرة، باإلضافة إلى مشاركاته 
ّالفعلية في الحراك اإلجتماعي التطوعي، فكل هذه  ّ ّّ ّ ّ

  . ّالمجاالت زرعت في نفس الكاتب ثقافة شعبية عميقة
  

ّت في هذه الصفحة من الرواية فقد ّأما األمثال التي ورد ّ
ّجاءت على النحو اآلتي بالترتيب حسب ورودها في  ّ
ّالنص؛ تقول أم صابرين البنتها عندما سمعت بطلب أم  ّ ّ ّ

ّابن الحية ما بينحط : "أسامة يدها قائلة لها ومحذرة
ّ، وهذا دليل على عدم ثقة األم بما تفعله 50ص"ّبالعب

ّتلك المرأة الشريرة، مه ّما قالت ومهما فعلت أم أسامة ّ
ّتبقى في نظر أم صابرين الشريرة التي ال يؤمن جانبها،  ّ ّ
ّوهذا المثل يلخص القول ويوصل الفكرة للعمق، 

ّهذه المرأة شريرة وابنها : ّوأضافت األم بقولها
ّكل ساعة "ّبيدها، وما له أي رأي، وهي ) شخشيخة(

ّوأخاف أن تكون هذه المرأة الشري" برأي رة تريد االنتقام ّ
من جمانة وأهلها من خالل طلب يدك البنها في هذا 

ّاضرب النساء بالنساء" الوقت، بحسب المثل  وما " "ّ
ّ، جميعها أمثال تصب بنفس "بكيد المرأة إال المرأة

ّالمعنى تقريبا، لكن الكاتب نوع باستخدامها ليدلل على  ّ
ّحساسية الموقف من جهة وعلى خطورة أفكار هذه 

ّلمرأة الشريرة، وهذه الكثافة باستخدام المثل قصد منها ا ّ
ّالكاتب دون أدنى شك تبيان مقدار الشر المعتمل في نفس  ّ ّ
ّهذه الشخصية، ثم تكمل نصائحها المتعددة البنتها داعية  ّ ّ
ّلها بعدم الذهاب إلى بيت أم أسامة خوفا عليها متكئة على  ّ ّ

، 50ص" مقدارهّإللي بيطلع من داره يقل" المثل القائل
ّأما عندما سألت صابرين أمها عن رأيها إذا كان أسامة  ّ

ّالزواج قسمة " ّسيقبل بها، فكان ردها بالمثل القائل
ّلم تبد رأيها باإليجاب أو الرفض لكنها بقولها " ونصيب ّ

ّهذا المثل تكون قد تهربت من اإلجابة الصريحة،  ّ
ّوخلصت نفسها من أي إجابة، وقد تكرر هذا  ّ المثل ّ

ّ، لكنه هذه المرة صدر عن أبي أسامة الذي 180ص ّ
يستنكر محاوالت زوجته في البحث عن عروس البنها 

" ّالزواج قسمة ونصيب"ّالمطلق أسامة فيقول لها 
ّ، وهنا يتهرب أيضا من اإلجابة عن تساؤل ال 180ص

ّيوافق هو نفسه عليه، لكنه يتهرب من اإلجابة أيضا، فهل 
ل من قبل من يريد أن يتهرب من اإلجابة يستخدم هذا المث
  ّوأتفق مع الكاتب. نعم: ةّا أعتقد ّن اإلجابـــعلى سؤال؟ أن

  .ّ في استخدام المثل بهذا السياق
 

ّوعندما قالت أم صابرين البنتها تمتدح الرجال المتدينين  ّ ّ
ّمثل أسامة الذي يخاف هللا، قالت لها ابنتها أن أسامة تغير  ّ

ّالتكفيري، ولذلك انفصلت جمانة وأصبح يؤمن بالفكر 
، 51ص"ما يبقى على ما هو إال هو" عنه، ثم أضافت 

ّوأضاف الكاتب توضيحا غير ضروري ألنه كل من  ّ
وكان عليه عدم ) هللا= هو(يقرأ المثل يعرف بأنه 

ّاالستخفاف بمستوى قرائه لهذه الدرجة، وحتى  ّ
ّالشخص العادي يدرك أن هو تعني هللا" ّ ء في المثل جا". ّ

ّمكانه في خدمة النص الروائي ّ ّوأضافت األم في . ّ
استرسالها بالكالم عن جمانة وأسامة وبأنهما ما زاال 
ّمتزوجين، وربما تكون خالفاتهما مجرد غيمة وتزول ثم  ّ ّ

ّ، لتدلل على 51ص"ستعود المياه إلى مجاريها" قالت

ّصحة كالمها باإلستناد على هذا المثل الشعبي ّ.  
 

 53ص"سوس الخشب منه وفيه" ّبرين أن ّتأكدت صا
ّعند الحديث عن مشكلة أسامة وجمانة وأن سبب المشكلة 

ّهي طباع أم أسامة، زوجة عمها إذن، فالمشكلة من . ّ
ّالداخل ولذلك استدلت على كالمها باستخدام المثل في  ّ
ّمكانه؛ لتؤكد عمق الرأي بأن فاطمة زوجة العم هي التي  ّ ّ

ّ ولكنها تستغرب بشدة موقف أسامة ّتخرب بيتها بإيدها، ّ
ّالشاب المتعلم والذي يدرس ليحصل على الدكتوراة  ّ
ّبالشريعة، فكيف ينجر وراء كالم أمه غير البناء؟ بل  ّ ّ ّ

ال طاعة " ّالهدام؟ هو بار بوالديه معروف عنه ولكن
، هذا باألصل حديث 53ص"لمخلوق في معصية الخالق

ّصحيح، ورد في شرح السنة تحت رق ، وقد )2455(م ّ
ّ، لكن الحديث كثر استعماله بين الناس "البغوي"أخرجه 

