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  في مثل هذه األيام النيسانية، وعندما كان الرصاص قد ألجأ سكان بيروت كي يحتموا بأي متراس أو حائط أو ملجأ
الواجب، حتى ) أداء(لم يشغلها أي شي عن  .ى إلى مقبرة الشهداءأو جثة، فان امرآة خمسينية خرجت تجازف وتسع

   .ولو ان ذلك سيؤدي للمخاطرة بالحياة
  

 فهل يغير رصاص القنص وقذائف الموت شيئا من العادات؟... هكذا هو الحال في كل عام ... إن الواجب عندها أهم 
 .هكذا كانت تتساءل في دخيلة نفسها

 
... بين القبور كانت عالمة فارقة .. .أو كأنها امرأة من نسج الحكايات والخيال الجامح  ...كأنها من نساء األساطير 

  .عالمة حياة تتسربل باألسود الغامض وتمسك بيديها إكليل زهر
 

رسمت شارة الصليب على صدرها وتلت صالة الحب على روح حبيبين خرجا من رحمها ... سقت الزرع والورود 
أرواح كل الرجال والنساء الذين سقطوا وحلم عودة الوطن المغتصب يراود كل  على آية من سورة العشقثم قرأت ... 

  .ذرة من خاليا أعمارهم
 

بين القبور كانت،  .ودون افتعال.. هكذا وببساطة ... استطاعت أن تجمع تناقض الموت مع عشق الحياة ... امرأة 
 "شقا"لذي يتجدد من أنامل تحولت بفعل تحمل باقة زهر وتسقي الورد ا... والرصاص ينهمر من مزاريب وزواريب 

 .أو الرضاع حب حيفا ويافا وعكا ويبوس مع الحليب... إلى مالقط للحديد أو الحجارة " وتعتيره"العمر 
 

كانت تلوح في مقبرة الشهداء في بيروت، وكأنها وشم الحياة المنقوش على . ..تلك المرأة الخمسينية ما أعجبها .. يااااه 
 .وال تبلى إال كي تتجدد...  ال تطوى إال كي تفرد... ماش العمر سارية خفاقة من ق

 
 .وتبقى وفية للناس ولألهداف التي استشهد ألجلها الناس

   
ما عاد لبنان على ما كان عليه ... بعد رحيل الشباب تغيرت أوضاع البالد: تلك المرأة بعد مضي منتصف العمر تقول

ربما سيعود ... وربما لن أعود ألدفن في حيفا ... تغيرت كل األمور ... وال فلسطين بقيت كما كان يجب أن تكون ... 
وال زلت أحتفظ بجواز سفري الفلسطيني وأوراق ملكية ... أعود لكنني س... إليها أحفادي ممن تبقى لي من أوالد 

 .األرض الثبوتية
 

 أدوية اشرب نخب استمرارهأ اليساري والكاتب  من مجلتناالسنة الخامسة نضيء شمعة ... أمي ... إلى ليلي شاهين 
 ... وعقاقير على اسمك

 
هل أنتم ميتون حقا؟ هل نحن أحياء : وإلى جميع الشهداء على درب فلسطين أتوجه بسؤال يستولي علي في هذه اللحظة

 حقا؟
 ومن الحي؟.. من منا الميت 

 من منا يحمل اآلخر؟
 

 .كم أكثر صخبا وعنادائوفي هدو... ر خصبا وعطاء وفي موتكم أكث... إنني أجزم أنكم في غيابكم أكثر حضورا منا 
لم يعد التفكير في بعضها إال طموحا ... بأن أكثرنا يغبطكم، بل يحسدكم على ما أنتم فيه من نعماء .. .وال أخفيكم سرا 

 .نفتقر معه إلى الشعلة والمبرر
 

 ...يا شهداء الحرب األهلية دفاعا عن فلسطين وعروبة لبنان
 .مثلما نكتشف غيابنا في حضور ذكراكم... كتشف خسارتنا من غيابكم ن ... شهر نيسانفي 

 ...ومتم لكي تحيوا... أنتم عشتم لتموتوا 
 ... أما نحن فاننا نعيش لنموت

وهللا وحده يعلم كم ... غدر حبيبةرفيق أو أو خيانة صديق أو .. .نعيش لنشهد موتنا إما من ضياع وطن أو خسارة حلم 
 .وليس من ضمانة أننا إن متنا سنعرف أي نوع من الحياة. ..مرة نموت قبل أن نموت 

 
 ... أيها الشهداء الهادئون في غيابهم

 هل تحدثونا عن أخباركم أم نتلو عليكم آيات من أخبارنا؟
  ... فلسطين التي تركتموها تحت الشمس لم يتبق منها شيء

وبعد أن كنا نبحث .. .والحروب  لبنان الذي أردتموه علمانيا ديمقراطيا أصبح مفصال على مقاس الطوائف وتجار الدم
  .عن من قتل شهداءنا أصبحنا نبحث عن قاتلنا نحن

 
 ... أيها الشهداء الجميلون

 ... شهداء الحرب األهلية اللبنانية
 . وكافة األحزاب يمينا ويسارا... شهداء المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية

 ... وموت لنا... سالم لكم ... في ذكراكم 
 ... سالم لكم... سالم لكم ... سالم لكم 

 .. يوم ولدتم ويوم رحلتم
 .ويوم تبعثون أحياء

 .. سالم لكم
   سالم

 



  

  اليساري
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  ّطالما شهد التاريخ بروز جماعات تتخصص بالحرب وتجني من ورائها امتيازات

ًوفوائد شتى، فال تستسيغ السالم إذ ترى فيه سببا للتقليل من شأنها وتقلي . ّص ما تتمتع بهّ
َظاهرة قديمة قدم الحروب في تاريخ البشرية، ومن المعلوم » أسياد الحرب«والحقيقة أن  ِ

أن تسمية اإلقطاع باللغة العربية إنما تحيل إلى تقسيم األراضي إلى إقطاعات يسيطر 
ومع انتقال المجتمعات من اقتصاد قائم على الزراعة بصورة . على كل منها سيد حرب

ّ إلى اقتصاد مديني المحور، زال اإلقطاع القديم الذي كان قائما على التحكم أساسية ً ّ
ما زالوا موجودين، وسوف يبقون ما دامت هناك » أسياد الحرب«بيد أن . باألرياف

َظروف تستمد منها جماعات متخصصة بالحرب سلطتها وما ينجم عن هذه السلطة من  ّّ
  .مكاسب

 
» الموازية«جيوش النظامية والجيوش غير النظامية، أو وثمة فرق في هذا الصدد بين ال
ّفإن الجيوش النظامية تفضل السالم الذي يوفر لها خير . القائمة على أداء وظيفة حربية ّ

ّالظروف للتمتع باالمتيازات التي تجنيها من الدولة لقاء دورها الرسمي في حراسة أمنها 
ًية غالبا ما يكونون أقل حماسا للحرب لذا قيل إن جنراالت الجيوش النظام. ومصالحها ً

ّمن الساسة المدنيين الذين ال يتعرضون لمشقاتها  ِنقل عن مادلين أولبرايت، وزيرة (ّ ُ
ّالخارجية في إدارة بيل كلنتون، تعليقها على تذمر البنتاغون من رغبتها بزجه في  ّ

ّضخامة إن كنا ال نريد َلم نقتني آلة عسكرية بهذه ال«: الحرب في البلقان قولها ما مفاده
  ).»استخدامها؟

 
ّأما الجيوش غير النظامية المتخصصة بممارسة الحرب، وليس باالستعداد الدفاعي 
ُوحراسة مصالح الدولة وحسب، فال تستسيغ السالم الذي يبطل وظيفتها الخاصة بها 

ّويزيل سبب وجودها، بما يؤدي إلى تعرضها للضغط من أجل حلها وضمها إلى ال ّ ّ قوات ّ

ّعلى سبيل المثال، وقد نشأ في لبنان في إطار تخصص » حزب هللا«فلنأخذ . النظامية
قتالي في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي الناتج عن اجتياح األراضي اللبنانية في عام 

ٌوبدعم مالي وتسليحي وتدريبي من الدولة اإليرانية، بات لدى الحزب جيش كبير . 1982 ّ
ّوخدمات من شتى األنواع، بما شكل شبه دولة في إطار الدولة تتمحور حوله أجهزة 

ّاللبنانية، يتمتع المشرفون عليها بامتيازات وفوائد وأرباح جمة » حزب هللا«لذا حرص . ّ
على التأكيد على ديمومة وظيفته إثر انسحاب الجيش الصهيوني من لبنان في عام 

ئيل ويتنازع لبنان والدولة السورية التي تحتلها إسرا(» مزارع شبعا«ً، جاعال من 2000
ذريعة للحفاظ على قوته العسكرية كاملة واستقاللها عن الدولة ) ملكيتها الشرعية

  .اللبنانية، باإلضافة إلى موضوع السجناء اللبنانيين لدى إسرائيل
 

ّفاستمر الحزب يحافظ عمدا على اتقاد حدود لبنان الجنوبية، مثل من يحرك الجمر بين  ّّ ً
وقد جاءت في هذا اإلطار عملية خطف الجنود اإلسرائيليين . ً وآخر كي يبقيه مشتعالحين

ّ والتي انتهزتها الدولة الصهيونية كي تشن عدوانها 2006ّالتي نفذها الحزب في صيف 
وقد اشتهر اعتراف أمين عام الحزب في مقابلة أجريت معه بعد . ّالمدمر على لبنان

ّلو كنت أعلم بأن عملية الخطف هذه ستؤدي «: ّدما صرحً يوما، عن33انتهاء حرب الـ ُ
ًالى حرب بهذا الحجم بنسبة واحد بالمئة فقطعا لما فعلنا ألسباب إنسانية وأخالقية 

 .»وعسكرية واجتماعية وأمنية وسياسية
 
 

ً تعزيزا لشرعية احتفاظه بسالحه، رأى فيها 2006وبينما رأى الحزب في حرب عام 
في لبنان حجة إضافية للمطالبة بوضع سالحه تحت أمرة الجيش أخصامه السياسيون 

ّالنظامي تفاديا لتسببه بمزيد من الكوارث ّفي تدخله » حزب هللا«وبعد ست سنوات، رأى . ً
ًفي الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام آل األسد وتحت إشراف طهران، فرصة 

 بحجة حماية لبنان من خطر مزعوم جديدة لتعزيز دوره العسكري، بل وتبرير هذا الدور
ّمن قبل جماعات سنية متطرفة، على غرار ادعاء النظام السوري أنه حامي األقليات  ّ ّ َ ِ

  .الطائفية
 

ّاللبناني ليس سوى الفصيل األبرز بين فصائل شتى ناشطة في » حزب هللا«والحال أن 
ًل جميعا أذرعا ّاألراضي الممتدة بين حدود إيران مع العراق وشاطئ المتوسط، تشك

» ّحراس الثورة اإلسالمية«جناح العمليات الخارجية في جيش » فيلق القدس«ّمحلية لـ
ُأما هذا الجيش الموازي للجيش اإليراني النظامي، فقد أصبح يشرف على . اإليراني

إمبراطورية اقتصادية ضخمة شبيهة باإلمبراطورية االقتصادية التي تشرف عليها 
المصرية، مع فرق هام هو أن هذه األخيرة هي الجيش النظامي في ّالقوات المسلحة 

 ومن ثم 1988ومع انتهاء الحرب مع العراق في عام . ٍمصر، التي ليس فيها جيش مواز
ّإسقاط االحتالل األمريكي لنظام صدام حسين، عدو النظام اإليراني اللدود، غدت وظيفة  ّ

فيلق «ي العمليات الخارجية التي يديرها ّالعسكرية الرئيسية تتمثل ف» ّحراس الثورة«
ّوقد عظم بالتالي شأن هذا األخير في الدولة اإليرانية كما بينته ردود األفعال » القدس

  .على اغتيال قائده قاسم سليماني
 

ّأما معارضة الجناح المتشدد في الحكم اإليراني، الذي ينتمي إليه 
لرئيس اإليراني لالتفاق النووي الذي أبرمه ا» ّحراس الثورة«

 مع إدارة باراك أوباما األمريكية 2015حسن روحاني في عام 
أسياد «استساغة وسائر القوى العظمى، فكانت من وحي عدم 

علي خامنئي الجدال » المرشد األعلى«وإذ حسم . للسالم» الحرب
ًفي حينه لصالح االتفاقية، أمال بأن فوائدها االقتصادية، الناجمة 

ّبات المفروضة على إيران، سوف تدعم ركائز عن تخفيف العقو
 االحتجاجي، 2009النظام التي بدأت تتخلخل منذ حراك عام 

ّنشاطاتهم الخارجية التوسعية إثر االتفاق، » ّحراس الثورة«ّصعد 
  .ًتعزيزا لمكانتهم في الدولة اإليرانية

 
ّولذا أيضا نراهم اليوم ومعهم سياسيي الجناح المتشدد الممثلين ل ّ هم في المجلس النيابي، ً

يسعون جهدهم لعرقلة تجاوب روحاني مع عرض إدارة جو بايدن التفاوض من أجل 
فقد فرض . إحياء العمل باالتفاقية النووية وعودة الواليات المتحدة إلى االنضمام إليها

ًالمتشددون على روحاني وحكومته شرطا تعجيزيا للقبول بالتفاوض مع اإلدارة الجديدة،  ً
أن تبدأ واشنطن بإعادة العمل باالتفاقية بال شروط، إذ يدركون أن إدارة بايدن تنوي هو 

ّالمطالبة بضمانات جديدة متعلقة بنشاطات إيران اإلقليمية، وهو ما غضت إدارة أوباما  ّ

. ّ بما أدى إلى نتائج أخذها عليها حلفاء واشنطن اإلقليميون2015الطرف عنه في عام 
» فيلق القدس«وتقوم أذرع » ّحراس الثورة«التعجيزية، يقوم وعالوة على الشروط 

ًاإلقليمية بأعمال استفزازية شتى توتيرا لألجواء بما حدا إدارة بايدن على القيام بضربة  ّ
شبه رمزية في منطقة الحدود بين سوريا والعراق، قصدت منها توجيه رسالة مفادها أن 

ن وأذرعها خارج ّاما عن تصرفات طهراّاإلدارة الجديدة لن تكرر سكوت إدارة أوب
   الحدود اإليرانية

 
 

  
  رقألشاري لب ج.د

 انلبن
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  انتقل اللبنانيون من حالة االنكار التاريخية الى حالة االنفصام بين الطبقة الحاكمة

كانت حالة اإلنكار الدائمة تعتمدها . لبناني وكل طائفةوعامة الناس، وفي داخل كل فرد 
أينما رميته يجيء . تقوم على االعتقاد أن اللبناني ذكي. كل الطبقات والطوائف اللبنانية

لم تكن في . رفعت ايديولوجيا الهجرة في لبنان الى نوع من التقديس. واقفا على رجليه
ًقراء في بلدان المهجر، لكن بعضا منهم نظرهم هجرة موجات من الفقراء الذين انتهوا ف

. هؤالء تم اعتبارهم المثال األعلى الذين يجسدون الذكاء اللبناني. راكموا ثروات كبيرة
روح مغامرة هي . تعبيرا عن روح المغامرة لدى اللبناني. اعتبرت الهجرة اقتحاما لألفاق

 . من العربّفي جوهر الحرية التي يتميز بها اللبنانيون عن غيرهم، خاصة
 

اقترنت الهجرة من لبنان بنظام اقتصادي لم يخرج منه البلد الى 
هو حرية التحويل والسرية . اآلن؛ وما يزال يعاني صعوبة

كان النظام صغيرا في زمن هيمنة قطاع الخدمات . المصرفية
قبل الحرب األهلية وصعود بورجوازيات وطنية (على االقتصاد 

 ).صناعية، وحتى زراعية
 

واحدة كانت شبه حرب أهلية انتهت سريعا بعد ستة أشهر باتفاق . بت حربان أهليتاننش
بينما كانت الثانية واسعة ومدمرة، وامتدت من العام . عبد الناصر والجنرال شهاب

، )سورية-سعودية(هذه الحرب أيضا لم تنته إال برعاية عربية . 1990 الى 1975
 .وباتفاق الطائف

، كان هناك شخصان تمتعا بنوع من 1990، وعقب 1958في المرحلتين، عقب 
أوال فؤاد شهاب الذي أرسى مؤسسات الدولة وأحرز . الكاريزما والرؤية المستقبلية

المرحلة الثانية، عقب اتفاق الطائف، كان رفيق . انجازات عديدة على صعيد المشاريع
ث إال القليل على  ولم يحد2015لكنه اغتيل عام . الحريري رجل اإلنجازات المادية

 .صعيد اإلنجاز بعده
 

وفي . في المرة األولى عبد الناصر. في الحالتين أنقذ اللبنانيين من أنفسهم تدخل خارجي
صار . المرة الثانية إجماع عربي ودولي، كانت نتيجته اتفاق الطائف الذي أدمج بالدستور

  .الطائفية والنظام الطائفيالحديث عن اتفاق الطائف دارجا لمن يقوم بتمارين عقلية حول 
  

 كان في لبنان، خالل المرحلة األخيرة، نظام نيوليبرالي بدأ مع رفيق الحريري وتبناه 
. مع حالة اعتراض ثقافية على مقولة االقتصاد الريعي، والتي لم تكن جديدة. اآلخرون

ى نتيجتها كانت دراسة اقتصادية الستشاري أوصى باالنتقال من االقتصاد الريعي ال
الى حد . كان القائلون بها يولغون في االقتصاد الريعي حتى الثمالة. االقتصاد اإلنتاجي

 .امتالك جماعة منهم مصرفا من أجل المشاركة في االقتصاد المصرفي الريعي
 

على قروض ومساعدات عربية وعلى )  كما قبلها2005بعد ال(اعتمد االقتصاد الريعي 
في هذه الفترة تصاعد الدين العام، ونعم . ن الخارجتحويالت اللبنانيين ألقاربهم م

 العالمية يزداد إيمانهم بالتفوق 2008اللبنانيون يتحويالت من الخارج جعلتهم بعد أزمة 
والذكاء لديهم، وبأنهم غير بقية العالم، وبأن اللبناني بأمان مهما أصاب العالم الواسع 

 .والمنطقة العربية من أزمات
 

 لتشمل المنطقة العربية بمجملها، واستمر لبنان 2011ربية في عام جاءت الثورة الع
، وأحست الطبقة 2019أخيرا جاءت ثورة تشرين . باالستفادة من التحويالت الخارجية

ّهربوا أموالهم من لبنان . الحاكمة من السياسيين والمصرفيين وجميع أهل السلطة بالخطر
  . اهموا في ذلكألنهم س. ألنهم عرفوا ما كان سيصيب لبنان

  
وصادرت . الى الخارج) من السكان% 1أقل من (جرى تهريب أموال الطبقة العليا 

عمليا، تملكت . المصارف ما تبقى، وهو أموال أو ايداعات الطبقة الوسطى والصغيرة
كثير من المصارف لم . الطبقة الحاكمة بواسطة المصارف أموال اللبنانيين المصادرة

. ات ما يلبي حاجات اللبنانيين، ولم يعلن إفالسه أي واحد منهميكن لديها من الدوالر
تالعبوا مع المصرف المركزي بأموال اللبنانيين دون حق، بل بمخالفة للقانون 

 .والدستور
 

وهذا . انتقل اللبنانيون من حالة اإلنكار الى حالة انفصام كامل بين الحكام والمحكومين
حالة االنفصام جرى فيها ليس . اجهة طبقية كاملة، أي مو”كلهم يعني كلهم“معنى شعار 

. وظهر ثالثة أسعار للدوالر. ، بل سوق سوداء للتعامل بالدوالر”اختفاء الدوالر“فقط 
 دوالر 4000واحد في البنك المركزي للمبادالت الرسمية والتجارية، وآخر بما يقارب ال

 ليرة 15000ا يقارب ألصحاب الرواتب والمودعين الصغار، وآخر وصل أخيرا الى م
كان معنى ذلك . اقتصر السوق السوداء على المعامالت المالية. في السوق السوداء

ارتفاع سعر الدوالر بتسارع رهيب، وانخفاض سعر الليرة حتى ال يكاد التجار يعرفون 
  . كيف يستوردون بضائعهم

  
ة ونهب أموال الهدف من مصادرة ودائع اللبنانيين وارتفاع األسعار الجنوني كان سرق

معظم اللبنانيين، وتفاقم األزمة المعيشية، وإصابة اللبنانيين بالمجاعة كي يبيعوا أمالكهم 
عملية نصب كاملة تمارسها الطبقة العليا . بالرخص، وكي تبيع الدولة أمالكها بالرخص

بالطبع ال تتحدث الطبقة الحاكمة بجميع فروعها عن النصب بل عن . بجميع أطرافها
وهذا يتضمن إلقاء اللوم على . صاد الريعي الذي ساد لبنان في الثالثين سنة الماضيةاالقت

األساس وهو اتفاق الطائف، متناسين أن هذا االتفاق لم يعد موجودا بعد إدراج مواده في 
 .الدستور

 
. تتحدث أحزاب السلطة عن االنهيار وكأنه حصل نتيجة سياسات الثالثين سنة الماضية

يتناسون . بة إليهم تصوير رفيق الحريري وكأنه الطاغوت وأساس علل لبنانالمهم بالنس
 الماضية، وأنهم لم يفعلوا 15أنهم كانوا هم المسيطرين على السلطة خالل السنوات ال

شيئا بخصوص قطاع الكهرباء سوى استئجار باخرتين تركيتين مزودتين بمولدات 
اء محطات إنتاج كهربائي جديدة، علما بأن وقفوا حائال ضد بن. كهربائية؛ كلفتهما عالية

ًالتوسعة ال تتطلب وقتا . والزهراني مصممتان للتوسعة) دير عمار(محطتي البداوي  ّ

تناسوا جميعا أن الكهرباء تأمنت . لمضاعفة إنتاج الكهرباء في لبنان) ربما بضعة أشهر(
بوع والشهر  ساعة على امتداد األس24 بنسبة 1998 و1997في لبنان في العامين 

 .والسنة
 

  ءاــرين على لبنان، ومن ضمنه الكهربطبعا يتجاهل جماعة السلطة أنهم كانوا هم المسيط

 
 

  
  شلقل ضلفا

 انلبن



  

  اليساري
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  . سنة، أي نصف المدة التي يفترضون العلة فيها15 خالل أكثر من 
  

  . ّيمكن أن تتطور الى حالة مجاعة مخيفة. الحالة في لبنان شبه مجاعة
نشهد دفن لبنان الذي نعرفه . بأوراق النعوةاألخبار المسائية هي أشبه  كل نشرات

طبقة . واالنتقال الى حالة يأس كاملة تتم فيها مصادرة أمالك وأصول الدولة اللبنانية
لبنانية لم تتحمل يوسف بيدس وامبراطوريته المالية، التي ما زال أمالكها مصدر دخل 

  .راكبير لقطاع من اللبنانيين، رغم إفالس شركة انترا المالية قس
 

؛ نزع ملكية القطاع ”نزع الملكية عن طريق المصادرة“تسمى المرحلة التي نمر فيها 
 15العملية جارية التنفيذ من أكثر من . الخاص واألمالك العامة بما في ذلك األوقاف

لم يكن هم الطبقة الحاكمة السياسية والمالية . سنة، لكنها تفاقمت في هذه الفترة األخيرة
الكهرباء أوال، والطرقات، وجر المياه، والمرافق العامة من ( مادية تحقيق انجازات

كنا ” يقول جماعة السلطة والعهد ). المطار الى المرفأ الذي دمرته ودمرت ما حوله
  . ”منعونا) أي الخصوم السياسيون(ننوي العمل لكنهم 

  
سلخ وامتالك كانوا وما يزالون يعنون ال انجازات تتعلق بالبنى التحتية واالقتصاد بل 

خالل ذلك . أراضي وعقارات اللبنانيين، بما فيها أمالك الدولة والمشاعات واألوقاف
تتالشى الطبقة الوسطى، وينزل مستواها المعيشي الى البروليتاريا، وهذه البورليتاريا 

المجاعة صارت بوادرها حقيقة، . رثة، ومعظم الشعب اللبناني الى دون خط الفقر المدقع
 .أت بقوةبل هي بد

 
ما يجري هو سلخ . إنشاء سوليدير كان درسا في نزع أمالك الناس في سبيل االعمار

غير معروف الهدف اآلن . أمالك الناس والدولة لتصير كل األمالك بيد الطبقة الحاكمة
من يستطيع شراء هذه األمالك دون أن يكون لديه . سوى زيادة الثروة لدى األثرياء

 ن والعالم؟أموال مكدسة في لبنا
 

السلطة لمن يقبض على أموال . الصراع على تأليف الحكومة هو صراع على السلطة
لم تعد السلطة مسألة . الناس والدولة بعد سلخ األموال المنقولة وغير المنقولة عنهما

. ولت أيام كان السياسيون فيها يدفعون ثمنا للوجاهة. وجاهة، أو األولوية فيها للوجاهة
لنيوليبرالية وارتفاع المال الى ما هو ذو القيمة العليا، وربما الوحيدة، صار مع تفاقم ال

الجشع والطمع والكسب عن طريق القوة والقمع واإلكراه طريقا للتملك ولو كان ذلك 
  . بالسيطرة لسلخ أموال وأمالك الناس عنهم دون مقابل أو بأسعار زهيدة

  
ليس الصراع . لية واالقليمية والدوليةتدخل فيه القوى المح. ”صراع كسر عظم“يقولون 

ّعلى ما نهب أو هرب للخارج؛ هو على ما تبقى في لبنان من أموال منقولة أو غير 
ِنموذج االقتصاد الحر، إذا وجد، . ًهو ليس نظاما اقتصاديا حرا. ضحيته الناس. منقولة ُ

ة تتنافس؛ تكون فيه مؤسسات أعمال تجارية وصناعية وزراعية وخدماتية كبيرة وصغير
لم نر أحدا من المصارف، . بعضها ينجح ويربح، وبعضها يفلس ويخرج من السوق

الطبقة الحاكمة . الصناديق المودعة فيها أموال الناس، يفلس أو يخرج من السوق
. كلهم يراكمون الثروات. ال أحد منهم يفلس. بالسياسة واالقتصاد ال تتنافس فيما بينها

ّمن يخسر في السياسة يفقد القدرة على مزيد من التملك، والصراع الراهن يعني أن 

ال منافسة في السياسة بل . باألحرى االستيالء على ما تبقى من أموال لدى اللبنانيين
 .من يسيطر يأخذ كل شيء. مقاتلة حتى الموت في االقتصاد وحيازة الثروة

 
أمالك الدولة إن حدة الصراع في سبيل إلغاء الخصم هي صراع حياة أو موت حول 

تترك المرافق العامة، مستشفيات، . واللبنانيين وأموالهم والمشاعات والمرافق العامة
، دون صيانة كي يأتي الشاري ويتملكها بسعر …مطار، جامعات، مدارس، طرقات، الخ

المسألة ليست فقط نقض الطائف، بل . رخيص بعد أن تنقص قيمتها بفعل اإلهمال
على مالكيها القدماء أن . ة والعامة لمصادرتها وتغيير مالكيهااستهداف الملكية الخاص

سلطة عطشى للثروة تعبر عن أقصى ما وصلت إليه . الفقر” جحيم“يذهبوا الى 
ّيقيم . عالم لم يعد فيه من القيم إال واحدة وهي المال وجمع الثروات. النيوليبرالية في العالم

ه وعالقته السوية باآلخرين بل على أساس فيها االنسان ليس على أساس معرفته وأخالق
 .معيار واحد، وهو ما يملك

 
شعرت الطبقة .  هوية جامعة بين اللبنانيين فوق الهوية الطائفية2019أوجدت ثورة 

حولت األمر في لبنان الى صراع طائفي غير . الحاكمة السياسية واالقتصادية بالخطر
. لم تعد السياسة موجودة. لسياسةمسبوق بفجاجته وصالفته وخلوه من األخالق وا

طبقة في صراع مع الزمن ليس من أجل البقاء . األخالق معدومة لدى الطبقة الحاكمة
  .وحسب، بل لتملك ما بقي في أيدي اللبنانيين

 
الجدد في الطبقة الحاكمة لديهم . ّهو صراع على التملك في غياب السياسة واألخالق

   ّتعطش للملكية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 قد رحلت عن الوجود، وهو كانت هي. نحو خمسون عاما تصرمت على تلك اللحظة 

وفجأة مثلت أمامة . ة وهموم وطنه البعيديجتر شيخوخته مثقال بهمومه الشخصي
  .صورتهما، فتى وفتاة في مقتبل الشباب، هائمان ببعضهما دونما تصريح

 
هل كان صيفا أم ربيعا؟  لم تسعفه ذاكرته المتعبة في تحديد الموسم، لكنه يذكر تماما ذلك 

 الدار، المساء، حيث جلسا في باحة دار أهلها المكشوفة، بينما توزع األهل على غرف
ربما فعلوا ذلك عامدين ليوفروا لهما فرصة الخلوة أثناء قيامهما بفرط حبوب الرمان، 

هل كانا تحت رقابة ال يشعران بها؟ ربما، لكنه لم . لتكون ضمن مقبالت مائدة السهرة
يفكر باألمر حينها، فقد كان فكره منشغال بمرحها، بسعادتها، بما ترسله من إيحاءات، 

  .راتها من أشواقوما تبعثه نظ
 

الحظ انها تتصرف كطفل يستفز أمه أو أباه ليحتضنه ويغمره بالحنان، تعبث عامدة 
بحبوب الرمان بدال من أن تسهم في تفريطها، نهاها عن ذلك، فأمعنت في العبث، أمسك 
بيدها وشدها إليه فانجذبت نحوه على نحو فاجأه، أقتربت بشفتيها من شفتيه، وصوبت 

 الى عينيه على نحو مباشر لم يألفه، نظرات محملة بدعوات لم يسبق له نظرات عينيها
شلته . كان مدعوا الى إلغاء المليمترات القليلة التي تفصل شفتيهما. التعرض لمثلها

  !المفاجأة عن القيام بذلك
 

  لماذا كبحت رغبتك وخيبت أملها؟.. ــ أي صبي تافه كنته؟ 
 

  . عادة ربما كانت ستغير مجرى حياتهماّ وبخ الشيخ نفسه لتفريطه بلحظة س
 

 : نهض الى جهاز الكومبيوتر ناويا تسجيل ما مر بخاطره، وعاد الى تقريع نفسه
أما كان حريا بك أن تسجل هذه اللحظة قبل رحيلها؟ لعلها كانت تطلع .. ــ متأخر دائما 
  ؟على ندمك، وتغفر لك خطيئتك.. على ما سجلت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 تعذيب المتتالية، ًفي الزنزانة التي ألقي فيها معصوب العينين، مثخنا بجراح جوالت ال

غاب للحظات صوت مكبر الصوت الهادر الذي تنطلق منه، آيات من القرآن، يقطعها 
 .نزانة ناصحا له بذكر هللا قبل الموت القريببين حين وحين صوت حارس الز

 
غاب الصوتان، صوت السجان والمقريء، وامتدت يد رقيقة الى جبينه، تمسحه برفق 

 . كيف لمحها من خلف العصابة السوداء التي تغطي عينيهيد يعرفها، وال يدري. وحنان
 

كيف أهتدت الى مكانه؟ كيف غافلت السجان وأخترقت جدران الزنزانة؟ عيناها 
همست . الحبيبتان، امتزج فيهما شعاع الحب الذي عهده في نظراتها، بإشفاق األمومة

جأة، وانطلق صوت وحين انحنت لتلثم جبهته، غاب وجهها ف. بكلمات لم يتبين معناها
 .أقدام الجالدين صرير مزالج باب الزنزانة، واقترب وقع

 
لقد تركناك ترتاح أكثر مما ينبغي، : قال أحدهم... انقضوا عليه ورفعوه ضاحكين  

 ".الحفلة"تأخرت عن موعد 
 

   هلكنه كان أقوى، تراوده أمنية تحرر يده من القيد ليلمس أثر أناملها على جبهت

 

 
 

 
 عبداهللا عطية شناوة

 قالعرا
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I am not Palestinian but I was a witness to the assault of 2014. 
I want its alleged war crimes to be prosecuted by the International 
Criminal Court. Those warriors who were ‘brave’ enough to direct 
an assault on a trapped populace should be brave enough to 
account for their choices in a well-lit courtroom. 
 
Why is a court of law important? 
 
Because the menace that underpinned the assault of 2014 is still 
present: the dehumanization of Palestinians. Walled off and 
vilified, anything can be done to the people of Gaza. A trial will 
amplify their story of being under intensive attack behind a wall. 
Let Gazans tell their story. 
 
Because people will still be living with the memory and the imprint 
of this war. The body remembers the singed smells that linger on 
your skin, the sight behind your eyelids of neighbors racing toward 
rubble to rescue neighbors, the sound of children with chattering 
teeth. The drifts of white dust in the corners of window sills. The 
screams of people in the streets, seeking shelter before nightfall – 
but there is no shelter behind a wall. 
 
Because courts prosecute individuals, not nations. Individuals 
make choices and are accountable. Individual responsibility lets 
everyone else get beyond blaming whole states. Someone wrote the 
doctrines, chose the weapons and the targeting parameters and the 
order of battle. They should be judged for their handiwork. 
 
Because of the 18,000 homes destroyed, the 100 family homes 
targeted in the first week, and the millions of tons of rubble that 
altered the very landscape of the Gaza Strip. In 51 days, Gazan 
forces fired roughly 6000 rockets and artillery shells while Israel’s 
armed forces acknowledge dispatching 5000 tons of munitions to 
fire at a trapped populace. The tonnage and the stated doctrines of 
disproportionate force like the Dahiya Doctrine await judgment. 
 
Because someone knew that the UN shelter-schools were filled 
with displaced Palestinians. They knew, because I told them. As a 
member of the UNRWA team operating those shelters, one of my 
tasks was to confirm the pre-existing protections of each flagged 
United Nations school building that was sheltering displaced 
people. Over and over they were told. Those schools were clearly 
marked on military maps. Everyone knows their location and their 
signature colors. Someone in Israel knew and fired at them anyway. 
Seven times they fired, killing 44 Palestinians and injuring 227. Let 
those people explain their actions to a judge. 
 
Because the earth trembled with the tonnage of bombs that the IDF 
used to destroy the homes of 92,000 Palestinians in Shuja’iyya, and 
because of the quieter killings in Khuza’a. The stories of Gaza’s 
neighborhoods need to be heard and responsibility assigned. 
 
Because of the 73 medical facilities, the ambulances, and every  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
other illegal target. Because of the civilian infrastructure destroyed, 
the water pipes and the power plant, and all the gratuitous hardship 
that Gazans endured. The lesson of the war, they said later, was 
that Israel no longer saw any civilians in Gaza at all. A court must 
restore Gazans’ civilian status and protections. 
 
Because of the 293,000 displaced Gazans who endured such trying 
conditions in 90 UNRWA shelters – because there was no safer 
place behind that wall. 
 
Because 6,000 air strikes and 14,500 tank shells and 35,000 
artillery shells equate to 100,000 kg of explosives every day, day 
after day. Israeli forces killed 2251 Gazans including 1,462 
civilians, a third of whom were children. The human consequence 
of the IDF’s choice to inflict such massive violence must be heard. 
Battlefield explosive weapons must not rain down upon crowded 
cities with impunity again. 
 
Because beneath those bombs in Gaza, the minutes were 
interminable. There was nowhere to flee, no way to help, nothing to 
do but wait for the next bomb through nights when there were more 
bombs than minutes. Let a trial record and weigh the harm of those 
51 merciless days and nights of minutes of witness. 
 
Because some debased Israelis sat on hillsides eating popcorn. 
They watched the bombs land on human beings and homes as if it 
were entertainment. Around the world, many, many others turned 
away and did nothing. Perhaps both sets of people will be shaken 
to realize that they were enjoying, or averting their eyes from, a 
crime. 
 
Because what is demonstrated in Gaza with impunity today, is 
normalized elsewhere tomorrow at the expense of other 
inconvenient human beings. The assaults upon Gaza are relevant 
even here, because New Zealand is buying military robots that 
were tested on the trapped people of Gaza and the West Bank. Is 
this who we aspire to be? 
 
Because as a Jew, I have heard the rationales for that massive 
violence. “It’s necessary.” “Kill all the little snakes.” “This time 
we’ll finish the job.” Now I want to hear the evidence and the 
verdict on this ethno-nationalist project of ours. 
 
Our world must not value human life so differently when the life is 
Palestinian. Because our lives are of equal value, Gazans must be 
heard in court. 
 
– Marilyn Garson lived and worked in Gaza 2011 – 2015. She is 

the author of Still Lives – a Memoir of Gaza, and a co-founder of 
the Gateway social enterprise. She is also a founding member of 
Alternative Jewish Voices of New Zealand. This article was 
originally published on the website of Alternative Jewish Voices 
and was contributed to The Palestine Chronicle by the author  

I am a Jew and I Want Palestinians 
Heard in Court 

 

 

Marilyn Garson 
Canada 
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  ّثمة أمثال شعبية لبنانية كثيرة عن شهر آذار، تدور في معظمها حول محور ّ ّ
ّالطبيعة وتساوي الليل والنهار وتغير الطقس بين البرد والدفء  بقراتك ع بآذار ضيهر: َ

، )احتمال اشتداد البرد(ّ، خبي حطباتك الكبار آلذار )للداللة على نهاية فصل البرد(الدار 
ّللداللة على قوة األمطار في بعض أيامه(ّآذار الهدار  ، آذار أبو سبع تلجات كبار ما عدا )ّ

ّوسواها من أقوال تبشر العجائز بعبور الشتاء ووصول الربيع وفيه تهن... الزغار ئهم ّ
ّولكن بمعزل عن تناقضات الطقس الطبيعي، كيف يبدو . ًالطبيعة بنجاتهم من الموت دنقا

ّالمسيحي بحسب التقويم اللبناني؟/ ّالوطني/ ّآذار في الطقس  القومي ّ
 

  
 

ّفي اليوم األول من شهر االعتدال الربيعي من العام  ّ ولد زعيم الحزب السوري 1904ّ
ّقومي االجتماعي أنطون سعادةال ّوفي الثامن من شهر تموز الصيفي الشديد الحرارة من . ّ ّ

آذار عند أقدم الرومان إله / كان مارس. ّ، أعدم بعد محاكمة صورية1949العام 
ّالزراعة، يحمي القطعان ويبارك المحصول ويبعد القحط والخراب عن الحقول، ثم 

  . ه الحرب بال منازعّغلبت عليه الصفة الحربية وصار إل
  

ّأما تموز . ًأدونيس فهو إله النباتات والماشية والمأكوالت، وكان يسمى أيضا الراعي/ ّ
بأن يقضي في عالم األموات ستة أشهر تبدأ  غضبت حبيبته عشتروت منه فحكم عليه

. تموت أثناءها الزراعة والماشية وينتشر القحط) تموز(بالشهر الذي صار يحمل اسمه 
ُدر بعدها ذلك العالم إلى عالم األحياء، أي يعاد إلى الحياة، وتعود الزراعة معه ّثم يغا

ًفهل لعبت األسطورة دورا في تحديد موعدي والدة هذا الرجل وموته، . وينتشر الخير
 ّعبر ربطهما بإلهين يرمزان إلى الخصب والتجدد عبر الموت والقيامة؟

 
ّأستطيع أال أشير إلى أن ّر، غير أنني ال ّلست هنا في صدد اختصار مسيرة هذا المفك

ّالسوريين القوميين ال يفصلون تاريخ ميالده عن أساطير بالدنا التي تربط الربيع  ّ
ًإله الحرب خنزيرا وقتل أدونيس الذي ) آذار/ مارس(ّباالنبعاث من الموت بعدما تحول 

ّهو تموز في بعض الحضارات، كأن هذا الرجل أي سعاد الحياة إلى هذه البالد ة ولد ليعيد ّ
ّويعتبر القوميون . ًعبر نهضة شاملة بعدما غرقت طويال في مستنقع االنحطاط والموت

ّاألول من آذار هو تاريخ مولد المقاومة القومية الواعية في أمة ظنها أعداؤها "ّأن  ّ ّ ّ
 ". منقرضة

 
اؤل عن مصير ّولكن بين شهري الوالدة في آذار والموت في تموز، ال يسعنا سوى التس

ّحزب تقتل االنقسامات فيه الزعيم وتحرق األمة التي تتجدد فيها أسطورة الموت والقيامة  ّ
ّمرة بعد مرة ّلعل السوريين القوميين مدعوون اليوم إلى استبدال عبارة. ّ ّ ّتعيدوا بالعز: "ّ ّ "

 "!  ّتعيدوا بالوحدة بين المنقسمين قبل الوحدة بين الكيانات"بعبارة 
 
   
 

ّفي وطن ال تزال المرأة فيه تعاني من العنف األسري وتروح ضحية جرائم الشرف،  ّ
ّوتحرم من حقها في المشاركة في الحكم عن غير طريق اإلرث السياسي، يبدو اليوم  ّ ُ

ٍ آذار الذي يضم تيارات 8مه تحالف ّالعالمي للمرأة أقرب إلى الحلم في مقابل واقع اس ّ
 لتشكر سوريا على مساعدتها لبنان، 2005ًوأحزابا اجتمعت في ذلك اليوم من العام 

تطالب )  آذار14عرفت بجماعة (وذلك ردا على ما دعت إليه جماعات أخرى 
 . ّباالنسحاب السوري والخروج من تحت وصاية حزب البعث

 
ًعالمية بدءا من العام ويوم المرأة الذي صار مناسبة  ، يعود الفضل فيه إلى آالف 1977ّ

 1908 آذار من العام 8من العامالت في معامل النسيج في الواليات المتحدة خرجن يوم 
للمطالبة بتخفيض ساعات العمل، ووقف عمالة " خبز وورود"في مظاهرة تحت شعار 

التناقضات هي السمة البارزة ّأما في لبنان، حيث . ّاألطفال، ومنح النساء حق االقتراع
ُعلى أي مشهد، فنرى أن سيدات المجتمع المخملي صادرن العيد بوروده، وتركن فتات  ّ ّ ّ ّ

ّالخبز للعامالت الفقيرات أكن لبنانيات أم أجنبيات ّ ّ آذار السياسية لتسرق 8ّثم أتت حركة . ّ
ًاملة، خصوصا أضواء هذه المناسبة التي كان من المفروض أن تكشف واقع المرأة الع

 .في األرياف والقرى حيث صعوبات الحياة
 
    
 

ّنحن معلمو معلمي العالم: "تبدو عبارة الشاعر سعيد عقل مناقضة بشكل فاضح لواقع " ّ
ّالمعلمين في لبنان، حيث ال تعتبر وزارة التربية حقيبة سيادية ُ ّولعل من األسباب التي . ّ

 حال من الضياع عدم إيالء التربية االهتمام المطلوب، ال من حيث ًجعلت لبنان دائما في
ّالمستوى األكاديمي بل من حيث االنتماء الوطني الجامع ّ .  

  
ّوقد تكون مدارس لبنان بتنوع لغاتها وانتماءات مؤسسيها مع  ّ
ّإهمال المدارس الحكومية ساهمت في شرذمة الشعب فئات 

ً دورا في تغريب النشء ّفاإلرساليات لعبت. وطبقات ومستويات
ّالطالع، والنظام اإلقطاعي ارتاح إلى أمية جمهوره في األرياف  ّ

ّثم كان النزوح . ًواألطراف، ليبقى العلم محصورا في الزعامات
ّإلى المدن واختالل التوزيع السكاني ّأما المعلمون فاكتفوا في  .ّ ّ

ّغالب األحيان بتحركات مطلبية مادية، ال يعنيها أمر ا ّ لمواطنة ّ
 . وال تحديث المناهج

 
  

 
 215 صدر القانون الرقم 2012 آذار 30ففي . ّيوم األبجدية حديث العهد في لبنان

ّ آذار عيدًا لألبجدية ويسمى يوم األبجدية من دون أن يكون يوم عطلة 11بتخصيص يوم  ّ
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ّرسمية في جدول األعياد الدينية والوطنية ّ ّ النواب اقتراح القانون الذي قدمه وأقر مجلس. ّ ّ
 تاريخ 186النائب نعمة هللا أبي نصر وصدر في عهد الرئيس ميشال سليمان تحت الرقم 

ّ ، ثم صدر تصحيح تاريخ عيد األبجدية بالقانون الرقم 2011 تشرين الثاني 18 ّ215 .
  .31/3/2012ّوصدر في الجريدة الرسمية في 

 
ّلكن بأي أبجدية نحتفي في ل ّبنان، هل هي الكنعانية التي ال يعرفها الناس، أم العربية التي ّ ّ

ّال يحفظ أكثر تالمذة لبنان ترتيب أحرفها، أم السريانية المحصورة في بعض 
ّاإلكليروس، أم واحدة من األبجديات األجنبية التي تسيطر على قطاع التعيلم وتقصي  ّ

ّالعربية الفصحى عن واجهة االهتمام؟ على كل حال َ، التحق هذا اليوم بركب أعياد العلم ّ
ّوالشجرة والبيئة وسواها، فال الدولة أخذته على محمل الجد، وال المدارس اكترثت 

 .ألمره
 

  
 

ً، انطلقت تحركات شعبية واسعة عرفت الحقا بثورة األرز 2005 آذار من العام 14في  ُ ّ ّ
.  آذار14 رئيس الحكومة رفيق الحريري في أو انتفاضة االستقالل، وذلك إثر اغتيال

. ّوطالبت هذه الحركة بانسحاب الجيش السوري واستقالة حكومة الرئيس عمر كرامي
ّوبالفعل تم لها ما أرادت وانسحب السوريون في  ّ نيسان بعد استمر وجودهم 27ّ

ًالعسكري في لبنان ثالثين عاما سم جماعة تسارعت الحوادث واالغتياالت بعد ذلك، وانق. ّ
ّ آذار فلم يبق منهم سوى نفر قليل يذكر من وقت آلخر بإنجازات ثورة تاهت بين 14

 .ثورة الحجارة وثورة الياسمين
 

  
 

ّ، اغتيل الزعيم اللبناني الدرزي كمال جنبالط1977في العام  ّومع أن الجميع كان على . ّ
 144وه، خرج العديد من الدروز ليثأروا له فقتلوا ّثقة من أن السوريين هم الذين قتل

ّومع ذلك، يبقى التاريخ مرتبطا في أدبيات الحرب باغتيال . مسيحيا في منطقة الشوف ً
ّجنبالط، ويتناسى المجتمع اللبناني الضحايا الذين قتلوا، ما أدى إلى تهجير أهلهم وتجديد  ّ

ّالشرخ في العالقات المسيحية الدرزية ًد الشرخ اتساعا ليصل إلى ما عرف الحقا وازدا. ّ ُ ً
 .ّ، إثر انسحاب الجيش اإلسرائيلي من لبنان1983بحرب الجبل عام 

 
ّاستعاد رئيس الحزب االشتراكي وليد جنبالط تفاصيل ذاك اليوم، في خالل قداس 

:  فقال2019 آذار من العام 23، في "التوبة والمغفرة"المصالحة الذي حمل عنوان 
ً عاما قادما من بيروت 42لت إلى المختارة في ذاك النهار المشؤوم، منذ عندما وص" ً

ّبرفقة النقيب رجا حرب، بعد أن تبلغت خبر االغتيال، كان كمال جنبالط ال يزال في 

ًالسيارة في وسط الباحة، باحة الدار، مضرجا بدمائه، ومن حوله جمهور صاخب،  ّ
 أبو شقرا، شيخ عقل الدروز، يحاول وغاضب، هائج بشكل ال يوصف، وكان الشيخ دمحم

  . جاهدًا تهدئة األمور
  

، مستوصف "خذوه إلى المستوصف"ولست أدري كيف استجمعت قواي، وصرخت بهم 
ًالشؤون االجتماعية كان داخل البيت آنذاك، لتضميد جراحه ووضعه الحقا على فراش 

ا شرعت بصعود الدرج مع واستجابوا، وعندم. ّالموت مع رفيقيه تمهيدًا للصالة، ثم الدفن
ّإنهم يقتلون المسيحيين في المزرعة: "الشيخ دمحم أبو شقرا، أتى من قال يقصد مزرعة " (ّ

فطلبت من الشيخ دمحم أبو شقرا أن نذهب إلى المزرعة ومعنا رجا حرب، حيث ). الشوف
ًقصدنا بيت المختار أبو رامز يوسف البعيني وهناك علمنا، أن المختار، وجمعا كبير ا من ً

ّالخيرين والعقالء استطاعوا حماية من تبقى من إخوانهم المسيحيين في بيوتهم ّّ .  
  

ًإطمأننا نسبيا ووضعنا آلية أو تصورا لإلخالء ّ ّوفي وسط هذا الجو من القلق والفوضى، . ّ
ّفذهبنا للتو ). معاصر الشوف" (المعاصر"وفي طريق العودة إلى المختارة وصل خبر 

وفي ساحة البلدة، . ر من الصعب أن يعلم المرء من فيه ومن أين أتواّومعنا موكب جرا
ًاستوضحنا األمر، فعلمنا بأن مجموعة من أهالي المعاصر كانت متواجدة في الكنيسة،  ّ
ّحماها عقالء وخيرون، لكن الباقي، أصابهم ما أصاب إخوانهم في المزرعة وكانوا في 

ًواجب تعزية فقتلوا الحقا على طريق الع ّوحل الظالم، ظالم . ودة وفي أماكن أخرىٍ
ّوكدنا أن نعرج إلى الباروك، لكن لم أكن . الطبيعة إلى جانب ظالم الحدث، وظالم النهار

  . وال الشيخ دمحم أبو شقرا لنعلم ماذا سنفعل
  

بالمناسبة، كانت على مداخل الشوف وفي معظم الشوف، وفي الباروك والمزرعة، 
ّالوحدات الخاصة السورية . أعتذر إن كنت أغفلت بعض الوقائع: "وأضاف جنبالط". ّ

ً عاما تطغى أحيانا، وتلخيص الحدث أفضل من االسترسال 42فخيانة الذاكرة بعد  ً
وعدنا إلى المختارة . بالتفاصيل التي قد تفتح الجراح ونحن في صدد ختمها إلى األبد
لساعة الواحدة بعد أن َوخالل صياغة النعي، فرضت ساعة الصالة في النهار التالي ا

 ."َحيث تكررت المأساة واستمر مسلسل الدم وأنقذ ما أمكن أنقاذه" بطمة"وصل خبر 

  
 

ّأعلن الحبر األعظم البابا فرنسيس أن السنة الممتدة من   8 إلى 2020ّ كانون األول 8ّ
ّولعل الكنيسة تأخ. ّ، سنة القديس يوسف2021ّكانون األول  ٍرت في اإلضاءة بشكل كاف ّ

ّفالمهمة التي ألقيت على هذا الرجل لم تكن . ّعلى من ائتمنه هللا على ابنه وأمه مريم
ّسهلة، فأن يحب المرأة التي اختارها هللا أما البنه الوحيد معاناة يومية تتطلب الكثير من  ّ ّ

على األرجح لم يكن ًلقد ترك الرجل أثرا في حياة يسوع ولغته، فهو . الثقة واإليمان
ًنجارا يعمل بالخشب، بل يعمل في البناء ونحت الحجر، لذلك نجد في تعابير يسوع الكثير  ّ
ّمن األمثال المتعلقة ببناء البيت، كالحجر الذي أهمله البناؤون فصار حجر الزاوية، 

 ّلكن إن نظرنا إلى صورة الرجل في مجتمعنا، لرأيناه بشكل عام...والبناء على الصخر
ّفلو تمثل به فقط نصف الذين يحملون . بعيدًا عن صورة يوسف أب العائلة وصديق مريم

ّاسمه في الطوائف كلها لكانت المرأة اللبنانية تنعم بحضانة أطفالها، وتحب من تريد،  ّ ّ

وتختار أسلوب عيشها بحسب رغبتها، وال تقتل في جريمة شرف ليس فيها أي شيء من 
 .الشرف

 
  

 
ّتختلف تواريخ االحتفال بعيد األم بين بلد وآخر، ولكن في الدول العربية يحتفل به في  ّ21 

ّكتب الكثير عن تزامن هاتين المناسبتين، على اعتبار أن . آذار أي مع بدء فصل الربيع
 يبدو في .ّاألم رمز الخصب والعطاء كما الطبيعة التي تنفجر بالحياة عند إطاللة الربيع

ّهذا الترابط التركيز على دور المرأة اإلنجابي، أي ال تكون المرأة أما إذا لم تنجب، ما 
ّيضع التربية في المرتبة الثانية، فتصير المرأة التي تتبنى طفال أدنى مرتبة في سلم  ً ّ

 تصبح وبالتالي. ّاألمومة، وكذلك تلك التي تربي أوالد زوجها، أو أوالد شقيقاتها وأشقائها
 . ّالمرأة العاقر خريفية االنتماء وال عالقة لها بالربيع

 
ّلزمن ليست ببعيد، ارتبطت هدايا عيد األم بشؤون البيت والمطبخ، ثم تطورت األمور  ّ

ّاألم لتتحول الهدايا إلى ما يعبر أكثر عن كينونتها كأنثى، أو / ّمع تغير صورة المرأة ّ ّ
ّ صورتها بقيت أسيرة نمط يحدده من حولها، وحين ّلكن. كعنصر عامل منتج في المجتمع

ّاألم أن تثور على هذه الصورة انتقلت مباشرة إلى نقيضها عبر إهمال / حاولت المرأة
ّعائلتها، واالتكال على مساعدات منزليات يقمن بواجبات التربية والعناية : ًقيل قديما. ّ

ّ ال أن تتقن النظريات، لكن ّالترباية نطارة مش شطارة، اي أن تسهر على من تربيهم
ّالحرب ووتيرة الحياة والهجرة جعلت البطون تحمل مشاريع غربة، والقلوب تسهل 

ًفكيف تبقى األم لغة ووطنا وأرضا وهي نفسها غريبة عن ذاتها؟ . إعطاء جوازات سفر ً ً ّ 
 

  
 

ّفي زمن عمالة األطفال والتحرش بهم، ّفي لبنان حيث التعليم االبتدائي ليس إلزاميا، و
ّوزواج القاصرات وانتشار ظاهرة التسول، فضال عن العنف األسري وفضائح بيع  ً ّ
ّاألطفال في خالل الحرب وبعدها، يبدو االحتفال بيوم الطفل اللبناني بعد عيد األم مناسبة  ّ

بل األوان، وكي ّتدعو إلى التأمل في مصير أطفال يولدون في وطن يدفعهم كي يكبروا ق
ّبل هو نكتة سمجة يجعل سامعها يشمئز من هذا الفصام . ّيهاجروا متى اشتد عودهم

وبين العمرين عمر ... ّاللبناني الذي ال يضمن للطفل طفولة وال للعجزة ضمان شيخوخة
 .مهدور في الحرب والفساد

 
  

 
ّأعلنت الكنيسة المارونية يوم وفاة القد  آذار عيدًا كنسيا، تدعو المؤمنين 23يسة رفقا في ّ

ّال شك أن . ّفيه إلى التأمل في حياتها وآالمها وموتها وقيامتها قديسة فوق مذابح الكنيسة ّ
ّلكن يبدو أن . ًفي حياة هذه الراهبة أمورا أخرى، غير األلم، تدعو لالحتفاء بها وتكريمها

ّلبنان والشرق إلى التشبه بها وحمل صليب األلم التركيز على آالمها كان دعوة لمسيحيي 
ّلكن السؤال عما . برضا وقبول، وهم يمشون درب جلجلتهم في ليل هذه البقعة من العالم ّ

ّفعلته الكنيسة كي تحمل مع أتباعها الصليب، هل كانت مرة سمعان القيرواني، ومرة  ّ
امتين صامدين موعودين فيرونيكا؟ أم هي حريصة على إبقائهم عاشقي ألم كي يبقوا ص

 بخالص ليس هنا؟ 
 

  
 

، الذي يحتفل به "عيد البشارة"ً قرارا بتبني 2010أصدرت الحكومة اللبنانية عام 
واستندت الحكومة في . ّمارس من كل سنة، عيدًا وطنيا رسميا/  آذار25ّالمسيحيون في الـ

  .ًالعيد خاصا بالمسيحيين والمسلمين معاقرارها إلى وجود قواسم مشتركة تجعل هذا 
ّعيدًا وطنيا من لجنة الحوار الوطني اإلسالمي " يوم البشارة" وجاءت المبادرة باعتماد  ّ

ًوقد ذكر أمينها العام األمير حارس شهاب بأن الفكرة انطلقت أساسا . ّالمسيحي في لبنان ّ
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ّحتفلوا كل عام بشهر رمضان ّالتي اعتاد خريجوها أن ي" ّسيدة الجمهور"من مدرسة 
ًالمبارك، فيقيمون إفطارا يشارك فيه المسلمون والمسيحيون معا ّ كما كانت هذه المدرسة . ً

ّمن كل عام، رجال دين مسلمين ومسيحيين ) مارس/  آذار25(تستقبل، في مثل هذا اليوم  ّ
  ّي الفكرة، ووجدتّوار اإلسالمي المسيحــّومن هنا تبنت لجنة الح. ًليحتفلوا معا بهذا العيد

  . السند المقنع، فقدمت إلى الحكومة اللبنانية مشروع قانون العتماد العيد الجديد
 

ّون هذه المناسبة الدينية المسيحية في األساس خير مثال على تناقضات شهر آذارـــقد تك ّ  
ّفحين تقرر تحويل هذا العيد مناسبة وطنية جامعة على اعتبار . ّ بحسب التقويم اللبناني ّأن ّ

ّالسيدة العذراء مكرمة عند الطوائف، تناسى هؤالء  ّأن مريم في اإلنجيل " ّالوطنيون"ّ
ّتشهد على صلب ابنها، بينما شبه لمريم القرآن أن ابنها قد صلب فكيف تستقيم الدعوة . ّ

ّإلى بناء عقد وطني جامع في حين أن الحجر الذي يستند إليه هذا البناء مثار خالف بين  ّ
ّالبروتستانت مثال ال يكرمون مريم كما تفعل المذاهب المسيحية ( أنفسهم المسيحيين ّ ً

ّوبين المسيحيي والمسلمين في ما يخص موت المسيح) األخرى ّ . 
*** 

ّعدا هذه األعياد والمناسبات، هناك مناسبة بدء الصوم عند المسيحيين وما يليه من 
ًاحتفاالت دينية، فضال عن عدم توحيد عيد الفصح بي ّن الكنيستين الشرقية والغربيةّ وقد . ّ

ّيأتي عيد الفصح في نهاية شهر آذار ولنأخذ أمثلة على ذلك في الفصح الغربي الذي جاء 
 آذار 31 – 2008 آذار 23 – 2003 آذار 23: 2020 و2000موعده بين العامين 

ار لذلك كان يحتفل بأحد الشعانين في هذه األعوام تحت أمط. 2016 آذار 27 – 2013
ّوعواصف تذكر بالطقس في كانون األول وكانون الثاني، فكان المثل الشعبي ّ يا موارنه : ّ

ّيصح عدم الثبات هذا على بدء صيام رمضان عند المسلمين ! يا مجانين بتشعننوا بكوانين
 .الذي قد يصادف في شهر آذار كذلك وإن في سنوات متباعدة عديدة

 
ّ القراءة؟ ربما ألنه يقع بين فصلي الشتاء والربيع، ولكن، لماذا تحديد هذا الشهر بهذه ّ

ّربما ألنه من أكثر األشهر ارتباطا بالبنية اللبنانية التي لم تحسم . فصلي الموت والقيامة ًّ ّ
ّهويتها بعد، فامتألت بالتناقضات، كمناسبات آذار أي مارس إله الحرب من جهة وإله 

ّربما ألنه يسبق شه. الزرع من جهة ثانية ّر نيسان واندالع الحرب اللبنانية، كأن مارس ّ ّ
ّأعد فيه أسلحته ليضعها بين أيدي اللبنانيين ّربما ألن اللبنانيين يستغلون مناسباته الدينية . ّ ّ ّّ ّ

ّللتعبير عن وحدتهم الوطنية، ولو كانت وطنيتهم غير مشكوك بأمرها لما استدعت رحمة  ّ
 .السماء وحوار األديان

 
ّ ربما ألن ال  ّقومية أنطون سعادة وال اشتراكية كمال جنبالط أنقذتا الوطن، وال األمهات ّ ّ ّ

ّأنجبن أمة، وال األعياد الدينية نجت الناس من الشرير ّ ّ ّربما ألننا لم نعرف قيمة . ّ ّ
ّاألبجدية، ولم نرأف بالطفولة لنبني لها وطنا آمنا، ولم نتعلم من األلم سوى النقمة  ً ً ّ

ّربما ألنن. والغضب . ّا لم نتعلم صون العرض وحماية المرأة المضطهدة في شرفهاّ
ّوألف ربما، ولكن ربما علينا أوال أن نخفف من عدد المحطات التذكارية في ... ّربما ّ ّّ ّ ً ّ

ّمسيرتنا اليومية، ألننا على ما يبدو ال نجيد سوى الوقوف والتذكر ولكن من دون أن  ّ ّ
ّنتعظ أو نتعلم . لى صورته كإله حرب ال كإله زراعة وخصبعندنا ع" مارس"فحافظ ! ّ

ّوليس غريبا أن يصح مثل ذلك على أشهر السنة كلها ّ ً!  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 َتعجب بعلو صوتكا َ َ ُ 
 َفهو ال يشهد على حق فى قلبك

َوال تغر فى الجماهير التى تسمعك َّ ُ 
َهى ليست دليل على دعوتكف َ 

َوال تفتتن بكلماتك الرنانة َ ُ 
 َى عقلكفهى ليست مؤشر لرق

 َوال مقياس لبالغة الروح فى داخلك
 

 أنظر
 َلقد فاتك ما فاتك فى أن تتعرف على حقيقتك

 َولقد أصابك من الكبرياء ما أصابك
َليضلك عن اإلعتراف بانحياد الحق عنك ِّ 

 َوأنك كم تشتت فى طريقك
َالذى ترعرت فيه روحك َ 

 
َلكن عليك لزاما أن تعرف ً 
َأنك صدقت نفسك واكتفيت با  لعيانَ

 َولم تشهد أعمالك على نعمة بداخلك
 أو ثمار ايمان

 ّفيا خادم الصوت والكالم الرنان
 ال تنتحب اضطهادك وتشكى النفور منك

 ًظنا منك أنك كارز الحب وحارس اإليمان
 

 ال... ال 
 فعمل هللا فى النفس

ُأكبر جدا من أن يقاس ً 
 ٍبمجرد مجد أو هوان
 فمتطلبات هللا أعلى

 ومساومات اإلنسانمن كل ظنون 
 وروحه وحده الذى يكشف التفاصيل الطفيفة

ِالتى بالحق تشوه النفس بعدم اإلتزان ّ 
 

 َفال تظن نفسك هابيل
 وأنت قابيل وثمار عالقتك معه

ُال تعرف كيف ترد إليه وإلى ابناءه اإلحسان َ 
 

ًوتذكر جيدا َّ 
ِانه ليس كل من قتل على يد راقصة ُ 

    !!كان يوحنا المعمدان

 
 

 

  محكي ريمسيين يرإ
 رمص
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 ًحكى لي صديق، هو ابن أحد المهاجرين العرب من الشام إلى كندا في خمسينيات القرن العشرين، هربا من انقالبات الجنراالت في الشرق األوسط ًجاء مسرعا إلى : ًقائال. ُ

: ردت الجدة واثقة من كالمها. َّديري بالك أوالد حارتنا يلعبون في عقل ابنك كي يتطوع في جهاز األمن العسكري: سمعًصائحا في وجهها، ألنها طرشاء ال ت" زينب"جدتي 
ًيشهد هللا أنني أعرف ابني أكثر منهم جميعا وإن وجدوا عقال في رأسه فليلعبوا به على كيفهم ً.  