حتى صار على لسانهم مسار المثل، وقد ورد في هذا 
ّالنص للداللة على أن أسامة شخصية ضعيفة، وبحجة  ّ ّ ّ ّ ّ
ّالبر بوالدته فإنه وصل إلى ما وصل إليه، أي أنه عمل  ّ ّ

ى جبنه ّتماما بعكس ما جاء في الحديث، فهو يغطي عل
ّبادعاء البر متناسيا وهو الدارس لشرع هللا ان  ال طاعة "ّّ

ّ، فهو وحده يتحمل وزر "لمخلوق في معصية الخالق
ّوها هي أم أسامة وبالرغم من أنها . ّسكوته عن الحق ّ ّ

ّسجنت ألربع وعشرين ساعة، إال أنها عندما خرجت 
ّاستمرت بكيل الشتائم والسباب واأللفاظ غير الالئقة ا لتي ّ

ّالطبع غلب التطبع" ّجعلت الراوي يقول ّ  داللة 53ص"ّ
ّعلى أن هذه المرأة الشريرة ال يمكن إصالحها، وأنها  ّ ّ
ّهي سبب كل البالوي، وباستخدامه لهذا المثل يكون قد 
ّحسم الموقف من سوء أخالقها، حتى أن زوجها يقول  ّ
ألوالده بعد أن وقفت وعيناها تقدحان شررا، وهي 

ا على إحضار طفله، وتقول له بأن يسافر تحرض ابنه
ّأمكم : ّويترك زوجته معلقة، فيقول الزوج ألبنائه

، فهي 54ص"ّكالغراب ال يدل إال على الخراب"
المسؤولة عن تدمير حياتنا كلها، وهذا حكم آخر على 

ّالمرأة الشريرة التي تنخر حقدا في عظام أبنائها ّ.  
 

ة أخيه رأفت حين وعندما شعر أسامة بالمهانة من سخري
ّفرد " ستتقاتل النساء على أسامة إذا طلق جمانة: "قال

العبوا يا : "عليه أسامة وعالمات الغضب بادية عليه
 وهذه مقولة شعبية 55ص"أوالد واللعبة على رأس عمكم

ّدارجة على لسان الناس كما عرفها الكاتب نفسه في 
ّإحدى مقاالته السياسية، فأنا لم أجدها في كتب  األمثال ّ

ّالتي بين يدي، إال إنها أخذت هنا مكان المثل حين وظفها  ّ ّ
ّالكاتب في مكانها وخدمت الحوار المستفز بين أسامة 

ّوأخيه في حضرة األم المشاكسة واألب الطيب ّ ّلكن ... ّ
ّأسامة بالرغم من موقف األب اإليجابي تجاه ابنه وزوجة  ّ

ّابنه ودعوته بالتمسك بها، إال أن أسامة ّ وضع كل ّ
ّاألسباب على والده ألنه هو الذي أوصل أمه لهذه الدرجة  ّ ّ
ّمن التنمر والشراسة في معاملة من حولها، ولوال أن  ّ ّ ّ
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األب قد تهاون في تعامله معها لما وصلت لهذه الدرجة 
" ترك لها الحبل على الغارب"من القسوة، فهو الذي 

ّوباستخدامه لهذا المثل الشعبي فقد ألقى كل ّ  اللوم على ّ
هذا األب المسكين، وهذا اللوم يظهر لنا مدى ضعف 
أسامة أمام والدته، وقد أجاد الكاتب باستخدام هذا المثل 
ّالذي وفر لنا الجو المناسب الذي يبين لنا جوانب  ّ ّ
ّالشخصية الضعيفة بالرغم من الدرجة العلمية العالية  ّّ ّ ّ ّ

ّالتي يتمتع بها، وأن تخصصه في مادة ال ّ ّ ّشريعة ّ
ّاإلسالمية وصب اهتمامه على هذا الجانب بالحياة، ليس  ّ
ّكافيا أبدا في بناء الشخصية التي تتناسب وواقع الحال، إذ  ّ

ّعليه أن ينوع بثقافته حتى تقوى إمكانياته الشخصية ّّ ّ ّ.  
 

ّتعبر جمانة عن فرحتها بالطالق وعن إصرارها على  ّ
ّمهات تبكي وال ّكل األ: " ذلك أمام زوجها وأبيها، وتقول

ّيستخدم الكاتب هذا المثل وهو يدري بكل " ّأمي تبكي
ّتأكيد قساوة هذا المثل، وسلبيته الشديدة، ويعبر عن مقدار 
ّكبير من األنانية، لكنه يؤدي الهدف منه، في هذا النص،  ّ ّّ ّ
ّإن هذا المثل من األمثال الشعبية السلبية جدا، حتى أن  ّّ ّ ّ ّّ ّ

ّالعدو الصهيوني  ّ ّفي غرف التحقيق يستخدمه إلسقاط ّ
" المعتقلين األسرى وألخذ اعترافاتهم، حين يقول لهم 

ّكل األمهات تبكي وال أمي تبكي أو مئة عين تبكي وال " ّ
ّفهذا يدفع الشخص نحو األنانية وحب " عين أمي تبكي ّ ّ

ّثم تستمر  .ّالذات وهي الخطوة األولى نحو اإلسقاط ّ
ّها وزهوها للتعبير عن راحة جمانة في عدم إخفاء فرحت ّ

 وهو 60ص" على نفسها جنت براقش"ّالضمير فتقول
ّمن األمثال العربية القديمة، يستخدم من العصر الجاهلي،  ّ
على أهلها جنت براقش أو على نفسها جنت براقش، 
ّويضرب لمن عمل عمال أضر به نفسه، أي أن هذه هي  ّ

لغربة مع هذا ّنتيجة الظلم الذي وقع عليها في سنوات ا
ّالرجل، فليتحمل نتيجة أعماله، وباستخدام هذا المثل 
ّالعربي يكون الكاتب قد أغلق الطريق أمام أي حل ممكن  ّ ّ ّ
ّأن يحصل بين الطرفين، والطالق أصبح حتميا، وقد  ّ ّ

ّتكرر هذا المثل في موقع آخر من الرواية بالتحديد  ّ ّ
ّ وعلى لسان نفس الشخصية، وبنفس الوضع 99ص ّ

ّتقريبا، وهنا كانت قد حصلت على ورقة الطالق، فهي 

ال "... على نفسها جنت براقش: "ّتبرر ما حصل بقولها
ّيغيب عنكم أن هذا المثل أيضا من األمثال العربية  ّ
ّالسلبية، فهو حاد كالسكين قاطع ال يعطي مجاال للجدال  ّّ ّ

 .ّوال يمنح أي خيارات
 

ل لوالدته رقية ّمن جهة أخرى فقد فكر أسامة أن يعم
ّشرعية، معتقدا أن فيها مسا من الجن، لكنها سبقته بقولها  ّّ ّ
ّأن ثمة رجل يستطيع فك العمل وزرع المحبة في  ّ ّ
ّالقلوب، ووجدها أسامة فرصة ليقول لها أنه ممكن أن 
ّيفعل الرقية الشرعية بنفسه فهو دارس للشريعة، لكنها  ّ ّّ ّ

أنا سأدفع ال تخف ف: رفضت عرضه باستخفاف قائلة
ال "ّاألجرة، وهنا قال أسامة في نفسه على لسان الراوي 

وهذا قول مأثور يستخدم عند ". ّكرامة لنبي في وطنه
ّإغفال شخصية هامة في مجال العلم أو الطب أو األدب  ّ ّ ّ
ّأو الفن أو أي مجال من مجاالت األبداع، فيغفله مجتمعه  ّ

ّربي حيث تجد ّويتم تهميشه، وهذا ما يحدث في وطننا الع
المبدعين يهاجرون فيبدعون في البالد التي يهاجرون 
إليها؛ ألن تلك البالد تقدر أعمالهم اإلبداعية بعكس بالدنا 
ّفيتم ما نسميه هجرة الكفاءات، فقد استخدم الكاتب جميل  ّ
ّالسلحوت هذا المثل وعلى لسان الراوي الذي هو الكاتب 

 لما يحدث في بالدنا ّ؛ ليعبر عن رفضه-كما أسلفنا-نفسه 
من تهميش واضح لمبدعينا، وأنا أعتبرها صرخة صادقة 

ّمن مثقف كبير يؤدي دوره من خالل أعماله األدبية ّ ّ.  
ّوعندما ذهب أسامة وأمه إلى المشعوذ، وعرض أسامه 
ّعلى المشعوذ حالته، ثم اجتمع مع األم وحدها وبدأ يسألها 

ّوهي تتحدث عن وضعها الخاص جدا، خا ّصة عالقتها ّّ

ال حياء : " مع زوجها، وهي تخبره ثم قال لها المشعوذ
 مستندا على هذا القول كي يجعلها 72ص"ّفي الدين

ّتحكي أشياء خاصة جدا، هذا كان هدف المشعوذ وهذا ما 
ّأراده الكاتب؛ كي يعرفنا على مدى حقارة المشعوذين 

هذا ... الذين هدفهم سلب أموال الجهالء وهتك أعراضهم
إن : " ّالقول في المعنى صحيح، فالرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يقول

ّفمعنى ال حياء في الدين " ّهللا ال يستحي من الحق، 
ّال حياء يمنع السؤال، أما إن كان ال حياء في الدين : يعني ّ ّ

ّبالكلية فهذا غير صحيح، فقد قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الحياء : " ّ
الحياء الذي يمنع من المعاصي هو من ف" من اإليمان

يريد الكاتب أن يفضح أساليب المشعوذين وأن . اإليمان
وقد وجد . ّيظهر خطرهم االجتماعي وقد نجح بجدارة

ّالمشعوذ أم أسامة صيدا سهال، فنسج شباكه حولها حتى 
ّسقطت فريسة سهلة بين أنيابه، حين أقنعها بأن زوجها قد 

ّمسه الجن، ويرتعب منه، ّ ولذلك فإنه ال يقترب منها، وقد ّ
ّ لكن المثل الدارج 75ص"ّالقط يعرف خامشه: " قال لها

ّوهنا نجد كيف أن ". ّالقط يعرف خناقه" جاء على نحو 
ّالمشعوذ الخطير يستخدم كل وسيلة إليقاع ضحيته، فمرة  ّ
يستخدم بعض آيات من القرآن الكريم أو حديث من 

... ّحق من أجل الباطلّأحاديث الرسول من باب قول ال
ّلكن جمانة لم تقع في شراكه، ولم تعطه أي جواب على 
ّتساؤله عندما اتصل فيها المشعوذ بناء على طلب أم  ّ
أسامة التي أعطته رقم هاتف زوجة ابنها، وهذا الفعل 
ّالخاطيء كان من الممكن أن يؤدي إلى مصيبة أخرى لو 

ّأن جمانة لم تكن محصنة بالتربية الصح ّّ يحة، حين أجابته ّ
. 78ص"ّمن تدخل فيما ال يعنيه لقي ما ال يرضيه: "قائلة

ّوعندما أعاد االتصال بها مرة ثانية ... ّثم أغلقت السماعة ّ
ّهددته بأن ترفع عليه شكوى، بعد أن تسجل كالمه، فما 

ّمش كل الطيور : " كان من المشعوذ إال أن قال لزميله
ّ على إدراك المشعوذ بأنه ّوهذا المثل يدلنا" بيتاكل لحمها

ّعجز عن إسقاط جمانة بين براثنه، فالناس ليسوا بنفس 
ّاتكأ الكاتب على هذه األمثال في مكانها ...ّالسوء والجهل

ّفي النص، مما قرب الفكرة للقاريء، وأوصل الرسالة  ّ ّ ّ
ّتحذير الناس من هذه الفئة الضالة، واالبتعاد : التي مفادها ّ