  
الجدات في العموم صاحبات خبرة ودراية في أمور الدنيا، فقد أبلين البالء الحسن وخبرن الحياة بحلوها ومرها و. كالم الجدة هذا يحمل الكثير من الدالالت والحقائق الصريحة

  .واكتسبن حكمة وموعظة حسنة يندر أن تخيب
  

َّوألن ابنها ال يملك عقال في رأسه فقد لعب به أوالد حارتنا وذهب في النتيجة النهائية وتطوع في األمن العسكري مرور السنين يتدرج في الرتب العسكرية التي بدأها راح مع . ً
ًعريفا كحال أدولف هتلر وعلي عبد هللا صالح والكثير من الشخصيات العسكرية في أنحاء العالم، ثم صار جنراال يحل ويربط، مع ذلك بقي يزور جدتي بين الحين والحين،  ًَّ

ُيدخل إليها والنسر يقف على شاربه الكث، كما يقال، وال ِ   .ّبزته العسكرية الفخمة، ينظر إلى أمه نظرة نسر في أعالي السماء” كتافتي“نسر يلمع مع النجوم والسيوف في ّ
  

ان، والجنراالت في العموم يحبون مسك الصولج. ُوفي ليلة ليالء حالكة السواد، والخلق نيام، تدبر األمر، وأمسك صولجان الملك، وصار اآلمر الناهي في شؤون البالد والعباد
  .وانقطع الجنرال عن زيارة جدتي والسؤال عن حالها. ولو كان عصا تشبه عصا الراعي

  
َّقتل الجنرال في النهاية شر قتلة بعد ثورة . ُسيقتل ابني في النهاية ال محال، فأنا أعرف أن ال عقل له: قالت في أحد األيام والحسرة تأكل قلبها قبل الرحيل عن الدنيا وأهلها ُ

ًكما فعلوا تماما مع العقيد معمر . من اإلسفنج الصناعي ليتفرج عليها الناس" َّطراحة"ُوفي النهاية وضعت جثت الجنرال على . قت األخضر واليابس في البالدعارمة أحر
  .وصدقت حكمة جدتي. 2011القذافي قائد ثورة الفاتح من أيلول في ليبيا أواخر عام 

  
ِّ نمط هذا الحكم التعسفي وتسأل كيف يفكر الجنرال عندما يحكم العباد من القصر الجمهوري؟ وكيف سمحت أعراف المجتمع وتقاليده أن تبحث العلوم االجتماعية والسياسية في

الجنرال يأمر بهذا يتسنم العرش وعمله في األساس الذي تدرب عليه قيادة الجيوش وخوض المعارك وقتل األعداء؟ نعم، كل جيوش العالم غايتها قتل األعداء، هذا عملها، و
ّالقتل برا وبحرا وجوا، فهل يستطيع الجنرال قيادة المجتمع والوصول به إلى بر األمان؟ ما هو مبرر ذلك، هل خلت البالد من حاكم مدني يفهم في العلوم السياسية واالجتماعية  ِّ ً ً ً

ًنتهاء فترة حكمه يعود إلى ما كان عليه مدرسا في الجامعة قبل أن يصير رئيسا؟ هل هذا واالقتصادية يجلس بعد انتخابات تعددية ديمقراطية في القصر الجمهوري، وبعد ا ً ِّ ُ
  .األمر ممكن؟ أم أنه أصعب مما نتصور في تلك البالد التي يبحث فيها العباد عن لقمة العيش

  
 أليس من األحسن له أن يكون في مكانه الطبيعي يقود قطعات الجيش كيف يحتال الجنرال على دساتير الدول كي تسمح له بالحكم؟ من يقف مع الجنرال في طموحه هذا؟

ومع ذلك . َّوالفروع األمنية ومن ثم ينام في الثكنات العسكرية بدل أن ينام في القصر الجمهوري، والذي مهما ألفه، فهو ليس مكانه الطبيعي، وال يليق بشخصه على كل حال
ًيجلس هناك متربعا مستأنسا بتلك االمتي ً ّوالعسكر على العموم يحبون إراقة . ازات التي يحصل عليها ويكون من المستحيل إخراجه من القصر الجمهوري دون سيل من دماءُ

  .ُالدماء والسهر مع النساء وشرب الخمور والمكيفات واغتصاب الديمقراطية في الليل، هم قتلة في نهاية األمر، ابتليت بهم البشرية من قديم الزمان
  

ُجيب عن هذه األسئلة الملحة نحتاج إلى الكثير من الحبر والوقت وآالف الصفحات وإلى دراسة سيرة حياة العشرات أو المئات من ُوحتى ن
ًالجنراالت التي مرت في التاريخ قديمه وحديثه وحكمت دوال في الشرق والغرب ولعل أميركا الالتينية وأفريقيا من أكثر القارات التي شهدت . َّ

ًما عسكريا في العصر الحديثدولها حك َّليلة الريس "ولعل قراءة رواية . ُولعل الجمهوريات العربية تعطينا شواهد عديدة على حكم الجنراالت. ً
  .التي تحكي سيرة معمر القذافي للكاتب الجزائري ياسمينة خضرا الذي يكتب بالفرنسية تفيدنا في هذا المسار العسير" األخيرة

  
ُويعطي االمتيازات إلى " األهل أولى بالمعروف"إلى كرسي الحكم أن يقرب أهله ومعارفه على مبدأ " الجنرال"ندما يصل من طبيعة األمور ع

يحكمها كما يشاء تحت سلطة قانون مرعب يخشاه الناس، يقول هذا القانون " ثكنة عسكرية"رفاقه في السالح وبذلك تتحول الدولة في ظله إلى 
ُلعسكرية متمثلة في الجيش الوطني واألمن الوطني والمخابرات الوطنية والسجون الوطنية هي التي تدافع عن الشعب المؤسسة ا: غير المكتوب

   .وتحمي الوطن من كيد الكائدين والمتربصين، وهي على كل حال، األضخم بين مؤسسات الدولة
  
ُوترسم الحدود بين الفرد الوطني ". العسكرة" اللباس الموحد والذي يميل في شكله وألوانه إلى نعم، بهذه الروح العسكرية الوطنية ينشأ األوالد في المدارس وهم يرتدون 

َّلم يطق صبرا على رؤية وجوه الخونة من أبناء وطنه فيفرض األحكام العرفية التي تعطل الدستور والقوانين المرعية، ويسجن الخلق في سبيل " الجنرال"و. والفرد الخائن ً
  . أو يعمل بكل الوسائل على طردهم من نعيم الوطن ألنهم ال يستحقون العيش والتمتع بالخير العميم الذي يغدقه الجنرال على شعبهالصالح العام،

  
ُتزعجه سيرة الرئيس السابق فيأمر بسجنه والتنكيل بأهله وعشيرته، ويقتله إذا لزم األمر، ويكمم األفواه التي ال تمجد مسيرته المجيدة ويخرسها  بالتي هي أحسن، فيعوم على ُُ

" جنب"سطح هذا المستنقع أهل النفاق والفساد والتزلف والرياء من كل الملل والنحل وينتشر الخوف القاتل في كل شارع وزقاق وزاوية، ويعم الرعب قلوب الناس فيمشون 
   يا ساتر سترك يا رب: الحيط ويقولون
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 Rabbi Meir Kahane is considered something of a prophet by the 
Israeli right-wing. 
 
He openly advocated expelling all Palestinians from historic 
Palestine between the river and the sea – what he called "the Land 
of Israel". 
 
"The Jews and Arabs of the Land of Israel ultimately cannot 
coexist," he wrote in his 1981 manifesto, They Must Go. "There is 
only one path for us to take: the immediate transfer of Arabs from 
Eretz Yisrael, the Land of Israel." 
 
Although liberal Israeli elites still view Kahane as a fanatic 
extremist, the reality is that Kahanism has today gone mainstream 
in Israel. 
 
The latest sign of that came last week, as Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu brokered a merger agreement between two 
far-right parties in next month's general election, to form the 
"Religious Zionism" list. 
 
Former Transport Minister Bezalel Smotrich united with fanatical 
Kahanist settler and lawyer Itamar Ben-Gvir of the "Jewish Power" 
party. In return, Netanyahu offered Smotrich a vote-sharing 
agreement and chairs on the judicial appointments committee. 
Netanyahu wanted to avoid the right-wing vote being split too 
much, which would have damaged his chances of forming a ruling 
coalition. 
 

Smotrich recently called for Israel to wipe the 
Palestinian village of Khan Al-Ahmar off the 
map, in revenge for the International Criminal 
Court's ruling that it can investigate Israel for 
war crimes. "What matters is not what the 
Gentiles will say but what the Jews will do," 
he said, quoting an infamous phrase attributed 
to Israel's first prime minister, David Ben-
Gurion (who, incidentally, was supposedly on 
the "left"). 

 
Ben-Gvir is such an extreme Kahanist that he openly displays a 
picture of Israeli terrorist Baruch Goldstein in his home. Goldstein 
was a member of Kahane's Jewish Defense League (JDL) from 
New York, and in 1994 he massacred 29 Palestinian men and boys 

inside Hebron's Ibrahimi Mosque. In 2019, he said: "Gaza should 
be levelled and we should return to Gush Katif" (the former 
settlement bloc Israel evacuated in 2005). 
 
Liberal Israeli daily Haaretz responded to the news of Netanyahu's 
embrace of these radicals with an editorial dubbing the prime 
minister "The Kahanist From Balfour Street" (that being the 
location of the official prime ministerial residence). One of the 
newspaper's columnists wrote: "Netanyahu [has] become the 
Godfather of Jewish supremacy." 
 
It is, of course, true that the Kahanists are Jewish supremacists and 
that Netanyahu is a racist, but these editorials miss the wider point. 
As the Israeli human rights group B'Tselem put it recently, the state 
of Israeli itself enforces a Jewish supremacist regime on the 
Palestinians as a whole – regardless of the government of the day. 
The whole state of Israel itself is a racist entity. 
 
When the supposedly left-wing Israeli Labor Party ruled the state 
for decades, it was no less a violent, racist state. In fact, the worst 
and most notorious crimes of Israel were carried out by the Israeli 
Labor Party (under one name or another): the ethnic cleansing of 
1948 in which some 800,000 Palestinians were expelled by Zionist 
militias, and the 1967 invasion and occupation of the West Bank 
and Gaza. 
 
The only real disagreement that the Israeli Labor Party and the 
liberal Zionists at Haaretz have with the Kahanes and the Ben-
Gvirs is that they are a more crude and frank expression of 
Zionism. Both end up carrying out the same, or very similar, 
policies. The Kahanists and the Likud party are just more open 
about it. 
 
This is quite similar to the illusion of difference between Donald 
Trump and Joe Biden. US liberals despised Trump, not for his 
racist imperialism and war crimes – they almost always agreed with 
him on foreign policy, except when they thought he wasn't 
bombing enough countries or wasn't carrying out coups in Latin 
American effectively enough – but for his crudeness and poor 
management of the empire. 
 
Similarly, Kahane himself, when he arrived in Israel from New 
York, was despised by the liberal Zionist establishment, not so 
much for his policies, as for the open fashion with which he 
expressed his racism. He was shunned even after being elected to 
the Knesset in 1984. 
 
The Israeli branch of his JDL terror organization – the Kach – was 
banned from running in the 1988 election. But today, there is no 
need for Netanyahu to un-ban the Kach – he's already adopted 
much of Kahane's approach and policies. 
 
The Religious Zionism list is currently polling high enough to enter 
the Knesset, with around four seats. Kahanism has truly gone 
mainstream in Israel  
--- 
- Asa Winstanley is an investigative journalist living in London 
who writes about Palestine and the Middle East. He has been 
visiting Palestine since 2004 and is originally from south Wales. 
He writes for the award-winning Palestinian news site The 
Electronic Intifada where he is an associate editor and also a 
weekly column for the Middle East Monitor. 
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 القضية المركزية التي يعتمد عليها شيوخ المذاهب
اإلسالمية في تقديس وعصمة أئمتهم هي تفسيرهم 

بل .. للوحي، فلم يحصروا اإليحاء اإللهي في القرآن فقط
زادوا عليه كتبهم وكالم أئمتهم، ولم يحصروا الوحي في 

بل زادوا عليه " ءنقل في السر والخفا"اللغة فقط أنه 
اصطالحات كثيرة مذهبية، ولوال تلك الزيادة ما صدقهم 
الناس، وألن هذه الزيادة ال قدرة على السلطتين الفقهية 

 ظهرت أجيال – لبشريتها –والسياسية على التحكم فيها 
من الفقهاء وظيفتها التدقيق والتمحيص والشك في تلك 

 صانالزيادة لتنتهي إلى تهذيبها عادة بالنق
 

 آالف 6وهذا ما فعله البخاري الذي روي عنه أنه اختار 
من هذه الزيادة % 99 ألف، أي أن نسبة 600حديث من 

تم رفضها ، ثم جاء من بعد البخاري ليدقق ويمحص ما 
وهكذا، صار لكل ..فعله البخاري ليردوا أيضا من حديثه

ُمحدث وكل فرقة وكل مذهب أحاديث معترفا بها وأخرى 
ثم تدعي كل فرقة من هؤالء أن أحاديثها هي منكرة، 

ُليقنعوا أنصارهم أن انشقاقهم الديني كان ) وحي من هللا(
لحرصهم على الحقيقة ورضاء هللا وليس صراعا دنيويا 
يستوجب فض األنصار، وبالتالي فهمنا لماذا يزعم 
الشيوخ أن أحاديثهم المدونة في كتبهم وحيا ثانيا وليست 

 .د ألئمتهم على مدار عدة قرونمجرد كالم واجتها
 

ومبعث هذا الضالل واالشتباه هو إنكارهم لحقيقة دينية 
قرآنية هي أن اإلسالم هو امتدادا لألديان السابقة ، وأن 
رسالة النبي دمحم لم تختلف كثيرا عن رسائل السابقين، 

وهي " ملة إبراهيم"لكنها كانت أقرب لفظا ومعنى لمفهوم 
ها اإلبراهيميون ربهم منذ بعثة جدهم الطريقة التي عبد ب

األكبر قبل آالف السنين، وفي القرآن تأكيد على تلك الملة 
 :أنها ال تنفصل عن جوهر ولب رسالة اإلسالم فيما يلي

 
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه ولقد "

" اصطفيناه في الدنيا وإنه في اآلخرة لمن الصالحين
 ]130: البقرة[
ا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم وقالو"

 ]135: البقرة" [حنيفا وما كان من المشركين
قل صدق هللا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من "

 ]95: آل عمران " [المشركين
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه  وهو محسن واتبع "

: النساء ["ملة إبراهيم حنيفا واتخذ هللا إبراهيم خليال
125[ 

قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة "
 ]161: األنعام" [ا وما كان من المشركينإبراهيم حنيف

ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من "
 ]123: النحل " [المشركين

 
 :ويظهر من تلك اآليات بعض الحقائق

 
االصطفاء جاء معطوفا أن بعثة الرسول بلفظ : األولى

على ملة إبراهيم، والعطف هنا ال يعني المغايرة بل 
ففهمنا من السياق " جاء دمحم وعمر"التبعية، كقول أحدهم 

أن عمرا كان مع دمحم حين مجيئه، مما يعني أن رسالة 
 .اإلسالم تابعة لملة إبراهيم في الحقيقة

راهيم ُرسالة تحذير إلهية من البعد عن ملة إب: الثانية
ُملحقة ببشريات الرسالة واالصطفاء مما يعني وحدة 

 ..الجوهر بين الملة اإلبراهيمية واإلسالم
معنى الهداية اإلسالمي مرتبط ضمنيا بملة إبراهيم : الثالثة

 في آية األنعام
 

أمر إلهي للرسول بتبليغ شريعته المرتبطة بملة : الرابعة
اع الملة يعني إبراهيم في سورة آل عمران، واألمر باتب

  َاطبـُا، مما يعني أن المخــسبق العلم القرشي والعربي به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بالرسالة كان يفهم جوهر اإلسالم أنه حركة إحيائية للملة 
الحنيفية اإلبراهيمية التي تركتها معظم قبائل العرب 
ألديان شامية قادمة من معابد الالت والرومان في 

 ..الشمال
 

كالصاله والصيام (لية اإليحاء بالشعائر العم: الخامسة
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم "لقوله تعالى ) والزكاة

والمعنى أن ] 123: النحل" [يفا وما كان من المشركينحن
النبي كان يصلي ويصوم ويزكي بالهيئة التي كان عليها 
وورثها الصحابة والتابعين بناء على وحي اتباع ملة 

ن هيئة تلك الصالة إبراهيم قبل اإلسالم، مما يعني أ
والصيام والزكاة لم تختلف عن صلوات وصيام وزكوات 
األحناف السابقين ، ويمكن رؤية ذلك في طريقة صلوات 

فمن أين ..بعض طوائف الكتابيين التي بها وقوف وسجود
 أتوا بها؟

 
وهذه النقطة األخيرة أشكلت على بعض الشيوخ الذين قال 

 هو القران فقط، وإال القرآن لم يقل الوحي"أحدهم نصا 
" فكيف تصلي والصالة لم يأت بتفصيلها شيء في القران

وجواب ذلك أن صالة الرسول لم تكن بدعة طقوسية جاء 
بها حصرا لدين جديد، بل هي إحياء واتباع لصلوات 
األحناف واإلبراهيميين من قبله، والوحي بها سبق تبليغه 

دليل أن الرسالة وعدم حصر الدين في تلك الشعائر ب
التشديد والحض في الرسالة كان في معظمه لعقائد 
وسلوكيات وجب تغييرها عند العرب كالطبقية والحروب 

مناة والالت "والظلم والشرك با بعبادة آلهة الشام 
وبالتالي فالوحي اللفظي بالقرآن ال يمكن " والعزى وهبل

تثنيته وتعديده لسبق علم العرب بما يصلي ويصوم عليه 
رسول من ناحية، وألن مفهوم الوحي الذي أورده رشيد ال

رضا ودمحم عبده عاليه ينطبق فقط على المتواتر اللفظي 
 "القرآن الكريم"وهو 

 
واألمر بوجوب اتباع الوحي القرآني يجب أن يلزم أمرين 

ما وضح منه محكما دون تشابه أو ما : اثنين، األول 
داللة أو حمله عرف الحقا بالقطعي الداللة وترك ظنى ال

ما يحقق مصلحة المسلم منه فغاية : على االجتهاد، الثاني
الرسالة اإلسالمية هي الصالح اإلنساني العام واإلسالمي 
بالخصوص، وهذا ما وصل إليه فقهاء المسلمين الحقا 

" المصالح المرسلة والحقوق الخمسة الكلية"بدليل 
رد والغريب أن التراث يروي سلوك بعض الصحابة في 

آيات القرآن بإلغاء سهم المؤلفة قلوبهم على سبيل المثال، 
ليس ردا بمعنى إنكار قرآنيته ولكنه ردا لمصلحة عليا 
وجبت على المجتهد حينها أن يختار بين النص 
والمصلحة، والرسالة الدينية بالعموم لو لم تحقق المصالح 
فينبغي إعادة النظر فيها إما باجتهاد وأدلة، أو توقف 

الذي " عمر بن الخطاب"والثانية قد اختارها الصحابي ..
رد زواج المتعة وسهم المؤلفة قلوبهم وأشياء أخرى دون 
بيان عقلي واجتهادي يبرر ذلك بل بالسياسة والتوقف 

 ..لمصلحة المسلمين الواجبة على ولي األمر
 

وفي مجلة المنار شرحا لتلك الجزئية بحوار ممتع بين 
ال تنافي بين قول "د وجدي قال رشيد رضا ودمحم فري

ّإن الشرائع أصلها العقل وبين قول : متشرعي أوربا
إذا لم يقبل العلماء هذا . ّأن أصلها الوحي : علماء اإلسالم 

ٍ، فقد تعرضوا لشبه ال مخلص الحل الموافق للكتاب والعلم َ ُ ِ
لو كان أصل الشرائع الوحي بمعناه ) ًأوال: (لهم منها وهي

؛ لنزلت الشرائع األولى حاصلة على العدالة السامي
، والمشاهد بين حوادث التاريخ أن بمعناها الخاص

الشرائع بدأت مناسبة لعقل اإلنسان وسذاجته ونقص 
في األرض أمم كثيرة ) ًثانيا(وهللا يتنزه عن ذلك . أخالقه 

في أدنى درجات التوحش ، ولديها شرائع لى حسب 
لها األولية لشرائع الجمعيات مداركها مطابقة في أصو
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، فلماذا نحكم بأن شرائع المتوحشين البشرية األولى
فسهم ، وتلك الشرائع هي من العصريين هي من تلقاء أن

مجلة  (؟، مع تشابهها في النقص والسذاجةالوحي
 )10/375المنار

 
ومختصر هذا الكالم أنه ال يجوز حصر الشريعة فقط 

تحصل مصالح الناس ابتداء، على الوحي التي يجب أن 
ومصلحة الناس تؤخذ بمجموعة أدلة وقياسات واجتهادات 
ال بنص مطلق في الزمكان، والسبب أن النص ثابت بينما 
مصالح الناس متغيرة، وعليه فقد فهم علماء المسلمين أن 
الشريعة متغيرة مما يلزمها استخراج أدلة واجتهادات 

، وقد رأينا ذلك في جديدة كل فترة تراعي تلك المصالح
تطور الفقه اإلسالمي بأدلة جديدة كل عصر، فالمصالح 
المرسلة لم تكن في زمن البخاري، ودليل اإلجماع لم يكن 
في زمن الصحابة حيث بقيت حروب الفتنة الكبرى عائقا 
كبيرا إلثبات ذلك الدليل، وهو ما فطن إليه المصلحون 

لمستحق حديثا وقال بعضهم أن اإلجماع الوحيد ا
لالعتراف به هو إجماع الصحابة كونهم من نقلوا عن 
الرسول دون وسيط، أما اإلجماع بمفهوم الفقه وهو اتفاق 
العلماء في كل عصر فهو مستحيل حدوثه، وقد أسهب 

المتوفي " عبدالوهاب خالف"الشيخ الدكتور األزهري 
 كيف أن 49صـ " علم أصول الفقه" في كتابه 1942سنة 

 .. يتحقق ولن يتحقق، واالدعاء به كذباإلجماع لم
 

ِمما يعني أن مفهوم الوحي حتى لو كان ملزما بذاته لكنه  ُ
ِال يلزم بموضوعه سوى بعد تحقيق هذين الشرطين عالية  ُ

مصلحة "و " تصديق المحكم قطعي الداللة"وهما 
) العقل والنص معا(ومناط هذين الشرطين هو " العموم

بيقه خاضعة لنسبية وتباين ولو ألزم تبقى إشكالية تط
وهذه األخيرة التي تسببت في انشقاق ..األفكار والقدرات

المؤمنين باألديان لفرق ومذاهب، فكل جماعة تؤمن بدليل 
وحجة تريد فرضها على األخرى، بينما تلجأ األخرى 
لوسائل دفاعية لتعارض اجتهاد وأدلة الفريق األول مع 

سرار نشأة الحروب وهذا سر من أ..قناعاتها ومصالحها
الدينية، لذا فقبل تحرير مفهوم الوحي ينبغي أوال ذكر 

 ..تعريفه
 

الوحي في : " المنار ذكره الشيخ دمحم شيد رضاففي تفسير
ووحي هللا تعالى إلى أنبيائه علم . إعالم في خفاء : اللغة

، بل  غير كسب منهم وال تعلم من غيرهميخصهم به من
هم من غير تفكر وال استنباط هو شيء يجدونه في أنفس

مقترنا بعلم وجداني ضروري بأن الذي ألقاه في قلوبهم 
هو الرب القادر على كل شيء ، وقد يتمثل لهم فيلقنهم 

وإنه : (، قال تعالى، وقد يكون بغير وساطة ملكذلك العلم
لتنزيل رب العالمين نزل به الروح األمين على قلبك 

تحالة أو بعد في هذا عند من فأي اس) لتكون من المنذرين
، وعلمه وحكمته وقدرته في يؤمن برب العالمين

بأنه : ((؟ وعرفه شيخنا في رسالة التوحيدالمخلوقين
هللا عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل 

ول بصوت يتمثل ، واألتعالى بواسطة أو بغير واسطة
وبين اإللهام بأن ويفرق بينه ) قال. (لسمعه أو بغير صوت

لب على اإللهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يط
، وهو أشبه بوجدان الجوع غير شعور منها من أين أتى

 )184/ 1تفسير المنار))..(والعطش والحزن والسرور
 

ويظهر من تفسير رضا وعبده للوحي أنه مرتبط بالقرآن 
 بين ًوأن هناك فارقا" به"و " إنه"إشارة على ضمير 

 ... الوحي واإللهام، فالوحي من هللا واإللهام من الشخص
مما يعني أن دليل الدين هنا يصلح فقط للوحي أما اإللهام 
هو اجتهاد بشري يتسق مع قوله تعالى عن الرسول 

زل إليهم ولعلهم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ن"
ي وهنا تأكيد قرآني على أن الوح] 44: النحل" [يتفكرون

ُاإللهي واحد نزل على الرسول ليأمر بتبيينه وشرحه 
للعالم، فما يسميه الشيخ وحي ثان بالسنة هو في الحقيقة 

وهو اجتهاد بشري محكوم بضوابط ..إلهام ليس وحيا
الوحي العليا، على افتراض صدق ثبوت ذلك النص 

 ..للرسول تواترا لفظيا وعمليا
 

 أنه ثالثة أوجه وهذا يتفق مع تفسير الشيعة للوحي على
ّمنقولة عن اإلمام علي بن أبي طالب، ففي تفسير الميزان 

قال أمير : قال) جعفر بن دمحم(عن الصادق "للطباطبائي 
حين سألوه عن معنى ) ّعلي بن أبي طالب(المؤمنين 

منه وحي النبوة و منه وحي اإللهام و منه : الوحي فقال
مما ) 12/ 14تفسير الميزان للطباطبائي " (وحي اإلشارة