  .ّعنها كليا
 

ّا قامت أم أسامة بزيارة صابرين في بيتها لمحاولة عندم
ّإقناعها بقبول الزواج من ابنها على الرغم من أنها  ّّ
ّمتأكدة أن صابرين ال تصلح للزواج من أسامة، ولكنها  ّ ّ ّ
تفعل ذلك نكاية بجمانة زوجة ابنها، وهذه إشارة على 
ّمدى كره أم أسامة لكنتها، لهذا فإنها تريد تزويجه من  ّ ّ

ّابرين التي هي نفسها من قامت بالتشهير بها وفضحها ص
ّأمام الناس، وبلقائها بصابرين ووالدتها أخذت تحضنها 

بوس الكلب من : " ّوتحضن طفلتها وهي تقول في سرها
، وهذا المثل ينطبق 80ص"ّثمه حتى تأخذ حاجتك منه

ّمئة بالمئة على هذا المشهد الدرامي الصريح، ويناسب  ّ ّ
ّلهذه المرأة الشريرة التي تحاول فعل أي لغة الخطاب  ّ

ّبل إنها وصلت بها الوقاحة ... ّشيء لتحقيق مآربها الدنيئة
أن تتظاهر بالوقار عندما طردت صابرين اثنين من 
العجائز اللذين حضرا لطلب يدها قائلة لهما ارحال قبل 

ّأن أجمع أهل الحي عليكما، فقالت لها أم أسامة الكالم : " ّ
ّ، محاولة الصيد بالماء العكر 82ص"جمركما عليه 

ّواستغالل الظرف لتحقيق غايتها في قبول زواج 

، 140ّوقد تكرر هذا المثل صفحة . صابرين من ابنها
ّولكن هذه المرة على لسان جمانة حين حاولت الطبيبة  ّ
ّصديقتها بإقناعها بالزواج، من منطلق نسمع ما ستقولين 

هو من رفض العرض الذي ّولكن الموقف ربما يبقى كما 
لقد استخدم الكاتب المثل في مشهدين ... ّجاءت به الطبيبة

ّيشبه أحدهما اآلخر لكن النوايا في كال المشهدين تختلف 
ّتماما؛ في األول كانت النوايا شريرة تماما، أما في الثاني  ّ ّ ّ ّ

وعندما قامت صابرين بطرد العجوزين ... فكانت حسنة

ّبحضور أم أسامة " البنت المطلقة" اللذين جاءا لخطبة 
ّالتي ضحكت من الرجلين ووصفت الرجل الذي أرادها  ّ

ّخطيبة بأنه مغفل لم يقل وال كلمة، وبأنه  عريس "ّ
وقد .  وهذه صفة تنطبق على الرجل82ص"الغفلة

ّاستخدم الكاتب هذه العبارة للداللة بعمق على ضيق 
مال ّالنوايا عند هكذا رجال، وكان صائبا في استع

ّالعبارة، ثم أردفت أم أسامة قائلة الدنيا كلها مصائب  ّ "
 وهذا مثل يقال عندما 82ص"عيش كثير بتشوف كثير

ّيواجه الشخص أمورا غير متوقعة، وقد قيل المثل على  ّ
لسان الشخصية التي يتناغم سلوكها وثقافتها مع المراد 
 ّمن معناه بهذه الطريقة الممتازة التي استخدمها الكاتب

ّفي اثراء وتعزيز نصه الحواري، فناسب واقع الحال ّثم . ّ
ّوكأنها تتعاطف مع الرجل حين قالت ربما ترمل هذا  ّ ّ
ّالرجل وال يستطيع أن يعيش دون امرأة بعد أن جرب 

ّالنساء فأراد أن يتزوج والمثل يقول أعزب دهر وال " ّ
ّوهي إشارة صريحة بأن الذي . 83+82ص"أرمل شهر

ياة مع المرأة ال يمكن أن يعيش بعيدا عنها، ّتعود على الح
ّفال غنى عن الحياة دون المرأة، وكثيرا ما نسمع أن 
ّرجال توفي فورا بعد أن توفيت زوجته أو العكس، نتيجة  ّ

وفي ... الحزن أو الفراغ الذي يتركه أحدهما حين يرحل
ّسياق آخر وعلى هامش االحتفال بتخرج تغريد أخت 

ف من الجامعة، وفرحة األب الذي ّجمانة بمرتبة الشر
ّأخذ يلوم نفسه على عدم حضور تخريج جمانة، إال أنه 

: ّيبرر غيابه بسبب البحث عن توفير الرزق لعائلته فيقول
، فهو يصف 89ص"ّالخبز المر" مطاردة رغيف الخبز"

ّالخبز بالمرارة، والخبز بطبيعة الحال ليس مرا، إنماما  ّ
ّ المعادل الموضوعي الحصول على الخبز الذي هو

ّللرزق الحالل، فإن طريقة الحصول عليه صعبة جدا 
ّتماثل مرارة الطعم، وللتطير هناك مجموعة قصصية  ّ

"... ّالخبز المر" ّللشهيد األديب ماجد أبو شرار اسمها
ّوقد الحظت جمانة سرحان والدها فقالت مشجعة 

، وهذا 89ص"ّما بعد الضيق إال الفرج: "ّوممازحة إياه
ّلمثل من صميم األمثال العربية اإليجابية التي تحث على ا ّ ّ

ّالصبر واالحتمال وتزرع بالنفس طاقة إيجابية، وقد أجاد  ّ ّ
ّالكاتب السلحوت بذكر المثل في هذا الحال مما أضاء 

  .ّالنص
 

ّعندما التقت أم أسامة بالمشعوذ، الذي أخذ يملي عليها 
ّبعض التعليمات في التعامل مع زوجها ب ّأن تالطفه وتلبي ّ

ّطلباته؛ لتشعره أنه رجل البيت ضحكت أم أسامة وقالت  ّ
ّأنني قمت بعمل ذلك منذ الصباح وقبل أن تطلب : "له ّ

القلوب عند : " ّمني ذلك؛ فأجابها المشعوذ بخبث ودهاء
ّ، بهذا المثل أراد المشعوذ أن يزيد تقربه 93ص"بعضها

 وقوعها من المرأة وأن يحكم سيطرته عليها، ويؤكد
ّهامدة بين فكيه، فكانت هذه حركة ذكية من الكاتب حققت  ّ ّ

  .ّالفكرة دون أي لبس
 

أين : ّلم تدفع أم أسامة المال المتفق عليه للمشعوذ، فسألها
المتفق عليه فقالت اعذرني لقد أنساني الحديث معك أن 

ّجل : "ّأعطيك المبلغ، فرد عليه باستحياء مصطنع قائال
، ثم بعد أن انتهيا من فعلتهما 94ص"من ال يسهو

ّالشنيعة، خرجت أم أسامة من عنده والسعادة بادية عليه،  ّ
" ّذهبت السكرة وجاءت الفكرة" ّثم أخذت تفكر بعد أن 

ّوتندم على فعلتها الشنيعة، وقد اختصر الكاتب السلحوت 
ّحالة الندم عند المرأة بهذه الجملة العميقة التي تشي بكل  ّ

ّ وهذا ما أسميه التوظيف الرائع للمثل خلجات المرأة، ّ ّ
ّالشعبي في النص الروائي هذا التوظيف الذي ال يأتي من  ّ ّ
ّفراغ، بل من إنسان يجيد التعامل مع الموروث الشعبي،  ّ ّ
ّبل ويتقن هذا التوظيف في نصه؛ ليجعل منه نصا مقنعا  ّ ّ
ّمتماهيا مع الفكرة والموضوع، ومبرزا أهم جوانب 

  .ّقيةرسالته األخال
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ّلم يستغرب أسامة عدم رد والدته عندما قال انه ال يريد 
ّأن يتزوج، ظنا منه أن الرقية التي عملها لها  ّ ّ ّالشيخ "ّ

ّالمشعوذ، إال أن أم أسامة تقول في سريرتها " ّعدي ّ " :
اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بقول في الكف 

ّ، هنا أسامة يتحدث في سريرته، وأم101ص"عدس ه ّ
ّلكن كان لكل منهما هدفا ! ّأيضا تتحدث في سريرتها

  .مغايرا
 

عائشة المرأة التي عانت ما عانت من المجتمع وظلمه 
ّوحين تزوجت أسيرا محررا يمرض زوجها بمرض  ّ

المتعوس : "خطير ، مما دفع تغريد أن تقول أمام جمانة
 كناية على 104ص"متعوس ولو ضويت له مية فانوس

ئسة التي لم تقابل في حياتها يوما سعيدا حالة عائشة البا
واحدا، فهي تعيسة والحياة بكل بريقها لم تنجح بصنع 
ّابتسامة واحدة على محياها، هذا المثل قيل بوقته وعبر  ّ
الكاتب من خالله عن حزن تغريد واستنكارها لما يحدث 
ّلعائشة البائسة، أجاد الكاتب باختزال الحالة النفسية  ّ

  .في ذلكلشخصيته وبرع 
 

ّوعندما همت جمانة بمصاحبة تغريد لزيارة عائشة 
ّوزوجها في المستشفى لعيادته، قالت أم جمانة وأنا سآتي 

ّوهنا استنكر األب بتحبب رغبة األم بمصاحبة ! معكما ّ
لوال الغيرة ما حبلت : " بناتها لزيارة عائشة حين قال

ّ، على اعتبار أن األم غارت من بناته107ص" ّالنسا ا ّ
  .بفعل الخير لتفعل ما فعلتا

 
، قيل 112ص"لو صبر القاتل على المقتول لمات لحاله"

ّهذا المثل على لسان جمانة في حوارها مع أم فارس حين 
ّتحدثتا عن الذهاب للصالة في المسجد األقصى، وسبقتها  ّ ّ
ّأم فارس بالقول بأنها تريد الذهاب معهم للصالة، أي أن  ّ ّ ّ

 للقدوم معهم قبل أن تطلب ذلك، جمانة كانت ستدعوها
ّوقد جاء المثل في هذا السياق ليعبر عن صدق نوايا  ّ
ّجمانة في تعاملها مع الضيفة أم فارس، وقد نجح الكاتب  ّ

  .ّفي ذلك االتكاء
 

ّوفي أول اجتماع بين الطبيب فريد وتغريد وجمانة  ّ
ّوالطبيبة أميرة يعد الطبيب بأن تكون عائلة تغريد عائلته  َّ

ونسبك " كون نسيب وال تكون قريب: " ن قالحي
ّ استخدم الكاتب مثلين بفقرة واحدة ليدل 121ص"حسبك

ّعلى صدق القول والنية عند الدكتور فريد الذي يتطلع  ّ ّ ّ
ّللزواج من تغريد، مما ولد ارتياحا لدى جمانة، وهذا ما  ّ ّ

ّوبنفس السياق تسأل ... أراد الكاتب الوصول إليه ففعل
بيب فريد، إذا كان قد سأل عنهم بحسب عادات ّجمانة الط

ّالناس المتبعة فيجيبها الطبيب بكل ثقة أن ّ ّ ّ المكتوب : "ّ
ّ في إشارة منه أن تعامل تغريد 123ص"يقرأ من عنوانه

ّوتصرفها المؤدب معه دل على رفيع أخالقها،  ّ ّ
ّوباستخدام الكاتب لهذا المثل يكون قد ولد عند الشخصية  ّ

ّوقد تكرر هذا المثل ... فس القاريء بيسرقناعة وصلت لن
 على لسان أبي جمانة حين سألته زوجته في 174صفحة

ّجلسة صفاء عن رأيه بالدكتور فريد وأخيه رمزي، فقال 
لها المثل، لقد استخدم الكاتب المثل نفسه في مناسبتين 

  .ّمتشابهتين تماما ونجح بتوظيفهما بشكل جيد
 
ّلته جمانة لتخفف عن ، قا124ص"ّكله قسمة ونصيب"