النبوة وبين / يدل على تفريق الشيعة بين وحي الرسالة
ووحي اإللهام الالزم ) اإلشارة(إيحاء األخيار لبعضهم 

َللشرح والقناعة واليقين البشري واألخير هو ما   ...َ
وما أنزلنا "نقصده بالشرح والتبيين الوارد في قوله تعالى 

] 64: النحل" [يهعليك الكتاب إال لتبين لهم الذي اختلفوا ف
وعليه فال وحي رسالة إال القرآن الالزم للنبوة، وما عداه 
في اللغة وحيا لكنه في االصطالح ال يلزم الرسالة 

 ..والتشريع
 

بأن السنة : وقد دار حديث بيني وبين أحد الشيوخ قائال
القرآن، ) األول(من هللا مهمته شرح الوحي ) ثاني(وحي 

لك، فلماذا كتبتم ما يسمى على افتراض صدقية ذ: قلت
كفتح الباري وعمدة القاري وابن بطال ) شروح الحديث(

والنووي وغيرهم؟ مما يعني أن الوحي الثاني بنظركم لم 
وضعتموه في األصول ) لوحي ثالث(يكن كافيا وبحاجة 

حتى تلك الشروح لم تفي " شروح الحديث"تحت عنوان 
يقات عليها بالغرض فرأينا الحواشي والمصنفات والتعل

وهكذا كلما قالوا قوال ) وحي رابع(ُلتصبح في األخير 
نسبوه  تحت مسمى الوحي، وفي الحقيقة أن ذلك منبعه 

 :أمرين اثنين
 

جهل من هؤالء بمعنى الوحي الحقيقي والسنة : األول
الحقيقية، فالوحي كما بينا أعاله متسق مع الرسالة الحنفية 

ت تسبق اإلسالم ليست لملة إبراهيم، وهي رسالة كان
جديدة، وكافة طقوسها وشعائرها لم تكن مستحدثة بما فيها 
الحج، كذلك فالسنة ال يمكن حصرها في الحديث النبوي 
لكونه يقصر بذاته في إيضاح معنى الطريق النبوي وهو 
مفهوم السنة في االصطالح، فالسنة النبوية ال تؤخذ فقط 

لة مشتملة تتفق مع بالحديث الصحيح السند ولكن بعدة أد
القرآن والعقل والحديث والمصلحة، ذلك ألن اختالف 
الزمان والمكان يغير المعنى واللفظ أيضا فيصير اللفظ 
رهينة ألجواء زمكانية تتحكم به ، كلفظ الشيعة مثال، فهو 
يعني الحزب في القرآن لكنه اآلن صار مرتبطا بفرقة 

 الفرقة، وداللة إسالمية له داللة قبيحة عند كل خصوم تلك
 .حسنة عند متبعيها

 
ولمن يقول أن مدلول الشيعة القرآني يعني ذم االفتراق 
فقط أقول أنه ذكر على جماعة النبي موسى من باب 

ودخل المدينة على حين غفلة "العرض ال الذم، قال تعالى 
من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتالن هذا من شيعته وهذا 

"  من شيعته على الذي من عدوهمن عدوه فاستغاثه الذي
 ]15: القصص[
 

حدث أن رغب البعض بتحريف القرآن لكنهم لم : الثاني
يستطيعوا، فكتبوا كالما من عندهم وقالوا هي من عند 

التاريخ والحديث والروايات "هللا، وهذا الكالم هو 
ثم وصفوها بالوحي وقالوا أن وظيفتها شرح " والتفاسير

ِمة العلمية البشرية لم تكتف فقط القرآن، وهذه المنظو
بالكتب التسعة الحديثية بل اشتملت على شروحها أيضا 

ثم  ...مع تفاسير القرآن وأدلة اإلجماع والقياس وغيرها

وصفوا تلك المنظومة بالوحي، فإذا أراد الفقيه أن يصبح 
ُكالمه مقدسا سهل عليه ذلك وما عليه إال أن يفتي من تلك 

لمعترض سيكون كافرا بالوحي، وهذا المنظومة العلمية وا
سر تكفير معارضي الشيوخ ورجال الدين على مر 
العصور أن الناقد لهم ال يدرك أحيانا أنه ينتقد في الحقيقة 

اإلله وال ينتقد منظومتهم العلمية المقدسة المرتبطة ب
 .شخوصهم الضعيفة

 
هنا عندما ظهرت لديهم مشكالت في ذلك الشرح 

ر للشرح ثم حواش وتعليقات اخترعوا شرحا آخ
وهكذا تحول الوحي لديهم من  .. .ومصنفات وشروحا

إلخ، .. لوحي ثاني وثالث ورابع- كما هو يفترض -واحد 
وزيارة قصيرة ألي مكتبة إسالمية تجدي آالف 
المصنفات والكتب بماليين األوراق والصفحات كلها 

فالقارئ الملتزم ال " السنة والوحي"تندرج تحت مسمى 
ن أ مجرد اجتهاد بل يقرأ دين حقيقي ووحي مؤكد ميقر

 .هللا على لسان الشيوخ والكهنة
 

وربما يعود هذا التخبط لديهم بتقديس كتاب البخاري الذي 
صنعه التفاضل العددي بينه وبين القرآن ليصنع آلهة مع 

وأفردته " الدين والعقل"هللا والذي أشرت إليه في كتابي 
التفاضل العددي في "بعنوان  2019بمقالة في ديسمبر 

ومما قلت فيه أن مجرد وضع كتاب " صناعة اآللهة
البخاري عدديا بعد القرآن يعني مساواة ضمنية بينهم مع 
اختالف في الدرجة، وأضيف أنه إنكار لصفات هللا الذاتية 
كالواحد األحد ، فهل يعلم الذين يقولون أن كتاب البخاري 

 الفون إسم هللا الواحد؟أصح كتاب بعد القرآن أنهم يخ
 

) واحدية(فا واحد أحد وليس آحاد، والفارق أن  ... نعم
هللا تمنع عنه العدد وتحيل عنه التعددية أن يكون رقما 

هللا تضعه كرقم مع آحاد ) آحادية(ضمن مجموعة، بينما 
آخرين، مثلما وضع الشيوخ كتاب هللا مع البخاري في 

 1 أن القرآن رقم المرتبة، فما فعله الشيوخ بقولهم
 - أي هللا والبخاري - أنهم جعلوا كالهما 2والبخاري رقم 

متساويين في المرتبة مختلفين في الدرجة كآحاد، وهذا لم 
وحيا (يكن ليحدث لوال أنهم رأوا كالم البخاري في ذاته 

فاألصل هنا أنهم قالوا بوحيين وهو األشهر في ) من هللا
لوحي واحد ال يقبل العديد، مذهبهم بينما في الحقيقة أن ا

نقل " الممل والنحل"المشكلة أن الشهرستاني في كتابه و
 أنه كان يرى -كفيثاغورث  -عن بعض فالسفة اليونان 
فهذا فيلسوف رياضي متين ..هللا واحد أحد ال يقبل العدد

 1300كان يفطن لتلك الجزئية قبل عصر البخاري ب 
ا وفهما للخالق ممن عام وكأن فيثاغورثا كان أكثر توحيد

 .زعم اإلسالم
 

َفواحدية هللا كونه متفرد ال يدرك بذاته بل بأفعاله،  ُ
ويتصف بالكمال المطلق واجب الوجود، وهذا يعني أن 

نقض (مع أي شئ هو في جوهره ) كعدد(وضع هللا 
لكن  . ..ُفيمنع ذكره حتى مع األنبياء كعدد) للواحدية

لروايات وزعموا الشيوخ من جهلهم وضعوه مع محدثين ا
فيهم العصمة القولية، وأتحدى أي شيخ هنا اإلجابة على 

ٍهل هللا بحاجة لوحي ثان مع القرآن أم ال؟ : هذا السؤال
  : فلو قلنا أن هناك وحي ثان إسمه السنة فهذا يعني

أن هللا بحاجة إليه لنقص في ذاته وكالمه وهذا طعن : أوال
  في ألوهة هللا وعصمة الوحي، 

ّترض أن هللا بشر به في القرآن ليمنع اختالف يف: ثانيا
الناس عليها، لكن طالما أن التبشير بالوحي الثاني غير 
موجود فالقول به كذب وافتراء على هللا والدين، وطالما 
أن هللا ليس بحاجة لوحي ثاني وأن القرآن كتاب كامل ال 
يعتريه النقص فإن وضع كتب البخاري واألحاديث في 

القرآن ال معنى له، ومحاولة رخيصة لنفي الدرجة بعد 
 ..وحدانية هللا وعصمة كالمه
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وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه "أما قوله تعالى 
فهو عمدة الشيوخ في االحتجاج ] 7:الحشر" [فانتهوا

بقدسية الحديث على أنه وحي ثان مع القرآن، فما جاء به 
 يخضع للوحي –ة  وفقا لآلي–الرسول وأمر به ونهى عنه 

اإللهي فيكون فعل وقول الرسول كله وحي ولو لم يذكر 
قرآنا، وبعيدا عن اإلسهاب في الرد لكن اآلية ال عالقة لها 

، فاآلية بالفعل نزلت السنة والوحي بل بالحرب والغنائمب
ّلكن الفقهاء في عصر ما حرفوها  ... في توزيع الغنائم ٍ

ما أتاكم ) الحديث/ السنة(إلى اعتبار األمر موجه لحفظ 
يعني ما قرأتوه عند البخاري ومسلم، والغريب أن 
التفاسير القديمة اعترفت أن اآلية نزلت في الغنائم وهذه 

 :عينة
 
وما آتاكم الرسول، يقول ما أعطاكم "  ... قال مقاتل-1

 ... "الرسول من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
 )4/279تفسير مقاتل بن سليمان (
َوما آتاك" الزجاج  قال-2 َ َ ُم الرسول فخذوه أي من الفيءَ ُ َ ُ ُ ،

َوما نَهاكم عنهُ أي عن أخذه فانتهوا ْ َْ َ ْ َ َ معاني القرآن "..(َ
5/146( 
َّ عز وجل -قوله :  قال الماتوريدي-3 َ َ َّ ُوما آتاكم : (-َ َُ َ َ

ُالرسول فخذوه وما نَهاكم عنهُ فانتهوا َ ُْ ْ َُ ُ ََ ْ َ َ َ ُ ُ ُ ما أعطاكم : يعني) َّ
َّول  من هذه الغنيمة فخذوه وال تظنوا به ظنا رس

ًمكروها وما نهاكم عنه فانتهوا، ليس نهي زجر وشريعة، 
ولكن نهي منع، وما منع منكم من هذا الفيء فانتهوا 

 )9/587تفسير الماتوريدي ."..(عنه
ُوما آتاكم الرسول فخذوه، يعني: " قال السمرقندي-4 ُ ُ َ ُ ُ َّ ُ ُ ما : َ

 من الغنيمة فخذوه، وما أمركم الرسول ّأعطاكم النبي
ُفاعملوا به، وما نَهاكم عنهُ فانتهوا يعني َ ْ ْ َُ َ ْ . فامتنعوا عنه: َ

ِواتقوا  إن  شديدُ العقاب لمن عصاه ِ ْ ِ َ َ ََّ ََّّ ِ ُ َّ تفسير " (َ
 )3/428السمرقندي 

 
السبب أن هؤالء المفسرين لم يفسروا أمر االتباع بحجية 

 عن تلك الحجية لم يكن موجودا ومهددا السنة ألن الحديث
حتى نهاية القرن الرابع الهجري، فكل هؤالء عاشوا ما 

والكالم على ) الثاني والرابع الهجريين(بين القرنين 
حجية األحاديث واعتبارها مصدرا للتشريع ظهر متأخرا 
على التدوين بقرنين من الزمان على األقل خصوصا بعد 

 –الكافي (ي بالكتب األربعة ظهور علم التدوين الشيع
)  ومن ال يحضره الفقيه– وتهذيب األحكام -واالستبصار

ويالحظ ذلك من مدونات المفسرين والفقهاء السنة 
طبري والغزالي والمؤرخين الكبار كال

، فكانوا غير مهتمين بتصحيح وغيرهم..والبغدادي
األحاديث واعتمادها لكونها لم تجد منافسا ولم يصاغ بناء 

ليها مشروعا دينيا كبيرا وأيدلوجيا كالذي جاء به ابن ع
منها % 95تيمية، حتى أن كتب هؤالء في ميزان الحديث 

ضعيف بمعايير المحدثين وعلماء الرجال، وصار وصف 
الغزالي بالمتساهل في التصحيح والحشوي باالعتماد على 

برغم أن عقلية الغزالي في  ... الواهي والضعيف رائجا
سقة مع الفكر العام الذي لم يقدس كتابا زمنه كانت مت

بعينه ليفرض على الدارسين في المساجد والمعاهد كما 
 .حدث الحقا في العصر المملوكي

 
 :ويجب العلم أن القرآن به خمسة أنواع من الوحي

 
ما أنزل على األنبياء ومعناه انطباعات وأفكار : األول

 مباشر أو وألفاظ ومعان يقذفها هللا في نفس النبي بشكل
بواسطة جبريل، وهو جوهر رسائل األنبياء وتعاليمهم في 

  .األديان، ويشكل ما جاء فيه ثوابت الدين العليا وفرائضه
 

ما أنزل على الصالحين دون واسطة كالحواريين : الثاني
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن "وأم موسى، قال تعالى 

لمون آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مس

وأوحينا إلى أم "وفي سورة القصص ] 111: المائدة[
" يه فإذا خفت عليه فألقيه في اليمموسى أن أرضع

وهذا ال لزوم له سوى ألصحابه ومقيد ] 7: القصص[
  ..بانقضاء الواقعة

 
إذ يوحي ربك "وحي هللا للمالئكة في قوله تعالى : الثالث

ا سألقي في قلوب إلى المآلئكة أني معكم فثبتوا الذين آمنو
الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق األعناق واضربوا 

  .وهذا ال يلزم اإلنسان] 12: األنفال [منهم كل بنان 
 

وحي األشرار لبعضهم كما جاء في سورة األنعام : الرابع
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين اإلنس والجن يوحي "

: األنعام" [بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 
ّأي حرضوا بعضهم ) التحريض(ويعني هذا األمر ] 112

  ..على الغرور والجريمة
 

وحي األخيار لبعضهم كما في قوله تعالى : الخامس
ليهم أن سبحوا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إ"

أي ) اإلشارة(ويعني هذا األمر ] 11: مريم" [بكرة وعشيا
 .شار إليهم أنن سبحوا بكرة وعشياأ

 
شيوخ تركوا كل ذلك واخترعوا وحيا من عندهم ليكون ال
أعطوه صفة اإللزام والتدين هو الحديثين ) وحيا سادسا(

النبوي والقدسي فساووا بينه وبين القرآن ليصبح كالم 
المحدثين بمنزلة كام هللا، برغم أن كالهما روايات 

 عام، والذي 200تاريخية نسبت للرسول بعد وفاته ب 
تر ال يجوز وصفه بالوحي ألنه في األخير ّصح منها وتوا

كالم الرسول وليس كالم هللا المقذوف في نفس النبي 
 ...عن طريق جبريل على الوجه األولبشكل مباشر أو 

 
فحتى لو صح الحديث وقاله الرسول بالفعل فهو ليس ..نعم

 :وحيا والدليل من القرآن
 
 لما والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا "-1

 ]31: فاطر" [بين يديه 
اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصالة إن الصالة  "-2

 ]45: العنكبوت" [ى عن الفحشاء والمنكرتنه
 

فالوحي إذن من الكتاب الذي أنزل على نفس الرسول 
ُوصدقه فتاله على الناس، وال يسمى الخارج من هذه  ّ

 .. .لوكاالمنظومة وحيا، بل شرحا بشريا وتوضيحا وس
فالجماعة الفقهاء إذن لم يفرقوا بين كالم البشر وكالم 

فقبلوا أن يكون لفظ   ...اإلله، وخلطوا بين األمرين ابتداء
الرسول وحيا حتى وصل بهم األمر أن يصدقوا لفظ 
البخاري ومسلم والمحدثين على أنه وحي، وبالقاعدة 

يجري إلغاء كل ) السنة مقدمة على القرآن(المشهورة 
لوحي األربعة السابقة لصالح لفظ البخاري الذي صنوف ا

 ..!.ُهو وحي سادس في عرف الفقهاء
 

م 1704تـ " جون لوك"الفيلسوف اإلنجليزي : بالمناسبة
بحث في "كان لديه فهما متقدما للوحي كتبه في مقالة 

  : وهو تقسيم للوحي إلى اثنين" الفهم البشري
ن اإلنسان وحي أصلي وهو الذي أوجده هللا في ذه: األول

ا النوع على األنبياء مباشرة دون واسطة، وينطبق هذ
  .والصالحين

  
فهو وحي نقلي وهو الذي ينتقل من إنسان : أما الثاني

آلخر على شكل كلمات وأفكار، ويظهر من تعريف لوك 
ّللوحي األصلي أنه منسجم مع العقل وإال ما تكيف معه 

برغم أن الذهن وقبله على شكل أفكار ومطلقات إلهية، و
ِهذا التعريف يوجد مشكلة عانى منها المتدينون بتقديس 
النص وإخراجه من الزمكان لكن لوك لم يقصد تقديس 

 وهو ذو عقل -النص بهذه الطريقة ولكن اعتراف منه 
 أن قبول العقل للنص هو تصديق فقط لالنطباعات -بارع 

 ..والبدهيات المقبولة
 

 لوك منسجم مع وبالتالي فالوحي األصلي حسب مفهوم
العقل ومقبول اجتماعيا وإال ما أصبح دينا له أتباع 
بالماليين يصدقوه، وال يلزم ذلك أن يقدسه المؤمنون في 
كل عصر بنفس الطريقة، والبديل هو أن يحاول المؤمنين 

ومن هنا ..فهم ذلك الوحي حسب عقولهم في زمن آخر
ي النقلي تأتي فضيلة االجتهاد والتأويل والتدبر، أما الوح

حسب مفهوم لوك هو السادس الذي نقله الشيوخ ووصفوه 
أفكار وكلمات منقولة من (ّبالسنة، وقد عرفه تعريفا دقيقا 

وهذا )  عن طريق اإليحاء النفسي والعقليشخص آلخر
النوع من الوحي ليس مقدسا، وأظنه كان يقصد به 
اجتهادات المذاهب المسيحية في زمنه بعد ثورة مارتن 

 . عام تقريبا200 قبله ب لوثر
 

إن قضية الوحي من أخطر ما يكون في الدين : وختاما
اإلسالمي، وقد سبق أن طرحت مقاال عنه بمنظور فلسفي 
في السابق، لكن هذه المرة قصدت أن ال أخرج من 
الصندوق اإلسالمي إال يسيرا، بمعنى ضرورة نقاش 

 عقليا معنى الوحي إسالميا وعقليا، فال نكتفي بمناقشته
ونترك صندوق اإلسالم للمشايخ يفسرون الوحي للعامة 

 . ..كما يحلو لهم، فيربطون بين مذاهبهم وأئمتهم وبين هللا
وهذه الدراسة تعمل في هذه المساحة أال وهي رد مفهوم 
المشايخ والمذاهب عن الوحي بشكل أشمل مما طرحوه، 
ُويطرح أسئلة واستفسارات صعبة لكل كاهن ومحرجة 

 ٍاب منهملكل كذ
 

وخالصة ذلك أن النبي كان مأمورا بالبشرى والنذير 
ة، ولم يخرج ذلك فحصل على الوحي اإللهي له بالرسال

، فكل فتوى وشرح وبيان من الرسول الوحي من القرآن
ألصحابه ومجتمعه لم يخرج من تلك الدائرة وهذا اإليحاء 

ه القرآني، مما يعني أن القول بأن فعل وكالم الرسول ذات
وحي من هللا مقدس خارج القرآن يفترض أن الرسول 
نفسه إله وليس نبيا، وهذا المقصود من وصف وظيفة 
النبي لقومه بالبيان، فهو مأمور ببيان الوحي وشرحه في 
ٍالحس المشاهد بإلهام نفسي ومستقل تماما عن جوهر 
الوحي اإللهي وإال أصبح كالم الرسول نفسه وحيا مستقال 

على ما "ذا ال يجوز، ففي قوله تعالى عن القرآن وه
 آيات 10وتكراره في ] 99: المائدة"[الرسول إال البالغ 

أخرى تأكيد على حصر مفهوم الوحي فقط بالبالغ 
 .واستثناء ما عداه خارج نطاق التبليغ

 
أما بعد موت النبي فقد أصبح كالمه وأفعاله لم يصل أيضا 

، فقد مات النبي  اإللهام والشرح والبيان الرسوليحد
وصار نسب األقوال واألفعال لميت بحاجة لبرهان، 
وعلوم الحديث ليست برهانية بل خبرية مرسلة بطريقة 
االستدالل الجماعي، فكلما كثرت مجاميع النسب للخبر 

وفي " المتواتر واآلحاد"كلما صار موثوقا فيما يسمى 
من أخباره ظنية الثبوت % 99علوم الحديث أكثر من 

د، فهنا حتى لو صدق الخبر للرسول لم يصل لتربة آحا
و مجرد اجتهاد يقبل ليظل كما ه ...اإللهام والشرح 

   .النقاش والرد
  

 وهذا –أما ما تواتر عن الرسول وأجمع عليه المسلمون 
 فهو ال يغادر أيضا حد اإللهام –صعب جدا أن يحدث 

والشرح ولم يصل رتبة الوحي اإللهي كما يدعي الشيوخ، 
بالنا وقد رأينا من الكهنة من ينسب قوال للبخاري فما 

ومسلم وأئمة الحديث إلى هللا لمجرد أن القاعدة لديه صدق 
وهذا لعمري من عته العقول وفساد ..اإلمام في ما جاء به

   ار، ودعاية للكذب بشكل ممجوج فجالنفس واإلخب



  

  اليساري
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   قام االحتالل باغتيال الفتاة 2015في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر من العام ،

حينها دشن المغردون على ينة الخليل، وهديل الهشلمون على مدخل شارع الشهداء بمد
.مواقع التواصل وسم هديل الهشلمون شهيدة النقاب

 
إستشهدت هديل ألنها لم تخلع نقابها عندما طلب جنود االحتالل منها ذلك، وفضلت 
اإلستشهاد على أن تستجيب لمطالب ثالثة جنود كانوا متواجدين على حاجز عسكري في 

 غضب واسع في فلسطين، باعتبار ما جرى معها ليس فقط الخليل، وفي ذلك الوقت عم
جريمة قتل بدم بارد، ولكن جريمة جردت االحتالل من كل المبادئ اإلنسانية، ألنه 
ُاقترف جريمة لفتاة منقبة وتركها ملقى على األرض بحجابها، تنزف حتى فاضت روحها 

  .إلى السماء
 

 :مفارقة.. القتل بحجة الشرف
 

ًباألمس مثال لم تتحرك مشاعره تجاه هديل الهشلمون التي قتلت بهذه لماذا الذي قتل 
ٍالطريقة من جندي أتى من روسيا، واخر جاء من إحدى األمريكيتين؟ ولماذا لم يعتقد هذا 
القاتل أول أمس، أن الجرائم التي يقوم بها االحتالل ضد بناتنا وأخواتنا على األرض وفي 

هي جرائم شرف؟ ولماذا لم يتحرك نازع الشرف السجون من ممارسات مهينة ضدهن 
 عنده عندما يشاهد كل تلك الجرائم من قبل االحتالل؟

 
هنا المفارقة بين هديل الهشلمون وبين جرائم القتل التي تزداد يوما بعد يوم في مجتمعنا 
الفلسطيني، وما أريد قوله هنا، هو أن الذي سلب حياة هديل هو نفسه من سلب حياة ابن 

ٌته، بذرائع نكاد أن نقول عنها أنها مرض نفسي ال أكثر، واألدهى من ذلك أن من جلد
 .ِيقوم بها، ال يتردد بفعلها إطالقا، ويقتل عن سبق إصرار وترصد، وكأنه أمن العقوبة

 
في مقابل ما يحصل من جرائم ضد النساء، أذكر هنا أن فلسطين انضمت للعهد الدولي 

ياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية الخاص بالحقوق المدنية والس
، )سيداو(االجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 لسنة 10، أصدر الرئيس محمود عباس، قرار بقانون رقم 2014 أيار 11وبتاريخ 
؛ ومضمون هذا 1960 لسنة 16 من قانون العقوبات رقم 98ً معدال لنص المادة 2014

وهذا يعني . التعديل هو إلغاء العذر المخفف كلما وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف
عدم صالحية القضاء في الخوض في األسباب التخفيفية كلما تبين للمحكمة أن الضحية 

وفي ذات الوقت أيضا تشير . جرائم شرف“أنثى، وتم ارتكاب الجريمة بدوافع ما يسمى 
من قضايا قتل النساء أغلقت ملفاتها من غير تقديم القاتل % 80ت أن بعض اإلحصائيا

 .للقضاء
 

هل المشكلة من ثقافة المجتمع، أم بما يسمى بالذكورية والرجال قوامون على النساء التي 
   أم بالقانون وتطبيقه؟؟.. ال زلنا نجهل ما تفسيرها وما المقصود منها

  
  

  
  
  

 
 

 

  مجن وبأ درب

 نيطسلف
From above the valley, Doha gazed down 

upon her ancient olive grove, 
cradled in the fertile crescent, 

not far from Nablus; 
 

proud of the beautiful branches: their silent symbolism. 
Her once soft hands gnarled with age, 

like the twisted trunks of the time-honored trees 
she so lovingly tended. 

 
But close to her grove – too close – a very 

different type of crop was burrowing its roots 
into the blood-rusted soil, 

drawing the goodness from the land, 
greedy for more – too greedy. 

 
Doha was anxious, worried by what its harvest 

might bring, fearful of a strange 
and far more bitter fruit. 

At night, she often asked herself 
how it had come to this – a people and their culture 

slowly but steadily being swept aside, 
displaced, driven from their land – 

and wondered for how long 
others could continue to walk by, blind 
to the injustice, unmoved by the voices 

that would never be silenced. 
 