أبيها في ندمه من عدم توفيق جمانة في زواجها، وقد 
ّطيبت خاطره باتكائها على المثل، وهذه غاية الكاتب  ّ

ثم أكملت كالمها لتغريد قائلة لها أمام . ّالتي تحققت
ّالجميع أن ال أحد يعرف كيف سيكون الزواج وهذا في 

 25ص"ّطيخةالزواج كالب: "علم الغيب ثم أردفت قائلة
أي ال يعرف مذاقها إال بعد أن تفتحها وترى مدى 
ّاحمرارها وطعم مذاقها، وهذا اتكاء مناسب لتقديم الفكرة 

ّبطريقة دبلوماسية ال تبدي فيها رأيك بصراحة، وقد 
 وعلى لسان جمانة 162ّتكرر نفس المثل هذا في صفحة 

ّأيضا، ولم تعط رأيها بصراحة عن زواج تغريد بالدكتور 
ّبل كان لديها شيئ من القلق حتى أنها تقول في نفس  ّ

ّ لتعبر 162ص"ّالملدوغ يخاف من جرة الحبل" ّالصفحة 
ّعن قلقها من الزواج بشكل صريح، وقد نجح الكاتب 
ّبإيصال قلقها للقاريء بشكل جيد، ولوال عمق الثقافة  ّ
ّالشعبية في قلب الكاتب لما استطاع توظيف هذه األمثال  ّ

ّأما كلمة الفصل فكانت على لسان جمانة . ّالسليمبمكانها 
ّأيضا بعد أن سمعت رأي أم فارس بعائلة الدكتور فريد  ّ

قطعت جهيزة : "التي تعرفها معرفة جيدة، فقالت بثقة
ّ، وبشهادة أم فارس تستكفي، 126ص"قول كل خطيب

. ّكي تقرر بالموافقة على زواج تغريد من الدكتور فريد
ّ فيه أم فارس في ضيافة عائلة وفي موقع آخر تكون

ّالدكتور فريد وتتحدث إليهم بأنها فرحة جدا أن تقدم  ّ
طنجرة ولقت : "الدكتور فريد لخطبة تغريد، إذ قالت

ّ، كناية على أن العروسين يناسبان 130ص"غطاها
ّثم تلفت جمانة أنظار أخت الدكتور فريد . بعضهما تماما

: ها رمزي، فتقولّوتعمل على التوفيق بينها وبين أخي
، وهكذا تسير األمور 133ص"عصفورين بحجر واحد"

ّبأن يتم طلب األختين لألخوين بنفس الوقت، فيكون قد 
  ".عصفورين بحجر واحد"ّتحقق المثل المذكور 

 
ّتتحبب الدكتورة أميرة مع صديقتها جمانة عبر االتصال  ّ

ميرة، ّالهاتفي، فتناديها باللؤلوة ثم تجيبها جمانة أهال باأل
اسم على : "يعني تناديها بصفة اسمها ثم تقول لها

ّأن لكل منا "، وهذا ما يؤمن به البعض 139ص"ّمسمى ّ
  "...في اسمه نصيب

 
ّتحاول الدكتورة أميرة اقناع جمانة بالزواج مرة ثانية،  ّ ّ
ّوأنها فرصة طيبة أن يكون الخطيب أخ للدكتور فريد  ّ ّ

ّ وتقوي موقفها خطيب أختها تغريد، وكي تسند قولها
ّفإنها تتكيء عل المقولة ّالزواج سنة الحياة: " ّ ، 141ص"ّ

ّنعم فالزواج فطرة في نفوس البشر به يحفظ هللا النوع  ّ
ّالبشري، ويعف الناس َّ ّ.  

 
ّجمانة تفكر بطلب رمزي ليدها، ثم تمر بتفكيرها على  ّ
ّصابرين، وكيف يأتي لخطبتها رجال مسنون، فتضحك 

ّلو أتاني رجل مسن لخطبتي : ا وتقولبينها وبين نفسه
أي " وهيك مضبطة بدها هيك ختم" لطردته ولشتمته 

ّالرد من نوع العمل، وهذا مثل شعبي استخدم في سياق  ّ ّ
ّلكن اإللحاح ولد عند جمانة الرغبة . ّمناسب جدا ّ

ّبالتعرف على العريس، فطلبت ترتيب لقاء بينها وبينه 
ّبحضور كل من الدكتور فريد وت غريد والدكتورة أميرة، ّ

وعندما سألتها تغريد عن موقفها قالت بدبلوماسية 
ّعندما يأتي الصبي بنصلي على : "واضحة ّ ّ

، وهذه إجابة ليس فيها قطع، وهذا ما 153ص"ّالنبي
ّأسميه إجابة دبلوماسية، واستخدام المثل هنا أغنانا عن 

ّأي إجابة أو إسهاب، وهو توظيف ممتاز في هذا السياق ّ ،
ّوعندما اجتمعوا بادرت الدكتورة أميرة بعد أن عرفت 

هذا الجمل وهذا : "الجميع على بعضهم بالقول
ّ، أي ها أنتما وجها لوجه فقررا وتعرفا 157ص"َّالجمال ّ

ّوتساءال كما ترغبان، وهذا المثل المكثف يغني عن أي  ّ
ّأما عندما قالت الدكتورة أميرة... كالم بالفعل ّالزائد : "ّ

ّ الشيء كالناقص فيهفي ّ، لم يكن لهذا المثل أية 159ص" ّ
ّأهمية في هذا السياق ولم يؤد أية وظيفة، إذ كان الحديث  ّ ّ
ّعن أخذ موعد لالتصال بأبي جمانة، فجاء هذا المثل 

ّالذي نصه األصلي هو حسب ما " ّالزائد أخو الناقص"ّ
ّمجمع األمثال العربية، وفي المثل الشعبي بي(ورد في  ّ ن ّ

ّاالستمرارية والمتحفية للدكتور شكري عراف ّ ّ في )... ّ
ّخضم الحديث العائلي تقول أم جمانة ببساطة المرأة  ّ