Then came the day Doha had dreaded. 
She woke to a death rattle 

ringing in her ears 
and could but watch and weep, 

the stinging tears coursing down her cheeks, 
as history was uprooted, 

leaving the bones of a broken country, 
picked clean and laid bare, 

beneath her burning eyes  
---  

– Timothy McCord has a passion for writing poetry. He lives in 
France, where he taught English for many years. Timothy was 
born and grew up in Britain, and became politically active 
there through his involvement in the anti-apartheid movement.  
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 "مسلسل استرالي يحكي عن العنف وعن ممارسة العنف في معسكرات " بدون دولة

العسكري األسود قصة . تراليا وعن التشوه البشري الناجم عنه باالتجاهيناللجوء في اس
للكاتب المصري يوسف ادريس يحكي العنف وممارسة في السجون المصرية وعن 

الشر كتاب للكاتبة األمريكية حنة أرندت  تفاهة. التشوه البشري الناجم عنه باالتجاهين
عتقال النازية وعن التشوه البشري يحكي عن العنف وممارسة العنف في معسكرات اال

التشوه . الذي خلقته آلة العنف الرهيبة على البشر عندما تحولوا الى أدوات العنف البشرية
ف كما يقع على باالتجاهين، أي التشوه البشري الذي يقع على شخصية الممارس للعن

شري شخصية الممارس عليه العنف في الوقت ذاته، العنف الذي يسبب التشوه الب
  .معكوسا على الفاعل

 
حسمت فكريا فكرة مناهضة العنف وآثاره المدمرة على البشر الذي يمارس عليه من قبل 

وحسمت قانونيا منذ الستينات من القرن . أخيه اإلنسان منذ أواخر القرن التاسع عشر
العشرين في الكثير من بلدان العالم التي وقعت على اتفاقيات حقوق االنسان ومناهضة 

فقد ناضل البشر ضد عنف . الخ.... المرأة والطفل  لتعذيب ومناهضة العنف ضدا
االنسان ألخيه االنسان منذ زمن بعيد، وأنتج هذا النضال في أماكن متعددة وخالل 
تواريخ متعددة تلك االتفاقيات التي أصبح التوقيع عليها وااللتزام بها هو شرط بناء أي 

فما . واجتماعيا واقتصاديا  أحرار ومتوازنين نفسيامجتمع صحي مناسب لنشأة مواطنين
الذي يحصل في العالم؟ ولماذا يتم العودة دائما الى طرح هذا الموضوع وإلى ضرورة 
النضال ضده حتى في البلدان التي انتصرت فيها حقوق االنسان؟ مع أننا كنا نظن أنه 

ن هو دراسة وتطوير أعتقد أن ما ينقص العالم اآل. حسم منذ زمن طويل بدون رجعة
مع أن هناك الكثير من الدراسات حول ذلك في النصف . معكوسا على ممارسه العنف

الثاني من القرن العشرين وكذلك الكثير من األعمال األدبية والفكرية التي تناولت هذا 
  .الجانب وسأتكلم عن ثالثة منها هنا

 
عودة إلى مسألة الشر والعنف لفتت الفيلسوفة حنه ارنت النظر الى أنه من الضرورة ال

ٍالممارس ضد البشر لصياغة فكرة فلسفية واضحة ولتطوير بعض األفكار حول هذا 
وركزت على تأثير العنف السياسي على البشر وخاصة على األدوات . الموضوع

  . المستبدة لممارسة العنفالبشرية التي تستخدمها األنظمة الشمولية و
  

، ثالثة مفاهيم " حول تفاهة الشرتقرير"رصدت ارندت في كتابها 
الفكر، واإلرادة والحكم؛ فالشر : فلسفية متصلة بهذه المشكلة وهي

ًلم يكن ناتجا عن البالدة والغباء عند أدوات العنف وإنما هو تعبير 
تفاهة الشر  ،هو تعبير عن التفاهة. عن غياب الفكر، فقر في الفكر

البشر عندما يفقدون انطلقت حنة أرندت من أن . كما أطلقت عليه
النشاط الذاتي للفكر بما هو فكر، أي القدرة على الفحص والتحليل 

ِّ القدرة، هي وحدها قادرة على أن تجنبنا الشر والتمييز، هذه
وفقدان هذه القدرة هي التي تجعل البشر يكفون عن أن . والعنف

  .ا بتحولهم الى الة تنفذ ما أراده غيرهميكونوا بشر
 

في األنظمة الشمولية والمستبدة يختلط فيها العنف بالفعل السياسي، وتتالشى فيها الحدود 
سواء كان هذا المجال الخاص ديني أم غيره من . بين المجال العام والمجال الخاص

المجاالت الخاصة، مما أدى إلى نتائج كارثية لم يكن ثمنها دماء هدرت بغير حق 
لى مجال التربية وتكوين األجيال الجديدة التي نشأت في فحسب، ال بل تركت بصماتها ع

وبالمقابل رأينا في سورية كيف تحولت االندفاعة الثورية مع استمرار . هذه األجواء
العنف الى نزاعات على أهداف خاصة ال تخص ما أجمع عليه الشعب السوري بثورته، 

شت الحدود في بعض كما شهدنا كيف تال. والتي تتلخص باستعادة الحرية والكرامة
. األحيان بين األطراف المتصارعة، فلم تكن داعش اال الوجه اآلخر لنظام االستبداد

وكذلك عملية خطف األربع ناشطين الهاربين من بطش النظام التي ارتكبتها جهة تدعي 
. ولكنها قامت تماما بمهمة النظام االستبدادي وصبت في طواحينه. معارضتها للنظام

وذلك عندما يصبح . د يناصر االستبداد دائما حتى ولو تهيأ له أنه يعارضهفاالستبدا
 .على حد تعبير الفيلسوف الفرنسي بورديو" ًالعنف أمرا عاديا جدا على نحو ال يطاق"
 

من أجل كل ذلك أعتقد أن علينا مراجعة مفاهيمنا ودراسة مدى تأثير ممارسة العنف 
فعل الحرية والسلطة وأدواتها، وكل المفاهيم التي الطويل علينا، ومراجعة تصورنا ل

تؤطر وعينا السياسي وسأركز هنا على ضرورة وعي خطورة ممارسة العنف التي 
فين عنا، وأنه علينا أن نؤمن بأنه ال يوجد أي تقتلنا كبشر ونحن نحاول انتهاك المختل

 فحسب بل رحمة بنا ذريعة يمكنها أن تبرر ممارسة االنتهاك بحق أعدائنا ليس رحمة بهم
  .أيضا، ألنها تقتل فينا حلمنا ببناء بلد حر وكريم

 
. عبر عن العنف معكوسا على نحو مبدع" العسكري األسود"يوسف ادريس في قصته 

التعذيب في السجون السياسية الذي نتج . عن التشوه البشري الناتج عن العنف باالتجاهين
ما أغربه من كائن "لتعذيب وصفه بجملة فالخاضع ل. عنه مخلوقات شوهاء باالتجاهين

انت بتوصيف التشوه البشري الذي ينال الجالد، ولكن ريادته ك" فقد أمنه البشري
ًحين كان العسكري األسود يضرب كان من يراه ال يظن أبدا أنه . "العسكري األسود

لمتعة يمت إلى اإلنسان أو الحيوان بصلة، وال حتى لآللة فاآللة ال تبدو على وجهها ا
  ".ردالمتوحشة وهي تضرب، ويا لخسة ضربه ألن المضروب ال يملك حرية ال

 
يتربع اإلنسان، الكائن البشري، بما هو قيمة بحد ذاتها بمعزل عن توجهاته وأفكاره في 

هذه القيمة الثمينة التي نرتعب عندما نراها تنتهك . أول سلم األولويات عند يوسف ادريس
لكاتب دفعا إلى حقيقة مفادها أن رعاية اإلنسان في اإلنسان ويدفعنا ا. بهذه الطريقة

بشرية الثمينة هي أهم من كل األفكار واأليديولوجيات والمصالح التي وحماية صفاته ال
يقول . وجدت أصال من أجل اإلنسان واغترب كثير عنها وعن أساسها الجوهري هذا

ر، وكأنه إنسان يتهدم إلى يتحول الضارب إلى أنقاض إنسان من نوع آخ"يوسف ادريس 
ًتمتع بإرادة، وبإرادة أيضا يقتل أعلى، ويسعده األلم الذي يحدثه في ابن جنسه، ويس

استجابة البشرية لأللم في نفسه فال يكف إال ببلوغ ضحيته أبشع درجات التهدم والتقوض 
ال وبلوغه هو أخس مراحل النشوة المجرمة التي ال يستطيعها من المخلوقات جميعها و

أنقاض  وفي نهاية القصة نرى نسمع". يستمتع بها غير اإلنسان المنحط في اإلنسان
  .الجالد وهي تعوي ونشاهد كيف يبدأ بأكل ذاته مبتدءا بيده

 
يفرح، كام بوظيفته الجديدة كحارس في مخيم اللجوء فهو استطاع " بدون دولة"في فيلم 

ق مما يؤمن لزوجته وأوالده الحصول على أجر أفضل مما كان عليه في عمله الساب
ًوسرعان ما يجد نفسه ممزقا بين شعوره الطبيعي في رفض العنف . الصغار حياة الئقة

مه وبلغ عنها لإلدارة في المرة األولى، وبين الحفاظ المفرط الذي مارسته الشرطية أما
ة في على راحة عائلته وحرصه على عدم خسارة وظيفته، حاول التأقلم مع الحياة الجهنمي

صدمته بعنفها وال انسانيتها في البداية ولكنه خضع لها بتشجيع من زوجته التي . المخيم
 .لم تدر انها بذلك ستخسرهـ عندما يفقد انسانيته

 
بدأ تشوه شخصية كام منذ أول تنازل له على ممارسة العنف ثم تغول العنف في وظيفته 

ء األخرى، وعائلته التي كانت هدف حتى انقلبت حياته، وفقد صفاته البشرية واحدة ورا
عمله هذا صارت ضحية لتحوله وفقدانه لبشريته، فتعامله مع أوالده صار عنيفا ويرميهم 

وجاء المشهد األخير في الفيلم . يرمي الالجئين على األرض على األرض كما تعود أن
 الجنس مع نراه في هذا المشهد يمارس. ليلخص الدالالت العميقة التي يرمي لها الفيلم

عندما فقد احترامه لنفسه فقد انسانيته، . زميلته الشرطية على نحو عنيف أشبه بالحيوان
لعائلته، خسر حبه لعائلته، خسر الحب  وعندما خسر نفسه من أجل أن يوفر حياة كريمة

جريمة قضية بسيطة بالنسبة . الذي يميز االنسان، وصارت ممارسة أي سلوك مشين أو
قيمها . لم واضحة وال تدافع عن الالجئين فحسب بل تدافع عن استراليارسالة الفي. له

لمواطنين اإلنسانية فعندما تنتهك إنسانية الالجئين سوف يترافق معها انتهاك حقوق ا
  .أنفسهم ونتهك صفاتهم اإلنسانية أيضا

 
إذن علينا أال نكتفي بمسلمات الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو حول العنف المشروع 

ذي يتمثل في عنف الدولة التي تكتسب شرعيته من العقد االجتماعي الذي يعقده ال
بل من الضروري المراقبة الدائمة لهذا العنف ومدى تأثيره على . المواطنون فيما بينهم

 تلغي حقيقة تعرضهم للتشوه البشري، األمر الذي سوف ممارسيه الشرعيين فالشرعية ال
وهذا ما رأيناه في تصاعد عنف . عطاها له الدستوريجعله يخرج عن الشرعية التي أ

  .البوليس في أمريكا وفرنسا ونزول الناس الى الشارع ضده في الفترة األخيرة

 
 

  
  يةدوب دهنا

 وريةس



  

  اليساري
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أجواءنا السورية تحكي أيضا عن العنف وعن ممارسة العنف منذ عشر سنوات، وعن 
ف في النظام فبعد عقود طويلة من تلقينا للعن. التشوه البشري الناتج عنه باالتجاهين

الديكتاتوري انتقض الشعب السوري ضده وضد كل أشكال العنف التي كان يمارسها 
ى مدى عقود، والتي اعتمدت على نحو أساسي على عبر آلة العنف الرهيبة التي بناها عل

األداة البشرية الرهيبة، انتفض الشعب السوري واستخدم العنف الثوري المشروع في 
ن عدم مناقشة موضوع العنف من حيث المبدأ والتشوهات التي الدفاع عن النفس، ولك

. د من نوع أخرتترتب على ممارسته باالتجاهين أدى مع الزمن الى إعادة انتاج استبدا
ألن األفكار التي ال يتم مراجعتها ونقدها يتم إعادة انتاجها على النحو ذاته الذي تربينا 

قاش موضوع العنف والتشوه البشري الناجم أعتقد أننا كسوريين جميعا نحتاج لن. عليه
عن  عنه ليس بكال االتجاهين، وانما باالتجاه المعكوس على أداة العنف بعد أن كتبنا كثيرا

فحتى اآلن مازال في بالدنا من يفتخر بأنه . تأثيره على االنسان الذي يقع عليه العنف
 مفخرة بالنسبة له، ولكنه يمارس العنف على اآلخر باعتباره تعبيرا عن سلطة، والسلطة

ال يدري أنه تشوه وفقد انسانيته، وتحول الى كائن آخر متوحش، واألولى به أن يخجل 
  ار ويخفي فضيحته تلك، ال أن يفتخر بها بكل وقاحةويتوارى عن األنظ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 غضب أألعداء ألننا جهرنا بوطننا 
 للجميع حالل الجهر وعلينا حرام

 ًلو أنا والينا كان عادال
 ٍكان الوطن من زمن سيقام
 لكن نحن بين حجري رحى

 ظلم أألعادي وظلم إبن الحرام
 ٌسيأتي جيل جبار يرفع رأسه ورأسنا

 ذى الحطامسيبني كوردستان على ه
 سيحفظ كرامتنا وشرفنا

 ويكونون العادلين من الحكام
 سيهتمون بنا أهتمام الوالدين

 لن يسمحوا أن تجري دمعتنا عندما ننام
 شعبي أيها المشرذم
 أيها البالغ دون فطام
 سيأتي يوم تقول فيه

 كفى
 للعراق
 لتركيا
 لسوريا
 أليران
 ستصيح

 كفى لهذه أألوهام
 ًم يـومـاًلـم نـكـن جـزءا مـنك

 آن أألوان أن نؤدي لراية الشمس التحية
   مًآن أآلوان أن نحيا جميعا بسال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 في . طبيبه في مسكنها الخاص وفي ضيافتها رجل
دران ال منفذ يشف عما شقتها بمدينة السالم بين أربعة ج

سؤال، ايا  ماذا يفعالن بداخل الشقه؟؟؟. يحدث بالداخل
ما كانت اجابته فالتفكير فييه من االساس من المفترض 

طبقا لجميع االعراف االجتماعيه . أال يعني أحدا
ي ينته. والسلوكيه فإن هذا االمر ال يمت ألحد بصله

 صلته باآلخرين بمجرد فتح الطبيبه لباب شقتها
  . واستقبالها للزأئر واغالقه خلفهما بسالم

  
قد يتجدد االنتباه لهما في حالة حدوث ما يلفت االنتباه كاصوات عاليه أو حدوث شجار أو 

" عدا ذلك فإن السؤال . حتي اصدار أصوات كالموسيقي وخالفه تزعج من هم بالخارج
كيه هو من قبيل الفضول ماذا يفعالن بداخل الشقه طبقا لكافة العلوم االجتماعيه والسلو

  .والتطفل وأقل ما يوصف به أنه غير الئق
 

قام صاحب العقار بصحبة آخرين بكسر باب الشقه وانهالوا بالضرب علي الطبيبه حتي 
صعدت . سقطت من شرفة المنزل ليكون سقوطها هو ايذانا بصعود روحها الي السماء

 المزري وأكثر رحمة لها روحها الي فضاء أرحب من شقتها وحيها و فكر مجتمعها
  .تسامحا وسالما بالتأكيدو
 

ما الذي أدي . هذه القصه حدثت اليوم في مصر القاهره ألي منطق او تحضر أو استناره
بهؤالء البشر الرتكاب مثل هذه الجريمه النكراء؟؟؟ هل سيتم توجيه تهمة القتل العمد مع 

وت؟؟ وهل أقتحام منازل اآلمنين سبق االصرار والترصد اليهم ؟؟ أم هي شجار أدي للم
واالعتداء عليهم بالضرب أيا كانت نتيجته هو كمشاجره في الطريق العام أم أن لها 

  توصيف قانوني آخر؟؟
 

القصه في االساس منطقأ وفكرا تدخل في نطاق مسرح العبث وال أتصور أن االنسان 
ضوء الفكر الديني الذي السوي أيا كانت ثقافته يستطيع أن يفهم طبيعة ما حدث اال في 

صاحب العقار محمل بثقافه دينيه متعديه أحادية الرؤيه . أخرجنا جميعا عن السواء
ال دخل لي . من رأي منكم منكرأ فليغيره بيده. محتكره للحق والفضيله والصواب

العبره بتأثيره . بالتفسيرات والشروح والتأويالت والمخارج والمداخل لهذا الحديث
طبقا ! فالرجل رأي رجل وامرأة وثالثهما الشيطان مجتمعون في شقه. لموسوالواقع الم

لمفردات ثقافته فهذه خلوه غير شرعيه وبسكوته عنها فهو مغضبا  آثما ديوثا يسمح 
حتي مع مثل هذه االفكار كان يستطيع التعامل بهدوء . بالممارسات الغير شرعيه بمسكنه

 ضيفها من الصعود اليها أو غير ذلك من مع األمر و تحذير المستأجرة او منع
الممارسات التي وإن كانت تعديأ علي حريتها الشخصيه وتدخال في حياتها اال أنها في 

لماذا العنف،؟ الثقافه الدينيه ال تتخذ القانون . النهايه ال يوجد بها انتهاك صارخ للقانون
 أخري  ال صله لي مرة. الحديث يوجه بتغيير المنكر باليد. مرجعيه في االساس

ماتت . الطبيبه ماتت. بتفسيرات أن األمر متروك لولي االمر حاليا ومثل هذه التبريرات
ماتت دون أن تضع نفسها في ما . أثناء وجودها في بيتها والمفترض أنه ملجأها اآلمن 

  . يمثل أي احتمال ألن تلقي هذا المصير في هذه اللحظه النكراء
  

وتحضرني مقولة عمنا محفوظ في ثرثره فوق .  مااااتت يا بشر.الطبيبه مااااتت يا ناس
نسلمها . الزم نسلم فكرنا وثقافتنا المتعديه الظالمه العنيفه.ماتت والزم نسلم نفسنا. النيل

الطبيبه . طواعية أو قسرا ولكن البد من نزع االسلحه الفكريه الجاهزه دوما لالستخدام
تشريعات مدنيه حديثه تحترم الحريه الفرديه ماتت ولن يرد حقها وحق المجتمع سوي 

. تحترم الخصوصيه و تكون رادعا لمن تسول له نفسه التدخل في شؤون االخرينو
تشريعات  ال . تشريعات تحترم الحريات الشخصيه وتضع فاصال بين ما هو عام وخاص

لشخصيه تتدخل وال تسمح ألحد بالتدخل فيما يحدث في البيوت المغلقه وعالقات الناس ا
و تسن من القوانين ما يوضح أن المنكر كل المنكر هو تنصيب نفسي حاميا للفضيله 

  .واستخدام يدي لمنع ما يخالف وجهة نظري الشخصيه عنها
  

    العلمانيه هي الحل

 
 

 

  ينازمه دازريش

 اقعرال

 
 

  
 عمر عبد العزيز زهريي

 رمص
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  النقد الذاتي : (، صدر كتاب يحمل عنوان1968في العام
ويعود هذا الكتاب إلى المفكر السوري صادق ) بعد الهزيمة

، وتحدث فيه بإسهاب شديد عن )2016ـ1934(جالل العظم 
حيثيات هزيمة العرب ضد إسرائيل في حرب يونيو ـ حزيران 

، وليس العرب وحدهم من هزموا، بل انهزمت عبر 67عام 
التاريخ عدة أمم من يهود ورومان ووندال وفرس وغيرهم، 

ظم الهزيمة العربية على ضوء التاريخ انطالقا لك يناقش العولذ
من عقد مقارنة بين روسيا والعرب، ويلفت العظم في كتابه 
إلى نقطتين هامتين سوف نعالجهما بالتفصيل، كما سنعمل على 

  :نقدهما في اآلن نفسه
 
  
 

ن واضحا للعرب ينبغي أن يكو: ( من الكتاب يقول صادق جالل العظم17في الصفحة 
بأن هزيمتهم األخيرة تشبه الهزيمة الروسية كل الشبه من حيث أنها ال تتلخص في كونها 
مجرد فشل عسكري عابر جاء نتيجة تحالفات سياسية وتقلبات دبلوماسية لم تكن في 
صالحنا، بل جاءت في معظمها في صالح العدو، ومن حيث أنها ترتبط ارتباطا مباشرا 

صادية والثقافية والعلمية والحضارية السائدة في الوطن العربي التي باألوضاع االقت
  .) جاءت الهزيمة انعكاسا لها وتعبيرا عن حقيقتها القائمة

  
إن أول سؤال أطرحه على مفكرنا، ما الدافع الذي دفعه إلى عقد مقارنة بين العرب 

 بهزيمة إيطاليا وروسيا بالضبط دون غيرها من المقارنات مثل مقارنة الهزيمة العربية
أو ألمانيا في الحرب العالمية الثانية؟ يبدو أن الدافع الذي حرك العظم هو دافع إيديولوجي 

 يحلل 1905ذو وجهة ماركسية لينينية، فكما حلل لينين هزيمة روسيا ضد اليابان عام 

هو اآلخر كمثقف الهزيمة العربية ضد إسرائيل، وكما أن الروس أنجزوا ثورة سياسية 
اقتصادية وعلمية وثقافية ضد الحكم القيصري يحلم صادق جالل العظم بثورة عربية و

شاملة ضد األنظمة القومية التي كانت سببا في الهزيمة بحكم اتكالها على القضاء والقدر، 
وهنا ال يتوانى صادق جالل العظم في القول أن الهزيمة العربية ليست هزيمة عسكرية 

اع االقتصادية والثقافية والعلمية والحضارية للمجتمع العربي، عابرة، بل ترتبط باألوض
ما معنى أن الهزيمة العربية توجد في المجتمع : ي هذا السياق نطرح السؤال الثانيوف

وليس في العسكر ؟ إن الجندي العربي خائف و أمي وجاهل وجائع وغير مؤهل للحرب، 
القتصادية واالجتماعية والثقافية للرقي كما يفتقد العرب للمعدات واألجهزة والمؤسسات ا

باإلنسان، فالبنية التحتية متخلفة جدا، ومن ثمة فالهزيمة العربية لم تأت من السماء، بل 
وليدة الواقع العربي المعتل يقول العظم، وبهذا المنطق حتى لو خاض العرب مئات 

  .ؤسسات العربيةالحروب ضد إسرائيل فلن ينتصروا بحكم أن الهزيمة بنية تخترق الم
 

صحيح ما استنتج العظم، ولكن أين نحن من الثورة العربية الشاملة على غرار ثورة 
 ؟ يبدو أن المقارنة بين روسيا والعرب هي مقارنة ليست في محلها، 1917البالشفة عام 

ثم إن الواقع كشف ويكشف بالملموس أن روسيا هذه التي كانت قدوة ونموذجا 
صبحت حامية لألنظمة القومية والبعثية وصارت تقتسم جزءا من للماركسيين العرب أ

الوطن السوري، واألدهى من ذلك أمسى الوطن العربي مفتتا وضعيفا أمام قوة إسرائيلية 
لها امتداد في مصر واألردن وسورية والعراق ولبنان دون الحديث عن تحكمها البري 

  ى ذلك؟والجوي والبحري لألراضي الفلسطينية، فإلى ما يعز
 

  
 

لقد حدس المفكر السوري صادق جالل العظم القوة التكنولوجية اإلسرائيلية منذ الهزيمة 
، وحدس في اآلن ذاته أن العرب ما هم سوى ظاهرة صوتية تقوم 1967المريرة لعام 

ة العربية إن تعزيز الدعاي: (  من الكتاب 50على الدعاية ليس إال، ويقول في الصفحة 
في الخارج ال يغير من هذا الواقع شيئا، لذلك يبدو لي أن بروز دماغ عربي واحد يكون 
من الطراز األول في مجال العلوم الطبيعية، أو ازدهار مؤسسة علمية عربية واحدة في 
مستوى مؤسسة وايزمان، أو المشاركة العربية في إغناء التراث األدبي والعلمي 

رة ومتزايدة ومتراكمة، أو ابتكار سالح عربي حديث يكون فعاال العصري بصورة مستم
ألنه يتناسب مع شروط الصراع الذي نحن فيه أو بروز دماغ عسكري عربي واحد في 
مستوى الجنرال جياب سيوفر علينا أمواال طائلة تنفق باسم الدعاية التي ال تستند إلى 

لدعاية العربية بالخارج، فذلك ال يغير ينتقد العظم بشدة تعزيز ا.) أساس أو إنجاز حقيقي
من الواقع شيئا، بل إن تغيير الواقع العربي مرهون ببروز دماغ عربي في العلوم 
الطبيعية، ولألمانة فقد برزت عدة أدمغة عربية، لكن طالها االغتيال أو التهجير سوى 

ة عبد الرحيم من قبل إسرائيل أو من قبل األنظمة العربية مثل الطبيبة السعودية سامي
الميمني وعالم الذرة الفلسطيني نبيل فليفل ومخترع الكهرباء حسن كامل الصباح وعالم 
الفيزياء علي مصطفى مشرفة، إن جميع هؤالء العلماء طالهم االغتيال ألن األنظمة 
الرجعية العربية لم تكن تريد حمايتهم من إسرائيل وغير إسرائيل، والبرهان القاطع على 

المؤسسات العلمية واألدبية التي تحتضن هؤالء العلماء مثل مؤسسة وايزمان هو غياب 
 وتخرج منها عالم الكيمياء كريستيان أنفينسن الذي 1934اإلسرائيلية التي تأسست عام 

، والعالم في التشفير عدي شامير وعالم الكيمياء أريه 1972فاز بجائزة نوبل عام 
 الدعاية وشراء األسلحة، فال العرب قادرون ولذلك ال نملك سوى. وارشيل وغيرهم 

على إنتاج سالح أو والدة جنرال عربي في مستوى الجنرال الفيتنامي جياب الذي هزم 
  .الجيش األمريكي في حرب العصابات

 
 سنة على الهزيمة العربية، ال أحد استمع إلى صرخة المفكر السوري 52وبعد مضي 

بالسياسيين أو الجماهير العربية المغيبة بالدين صادق جالل العظم، سواء تعلق األمر 
والرياضة واللهو، وما احتالل العراق وحرب اليمن وتفتت سورية وصقفة القرن سوى 

   أعراض للواقع العربي المرير الذي لم يتعلم من خيباته وهزائمه
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 ِّالحب يوحدنا مع غيرنا . ًال يبدو أن هناك شيئين أكثر تباعدا من الحب والتعذيب ُ

ِفيقوينا، والتعذيب يفرقنا عن أنفسنا فيكون أشد ضعفنا وانكشافنا ُ في الحب نخرج من . ُِّ
ٌتلئ به، وفي التعذيب يالحقنا إلى داخل في نفوسنا عدو يعمل على نفوسنا إلى الحبيب لنم ُ

فيما عدا أن الحب والتعذيب عالقتان بين طرفين، أو هكذا تبدوان . تفريغنا وتجويفنا
لكن بين هاتين العالقتين  .للوهلة األولى، يبدو أنهما على طرفي نقيض في كل شيء آخر

  .دود بين طرفي العالقة المباشرينمحو الح: ًما هو مشترك وما يضيؤهما معا
  
  
  

في الحب نتخلى عن حدودنا، نسمح للمحبوب بعبور الحدود إلينا والدخول في عالمنا، 
أتكلم على الحدود الجسدية، . ويسمح لنا المحبوب بعبور الحدود إليه والدخول في مجاله

 الحدود، وتشكلنا ِّالحب هو هذا االمحاء لصنفي. ًولكن أيضا على حدود الفضاء الشخصي
وبقدر ما يزول الفرق بيننا، . ًمع الحبيب في كيان واحد، تمثله غالبا السكنى في بيت واحد

نصبح . الواحد وبين غيرنا، بمن في ذلك أسرتينا السابقتين/يبرز الفرق بيننا نحن االثنين
نخرج في ًنحن واحدا بعد أن كنا اثنين، وننفصل في اآلن نفسه عن وحداتنا السابقة، أو 

ًالحب من وحدتنا إن كنا منفصلين سلفا عن وحدات سابقة من لطائف الحب اليومية ما . ُ
يتداوله الحبيبان من نمائم عن معارفهما، وحتى عن أفراد أسرتيهما، بمن فيهما أميهما 

  . وأبويهما، مما ال يجري تداوله عادة حتى مع األصدقاء المقربين

ى هذه األسرار الصغيرة أو أن يستغلها أحد الحبيبين ومن تعثرات الحب المؤلمة أن تفش
ومن . ضد اآلخر حين يحدث أن تتداعى عالقتهما وتعاود حدود جديدة االرتسام بينهما

توترات الحب أن نخاف من زوال حدودنا مع حبيب كي ال ننكشف ضعفاء، فنقترب 
ة، لحظات نحوه خطوة ونرجع خطوة، أو ال نسمح بزوال حدودنا إال ألوقات محدود

ًالجنس مثال، فتصير هذه اللحظات بالذات رمزا للحدود ال لزوالها الخوف من الحب . ً
  .على هذا النحو، أو كره الحب، شائع

  
الذوبان، الزوال التام : وأعلى ذرى الحب تتصل بما يتكرر في أغنية الحب العربية

 بل هو مما يميز الحياة وهذا ال يقتصر على أوقات االتحاد الجنسي،. للحدود بين الحبيبين
ًالمشتركة المديدة بين شريكين متحابْين أيضا ٌفي كل حال، الحب تجاوز متبادل للحدود . ّ

وما قد يخشى بعضنا الوقوع فيه، وبخاصة في الزمن المعاصر . ّوزوال متبادل لآلخرية
حيث يحمل كثيرون منا حدودهم أينما ذهبوا كأنهم سالحف تحمل دروعها على ظهورهم 

، وحيث يكاد يزول الحب لمصلحة عالقات التعاقد )ّوإن نكن اليوم سالحف متعجلة(
نريد . ، فقدان التحكم بالنفس وضياع الحدود"الذوبان"ًالعقالني بين أفراد، هو أيضا 

  .الحب ونخشى الذوبان
  
  
  

ّفي التعذيب زوال للحدود أيضا، يتجاوز فيها المعذب حدود المعذب أو المعذبة، ب ما يمس ً
ّالمعذب، الجالد القائم بالتعذيب، يطارد المعذب . بهذه الحدود وبالتكامل الجسدي للضحية ّ

  .إلى داخل نفسه، يعمل على أن يفرغ هذا الداخل أو يحتله أو يدمره
  

ًإزالة الحدود في التعذيب فعل انتهاك عنيف، وقد يكون مميتا يموت الضحية حين يفقد . ٍ
االنتهاك قسري من جهة، يجري . د بينه وبين عالم األشياءحدوده كلها، ويزول كل ح

ًالمعذب أو المعذبة ليس شريكا في . ضد إرادة المعذب، وهو من جهة أخرى غير تبادلي
يكون . عالقة إن جاز التعبير، رابطة تدمير-عالقة أو ضد-عالقة التعذيب، ما يجعلها ال

ة نفسه، جسده أو جسدها هو ساحة َّالمعذب في وضع انكشاف شديد، موشك على فقد ملكي
ال يكاد أن يصدق أنه هنا، أنه وقع هذه . يقاوم، يحاول حماية حدوده بالتحمل. المعركة

ًالوقعة، لكن عليه ان يصدق كي يخوض المعركة موحدا، وينجو بما يمكن من جسده 
  ً.يوما، تداعت حدوده، فقد نفسه وقد ال يلتقيها من جديد "انهار"يعرف أنه إن . وداخله

ًفي الحب يفقد فردان كيانهما ليصيرا واحدا، في التعذيب قد يفقد المعذب أو المعذبة 
  .كيانه، يباح لفرد أو أفراد آخرين، قد يرهنون سالمة كيانهم بانعدام سالمة كيان الضحية

  
باالستناد إلى الخبرة السورية، قد يمكن التمييز بين ثالثة صنوف للتعذيب وثالث 

  .انتقامي، وتعذيب إبادي-تعذيب تحقيقي أو استجوابي، تعذيب إذاللي: حدودانتهاكات لل
  

التعذيب التحقيقي يلعب على حدود المعذب، ينتهكها، ويهدف إلى إثارة حرب أهلية في 
داخله، نزاع بين غريزة البقاء الفردي وااللتزامات العليا للفرد ككائن اجتماعي حيال 

نفس، تتراوح مآالتها بين تضحية المعذب باألعلى ًرفاق وشركاء، فيثير حربا في ال
ً، أو بموت المعذب حماية لما نسميه في )بقاءه(والغيري فيه لمصلحة األدنى واألناني 

هذا ما كان يتعرض له أعضاء المنظمات السياسية . العربية سريرته، موضع السر منه
جريمة المعذب هي . هاالمعارضة التي يريد النظام إبادتها كمنظمات دون إبادة أعضائ

ًانحيازه السياسي المعارض للنظام، انتسابه لمجموعة معارضة، وليست فعال محددا قام  ً
بعد . لكن هنا انفصال بين جهاز االعتقال والتعذيب، وهما واحد، وجهاز الحبس. به

ًالتحقيق أحيل المعتقلون الذي تعرضوا لتعذيب تحقيقي حصرا، وكنت منهم في ثمانينات 
  .ن العشرين وتسعيناته، إلى سجون كانت العقوبات الجسدية فيها محدودةالقر

  
ط عمله به، الذي ينضب" البرنامج"غرض الجالد، أو باألحرى 

ّهو أن يسود على المعذب، يجتاز حدوده ويقيم في داخله ويتجول 
ِّبحرية، يفرغه ويستولي على  وغرض المعذب هو أن ". دخيلته"ُ

  .مي ذاتيته، داخله األهميحول دون ذلك، أي أن يح
  

هناك صنف آخر من التعذيب التحقيقي، يعمل على إبادة المعنيين 
ًتنظيما وأشخاصا وفي جيلي هذا كان من نصيب اإلسالميين . ً

هنا يتجاوز األمر إثارة حرب أهلية في دواخل المعذبين، . بخاصة
  .إلى استعباد دائم لمن لم يمت منهم

  
ومن هذا الصنف أكثر . ذيب التحقيقي والتعذيب اإلذالليوهنا تمحي الحدود بين التع

 إذاللي، غارات تعذيب مستمرة -تعذيب انتقامي: التعذيب الذي خبرناه في سورية
" حالة استثناء"ًوعشوائية معا، ال تبالي بحدود المعذب وداخله، ومصيره، تضعه في 

جريمة المعذب . ًذيب شيئاّدائمة ال يستطيع توقع ما يحدث له، وال يتوقع منه جهاز التع
ًهنا أيضا ليست شيئا محددا فعله، لكنها ليست كذلك موقفه السياسي المعارض، بل هي  ً ً
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 على إعدام كل منتسب إلى 1980نص قانون صدر في تموز (انتماءه أو ما يعتقد به 
ًاإلخوان المسلمين، أيا يكن ما فعله أو لم يفعله ينفعه ُال شيء يجدي المعتقل هنا، وال ). ّ

يمكن أن يتعرض المعتقلون لتعذيب عشوائي يومي لسنين طويلة، العقدين . استسالم
األخيرين من القرن العشرين بكاملهما، دون أن يستطيع المعذب أن يستسلم وينهي 

التعذيب في معسكرات تعذيب . عذابه، ومع هامش عريض من التسامح بموت المعتقلين
ًنايا األسدي أيضا، من هذا الصنف الذي أرجح مثل سجن تدمر األسدي، في سجن صيد

ّأن يكون المقصود صنع ذاكرة ال تنسى، موجهة نحو ما يتجاوز المعذب نفسه نحو ردع 
جسد المعذب وكلماته هما بمثابة لوحة إعالن تخاطب من يراه كي . وترهيب السكان كلهم

  ً.يصير التماهي به ممتنعا
  

. ال يكون المعذبون مباشرة غير ضحاياها المباشرينالتعذيب بهذا المعنى عالقة سياسية، 
التي هي دولة اعتقال وتعذيب منذ قيامها " سورية األسد"هذا هو الحال على األقل في 

. مطلع سبعينات القرن العشرين، اقتضت أن تكون أجساد المحكومين مباحة لها بال حدود
 من قبل سوريين كثيرين في ًهنا هو تجاوز حدود المجتمع، مما كان محسوسا" البرنامج"

أواخر سبعينات القرن العشرين ومطلع ثمانيناته، قبل أن يجري تطبيع تجاوز الحدود، 
  ً.وتراجع استهوال أي انتهاك مهما يكن فادحا

  
لم نعرف في سورية . ًأتكلم على معسكرات تعذيب ألن هذا هو ما يجري هناك أساسا

نازية وروسيا الستالينية، ولم نعرف معسكرات عمل قسري مثلما عرفت ألمانيا ال
، يجري فيها تجميع كل الناس في منطقة ما قبل filtration camps معسكرات غربلة

االحتفاظ بمن تريد السلطات قتلهم أو تعذيبهم، مثلما فعلت روسيا في الشيشان في النصف 
سكرات لكن معسكرات التعذيب األسدية تقارب مع. الثاني من تسعينات القرن الماضي

سجن . القتل النازية من حيث أن تركيز السجناء فيها قد يمهد لقتلهم الفوري أو بعد حين
سجن تدمر في العقدين األخيرين من . صيدنايا هو معسكر اعتقال ومعسكر قتل في آن

  .القرن الماضي مثله
  

نا، وفي الحالين هناك استمرار بين جهاز االعتقال والتعذيب التحقيقي، المفرط الحد ه
وبين معسكر التعذيب الذي يقضي فيه المعتقلون سنوات قد تتجاوز العشرين، وهذا رغم 

التعذيب ال يتوقف بعد التحقيق، يستمر حتى موت المعتقلين أو . االنفصال المكاني بينهما
ّخروجهم بعد سنوات طويلة محطمين ُ.  

  
ّن يرجح أن يعدموا بعد لماذا يجري تعذيب وإذالل م: ُوالسؤال الذي يثار في هذه الحالة ُ

حين؟ هذه المفارقة استوقفت بعض دارسي الجينوسايد، ويبدو أن التعذيب في مثل هذه 
الحالة موجه نحو الجالدين، يروم إشراكهم في االنفصال التام عن المعذبين والتماهي 

 التشريط المناسب لمن يقومون باإلذالل كي يستطيعوا"الغرض المرجح هو . التام بالقاتل
ً، حسب فرانز شتانغل الذي كان آمرا لمعسكري اعتقال سوبيبور "القيام بما يفعلون

االغتصاب أثناء "وتربلنكا النازيين، على ما أوردت إيفا فوغلمان في بحث لها عن 
 Rape: Weapon of War and في كتاب" (انكشافات ودوافع: الهولوكوست النازي

Genocideأي أن ). 25، ص 2012روث، . ، من تحرير كارول رتنر وجون ك
ِّالغرض هو ضمان تحول القائمين بالتعذيب إلى محض معذبين، اختصاصيي تعذيب، 
ُأكفاء في التعذيب يستنفدون فيه وال يجيدون غيره، ما يشدهم إلى من يوفر لهم األجساد 

وتنسب فوغلمان إلى بريمو ليفي قوله في شرح الشيء . الالزمة للقيام بما هم أهل له
قبل قتلهم من أجل تخفيف الشعر بالذنب عند ] ّالمعذبين[يجب الحط من شأنهم : "فسهن

ّعالقة التعذيب ال تقتصر بالتالي على تفريغ المعذب من ذاتيته، ).الصفحة نفسها" (القاتل َ ُ
ًبل هي تفرغ الجالد أيضا، تجعل منه قوة جلد وتعذيب ال أكثر ِّ ُ.  

  
ًا للقوة وجسارة القلب، مما ال يقدر عليه رجال على أن التعذيب يمكن أن يكون إثبات

كما كان يقال لنا، نحن المعتقلون اليساريون في سجن تدمر عام " طنطات"مخنثون أو 
ًوإن يكونوا عزال وال حول لهم، (إنه فعل رجولة، انتصار على رجال آخرين . 1996 ّ ُ

 الطرف القوي المنتصر ، وانتماء إلى)ًوهو ما يقول شيئا عن انحطاط آلة الحكم األسدية
وهو ما يلقى . جرائمه/يجرم من يواجهه وعليه أن يدفع ثمن أخطائه/ًحتما، الذي يخطئ

ُّالتعزيز من معذبين آخرين يروون بطوالتهم ويتداولون النكت عن رعب المعذبين وتفلت  َ ّ ّ ِ ُ
: لعامةًأجسادهم منهم، فضال عما يلقونه من مكافآت وترقيات وتقدير من وكالة التعذيب ا

  .الدولة
  

ِّالمعذب، والمعذب المباشر، ووكالة التعذيب: وفي كل حال التعذيب عالقة ثالثية ويبقى . َّ
ما تقدمت اإلشارة إليه من كون التعذيب عالقة سياسية تستهدف عموم السكان هو 

  .كدولة تعذيب" سورية األسد"الجوهري في تصوري، وهو ما يسوغ الكالم على 
  

هو التعذيب اإلبادي، إذا جاز التعبير، حيث يقتل المعذبون بالجملة وهناك ضرب ثالث 
ويوضعون في شروط من الجوع والمرض واالزدحام والرعب واإلذالل وتلوث الهواء 

تقوم بالتعذيب اإلبادي آلة . في زنازين خانقة كريهة الرائحة، تجعل من الموت راحة

تل ونقل المقتولين ودفنهم في مقابر تعذيبية تجمع بين أنشطة االعتقال والتعذيب والق
. ًجماعية غير معلومة المواقع، فضال عن التوثيق ورفع المعلومات إلى جهات أعلى

َوتشمل اآللة اإلبادية فروعا أمنية ومشافي وسجونا مستحدثة أو أقدم، وهي جزء من  ُ ً ً
ل يندرجان هنا صار التحقيق واإلذال. 2011التحول اإلبادي للنظام بعد الثورة في ربيع 

في . وجريمة المعذب هنا هي ما يكونه، وليست ما يعتقده أو ما فعله. في إبادة تتجاوزهما
  .حاالت كثيرة يكفي انحداره من منطقة ثائرة حتى يكون يعتقل ويعذب، وربما يقتل

  
ومن خصائص التعذيب اإلبادي أنه منظم ومستمر، وال يترك لقرار وكاالت التعذيب 

 على األرجح توجيهات بالعمل بكل الطرق على إبادة الثائرين والمشتبه لديها. المباشرة
وترقيم جثث الضحايا وتصويرها . ًبهم، ويبدو أنها تحوز تفويضا بأال تقف عند حد

 شخص كان 2013 ألف سورية سربها عام 55(وتوثيقها، مثلما نعلم من تقرير سيزار 
  :لى صناعة قتل منظمةيؤشر ع) يصور الجثث المرقمة بأمر من جهات عليا

 https://www.hrw.org/news/2015/12/16/syria-stories-behind-
photos-killed-detainees 

  :وكذلك
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/01/they-were-
torturing-to-kill-inside-syrias-death-machine-caesar، 

  نس لو كيزنوهنا رابط لكتاب عن عملية سيزار، لغارا
 https://www.wiley.com/en-
us/Operation+Caesar%3A+At+the+Heart+of+the+Syrian+Death+
Machine-p-9781509528158 

  
وبينما يتجاوز التعذيب التحقيقي حدود المعذب والتعذيب اإلذاللي حدود المجتمع فإن 

هذا التعذيب . سانيالتعذيب اإلبادي يتجاوز حدود اإلنسانية، ويخرج عن المقياس اإلن
ّجزء من مركب إبادي، هو ما يسمى الجينوسايد عادة ُفإذا كان كل شيء ممكنا في . ُ

معسكر االعتقال، على ما قالت حنة آرندت من وجهة نظر المعتقلين، فإن الوجه اآلخر 
انتهاك . للمعسكر هو الحرية الكاملة لدولة اإلبادة، توسعها في التعذيب والقتل دون حدود

  .ّد المعتقلين يقتضي أال يكون لوكالة االعتقال والقتل أي حدودحدو
  

ولعل من المناسب في هذا المقام استحضار التمييز الذي أقامته سامنثا فلسياتوري بين 
تقول الباحثة اإليطالية إن الموت في الحالة . الموت تحت التعذيب والموت بالتعذيب

من أطروحة (ه المقصود في الحالة الثانية األولى أثر جانبي للتعذيب، بينما هو نتاج
  ماستر لها بعنوان

 International Crimes in Syria: Options for Accountability and 
Prosecution ،2016) 

التعذيب في هذه الحالة الثانية هو منهج للقتل، مثل المجازر والقصف بالبراميل   .
في . ًت التعذيب ال يقتضي اإلبادة حتماالقتل تح. والسارين، يجمعها مستمر هو اإلبادة

عهد بشار األسد جرى التحول من التعذيب اإلذاللي في عهد أبيه إلى التعذيب اإلبادي في 
كان هناك تعذيب إبادي قطاعي . عهده، ومن الموت تحت التعذيب إلى الموت بالتعذيب

ًيبا إباديا ، صار تعذ)1982سحن تدمر، والمذابح، بخاصة مبحة حماه (في عهد األب  ً
اقترنت اإلبادية باإلفالت المضمون من العقاب على ما تكرس منذ . ًمعمما في عهد االبن

  بين الروس واألميركيين، وبإلهام إسرائيلي (2013الصفقة الكيماوية في أيلول 
https://www.nytimes.com/2015/06/16/world/middleeast/israeli-
helped-inspire-us-russia-weapons-deal-with-assad-memoir-
says.html?_r=0 

 قتل محكوميه بوسائل  وتقضي الصفقة بنزع سالح النظام الكيماوي، دون أي تحفظ على
هناك بعد دولي قوي لإلبادة ). ًأخرى، بل حتى بالكيماوي نفسه كما تبين مرارا بعد ذلك

ِالسورية، قد ال يكون له نظير سابق، وقد يظهر تقص مدقق  ّّ ُ ٍ ِ أنه وثيق الصلة ُ
  باإلسالموفوبيا الصاعدة بوصفها الشكل األبرز للعنصرية في عالم اليوم

(Ghassan Hage: Is Racism an Environmental Threat?) 
  

وفي أشكاله الثالثة يحطم التعذيب اللغة التي يعي المعذب نفسه ويعبر عن نفسه من 
الحيوانات حين نختزل إلى أجساد يحل محلها الصراخ، وهو مشترك بيننا وبين . خاللها
بيان اللغة مرتبط بمسافة مصانة بيننا وبين من نكلم، بتكامل جسدنا وتباينه عمن . متألمة

ال نستطيع أن نتكلم بينما هناك من يحاول . ًنخاطب، وهو مشروط تاليا بغياب التعذيب
اء تعذيبه، أو حتى بعد ًوقد يفقد المعذب الكالم نهائيا، حتى بعد انته. اقتحام أجسادنا بعنف
  .ًينسحب إلى داخل نفسه صامتا، وربما يفقد حتى الكالم مع نفسه: خروجه من المعتقل

  
  
  

ُليس هناك تعذيب ليس مذال، وإن لم يكن كل تعذيب إذالليا بالداللة االصطالحية للتعبير،  ً ُ
هو أنه تعذيب ما يجعل االغتصاب أشنع الجرائم . لكن االغتصاب هو اإلذالل المحض
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ُتجد المغتصبة نفسها في وضع من انتهاك حدودها . يرتدي قناع العالقة األكثر حيميمة
سبق أن اقترن، إن كانت لها حياة عشقية وجنسية سابقة، بإزالتها الحدود بينها وبين 
شريكها، وإن لم تكن لها حياة جنسية اقترن بما تتخيله من اتحادها دون حدود وحواجز 

ُفي االغتصاب تنتهك حدودها، ويفلت جسدها منها ليس دون . و شريكةمع شريك أ
. ًرضاها ودون مبادرتها فقط، وإنما غصبا عنها، وتجد نفسها في وضع انكشاف أقصى

بصيغة تذكر بجان آمري، المثقف اليهودي البلجيكي الناجي من الهولوكست، الذي يقول 
  تتسبب بتحطم الثقة بالعالمعن تجربته الشخصية إن أول لطمة أثناء التعذيب 

 (At the Mind’s-limit-, 1980) 
  لمانون لوازو" الصرخة المخنوقة"فيلم  تقول نور، وهي مغتصبة سورية من درعا في

https://www.youtube.com/watch?v=9CYQq9cW4nM 
االنهيار هو تداعي ". أول طرف إيد انمدت ولمست جسمي حسيت في شي عم ينهار"

وبما يتجاوز زوال الحدود إلى تعدد كيانات المرأة وحدودها، . ن إلى الداخلالحدود، وإ
فكري مو لجسمي، وجسمي مو لروحي، (...) كنت خايفة : "وتبعثرها، تضيف نور
في شي عم ينفصل . فكري بعالم آخر. بين إدين وحوش] بمكان[روحي بمكان وجسمي 

كأنما ". غادرت جسميفكري وذكرياتي وروحي . كل شي انفصل عن بعض. بجسدي
ًتحمي شيئا من ذاتيتها، ) فكر وروح وذكريات، وجسم(عبر انفصالها إلى كيانات متعددة 
ُتبقى شيئا من داخلها غير مستباح ً.  

  
يكشف االغتصاب أكثر من التعذيب جوهر هذا األخير كانتهاك لحدود المعذب ومحاولة 

ّللدخول في كيانه، بقدر ما أن تصور التعذيب كانته ُاك للحدود يضيء حقيقة االغتصاب َ
وبقدر ما إن تعذيب الرجال فعل رجولة في عين الجالد كما تقدم، فإن . ًكتعذيب أساسا

الفحولة هي الوجه الجنسي للرجولة، التي هي الوجه . اغتصاب النساء فعل فحولة
لكننا حيال رجولة وفحولة . االجتماعي العام لكفاءات الرجل الناضج الشجاع القوي

ّمنحطتين، فمن يجري تعذيبهم هم عزل غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم، ومن يجري  ُ
  .ُاغتصابهن هن نساء معتقالت ومرتاعات

  
عبر الدخول العنيف والقسري في جسم المغتصبة يضع الجالد يده على داخلها، على 

لك الرجل، أعز ما تملك المرأة هو ذاته أعز ما يم". فكرها وذكرياتها وروحها"ذاتها، 
، الذاتية، وهذه تتحطم أو تتشظى حين تتعرض لالغتصاب، "الفكر والذكريات والروح"

  .ُوحين يقتحم داخلها من طرف خارج معاد قوي
  

ُوعن تفكك مماثل تتكلم السيدة فوزية حسين الخلف من الحولة ٍ لما اغتصبني كنت بدنيا : "ُّ
َلعلها في أحدى الدنييْين ظ". صرت بدنيا تانية لت سيدة نفسها، وأن كانت مستباحة في ُّ

الفتاة اغتصبت وقتلت في مذبحة . فوزية حاولت افتداء ابنتها دون جدوى. أخراهما
  ً.أبوها قتل أيضا. 2012الحولة، أيار 

  
ِّوضع المغتصبة مثل وضع المعذب أو المعذبة، جسدها مباح للمعذبين، لكن االغتصاب  َّ َُّ َ

ّيتجاوز ذلك إلى انتزاع متَخي هذا . ل إزالة الحدود مع الحبيب على يد العدو ولمصلحتهُ
ّمحو انتهاكي للحدود، يشيء المغتصبة أو المغتصب ويسلبها كيانها وكيانه ُ ٌ.  

  
ُّاالغتصاب أوال فعل تملك َ َالمرأة تمتلك، وليس لها مثلما ليس لألشياء رأي في كيفية : ً ُ

 الجسدي الحميم، داخلها، ال يبقى لها حين يقتحم المغتصب بالقوة مجال المرأة. استخدامها
هي ذاتها تترك جسدها، تنفصل عنه إلى . ً، تصير شيئا"روح وفكر وذكريات"داخل، 

تحاول على هذا النحو أن ال . كما قالت فوزية" دنيا تانية"مثلما قالت نور، و" عالم آخر"
 الجالد من احتالل َّ، ذاتها، مثلما يحاول المعذب أن يمنع"أعز ما تملك"ِيأخذ المغتصب 

  .داخله
  

االغتصاب كمزيج من . لكن الجالد يريد امرأة بال ذاتية، بال حرية وقرار واختيار
اإلخضاع والجنس يستثير في مخيلة المغتصب فانتازم المرأة المملوكة، العبدة، التي ال 

ًعبر اغتصاب امرأة في وضع يضمن له تفوقا ساحقا في القوة . ينتظر منها اعتراف ً
ُليها يداري المغتصب أوجه قلقه الجنسي، على ما تقول إيفا فوغلمان في البحث نفسه ع

ُّ، فيقيس ذكورته ويطمئن عليها، دون أن يخشى عدم )19ص (الذي تقدمت اإلشارة إليه 
ال . اعتراف المغتصبة المحرومة من الكالم، ومن الحركة، وحتى من نظرات مزدرية

نحن حيال . حريتها إلى هذا القدر، امرأة لم تفقد ذاتيتهايستطيع تحمل امرأة لم تجرد من 
اقتران قتل الرجال في تاريخ اإلبادات . ًعالقة هنا أيضا، عالقة مضادة، تدميرية-ال

يدفع إلى التفكير باالغتصاب ) سربرنتشا مثال حديث، وبعدها دارفور(باغتصاب النساء 
ِّكضرب من القتل أو مكمل له ّالرجال يعذبون و. ُ يقتلون ألنهم منافسون على النساء ومن ُ

  .أجل االستئثار بهن من قبل القتلة
  

إنه إظهار من المسيطر، وصاحب السلطة والكلمة، والنظرة، : ًاالغتصاب فعل قوة أيضا
ومن المسيطر عليها والخاضعة، الصامتة المكسورة العين، من الفحل ومن الجارية، من 

ُحين يقول رابع مغتصبي نور ". دنيا ثانية"لى يحتل الجسد، ومن تخرج منه الجئة إ

ُبينما كانت هي تنزف بغزارة يضمر أنه ال كيان لها، أن نزف ! ِّكمل، ما بيأثر: لخامسهم
  .دمها ال يحول بينه وبين انتهاك حدودها النازفة، أن حياتها بالكاد تلزم من أجل اغتصابها

  
للسيد الحق في اغتصاب عبدته أو : عبودية/ ومزيج السلطة والتملك يصنع عالقة سيادة

الفرق بين السيد األسدي والسيد الداعشي هو الفرق بين نظامين للعبودية . عبداته
ِلالغتصاب يشرعه بعبارة فالسياتوري، في نظام داعش تكون " الهوت"فوق . الجنسية ُ

لكل سيد عبدة أو عبدات، يغتصبهن وقت يشاء، ويبيعهن حين يشاء، فيما العبودية 
ألسدية غير مقننة، وقد تبيح المرأة لخمسة مغتصبين أو أكثر مثلما جرى لنور، أو تقسم ا

تعذيب في النهار واغتصاب في الليل، كما قالت مريم خليف : يوم الجالدين إلى قسمين
  .في الفيلم

  
وقتلت (ًلكن داعش أقامت سوقا للسبايا من النساء اإليزيديات، أي للنخاسة الجنسية 

ًسن الحرب، ما يشكل مثاال مخبريا للجينوسايدالرجال في  وكان يحصل أن تباع المرأة ). ً
فيما اقتصرت أسواق . مرات في هذا السوق الذي نظم الدواعش أسعار النساء فيه

ًاألسديين على منهوبات التعفيش، وإن ابتكرت لها اسما إباديا   .سوق السنة: ً
  

َصب، المغتصبة، وكالة االغتصاب التي تريد المغت. ًوالعالقة هنا أيضا ثالثية أو رباعية ِ
َضمان والء ال ينعكس من المغتصب لها، ثم جماعة المغتصبة ومجتمعها ككل، المراد  ِ ٍ

في بلد مجاور لسورية، [أنا وحيدة، أنا هون : "مريم خليف تقول. احتالله وتحطيم ذاتيته
" ّقلعتها"، وأمها بسبب االغتصاب طلقها زوجها". ما لي حدا] غير مسمى في الفيلم

العزل والوحدة، إن لم يكن القتل كما يبدو أن والد ). ُربما لحمايتها، كما تلمح هي ذاتها(
تسهل البطريريكية . ألوى، وهي مغتصبة من درعا، هو المراد من قبل وكالة االغتصاب

ألوى العذراء تعرضت لقتل مضاعف حين . التي تختزل ذاتية المرأة في جسدها عملها
  .صبها األسديون، وقتلها أبوهااغت

  
ًبعد وجهي السيادة، التملك والسيطرة، االغتصاب ليس فعال جنسيا حتى في المقام  ً

ًهذا جوهريا فعل حميمي، قد ال يكون مرضيا للمرأة، وللرجل، كما يشيع الحال . األخير ًُ
تحت إلحاح في مجتمعاتنا في إطار الحياة الزوجية أو الغرامية، وقد تضطر المرأة إليه 

أو حتى إرغام الشريك، لكن االغتصاب ليس مجرد إرغام على ممارسة الجنس، بل هو 
ًفعل استباحة، مجرد كليا من الحميمية، ويشيع أن تتعرض المغتصبة فيه النتهاك متكرر  ُ

هذا جرى في البوسنة على يد الجيش والميلشيات الصربية، ومثلما جرى . من كثيرين
 رواندا على يد الجيش وميلشيا األنتراهامفي المكونة من الهوتو، لنساء من التوتسي في

  . وفي دارفور على يد ميليشات الجانجاويد العربية
  

هذه كلها أمثلة على الجينوسايد، يندرج ضمنها ما يجرى في السجون األسدية، حسبما 
االغتصاب سالح حرب شائع، عرفته ". الصرخة المخنوقة"روت المغتصبات في 

ُمليات إبادة أخرى، استخدمت النساء فيه للجنس، كما لخدمة محاربين حطموا حروب وع
إباحة المغتصبة تتجاوز اإلرغام الجنسي في وضع . مجتمعاتهن وربما قتلو أسرهن

ويبدو أن . ُمخيف لها، يتعداه إلى شراكة مغتصبين في انتهاك حدود المغتصبة واحتاللها
 ويضمن والءهم لبعضهم، بقدر ما هو يستهدف هذا يخلق رابطة جمعية بين المغتصبين،

  .ُتحطيم مجتمع المغتصبات
  

هنا ليس ثمة . يظهر التكوين اإلبادي لالغتصاب في اغتصاب الرجال أكثر من النساء
تظهر اإلبادة في . اختبار لذكورته الشخصية يمارسها رجل في الشروط األنسب له

اك رواية شخصية واحدة على األقل وهن. ًصورة أشد عريا عند اغتصاب الرجال بأدوات
ّ، ومشهد مصور النتهاك ولد بالعصا أدرجه أسامة دمحم في )شهادة مازن حمادة(عن ذلك  ُ ٌ

ًيظهر إعالن السلطة والملكية هنا عاريا، منفصال تماما عن تمتع ". ماء الفضة"فيلم  ً ً
لد أو يمكن تصور تمتع المغتصب باغتصاب و. المغتصب الجنسي أو اختبار ذكورته

ُرجل، لكن ليس هناك روايات شخصية في هذا الشأن، والمتاح منها يحيل إلى التحطيم 
هذا المسلك . ًوال يحيل إلى غيرهما إجبار معتقلين على انتهاك بعضهم جنسيا. والقتل

ًالذي يتحدى الفهم كان مفتوحا على اإلبادة الفيزيائية للمعتقلين كما أظهر تقرير منظمة 
  2017، المسلخ البشري، عن سجن صيدنايا في شباط العفو الدولية

https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/5415/2017/en/. 
وما يقوله بريمو ليفي عن الحط من المعتقلين قبل قتلهم لتقليل شعور القتلة بالذنب قد  

  .يكون في مكانه هنا
  

ده وكالة اغتصاب عامة من حيث هو موجه نحو تدمير الجماعات، ومن حيث أنه تتعه
التعذيب اإلبادي واغتصاب . هي الدولة، االغتصاب فعل إبادة يندرج ضمن الجينوسايد

النساء وجهان متكامالن لإلبادة من حيث أن قطع نسل المرأة المغتصبة، وهو ما يتواتر 
. أن يترتب على االغتصاب، يسهم، مع قتل الرجال، في تدمير الجماعة المعنية

عل قتل آجل، موجه نحو تعطيل فاعلية النساء اإلنجابية، أي منع الجماعة االغتصاب ف
  ً.من إعادة إنتاج ذاتها بيولوجيا
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  نحب بأجسادنا،. يجمع بين الحب والتعذيب واالغتصاب مركزية الجسد البشري
نا في وتنتهك أجساد. ًونتعرض للتعذيب ألن لنا أجسادا تتألم، ونقتل بأن تحطم أجسادنا

ًاالغتصاب الذي يمس مساسا خطيرا بقدرتنا على الحب، وعلى الجنس وعلى اإلنجاب ً .
ًوما قد نسميه اإلبادة هو تحطيم جماعي لألجساد، يأخذ أشكاال متنوعة تضاف إلى 
ًالتعذيب واالغتصاب، منها الحصار والموت جوعا، ومنها القصف بالغازات السامة 

  .ليات اإلعدام في السجون والمقرات األمنيةوالبراميل المتفجرة، ومنها عم
  

دولة التعذيب من الصنف الذي نعرفه في سورية منذ نصف قرن هي سلطة مباشرة على 
" احتكار العنف الشرعي"ُاألجساد، تنزع ملكيتها من أصحابها وتبيحها لمديري وكالة 

قة اشتقاقية بين األبد في العربية عال". إلى األبد"التي ال تتطلع إلى غير البقاء في الحكم 
سياسة األبد، واستعير التعبير من تيموثي . ًواإلبادة، فال يكون ذاك ممكنا دون هذه

  .سنايدر، هي اإلبادة
  

لم يكتب التاريخ السياسي ألجساد السوريين، ولم يفكر في معنى إباحة األجساد على تلك 
اللباس "ميه اإلسالميون يحدث أن يجري نقاش حول الحجاب، وما يس. األنحاء المختلفة

ً، في أشكاله التي تحجب شعر المرأة، أو وجهها وجسدها كله، وصوال إلى "الشرعي
ًوال يخفق أحد تقريبا في إيراد مفارقة أن النساء المدينيات . منعها من الخرج من البيت

في الجامعة والوظيفة والشارع كن سافرات الوجوه واألسماء، في خمسينات القرن 
وبينما يصعب أال نرى . ن وستيناته وبعض سبعيناته، فيما أكثرهن محجبات اليومالعشري

االقتران التاريخي بين تطور النزعات التعذيبية للدولة وبين حجب النساء في سورية 
فإنه ليس هناك دراسات جدية تنظر في هذه ") الشرق األوسط"وعلى نطاق أوسع في (

ًانطباعيا إنه ال يتحتم أن تكون العالقة سببية ومباشرة وفي غيابها قد يمكن القول . العالقة
بين الحجاب والتحكم العائلي بالجسد، األنثوي بخاصة، وبين التعذيب واالغتصاب، إال 
ُّأن تزامن األشكال المجنونة من التدين وحجب األجساد مع األشكال المجنونة من الحكم 

المرأة آخر حصون سلطة آباء وإخوة صار التحكم بجسد . وانتهاك األجساد ال جدال فيه
التدين ضروري من أجل السيطرة على . فقدوا السلطة على أنفسهم في الفضاءات العامة

  .)وعلى الزوجة واألبناء(البنات 
  

أكرر أن العالقة قد ال تكون سببية ومباشرة، لكن ال يمكن إال مالحظة االقتران بين 
شرين والحجاب الذي يغطي شعر المرأة، وبين التعذيب اإلذاللي في ثمانينات القرن الع