، 157ص"ّبيت الضيق يسع مئة صديق: "ّالفلسطينية
وهذا المثل يقال كثيرا في مثل هذه الحالة، واستخدام 

... ّالكاتب السلحوت لهذا المثل جاء في مكانه الصحيح
ب سأل عن المهر اإلمام عند كتب الكتاوفي حضرة 

، وهذا 171ص"ّاللي يسمي الولد أبوه: "ّفقالت أم العريس
القول يتردد كثيرا في الصفقات التجارية بين التجار 
ّوالزبائن، وقد استخدم القول هذا في مثل هذا السياق 

وحين علم ... ّألمر راجع إلى ثقافة الكاتب اإلجتماعية
ّقته وهربا من كالم أمه فقد غادر أسامة عن خطبة طلي

ّكأن على رأسه الطير" البيت  ، وقد جاء هذا 173ص"ّ
ّالمثل على لسان الراوي الذي وضعه في مكانه؛ ليختزل 

ّلنا حالة أسامة النفسية، وقد أجاد في ذلك ّلكن أم أسامة . ّ ّ
ّغضبت وبدأت تشتم وتتفوه بأبشع الكالم، مما دفع  ّ

ّزوجها للطلب منها بالس من : "ّكوت واتقاء هللا قائال لهاّ
ّكان بيته من زجاج ال يرمي بيوت الناس 

، وبكالمه هذا يحاول كتم زوجته، بأن 174ص"بالحجارة
ّتسكت ألنها هي التي تسببت بكل المشاكل، وأن تحترم  ّ
ّالناس وال تسيء لهم، ألن السوء جاء من بيتها وليس من  ّ

ذا المثل عادة ما بيت غيره، فهي سبب مصائب العائلة، ه
يأتي على لسان طرف ثالث خارج عن نطاق العائلة، 
ّلكنه هنا جاء من رب األسرة نفسها؛ ليدل على مدى األلم  ّ

تطلب جمانة من أختها  .ّالذي تسببه هذه المرأة ألسرتها
في : "ّتغريد أن تتروى في تعاملها مع خطيبها فتقول لها

ّالعجلة الندامة وفي التأني السال ّ ّ، ثم تحثها 178ص" مةّّ
إذا بليتم : "على االنتباه لما تفعل فتقول لها

ّ، وهذا القول جاء في حديث نبوي 178ص"فاستتروا
ّضعيف، إال أنه يتكرر كثيرا على ألسنة الناس، حتى  ّ ّ ّ
ّأصبح بمثابة المثل الشعبي، فالمطلوب من اإلنسان أن  ّ

  .يستتر بستر هللا وأن ال يفضح نفسه
 

ّقررت أم ّ أسامة التي جن جنونها عندما سمعت بخطبة ّ
ّجمانة أن تزوج أسامة قبل موعد زواج جمانة، لكنها لم  ّ
ّتفلح بإقناع أي من البنات في قبول الزواج من ابنها،  ّ

كل شيء بخناق إال : " ّحتى شقيقتها التي أجابتها قائلة
ّالزواج باتفاق ، وبهذا المثل تكون شقيقتها قد 179ص"ّ
ّ الطريق فال مجال للنقاش أو فتح هذا قطعت عليها ّ

ّفاستخدام هذا المثل الشعبي . ّالموضوع مرة أخرى، نعم ّ
ّخدم الفكرة بطريقة قطعية نافذة إلى عمق الحدث، 
ّفتصرفات أم أسامة وسوء أخالقها وتعاملها المتعالي مع 
ّأسرتها ومع مجتمعها جعلها منبوذة من الجميع حتى ابنها 

، وكان 180ص"زماننا والعيب فينانعيب : "يقول لها
ّوالده قبله قد استنكر أفعالها كما ذكرنا سابقا، بل إنها لم 
ّتتعلم وأخذت تتمادى في غيها عندما وجهت كالما غير  ّ ّ

ّالئق لصابرين، فرد عليها زوجها الذي هو عم صابرين 
ّ، وهذه إشارة على أن 181ص"ذنب الكلب أعوج: "قائال

ّأم أسامة لن تتغير ّ، وستبقى كما هي بهذا السوء، نالحظ ّ
ّأن الكاتب قد استخدم األمثال بكثافة في أماكن الجدال 
ّاألسري، وخاصة أسرة المرأة التي تسيء ألبنائها  ّ
ّوزوجها وكل من يتقرب منها، والكاتب يستخدم المثل  ّ
ّويتكئ عليه بشكل نافذ وصحيح، يجعل القاريء متفهما 

ّومستفزا حين يتطلب األم ر استفزازه، ومتعاطفا حين ّ
ّيتطلب األمر تعاطفه، وهذا يصب في مقدرة الكاتب  ّ

ّجميل السلحوت في التعامل مع النص وإرفاده بالتراث  ّّ ّ
ّالشعبي من خالل المثل أحيانا كثيرة، ومن خالل اآليات  ّ
ّواألحاديث النبوية ومن خالل التاريخ الفلسطيني  ّ ّ

ّوالعربي واالسالمي، ما يجعلني  ّأقرر أن أدرس ّ
مجموعة من أعمال الكاتب السلحوت من حيث توظيفه 
ّللتراث الشعبي والديني والتاريخي واألسطوري  ّ ّ ّّ ّّ ّ
ّواألدبي، وجمعه في كتاب واحد لعل الدارس يجد فيه  ّ
ّبعض ضالته حين يدرس الرواية المقدسية  ّ ّ

  ّالفلسطينية
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  ّينتمي كاتب هذه األسطر إلى جيل حركته صدمة الهزيمة العربية في حرب يونيو /
وقد كشفت تلك النكبة الثانية، التي حاول عبد الناصر تلطيف وقعها على . 1967حزيران 

تآكله الداخلي وإخفاقه في ّكشفت مدى تعفن النظام الناصري و» نكسة«النفوس بتسميتها 
إفالس «ّتحقيق الطموحات التي عينها لنفسه، وهو إخفاق درجت تسميته في ذلك الزمن 