 واللباس األسود الفضفاض الذي يحجب الشعر 2011التعذيب اإلبادي في سنوات ما بعد 
هناك مقاومة في االحالين من النساء تعمل على تقليص مساحة . والوجه وجسم المرأة كله

وإسالمية عدمية دولة التعذيب واالغتصاب، : ًالحجاب، لكنها تواجه عدوين ال واحدا
مريم خليف وفوزية حسين تظهران . ال تغيب مقاومات متنوعة مع ذلك. تسلطية

باسميهما ووجهيهما رغم غطاء الرأس، لتقوال إنهما اغتصبتا ولترويا جوانب من القصة 
ُهذا مثال بطولي في المقاومة، جدير بأن يسجل ويحتفى به في تاريخ كفاح . الموجعة

  .وم السوريينالنساء السوريات وعم
  

ًأيا يكن األمر، فإنه من غير المتصور الخروج من أحد وجهي سياسة الجسد، التعذيب 
تجاوز حدود األجساد والمجتمع واإلنسانية هو منهج . ًوالحجاب، دون الخروج منهما معا

وضع حدود هنا، أي للدولة، ومنع تجاوز . حكم يرفض أن تكون له هو ذاته أي حدود
ي لألفراد والمجتمع واإلنسانية، هو ما يعطي كفاح السوريين معناه الحدود هناك، ا

يجب أن نأمن على أجسادنا فال نعذب وال نغتصب، أن تصان كرامة أجسادنا، كي . ومداه
يجب أال تكون أجسادنا . تستطيع من وجه آخر أن تخترق الحجاب وتنال االعتراف العام

ويجب أن نستطيع الحداد . ون لها قرارمهددة بالتفتت كي تستطيع التصرف موحدة ويك
  .ًكي نبقى مجتمعا، ونتيح للماضي أن يمضي

   أن يصير لنا تاريخ ونخرج من األبد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  إلى الشوارع بعد أن عسر الجلوس إلى طاولة التفاوض، وباء البحث خرجت الجموع

وبنقل الصراع من . حلما صعب المنال» التعايش«ار عن المخارج والحيل بالفشل، وص
ّالفضاء الداخلي إلى الفضاء الخارجي تتغير قواعد اللعبة السي ّ ّاسية فيتحلل الالعبون من ّ

ّضوابط العمل داخل البرلمان، وما يمليه القانون الداخلي من أوامر ومحاسبة ومراقبة 
وغيرها من المعايير التي فرضتها الديمقراطية والمجتمع والمنظومة األخالقية أو 

ّوإذا علمنا أن الشارع في المتخيل الذكوري فضاء للتدافع الجسدي وحس... الدينية ّ م ّ
ّالمعارك بين الرجال ووضع كل واحد في مكانه الحقيقي فهمنا لم تم استدراج الخصم إلى  ّ ّ

ّالمادي والحسم جيب السيف هيا قابلني إذ يميز / ّالشارع الذي يعد فضاء لالختبار البالغي ّ
الغفل، /الضعيف، الداهية/ّبين القوي) وهم عادة رجال(ّالحضور المتابع للمشهد الفرجوي

ويثني على صالبة هذا الطرف ومهارته ويصم اآلخر بالوهن ... المبتدئ/الخبير
  ...والجبن

 
ّلقد نزل منظرو التدافع في إطار السنن اإللهية أو البشرية، وربطوا بين المدافعة و  ّ ّ
المداولة والتمكين والغلبة والسلطة واعتبروا تدافع الناس بعضهم ببعض شكال من أشكال 

ّالشر، الحق/ فسطاط الخيرّالفرز وفض الصراع بين ّأما أصناف ... الكفر/الباطل، اإليمان/ّ
ّالتدافع فهي متعددة إذ نجد التدافع عبر فن القول والخطابة والمناظرة 

...) 2011(والتدافع اإلعالمي ....) 2012(والتدافع االقتصادي ) 2011...(واالحتجاج
ّطلب التدافع تعبئة األنصار وحشد ويت. فضال عن التدافع بالسالح) 2021(والتدافع باليد 

ّيناصرون أهل الحق حتى ال يتهموا بأنهم أهل » أولياء بعض«اإلخوان واألخوات فهم  ّ
وتكمن غاية التدافع في حفظ . ّالقعود إضافة إلى المثابرة والصبر والقدرة على التحمل

 ال يسود الدنيا من الفساد وحماية الدين والمصالح وتطهير األرض من الفاسدين حتى
  .الخبيث

 
ّوبالرغم من تفصيل المنظرين القول في سنة التدافع ومنافعها فإنه لم يدر بخلدهم أن  ّ
ّمشاركة النساء في السياسة وسعي بعضهن إلى تحقيق الزعامة قد تطرح إشكالية غير 

ّفما العمل حين تكون المرأة مستقرة في الشارع ومستعدة للتدافع وال تعوزها. ّمفكر فيها ّ 
ّالوسائل واالستراتيجيات؟ وكيف يتم التعامل مع الجماهير التي جاءت تناصر، وفي 

  ؟.الصفوف األمامية نسوة متأهبات لفداء الزعيمة
 

ّإننا إزاء أنثنة الفضاء المخصص لحسم التدافع إذ ثمة زعيمة تصدر األوامر وتخطب  ّ ّ
ّوبما أن الخصوم ... ّوتحاجج وتراقب وتغني وتطلق الزغاريد وتتمايل فرحة مسرورة 

ّكل مكان ال يؤنث ال يعول عليه«ليسوا على مذهب ابن عربي  من » المدد«ّفإنهم طلبوا » ّ
ّوما هي إال سويعات حتى هبت ).والرسول أوصى بالجار(إخوانهم وخالنهم وجيرانهم  ّ

ّليتحول التدافع إلى تدافع جندري » للرجلة«القيادات واألنصار ورابض المنتصرون  ّ
وفي غمرة الدفاع عن الرجولة . ّ جسد صورا من العنف اللفظي والترهيب Liveل منقو

: ّالمطعونة في كبريائها تناسى القوم أن الرسول أوصى خيرا بالجار وقال أيضا
ًاستوصوا بالنساء خيرا« ُ َ على الميدان وهو ما استوجب » الرجلة«فأرادوا أن يثبتوا » ْ

وهكذا صار التدافع . ّن قوات األمن وعدد من األتباعتدخل الشرطة وهنا عاينا التدافع بي
  ...مولدا لسلسلة من المدافعات

 
ّوبما أن األمور وصلت إلى هذا الحد فعلينا أن نتساءل من المسؤول عن تحويل سنة  ّ
ّالتدافع إلى آلية للحسم بين الخصوم في مجال السياسة؟ ومن روج لفكرة الخروج 

خصمه فأبرز مدى شعبيته في الشارع وقدرته على االستعراضي للشارع؟ ومن راوغ 
ّدون أدنى إحساس بالخوف؟ وهل سيتوقف األمر عند هذا الحد أم أننا » يمشي ملكا«أن  ّ ّ

الناس «ّالثالثي المتنازع على السلطة؟ وبما أن : سنجد أنفسنا ذات يوم أمام صراع الديكة
ّفإننا نتوقع أن الخالفات ستعالج م» على دين ملوكهم ّ   .ن هنا فصاعدا من خالل آلية التدافعّ

 
ّبقي أن اشير إلى أنه يجوز لنا أن نحدد جغرافية التدافع وندرس تجلياتها وكلفتها  ّ

...) السياسي، الحزبي، العلمي(التدافع / فمناطق السلطة... االقتصادية واالجتماعية و
خير الدين باشا فعلى مقربة من شارع . تتجاور مع مناطق الترفيه والالعبون متعددون

ومونبليزيرمدينة الثقافة وفيها تكريم للنساء دعاني إليه وزير الثقافة بالنيابة ورئيس 
ّفإما تدافع وإما قرار في : ّالحكومة على وقع عرض موسيقي فرفضت قائلة  ّ

   البيت

 
 

 

 امال قرامي. د

 تونس
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 ّضغطت أمي بأصبعي اإلبهام والسبابة، على جانبي فم أخي الصغير ممسكة بذقنه. ءتها، كنت أرتجف من هول المشهدعالقة بأذيال عبا ّ.  
 

ّتأهب الرجل السمين وزم عباءته، تحسس الشيء األسود فوق رأسه ّ . انتصب بجلستة، كانت عضالت وجهه نشطة بشكل الفت، تتحرك بقسوة وتواتر. ّ
ّقرأ شيئا ما في سره . ّانحنى فجأة ومط رأسه إلى األمام بطريقة جعلته يشبه زرافة، أو هكذا تصورته. عام بات في فمه ونتنّبدا لي وكأنه يلم شتات ط ً

مال وجه أخي في الحال إلى زرقة مخيفة، الزمته . ثم بصق ملء الفم المفتوح بالقوة في حجر أمي. ّبعجالة، أو تظاهر بأنه يقرأ، أو ربما خيل لي
  .وال طريق العودةوالصراخ ط

 
في البيت، بقيت أرتعش من برد ال يشبه البرد، وأنا أتأمل رقصة أمي الطوطمية، كانت فرحة بمنجزها السحري وحسن تصرفها، راضية عن الرجل، اإلله السمين الذي رعى 

ّمحي بفرح باهت، عندما أمر بصبية صغار، يتصارعون ويمرحون في األنهر وحتى هذا اليوم، أرتعش من برد ال يشبه البرد، وتتعثر مال .ابنها بحفنة مجزية من لعابه اللزج
 .في ظني إنهم يحاولون جهدهم، االغتسال من بصاق قديم. المرهقة بمخلفات البشر

 
  .أوقدت أمي بضع شموع، وضعتها مع باقة ورد متواضعة قرب فتحة الميزاب

 
  .سأظل أبكي أهوالها كل عام. ّاليوم ذكرى رحيله الرابعة، تلك الفاجعة المؤلمة مازالت تقض مضجعي: حيرةقالت لجارتها الجديدة التي بانت عليها عالئم ال

 
  .ّال تجهدي نفسك وتجعلي من موته فاجعة لك، ردت الجارة باكتراث، نحن نموت كل يوم بأبشع الطرق

 
  .وفاجعة حياة. أنا ضجرة وأتألم، في بالي فاجعة أحياء..  بلوعة أم رؤومّأجابت أمي وهي تمسد الميزاب.. أنت في بالك فاجعة موت لم تشهدي أحداثها

 
وأشارت نحو دكة خرسانية وسط الرصيف، حيث كنت أجلس، على حافتها، .. فصولها األخرى نقلتها لي ابنتي داليا. لقد شهدت فصل الخاتمة، الجزء األكثر بشاعة ومرارة

  ..ّاقبة مشهد احتفاء أمي السنوي، وسماع روايتها المتكررةًوهذه عادتي كل عام، أن اتخذها مرصدا لمر
 

ًوبصق أحدهم في وجهها متصديا لتوسالتها ببطولة. كانت داليا قد تلقت هي األخرى ضربات طائشة بالعصي على مؤخرتها، الصطفافها معه ضدهم كانت وحيدة أمام حشد . ّ
 .ولم تتمكن من منعهم. ثائر للعب بأي شيء، أي شيء

 
ّ أمي دمعة حاولت الفرار بطرف كمها األيمن، وامرتني أن أفز عن الدكة وأجلب قطعة كارتون تضعها كمصد جهة الريح، كي تبقي على الشموع متقدةمسحت ّ ّ. 

 .ًهذا ما تقوله لي عادة عندما أسرع لها بما تريد.. عفارم حبيبي دالي
 . واالهتمامثم عادت واستغرقت في الحديث لجارتها التي أبدت بعض التعاطف

 
ًتصوري، حشد من األطفال انهالوا عليه بالعصي، فقؤوا عينه وحاولوا مع الثانية، تدافعوا بمرح لحشر قصبة مسننة األطراف في مؤخرته، أذاقوه ألوانا من العذاب ال يدري  ّ

ّالنسوة، أمهات الحشد، كن يثرثرن على عتبات بيوتهن، ويتأففن من هرج األطفال، ومواء القط المستغيث. نتمتعوا بكل ما فعلوه، تضاحكوا وسكروا فرحي. أسبابها ّ ّ.  
 

صعد السلم بمظهر يشي بخوار تام ولكن بطاقة خرافية، ربما أستمدها من رغبته . ًعندما دخل بيتي هربا من الغاب، كان قد بلغ به الفزع أقصاه بعد أن قطعوا ذيله بتوحش
ّاشتد رعبه وهو يقف على آخر سلمة ال يدري السبيل إلى خالص، كانت نظرته المأساوية، كشتيمة ممزوجة بعتاب مشوش، وأنا أحاول جهدي التقرب . ملحة في الخالصال ّ ّ ّ

  .ّمنه إلنقاذه، ثم انطلق فجأة كالصاروخ، لم يتردد بدخول فوهة الميزاب الواقع في الطرف اآلخر من السطح
 

  .ً يفضل االنتحار حشرا في ميزاب على مواجهة العالم والصبر على أناسه؟ أخذتها العبرة وهي تطرح السؤال بعفوية، لكنها ختمت غير آبهة بجوابما معنى أن
 
 .د األعزل بالمطلقإنه شهيد الميزاب بجدارة، الشهي. فضل في يومه الملحمي التعيس، أن ال يستدير ويرى بعينه المدماة، وجه آخر وحش حاول االقتراب منه..
 

بدت لي وكأنها عازمة على وضع ملف القط على طاولة اإلله الذي تعبد، والذي ظل مجهول الهوية بالنسبة لي . آخر مرة سمعت فيها هذه الرواية من أمي، كانت يوم رحيلها
ّفكرت كثيرا وقتذاك، في التسلل إلى طاولة اإلله الذي ال أعرف، أسحب من . حتى بعد رحيلها بين األكداس المهملة لملفات األهوال والفواجع؛ ملف القط األعزل وأضعه في ً

 .الواجهة، على قمة الكدس األكبر
  .ّكنت أتنمل وأنا أتخيل شكل ذلك اإلله الذي يستفتح ريق يومه العظيم بقط يستغيث

 
ّكما رسخ . ّشاعات كثيرة على أسرة االحتضار، ولكن ليس البشاعات التي اقترفوهاّرحيل أمي رسخ في بالي فكرة أن الطيبين ال يتغيرون طوال سنوات طيبتهم، ويتذكرون ب

  .أن الهجر الطويل الذي يتعايش معه الطيبون بعد توبيخ الطيبات، هو نوع من السذاجة المتبادلة" حسن تصرفاتها"توبيخ أبي المستمر لها بسبب 
 

وعائدات كل فعل على اآلخر ليس بالضرورة أن . ن تصرف لفاعله، وفعل الخير قد ال يكون حسن تصرف لفاعلهّظلت في رأسي تطن لعقود، فكرة أن فعل الشر قد يكون حس
 .فالشر والخير نسبيان، وكثرما يتبادالن المواقع في وعي الناس. والخير قد ينجب الكثير من الشرور. ثمة شرور تنجب الكثير من الخير. تكون من صنف الفعل

 
ّدما أمر بمرويات آلهة، بطقوس أمرت بها آلهة، بفروض أوجبتها آلهة، عندما أمس أي شيء مسته ريح إله تمس الحيوان أو تؤذيه، تتحرك عضالت وحتى هذا اليوم، عن ّّ ّ

ًوجهي بقسوة وتواتر، أجمع بكرم قل نظيره، شتات لعابي، وأتحسس شيئا ما أسود على رأس أبي، العالقة صورته بمسمار كبير نابت في رأسي ّ ّ، وأبصق ملء فم المروية، ّ
   أفواه حاشياتهم، وأرقص رقصة شفاءوملء أفواه اآللهة، وملء . الرواية أو الطقس
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 A few years ago, I read about an American dentist who asked 
one of his patients about his hobbies: 
"Reading," the patient replied. 
"What do you read these days ?"  
"About the State of Israel". 
"So you like reading short stories?" the dentist asked. 
 
I recalled this when I read reports that the Jerusalem Post criticized 
the BBC for a report on Jesus during its program "Heart and Soul, 
Black Jesus" on 18 December. The Israelis resented the presenter, 
Robert Beckford, saying that the Messiah was a "Palestinian". The 
Post claimed that the term "Palestine" was not used until about 100 
years after Christ, although historians confirm that it was used 
during the Greek occupation of the land in the 4th century BC. 
 
This is a small illustration of the fact that the Zionist narrative of 
the history of the land on which the occupying state of Israel was 
created, is incoherent and contradictory, and predicts the speed of 
its demise. For example, the Zionists and their supporters reject the 
Palestinian claim to historic Palestine from the Mediterranean Sea 
to the River Jordan, on the grounds that there was no such thing as 
"Palestine" on the regional map when the Zionist entity was 
established. They claim that the area was simply part of the 
Ottoman Empire, and that the name Palestine is a lie invented by 
the Arabs; even the term "Palestinian" is rejected.  
 
Despite the well-known claim by former Prime Minister Golda 
Meir that, "There is no such thing as Palestinians", she and other 
Zionist leaders used the term "Palestine" in their official documents 
or media statements. 

How, then, did the modern Zionist narrative arise? Political 
Zionism arose in the late 19th and early 20th centuries as a way to 
solve "the Jewish problem" in Europe. History records that Jews 
were persecuted, tortured and displaced in most European 
countries over many centuries, not just by Nazi Germany in the 
1930s and 1940s. 
 
In 1215 AD, for example, the Fourth Council of the Lateran was 
called by Pope Innocent III, during which the Catholic Church 
made important decisions to stop "suspicious" Jewish activities. 
Ten years earlier, the pope had ordered that Jews should wear 
badges to distinguish them from other citizens. 
 
King Edward I expelled the Jews from England in 1290, giving 
them three months to leave. England was the first European 
country to expel Jews in such a way. Expulsion was repeated in 
France in 1306, after the French attacked Jewish neighborhoods 
and destroyed synagogues and schools. The same happened in 
Spain during the Inquisition, in Tsarist Russia, and in the lands now 
known as Austria, the Czech Republic, the Netherlands and Italy. 
The same happened in what is now Germany at the end of the 14th 
century, centuries before the Holocaust. At the root of this lies what 
the rulers of the day believed was the role of the Jews in sabotaging 
the societies in which they lived. 
 
It is often overlooked that that the Jews who fled persecution in 
Europe either headed east to the Ottoman Empire, or south across 
the Mediterranean to the countries of North Africa and Egypt. In 
both areas, they were welcomed and given refuge by the Muslim 
rulers and communities. Some went on to hold senior official 
positions there. 
 
The so-called "Jewish problem", therefore, was a specifically 
European problem, which is why the father of modern Zionism, 
Theodor Herzl, wrote The Jewish State with the aim of settling 
Jews out of Europe. And why he turned to the anti-Semitic 
governments of Europe for help in establishing a "national home" 
for the Jews; their objective of ridding themselves of their Jewish 
citizens was the same as Herzl's. 
 
This was opposed by the majority of Jews at the time, especially 
the rabbis, for religious reasons; the establishment of a Jewish state 
meant, for them, the Second Coming of Jesus and the end of the 
Jews. It would also mean that the removal of the Jews from the 
countries of their birth to this new "homeland" would transform the 
Jewish religion into a nationalist enterprise with a political base. 
 
Nevertheless, this option prevailed among Jewish community 
leaders, and the search was on for a location for the "national 
home".  
 
Palestine was by no means the first choice: parts 
of Uganda, Argentina and Alaska were offered 
and considered, even southern Morocco, given 
the presence of a large Jewish community with a 
good relationship with the king. Palestine was 
eventually chosen in order to utilize the strong 
pull that Jerusalem had, and still has, for religious 
Jews.  
 
Thus, Jews around the world were lobbied to give up their settled 
life as citizens of numerous states with rights to education, trade, 
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art and culture, and travel to an unknown future, based on dreams 
and romantic promises. The "return" to the "Promised Land" was 
sold to them as part of their religion, which would not be complete 
otherwise. 
 
To reinforce this myth, they began to create stories about the 
Jewish presence in Palestine. Archaeologists were dispatched to 
find evidence of an ancient Jewish presence in order to prove their 
right to the land. To this day, such evidence has not been found, 
leaving only their myths to cement the "Biblical" claims.  
 
This has been confirmed by many international institutions, 
including UNICEF (hence Israeli and American animosity towards 
the organization), so the Zionists resorted to planting fake evidence 
with Biblical symbols at archaeological locations in Palestine, 
especially in and around religious sites. 
 
Imagine for the sake of argument that the early Zionists had opted 
for land in one of the other countries and Jews from all over the 
world had migrated there.  
 
Would the Zionist leadership have invented stories and myths to 
justify their presence in the new "homeland"? Of course not, 
because the religious element in the narrative is central, with its 
metaphysical dimensions and the power to influence individuals to 
uproot themselves from their roots. Moreover, this mass migration 
fits in with the Evangelical Christians — who are influential 
Zionists, particularly in the US — and the "ingathering of the exiles 
[Jews]" upon which the Second Coming is conditional. 
 
This Christian influence in America has been evident for decades, 
and is what drove US President Donald Trump to give so much to 
the current Israeli government, such as moving the US Embassy to 
Jerusalem. All US presidents back Israel to the hilt in order to get 
electoral support from Evangelical Christians, even though some 
Israelis warn that this jeopardizes the future of the state. 
 
The European leaders who backed Zionism in the early twentieth 
century did so not only to solve their "Jewish problem", but also to 
have a "rampart of Europe against Asia, an outpost of civilization 
as opposed to barbarism". Hence, the Zionists have had to invent a 
religious/historical narrative to disguise the fact that the creation of 
the state of Israel was, in fact, a colonial enterprise. Such is the 
desperate need for this narrative to dominate, that a huge amount of 
resources and effort have been dedicated to producing, 
disseminating and maintaining it. 
 
In the end, though, Israel will be a short story, unable to withstand 
the truth, not least because Zionists expose their own contradictions 
in their statements and writings. If there is a "Jewish problem" — a 
claim which is disputed by the many non-Zionist Jews who are very 
much at home in the countries of their birth — it should not be 
"solved" at the expense of we Palestinians and our children's 
future. 
 
Homelands are not built on myths, nor are they created with birth 
certificates written by force in the corridors of the United Nations. 
They depend on facts and axioms like the sun needing no evidence 
of its existence, for it is the evidence. That is what grants 
legitimacy for anyone to live where they were born after 
generations before them, not a distorted narrative that has no basis 
in reality  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الشعرإلى  
 أمشط الدخان الذي سقط على كتفي

 أعدل ياقة قميص تبقت من حكايات المساء الدافئة
 أعطني الناي وغني"

 "فالغناء سر الوجود
 هل كانت فيروز محقة؟ وهل ما تبقى لي تبقى؟

 ...فنجان القهوة الوحيد الذي سامر مساءاتي المتشابهة
 ...ٌّمر وأستسيغه
ِّمر وأقبله ٌّ.. 

 ْبالحب نبني ما هدمه النهار ونزرع في تراتيل الصباح األمل
 على كتفي غفت غيمة ومشت السماء

 .ْعلى كتفي ينام األلم
 إلى الشعر

 كنت طفلة مخضبة اليدين والقدمين
 حنائي تويجات بالستيكية
 ُوريقات فارغة من الحياة

 ْكنت طفلة تهوى ما يهوى الطير المهاجر
 ْفرمسا... دموع ... انتظار 

 ْكنت طفلة وكانت أمنيتي السماء
 إلى الشعر

 في الفيافي تهيم أحالم الطفولة
 ما نبت ذبل واستبدت بنا الكهولة
 .ما نبت ثبت ومات في ممشانا األلم

 إلى الشعر
 ...استعمرني

 أفرغني مني وامألني بك
 أعطني ما تبقى منك فإني الطائر الذي ولد من كتف الرماد

 إلى الشعر
 شي بال حروفال تذرني أم

 فقلبي الصغير مدينة صامتة
 ال تذرني فإني ضجيج ال منتهي

 استعمرني
 اكتبني فأنا قصيدة

 إلى الشعر
 أعطني الناي وغني"

   "فالغناء سر الوجود
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 "المولود األول للسيدة الرقيقة ميرنا " حبة سكر
حتقوة، فهل الكتاب سيكون بحالوة السكر كما العنوان أم 
سيكون حافال بمشاعر أخرى؟ هذا السؤال الذي دار 
ًبذهني بدءا من العنوان حتى تصميم الغالف بألوانه 

 المتدرجة مع بلورات السكر كما قطع من الزرقاء
األلماس، وقد سعدت أن أهدتني اياه الكاتبة حين التقيتها 
في منتدى البيت العربي الثقافي بعد غياب قرابة العام 
والنصف قضيتها جواال في رحاب فلسطين، فارتحلت 

، علما بأن "يوميات"روحي بالكتاب الذي صنفته 
 الذاتية التي تكتب بشكل اليوميات دوما بعض من السيرة

شبه يومي، وقد حلقت مع الكتاب بهدوء متأمال االهداء 
إلى رجل : "المعبر مسبقا عن بوح روح الكاتبة باهدائها

   ."ثم غادر.. شرب رحيق امرأة أحبته
  

ونصوص الكتاب بغالبيتها هي شذرات وخواطر وجدانية 
تتراوح بين الخاطرة وشذرات سريعة تأخذ طابع الحكمة 

قصيرة، وتنقلت ببعض منها بين البوح على لسان الكاتبة ال
كأنثى وبين البوح في بعضها اآلخر على لسان ذكر، 
وكأنها تتقمص شخصية اآلخر الذي تكتب اليه وأهدته 
كتابها وبوح روحها، فهل ستكون حروفها تذوب في حبة 

الكالم بوح : "سكر معبرة عن روحها، كما همساتها
  ".وفال صنع الحر.. الروح

 
أوراق : "لى والتي حملت عنوانفي النصوص األو

 شذرة سريعة، 51كانت روح الكاتبة تجول عبر " معتقة
غلب عليها مشاعر وأحاسيس انسانية مختلفة منها نماذج 

قلبك مزدحم : "العتاب: انتقيتها لبعض هذه المشاعر ومنها
شقية، كهرة تموء : "، ومخاطبة الذات"كمحطة قطار قديم

: ، والوجدانيات"بها، تبتغي دفئا من برد قادمحول صاح
: ، والمعاناة"ما كان الليل إال كتابا نقرأ فيه قصة حياتنا"
: ، والخيبات"خوف الفقد بعد اكتمال اللذة، حزن مختلف"
أرجو أن تدرك قيمة الدقيقة في حضرتي، لم : قالت له"

يتألق الفرح في : "، والفرح"ألنه كان يغلق الباب.. يسمع
: ، والتساؤالت"تنا كحبات لؤلؤ على عنق حسناءحيا

أيهما أشد صدقا؟ ورقة مكتوبة بيد امرأة عاشقة، أم "
مهما اشتد جفاف األيام، : "، واألمل"ورقة بيد رجل عابث

، "سيبقى رذاذ المطر الناعم المنهمر كعطر مختلف
، ضمن لغة مكثفة "ما لون حزنك سيدتي؟: "والحزن

راوح بين مشاعر الضعف شاعرية في غالبيتها، تت
االنساني من ناحية وقوة المواجهة والقرار من ناحية 

  ".قد نلتقي ال كما اريد ولكن كما أشتهي: "أخرى
 

في هذه النصوص التي تراوحت بين الشذرة وهي فن 
أدبي قديم يهدف لتوصيل فكرة بأقل الكلمات، واستمد 
االسم لغويا من شذرات الذهب، وبين الومضة وهو 

حداثي يعود للسبعينات من الشعر القصير جدا صنف 
واستمد اسمه من ومضة البرق حيث تقوم على " النثيرة"

ومضة سريعة مكثفة المعنى والكلمات، تجولت روح 
الكاتبة وإن كانت نصوصها تميل بغالبيتها لتصنيف 
الشذرة، وهي مقطوعات منفصلة عن بعضها تلخص ما 

عن االطالة التي يريده الكاتب باختصار شديد بعيدا 
تضعها في تصنيف الخاطرة، والشذرة لحظة انفعالية 
بالعادة تكتب بشكل مكثف وقصير للوصول الى فكرة 
مكثفة، تعتمد على التنوع وانفصالها عن بعضها على 
شكل شذرات مقطعة، تبتعد عن أنماط النصوص 
المعروفة كوسيلة للتعبير عما يجول في النفس، والبعض 

 األدبي بالكتابة بالنصوص العابرة وصف هذا النمط
للتجنيس بسبب خروجها عن األنماط الكتابية السائدة 

  .والمعروفة
 

من الشذرات انتقلت الكاتبة الى نصوص غلب عليها صفة 
  ً نصا حملت الكثير من البوح الروحي 48الخاطرة وبلغت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

القصيدة (والوجداني، وبعضها كتبت على شكل النثيرة 
  عالقة لها بالنصوص الشعرية النثرية،لكنها ال) النثرية

التي تعتمد على اللوحة والجرس الموسيقى عبر موسيقاها 
الداخلية، إضافة الى الفكرة والروح الشعرية وإن كانت 
تخلو من القافية والوزن، ويعتبرها معظم النقاد نص 
هجين يمازج بين النثر والشعر، والخواطر نصوص تعبر 

 تفريغها مكتوبة وعادة تخضع عما يجول بالخاطر ويتم
للتدقيق والتغيير قبل النشر، بعكس الشذرات التي تكتب 
وتنشر مباشرة وخاصة على وسائل التواصل، والخاطرة 
َكبعض من األساليب األدبية لم تحظ باالهتمام كثيرا من 
النقاد بعكس االساليب األخرى كالقصة والرواية والشعر، 

الخواطر وسيلة للهروب من واعتبر البعض اللجوء لكتابة 
النقد األدبي، كون الخاطرة كأسلوب للكتابة تضيع بين 
النثر والشعر رغم انها عرفت منذ اوائل القرن العشرين، 
والقليل من اهتموا بنقد الخاطرة او وضع القواعد لها، 
والبعض اعتبرها ليس أكثر من انفعال وقتي وليد لحظته 

 بتأثرات وجدانية، وال تم التعبير عنها بكلمات مكتوبة
توجد لها قواعد محددة فقد تكون قصيرة او متوسطة أو 

  .طويلة
 

الغريب أن الكاتبة ميرنا بدأت خواطرها بنص حمل 
ولكن هذا النص أتى على لسان " حديث الروح: "عنوان

ذكر وليس على لسان أنثى، وهذا يعيدني لالهداء وهو 
ذلك الرجل أيضا أحد الشذرات، فهل ما زالت ترى أن 

ثم غادر، ما .. الذي وصفته أنه شرب رحيق امرأة أحبته
زال يحتفظ بمشاعره؟ أم هذا نوع من التعويض النفسي 
لسيدة النصوص بعدم االستسالم للفراق والهزيمة؟ هي 
تساؤالت ال بد منها من حجم المشاعر التي صيغت على 

: لسان الرجل ويخاطب بها األنثى كما قوله في آخر النص
فظمئي اليك يا فاتنة، أعذب من لحن عزفته الريح في "

أيضا على لسان الذكر " ابتسامة"، وفي نص "ليلة ساكنة
، وهذه المخاطبات "سأحتفظ بك ابتسامة: "يخاطب األنثى

: التي ترد على لسان الذكر تتكرر كثيرا كما في نص
أنني سلبتك القوة لتعشقي : "وبمشاعر مختلفة" تفاصيل"

حيث يصف تلك " اختالف: "في نص، و"من جديد
: ، وحين يحاول في نص"مختلفة بكل تفاصيلها: "األنثى

: أن يبرر انسحابه من حياة تلك األنثى بالقول" مصيبة"
، فلربما كان هذه "انسحابي كان نصرا ألنوثتك"

كما عنوان نص " امرأة غيور"االنسحاب مرتبط أنها 
ن الذكر آخر على لسان الذكر، وهذه النصوص على لسا
حفيدة : "تؤكد مشاعر عشق كما في نصوص متعددة مثل

، ونصوص "ضيف"و" أحاديث نيسان"و.." ستناي
إبحار / سياحة/ سلوى / جرأة/ خذالن / عشق: أخرى منها

لوال / إمرأة شتوية / إستكانة / رحيل/ عطر/ حلم/ إشارة/
  ..القصة األعذب/ نيسان / 
 

ياه سيدة أم أن هذه النصوص الذكرية هو حلم تح
النصوص أو محاوالت تبرير للفراق في هذا النص وفي 

تمنت لو أن الحلم "حين " برهة"نصوص أخرى مثل 
" خطوط وجهه: "، وفي نص"لبرهة.. بات حقيقة ولو

تزوره بين الحين واآلخر كطيف : "حين تحلم أنها 
: حين تقول.." ميرنانسي: "، وفي نص"يلتصق بروحه

دميني وخذ قلبا سيكون لك هات عنك قيدا يدميك، وي"
  ".مواسم الكرز: "، ويتكرر ذلك في نص"مدينة

 
والتي أعطت " حبة سكر"في نصها أو خاطرتها القصيرة 

، فهل "جرحتني حبة سكر: "الكتاب عنوانه كانت تقول
كان الكتاب بأكمله نزيف الجرح والوجع من حبة السكر 
رغم حالوتها؟ وهذا االحساس بالجرح يتكرر في 

حيث " لم تكن إال: "وص بشكل عام فنراه في نصالنص
، "دروب تتآكل بين الذاكرة والنسيان: "ترى انها تمر في

ونرى الوجع مرات أخرى وخاصة في النص األخير من 
" حكايات ليل: "، وفي"وجع معجون بالياسمين"الكتاب 

ليل ال قمر فيه، ينذر بظالم : "حيث المعاناة تتجلى في
/ هسيس: معاناة بنماذج مختلفة مثل، ونرى هذه ال"حالك

/ إرتواء / عزف / رداء / عاشقة /عهد /ربطة عنق 
  ..أسئلة/ هدية/ وشاح

 
الزمان الذي ولى ال يفارق نصوص الكتاب كما في نص 

، وكذلك األلم نجده "حكايات العين"وفي نص " غمزة"
ماء : "، وفي نص"عاقر: "يتكرر بالنصوص كما نص

غلب على األلم من خالل الكتابة حيث محاولة الت" الوجد
: وبالتالي التفريغ النفسي، وهذا ما نراه أيضا في نص

ترى " أن الشعر كالسحر"حيث ترى " جمال اليشيخ"
، في "يمأل األماكن المهملة بشيء من الذاكرة: "أنه

محاولة لكي يمأل الروح التي عانت كما نرى في 
 تخلفها يسكن حيث الفراغات التي: "نصوص الكتاب ألنه

، فهي ترى بعد كل هذه المعاناة أن "التجارب القاسية
يملؤها نورا، زهرا، شغفا، : "الشعر وحده من يمكنه أن

: ، علما أنها في نصها"بنفسجا، يملؤها جماال ال يشيخ
ساذجة من تعتقد أنها ستكون : "ترى أنها" شاعر"

، ومع هذا "األخيرة في حياة رجل يعشق الكتابة والشعر
امرأة "رى انها متفردة من بين كل النساء في نص فهي ت
  ".واحدة

 
في النهاية أرى أن الكاتبة والسيدة الرقيقة ميرنا تمكنت 

وعبر جرحها من حبة السكر أن " اليوميات"عبر هذه 
تحمل القارئ في فضاءات من أحاسيس مختلفة، أحاسيس 
نفس انسانية تعاني وعانت، ما بين هو وهي، من خالل 

سلوب ورقة اللغة وجمالها، وهذا يبشر بميالد جمال األ
كاتبة بحالوة حبة السكر قد ترفد عالم الكتابة الجميل 
بكتب تقرأ بمتعة وتحليق تتمازج فيها الروح وتنصهر 
بأساليب أدبية مختلفة، لكن األصل فيها هو هذا الكم 

  ن المشاعر اإلنسانية كما حبة سكرالجميل م

 
 

  
 زياد جيوسي

 ينفلسط
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  لو كنت يسوع الناصري والناصري هذه نسبة إلى الناصرة والناصرة هي مدينة البشارة الفلسطينية لتنكرت لقولي من ضربك على خدك األيمن
على ... إن غزا هتلر الجحيم فسأمتدح الشيطان "  الخد اآلخر وخلعت حذائي األكثر سوءا ولطمت به االنقسام علنا ولرددت أقوال تشرشل فأدر له

فعظمة ما جاء به يسوع وخطاب التسامح الجميل الذي مثلته نداءاته وتعاليمه لم يحفظها أبدا فرسان المعبد أو فرسان " األقل في مجلس العموم 
يكل ودورهم في الحروب الصليبية ولم تحفظ سيوفهم أبدا تعاليم المسيح المتسامحة بل وجدوا في تعاليمه ما يدفعهم للقتل والقتال واجتياح األرض اله

لخد مشرقها ومغربها وحين صاغوا نصرهم وجدت الكنائس في األرض من يعاود ترتيل تعاليم التسامح نفسها ومن يعاود الغناء والدعوة إلدارة ا
  .اآلخر لمن يستحق ومن ال يستحق علينا أن ندير له خد اآلخر بدل خدنا اآلخر

 
لو أن رئيس وزراء بريطانيا تشرشل تمسك بتعاليم يسوع لكان سلم بريطانيا لهتلر قبل فرنسا ولما استطاع أن يقود شعبه إلى النصر أبدا وال أن يوحد الشعب البريطاني خلفه 

بريطانيا في حينها ودعوتهم للتفاوض مع هتلر عبر ايطاليا الوسيط غير النزيه آنذاك ولو استمع تشرشل لنداءات أولئك اليائسين في حينها لكانت رغم يأس العديد من ساسة 
تفعل أمريكا ترامب ببلد يسوع بريطانيا تفاوض على لقمة خبزها حتى اليوم ولكانت ايطاليا ال زالت تراوغ في طرح البدائل والحلول سنة بعد سنة ورئيسا بعد رئيس كما 

ولو أن تشرشل استسهل طريق المفاوضات مع العدو لخسر قدرته على توحيد شعبه ولو أراد أن يجعل من , وشعبه حتى اليوم وكما فعلت بريطانيا تشرشل نفسه في حينها
ها بما يؤمن به البريطانيين ولذا أدرك تشرشل أن تعاليم يسوع تطال الصديق وال تعاليم يسوع خارج السياق واعتبر إدارة الخد ممكنة للعدو لصارت تعاليم يسوع ال عالقة ل

تطال العدو وحين اختلف مع معارضيه اختار النزول إلى الشارع ليرى أين يقف الشعب البريطاني وماذا عليه أن يختار التفاوض مع هتلر كما أراد الساسة المنهكين أم 
فلو كنت ,  ولذا كانت قوة تشرشل انه أدرك أهمية ودور معارضيه فأختار أفضل الطرق لجلبهم لصفه ليقاتلوا معا هتلر ولتعيش بريطانياالقتال كما أراد الشارع البريطاني

روبا بيننا يسوع الناصري فلسطينيا كما كان تشرشل بريطانيا الخترت أن آتي بكل من يعارضني لصف الحرب على األعداء معا دون أن أفسح المجال ليصير لألعداء د
  .يصولون ويجولون كما يشاءوا

 
لو كنت يسوع الناصري فلسطينيا كما كان مانديال إفريقيا لفضلت البقاء مع سعدات والبرغوثي ويونس حبيس األعداء حتى يلتم شمل األهل معا ويعاودوا الحرب على 

ء قبل مالقاة األهل والعتبرت بشارتي آتية من دعوتي لوحدة األرض والشعب في مواجهة األعداء معا وتعود بالدنا وشعبنا صفا واحدا ال ينكسر ولرفضت مالقاة األعدا
  .مغتصبينا من كل حدب وصوب

 
لو كنت يسوع الناصري فلسطينيا كما كان غاندي هنديا ألضربت عن الطعام حتى الموت كي ال يموت حمساوي بيد فتحاوي وال العكس وألصبحت حمساويا يدافع عن فتح 

وال , ى الموت وفتحاويا يدافع عن حماس وحقها حتى الموت ولما ارتضيت وسيطا سوى أطفال مخيمات نهر البارد والرشيدية والجلزون واليرموك والنصيراتوحقها حت
و واجبنا أن نحمي هذه المكانة أرضا لنلقي عليها سوى القدس واحدة موحدة عاصمة ألرضها الفلسطينية مركزا للعالم ومنارة للروح لكل البشر كما هي مكانتها وكما ه

  .شعب من األنبياء مبشرين بالروح والسالم لألرض كل األرض وللبشر كل البشر... وننشر هذا الدور 
 

ل غزي لو كنت يسوع الناصري الفلسطيني الالجئ في الضفة لحملت الجليل على ظهري وسافرت إلى غزة ألدير خدي اآلخر إلسماعيل هنية والسنوار والزهار وكل طف
حمساوي وجهادي وفتحاوي وجبهاوي هناك ورجوته أن يسامحني ألنني نمت شبعانا حين جاعوا وسافرت لكل بقاع األرض حين منعوا وغفوت تحت سقف دافئ حين 

 .داهمهم المطر سنينا وسنين دون سقف ودون دفء وحتى دون مطر طيب
 

وأدرت خدي اآلخر لعباس والحمد هللا وكل طفل ضفاوي تطاله كوابيس الوجع الغزي وأمسكت بيدهم وعدت لو كنت يسوع الناصري الالجئ في غزة لسافرت إلى رام هللا 
  .إلى الناصرة ألمنع مهزلة القسمة من أن تصبح ماركة فلسطينية مسجلة حصريا ال نتقن سواها

 
أن يدعونا جميعا لعشاء أخير في القدس يطالبنا فيه أن ال نلمس خبزا وال نشرب لو كنت يسوع الناصري الفلسطيني لطلبت من طفل من عين الحلوة أو الرشيدية أو اليرموك 

ماء إال إذا حضر العشاء الناصري الغزي مرورا برام هللا إلى القدس كل من غابوا في الشتات والسجون فال خبزا سيقسم وال مقسوما سيؤكل إال إذا كان على رأس المائدة 
والبرغوثي ويونس وانتهاء بآخر أسير وكل المنشورين نفيا ولجوءا على حيطان األرض لنقرر كيف الطريق إلينا منا لنحارب األعداء و كل األسرى بدءا بالقلدة سعادات 

للكل أرضا ننتصر أو ليكون من حق أصحاب الدعوة من األطفال أن يدسوا السم لنا بدل األعداء لعلهم يصوغون لهم عناوين وحدة ودروب كفاح في سبيل الحق والحرية 
  وشعب

 

 
 

  
  حالصبانان دع

 ينطلسف
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Palestinian refugees remain one of the largest and longest-
suffering groups of displaced people in the world. The refugee 
issue originated in the 1948 declaration of independence by the 
state of Israel in occupied Palestine; it is still at the heart of the 
Palestinian-Israeli conflict. Millions of Palestinians are still in exile 
due to the 1948 Nakba (Catastrophe). Most live in Jordan, 
Lebanon, Syria, the Gaza Strip and the West Bank, including East 
Jerusalem.  
 
According to the UN Relief and Works Agency for Palestine 
Refugees in the Near East (UNRWA), more than 2.2 million 
Palestinian refugees live in ten official camps in Jordan. The socio-
economic conditions in these camps are mostly poor with high 
population density. A number of studies have been conducted to 
explain the precarious life of Palestinian refugees who have been in 
exile for almost four generations. 

People share fears, challenges and pleasures through their personal 
stories. They sometimes find common ground to connect and 
communicate with other people around the world. Some of these 
stories have the power to motivate and inspire us. I came across 
one such story when I stayed in Jordan from March to October this 
year. 
 
Jondiaa Awwad Al-Dheini, 48, is one of the tens of thousands of 
Palestinians who live in Gaza (Jerash) Refugee Camp. Her parents 
moved to Jordan following the 1967 Six Day War, and have not 
been allowed to return to their land due to Israel's occupation. As 
the name implies, most of the refugees in the camp came from the 
Gaza Strip. 
 
Born and raised in the camp, Jondiaa has been a social worker for 
more than ten years with international and national organizations in 
Jerash. She understands the situation well. 
 
"I have been working in humanitarian organizations for many 
years," she told me, "and I have to know how I can increase the 
socio-economic welfare of our people [Palestinian refugees] in the 
camp. This is one of the main reasons why I always try to improve 
my knowledge." 
 
Five of Jondiaa's siblings have died in Jordan. Life has not been 
easy there. One of her brothers was only eight months old when he 
died. "He was the youngest in our family," she explained. "I was 
very sad because I was the person who was looking after him when 
my mother was not at home. I was always excited to see him and to 
play with him. I still have memories of him." 
 
It was a poor family; Jondiaa's father worked in construction. She 
grew up in a shelter — UNRWA doesn't call them houses — in 
which the kitchen and bathroom were in the same room. Have 
things changed over the years? 
 
"It is still difficult today; all of our life is just difficult. We do not 
have universal human rights as regular people. For instance, I 
cannot work in a job which matches my skills. High-skilled jobs 
are closed for us. I have to pay more than Jordanian people to have 
a driving license. There are many problems that I can mention." 
 
Between 1948 and 1967, the Gaza Strip was administered by 
Egypt, while Jordan covered the West Bank. This is why the 
Jordanian government does not feel any responsibility to provide 
citizenship and equal rights to the refugees in Jerash Camp, without 
which they face restrictions on where they can work, and in what 
occupations. 
 
Despite all the difficulties, Jondiaa has a passion to improve her 
skills so that she can contribute positively to the refugee 
community in the camp. She is one of those people who never 
gives up.  
 
With two foundation degrees already, she is 
studying for a third. When I asked what motivates 
her, she told me, "We are people who have been 
forced to leave their homeland due to the Israel 
invasion. We have to improve our skills. If we 
are not educated people, this will not be good for 
the Palestinian cause. Education is our only 
power to create a better future." 
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Due to the lack of employment opportunities, Jondiaa works mostly 
with humanitarian organizations on short-term contracts. She is 
currently working with a local organization in Jerash Camp to 
empower the elderly. She has been organizing some social events 
for elders who have no families in the camp. 
 
"I enjoy working to provide services for the vulnerable people in 
the camp, even if I do not get any payment. I particularly work for 
the elderly as they are among the most vulnerable. Some of these 
people were born in Palestine, and some lived through two wars in 
1948 and 1967. They were forced to leave their homeland, and 
they came here for safety. I can see that they are suffering. I want 
to help them. I want to show that they are not alone. What's more, 
the elders can still smell our homeland; they can still smell 
Palestine." 
 
This sense of identity is very important, because Palestinians who 
have no Jordanian identity documents are basically excluded from 
society beyond the camp. Such documentation would, Jondiaa 
believes, solve a lot of problems that the refugees face. Despite the 
many barriers and obstacles that she faces as a Palestinian refugee, 
though, she is optimistic. Furthermore, she hopes that she will go 
back to her homeland to live in peace one day. 
 
As a first step, perhaps the government in Amman should 
reconsider its policy for refugees originating in the Gaza Strip, 
many of whom, like Jondiaa Al-Dheini, could make a valuable 
contribution to wider society, and not just to the refugee 
community in which they live. She truly is inspirational, so the 
Jordanians should give some thought to the words of the great 
Palestinian poet Mahmoud Darwish: 
 
As you fix your breakfast, think of others. Don't forget to feed the 
pigeons. 
 
As you fight in your wars, think of others. Don't forget those who 
desperately demand peace. 
 
As you pay your water bill, think of others who drink the rain. 
 
As you return home, your home, think of others. Don't forget those 
who live in tents. 
 
As you sleep and count planets, think of others. There are people 
without any shelter to sleep. 
 
As you express yourself using all metaphorical expressions, think 
of others who lost their rights to speak. 
 
As you think of others who are distant, think of yourself and say 'I 
wish I was a candle to fade away the darkness'."  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ًليس مفاجئا التحذير الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية من

متحدثة " 19كوفيد "تكافؤ توزيع اللقاحات المضادة لوباء عدم 
  ".قي كارثيفشل أخال"عما أسمته بـ 

  
منذ أن أعلن في أكثر من دولة في العالم عن نجاح شركاتها 
ّالمختصة في انتاج هذه اللقاحات التي انكبت عليه منذ انتشار 

   توزيعها على الجائحة، طرح السؤال حول اآلليات التي ستحكم
ً النطاق العالمي، فضال عن سؤال آخر مهم حول قدرة هذه الشركات على تلبية الطلب 

لهائل على اللقاحات في مختلف الدول، حيث تجاوز عدد الوفيات في العالم بسسب الوباء ا
مليوني وفاة، وأضعاف هذا العدد مرات من المصابين به، ددون أن يلوح أفق قريب 

  .ّللسيطرة عليه، أو على األقل الحد منه
  

بالنسبة للسؤال األخير بالذات لوحظ تباطؤ الشركة األشهر في انتاج اللقاح، شركة فايزر 
بيونتيك في تزويد الدول التي تعاقدت معها على شراء كميات معتبرة منه، معزية هذا  –

عابر في مصانعها، وواعدة بقرب التغلب عليه، فيما يؤثر التنافس " خلل"التباطؤ إلى 
ً سلبا على فرص االستفادة من لقاحات أخرى، كتلك المنتجة في السياسي بين الدول

دول غربية عن استيرادها تحت مزاعم هاوية، دون أن " تترفع"الصين وروسيا، حيث 
  .السياسية لهذا الموقف –تفلح في حجب الطبيعة االقتصادية 

  
الدول ليس من العدالة أن يحصل الشباب األصحاء في "رئيس منظمة العالمية قال إنه 

ً، واصفا المبدأ "الغنية على اللقاحات قبل أولئك األكثر عرضة للخطر في الدول الفقيرة
بالمدمر، ألنه سيشجع على ارتفاع أسعار " ًأنا أوال"الذي يقوم عليه هذا النهج، مبدأ 

  .اللقاحات وتكديسها
  

الحاكم في وكان على الرجل أن يقول ما لم يقله صراحة حول أن منطق المال والربح هو 
الموضوع، فالشركات المنتجة غير معنية بمن يصاب أو يموت بسبب الوباء، بقدر ما 
هي معنية بمن هو مستعد ألن يدفع أكثر وأسرع، دون آبهة بما حذرت منه المنظمة 

ُسيدفع باألرواح وسبل العيش في الدول األفقر في "المذكورة من أن ثمن هذا النهج 
  ".العالم

  
صحة العالمية عن أمنيتها بأن ينجح العالم في تحدي ضمان بدء توزيع عبرت منظمة ال

/  في كل دولة بحلول اليوم العالمي للصحة، في السابع من إبريل19 -لقاحات كوفيد
نيسان، ولكن المعطيات المتاحة تظهر أنه دون هذه المهمة النبيلة عقبات كبيرة، يجعل 

ًمن تحققها أمرا مشكوكا فيه ً.  
  

ًار هذا التحدي معيارا إلظهار إلى أي مدى استخلص العالم أقسى درس من يمكن اعتب
   الجائحة الفتاكة، وما من أدلة كافية على أن هذا حدث أو سيحدث
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  ِال ينكر فضل بعض الروايات واألفالم في إغناء المخيلة وتحريضها، حيث أنها قد تقدم للقارئ أو المشاهد أفكار ُّ
ًوتخيالت وتصورات خالقة لم وال تحدث عادة على أرض الواقع، وربما تظل تلك المجريات التمثيلية أو الكتابية افتراضية  ّ

َأحداثها على أديم الحقيقة أبدا، ولكن من بمقدوره أن يؤكد بأن بعض إن لم نقل معظم ما جاء في محتويات تلك وال تجري 
  .ُالكتب واألفالم لم تشجع المافيات أو تحث األجهزة األمنية في الكثير من الدول على محاكاة بعض ما ورد فيها؟

 
ًارنة بما يجري على أرض الواقع، فحبذا لو تتذكر معي أيها القارئ وبما أننا ما نزال في سيرة األفالم وما يحدث فيها مق

الشهير الذي أنتجته هوليود، وحيث كان للممثل الذي أدى " المهمة المستحيلة"العزيز ذلك القناع الذي يرتديه الممثل في فيلم 
ًتتذكر إلى رجل آخر تماما َدور رجل االستخبارات، وجهين متناقضين، وجه يناهض آخر، وحيث يتحول الممثل إن كنت 

َلمجرد ارتدائه لقناع مطاطي يحاكي وجه اإلنسان ُ ٍ.  
 

الهوليودي، ساقني إلى موضوع الوجه اآلخر " المهمة المستحيلة"ًوصراحة فإن موضوع الوجه اآلخر للممثل في فيلم 
ر للدول ومؤسساتها، وال أنفي لألشخاص العاديين في الحياة خارج استديوهات التمثيل، وكذلك األمر مالحظة الوجه اآلخ

ٍأن هذه األفكار لم تكن لتأتيني في وقت واحد لوال ارتفاع منسوب االنتهاكات في منطقة عفرين السورية والتابعة في الوقت 
الراهن لنفوذ تركيا منذ ما يزيد عن سنتين، إذ في الوقت الذي يتوفر فيه األمن واألمان والسالم في عموم المدن التركية، 

ًى األمر معاكسا تماما في منطقة عفرين التي صارت خصبة جدا بالسطو والنهب والسلب والقتل منذ أن صارت خاضعة نر ً ً
  !!.للسيطرة التركية

 
ًوباعتبار أن االنتهاكات قد تكون بمثابة غذاء يومي للمحميين قانونيا ليمارسوا غطرستهم بحق الشباب في المنطقة، لذا فلن 

النتهاكات التي حدثت فيها منذ ما يزيد عن سنتين، إنما سأذكر جريمتين متالحقتين فقط بحق كبار السن نسرد كل الجرائم وا
ٍقد ذكرت في تقرير لها " منظمة حقوق اإلنسان في عفرين"فيها، وحيث أنه بين األولى والثانية ثالثة أيام ال أكثر، إذ كانت 

 على قتل المسنة 18/04/2020أقدمت بتاريخ " لواء الوقاص "بأن مجموعة من العناصر المسلحة المنضوية تحت مسمى
ولم تمر أيام " جنديرس"التابعة لناحية " هيكجة"من أهالي قرية " صبري طانة"زوجة " ً عاما80-فاطمة إبراهيم كنة "

يوم " شران"ة التابعة لناحي" ميدانكي"حتى ذكرت المنظمة نفسها أن مجموعة من الرعاة المدعومين من المسلحين في بلدة 
) عليكي( أقدمت على ضرب المواطن علي أحمد الملقب 22/04/2020ًاألربعاء الساعة الثالثة والنصف عصرا بتاريخ 

 رأس في حقله 200ً عاما باأليدي والعصي بشكل وحشي بسبب اعتراضه على رعي مواشيهم التي تقدر بأكثر من 74
ٍستدعى نقله إلى أحد مشافي عفرين ومن ثم فارق الحياة جراء حدوث نزيف القريب من منزله الكائن في مدخل القرية، مما ا

  .في الدماغ
 

ّوال شك أن الوجهان المتناقضان لألمكنة هنا وهناك والمسؤولين عنها، يفتحان رحاب التأويل للمحدق من خالل منظار 
ّالحقيقة، ليدرك بعد رشقة التأمل بأنه كما للقمر وجه مشرق يتغنى به العشاق ٌ والشعراء وجميع الرومنسيين في العالم وجه ُ

ًآخر أسحم بخالفه، فللدول أيضا أكثر من وجه بخالف الوجه الذي نألفه فيها، حال القمر الذي صدمت وكالة ناسا األمريكية  ٌ
 يراه سكان ً صورا لجانبه المظلم غير المواجه لكوكبنا، والذي ال2015العشاق بوجهه اآلخر، وحيث التقطت له الوكالة عام 

  .األرض أبدا
 

َعموما لم يخطر على بالنا موضوع قناع الممثل، والوجه اآلخر للقمر، لندخل بناء عليهما بهو المقارنة بين تركيا في تركيا  ً ً
ًوتركيا في عفرين، إال بسبب ما تشهده المنطقة من كل صنوف االعتداءات، مع أنها ما تزال خاضعة فعليا لمناطق النفوذ  ّ

ً، وليست خاضعة لنفوذ الجنجويد أو بوكو حرام أو داعش، علما أن تركيا بالنسبة للمقيم فيها أو السائح في مدنها التركي
ًوروابيها أو زائرها، فهي تنعم بكامل أسباب األمن واألمان واالنشراح واالستقرار، بينما عفرين فغدت مرتعا لكل صنوف 

َ أي في زمن نظام األسد، وحتى في زمن من 2011طبيعة، مع أن المنطقة قبل االنتهاكات النفسية والجسدية بحق البشر وال
ّتصنفهم أنقرة كإرهابيين كانت بخالف ما هي عليه اآلن، وحيث كتب بهذا الخصوص المهندس زهير علي في صفحته 

هر وال نكتب ضبط  أحيانا يمر ش: "الشخصية بوسائل التواصل االجتماعي، قال لي رئيس مخفر في ناحية معبطلي ذات يوم
ُواحد علما أن المخفر كان يغطي أكثر من خمسين قرية، بينما اليوم إجرام منفلت على المدنيين اآلمنين  في بيوتهم، يعتقل  ً
ويعذب أي شخص من أبناء عفرين ال شيء فقط لدفع كفالة لإلفراج عنه لتحول رواتب لمن يسمون أنفسهم شرطة وقضاة 

  ".مر الجهة التي سلطتهم على أبناء المنطقةوأمنيين  ممن ينفذون أوا
 

وبما أن ما يجري في منطقة عفرين الخاضعة لنفوذ تركيا، شبيه بما كان يجري في الجزائر ابان االحتالل الفرنسي، من 
خالل االزدواجية في التعامل والوجه اآلخر لكل دولة من هاتين الدولتين في مناطق نفوذههما خارج حدودهما، ففي هذا 
ًاإلطار كان قد أشار األديب الجزائري مالك حداد يوما إلى الصورتين المتضادتين لفرنسا في فرنسا، ولفرنسا الموجودة 
ّعسكريا في الجزائر، حيث كان يرى فرنسا دولة سالم وأمن واطمئنان وأنس وثقافة عندما يكون فيها، إال أن فرنسا لم تكن  ً

ً العسكرية والمدنية الخفية على نفس تلك الصورة البهية في الجزائر إطالقا، بل كانت بجيوشها بمخابراتها وأدواتها وأذرعها
ًفي بالدها، في بيتها فرنسا جميلة، في بالدها في بيتها فرنسا ال تفكر أبدا : "حاضرة بكل مقابحها في الجزائر، وحيث يقول

  .ًقا خارج فرنسا، أي في الجزائربمعنى أنها لم تكن بذلك الجمال وتلك الصورة البهية إطال" في الحرب
 

ًوحقيقة فإن هذا االحساس الذي راود مالك حداد حينها، يعيش دقائقه اآلن معظم كرد منطقة عفرين عن تركيا في تركيا التي 
ًزاروها فترة من الزمن، أو أقاموا بها شهور أو سنوات، وعن تركيا الموجودة عسكريا واستخباراتيا في عفرين، وخاصة  ً ً

 ذاكرة كل أبناء عفرين ما تزال نضرة وتعمل بشكل جيد على إجراء المقارنات بين الحاضر والغابر، إذ يقول لسان حال أن
ُ قتل فيها أشخاص، وانتهكت فيها حرمات، وتعرض 2018معظمهم بأنه خالل سنتين فقط، أي منذ البدء بغزوة عفرين عام  ُ ُ

أكثر عشرات المرات مما حصل في عدة عقود من عمر المنطقة ابان فيها األهالي للسطو والسلب والنهب واإلهانة 
ٍخضوعها لسلطة نظام البعث الحاكم، وهذا من كل بد ليس نوع من الحنين لنظام االفك، باعتبار أن من يهينون األهالي 

ُأن حرقة األهالي وفق َّإال ! ِويسطون على أموال وممتلكات الكثير منهم في الوقت الراهن كانوا في األمس من جنود األسد
ٌشهاداتهم الصوتية شبيه بحرقة ومأساة طائر لم يصدق نفسه بأنه فر من قفص حديدي على األرض حتى انقض عليه باشق  ٍ ٍُ ٌ

    في السماء
 

 
 

  
  دحمم. عد جام
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