ّلدى جيل تجذر قسم كبير منه باتجاه اعتناق مقوالت » األنظمة البورجوازية الصغيرة
ًمستوحاة من الماركسية، استعارت بعض تعابيرها ومفاهيمها ولو بصورة سطحية جدا في 

ًفي ذلك الزمن، بتنا نرى في الناصرية صنفا آخر من اليمين وإن كان . غلب األحيانأ
ًصنفا وطنيا مناهضا للصهيونية ولإلمبريالية ً ُوبتنا نتطلع إلى تغيير ثوري قادم ال محال . ً ّ

وحرب شعبية على الصهيونية واإلمبريالية على غرار مقاومة الشعب الفيتنامي البطل 
  .للعدوان األمريكي

 
ّتبددت األوهام واألحالم منذ ذلك الزمن، وقد حل محل الناصرية، ليس زمن تحول ثوري،  ّ ّ ّ
ّبل زمن ردة رجعية أوصلت المنطقة العربية إلى قعر انحطاط تاريخي هو األسوأ في 
تاريخها، إذ انتقلت من العصر الناصري إلى العصر السعودي، ومن عبد الناصر إلى 

يا والعراق، والجزائر بعدهما بسنوات، في عصر األنظمة السادات، بينما دخلت سور
ّالمافياوية، وتقلص المد اليساري الذي عقب الهزيمة أمام صعود حركات دينية أصولية  ّ

ّحفزتها األنظمة الستخدامها ترياقا ضد اليسار، وما لبث أن ارتد بعضها على من زكاه ّّ ً .
ًوها إننا نقف أمام مشهد ما كنا نحسبه ممكنا  في أسوأ كوابيسنا، لما وصلت إليه المنطقة ّ

من عفن اجتماعي وهوة شاسعة بين فقر ال تني رقعته تتزايد وثروة فاحشة يبدو إزاءها 
ّأثرياء زمن الهزيمة وكأنهم متواضعو الدخل، ومأساة في سوريا واليمن تخطت فظاعتها 

ًنكبة فلسطين بأشواط، بينما يئن المشرق العربي برمته مضغوطا ّ ّ مقروصا بين فكي ّ ً
ًكماشة ال تنفك رقعة همشها في جسد األمة تتسع غربا وشرقا ً ّ ّ ّ.  

  
ٌأمام هذا المشهد، باتت ذكرى الزمن الناصري وكأنها عصر ذهبي وفردوس مفقود،  ٌ

. ّوتحن الشعوب العربية لتلك الذكرى وتحليها على غرار تحلية الخيال لعشق قديم غابر
لذكرى بأعين مغايرة، والسيما الذين عانوا منها أو ينتسبون ًطبعا، هناك من يرون تلك ا

إلى فئات اجتماعية أو سياسية عانت منها كميسوري الزمن الملكي أو جماعة اإلخوان 
ّبيد أن الغالبية الشعبية العظمى تحن إلى زمن عبد الناصر وتحلم بمرادف . المسلمين

 إغفال العديدين للجانب المظلم وتنزع عملية التحلية مع مرور الزمن إلى. عصري له
ّوالظالم في التجربة الناصرية، أال وهو ما يتعلق منها بالدكتاتورية العسكرية والمخابراتية 

  .والفساد المالزم لها
 

ينجلي هذا الجانب المظلم في الحوار بين عبد الناصر وميشيل عفلق في محادثات الوحدة 
، عندما أشار عفلق إلى أن عبد الناصر 1963 الثالثية بين مصر وسوريا والعراق في عام

ورفاقه يريدون الحرية بمعنى التحرر من النير األجنبي وليس بمعنى الحرية السياسية 
ّوقد رد عليه الزعيم المصري على طريقة الفكر السوفييتي الذي . المالزمة للديمقراطية

ًيقلل من قيمة الديمقراطية السياسية متحججا بأولوية  ّ أي العمل » يمقراطية االجتماعيةالد«ُّ
ًوطبعا أثبت التاريخ بما يكفي ويفي أن انعدام . في سبيل المساواة االقتصادية بين الناس

الديمقراطية السياسية هو طريق أكيد إلى إعادة إنتاج االستغالل والفروقات االجتماعية 
ّأما عفلق، فسريعا ما نسي تعلقه بالحرية والديمقراطية . الفاحشة للتغطية على ً

ًالدكتاتوريات التي أقامها أنصاره، مبينا أن حرصه على تلك القيمتين كان محصورا  ً ّ
  .بالظروف التي تكون فيها السلطة بغير أيدي جماعته

 
ّبيد أنه ال بد لحساب التاريخ أن يتجنب التحلية المطلقة ويتفادى التبشيع المطلق، وهما  ّ

ّرديء الذي بتنا فيه، ال بد لنا أن نحيي ما تصبو إليه وفي هذا الزمن ال. ّسيان في خطئهما
وتوفير » قوى الشعب العامل«الذاكرة الشعبية، أال وهو اإلصالحات االجتماعية لصالح 

ّمجانية التعليم والخدمات الصحية وتأميم المرافق الحيوية وصون الكرامة الوطنية في 
ّوم على سيادة األمة، ونحذر من كل وجه الصهيونية واإلمبريالية ورسم سياسة خارجية تق

ّما يصب في الوجه اآلخر للتجربة الناصرية وقد ساهم مساهمة كبرى في توليد 
» الربيع العربي«والحقيقة أن جيل . الدكتاتوريات المافياوية للزمن ما بعد الناصري

عية ضد ّبجمعه بين المطالبة بالحرية ضد االستبداد السياسي والمطالبة بالعدالة االجتما
ّاالستغالل والفساد وبالكرامة الوطنية ضد انبطاح هؤالء أمام بعض أعداء األمة وتذيل 

    استخلص من التاريخ الدرس الصحيحأولئك ألعداء آخرين، إنما
 

 
 

  
  رقألشا بريجل .د
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