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  ًما اعتبر في أواخر السبعينات صحوة إسالمية كان توسعا في المزاج الديني وتوسعا
كان . ًفي ممارسة الطقوس اإلسالمية، وتراجعا في اإليمان وفي الفكر عامة والسياسة

ًاألمر نهوضا دينيا ولم يكن نهوضا في ا . الصحوة الدينية حدثت في السبيعنات. لدينً
الثورة اإلسالمية في إيران، اتفاق كامب دايفيد، حركة العتيبي . آثارها السياسية معروفة

في مكة المكرمة، احتالل روسي في أفغانستان، مقدمات الحرب األهلية في الجزائر، 
م القاعدة وداعش ّحرب أهلية في كل مكان، مقدمات التحول االسالموي في تركيا، ث
ظهر مزاج ديني . والحشد الشعبي، والجماعة اإلسالمية، وبقية أدوات الحروب األهلية

ُصار العقل يحاكم من خالل الحالل . انتشرت السلفية. ّتعمم التدين. جديد عند الناس
صار الحكم على . ضاق صدر الناس. ازدهر انتشارها. انتشرت الكتب القديمة. والحرام

. ًمضمون الدين لم يعد موضعا لالجتهاد وإعمال العقل. ل الحالل والحرامشيء من خال
سيطر . فقد الناس ملكة الحوار. ُفصل الشكل عن المضمون، وتم التركيز على الشكل

  .الدين الجماعي على األفراد
  

تبنى معظم . ّروج علماء السنة لمقولة العلماء ورثة األنبياء.  هيمن االستبداد الديني
فقد . قبض علماء السنة والماللي وخطباء المساجد على الدين. ة نظرية والية الفقيهالشيع

. سيطر الدين على الفرد بواسطة المؤسسة الدينية للمجتمع. الفرد سيطرته على الدين
صار مجرد طقوس، وعم قياس اإليمان؛ رغم أن . أفرغ الدين من مضمونه اإليماني

. أفرغت الروح من اإليمان. ؛ يكون أو ال يكونً.ى مطلقااإليمان ال يقاس ألنه يجب أن يبق
دخل . ال يالم فريق أو مذهب دون اآلخر. تعددت األسباب. ًصار دينا سياسيا وحسب

الخسائر . الجميع في حرب بين المذاهب، نتجت عنها حروب بين الدول أو العكس أصح
يبرر له ذلك . قبض يديهكل يتحدث عن اإلسالم وكأنه . المادية والبشرية كانت كارثية

األحكام على اآلخرين على األرض ال في . فعل كل شيء ما دامت السماء مضمونة
خلت الروح من . علقت المشانق باسمه. قبض االكليروس اإلسالمي على هللا. السماء
  .الرحمة

 
. نخبة قليلة ضيقة األفق، وفاقدة الرحمة والرحابة تقود أعمال الفكر في مسائل األرض

ما فعله االستبداد . شنت حربا على المجتمع، ورقابة عليه. بة قبضت على الديننخ
  . بدعوى التحرر والحداثة، فعله اكليروس ديني بدعوى العمل اإللهي لصالح دعوتهم

  
ُأنشئت ميليشيات دينية . الخوف من القيادات الدينية وازى الخوف من مخابرات األنظمة

في كل قطر إسالمي . لمواجهة القوى غير المنضويةخارج إطار الدولة في كل مكان، 
. جيش رسمي وأخر تديره الحركات الدينية، أو حرب أهلية بين جماعة الدين وخصومهم

ًالتحالف بين االستبداد والصحوة كان أساسا . وخصومهم ال يعني أنهم غير متعلقين بالدين
 حلف أو حرب أهلية يتحكم مبدأ في كل. ًلكنه كان نسبيا وانتقائيا. هو الذي يحكم العالقة

ُأزيح أو ألغي اإليمان، جوهر الدين، ليحل مكانه شبق . واحد، وهو القبض على السلطة ُ

. يميزك عن غيرك من أجل القداسة. الحجاب شعار هوس السلطة. للسلطة غير مسبوق
لى ال تحتاج المؤمنة أو المؤمن ا. ّصار استفزازا لغيرهن من المسلمات وغير المسلمات

عند الرجال ” شرعيا“لباس الثوب الذي اعتبر . شعار ما دام اإليمان يعمر قلبها أو قلبه
كفارة . افتراض الجسد اإلنساني عورة قرر هوية صاحبه. يقابل لبس الحجاب عند النساء

ًطرحت قوانين المجتمع، هنا وهناك، جانبا. الخطيئة األولى والمتتالية هو الجهل بالدين ُ .
استحال . االستهتار بالقانون لصالح سلوكيات شرعية. لة حلت مكان القانونشرعية مفتع
ًفي كل قطر إسالمي قانون رسمي مرفوض ويطبق قسريا، وسلوكيات . انتظام الدولة

 .اعتبرت أنها من الشرع، وهي ما يجب العمل به
 

في مختلف عصور اإلسالم كان هناك . ليس هناك لباس شرعي
ًبر لباسا شرعيا هو بدعة جديدةما اعت. ألبسة دارجة تعبير عن . ً

لم يمنع . ًوأصحاب الدين الجديد هم أيضا أصحاب بدع. دين جديد
كل إعمال للعقل كان ينتج . الدين من إعمال العقل في التاريخ

ًتفسيرا جديدا للقرآن القرآن واحد، . لكل عصر تفسير للقرآن. ً
صحوة اإلسالمية أرادت ال. لكل زمان أحكامه. التفسيرات عديدة

ًعقال واحدا عند الجميع ًعقال مستندا الى مقوالت الحالل . ً ً
ممنوع على الناس . ما أرادته فعال هو العقل المستريح. والحرام

نخبة . التفكير يقود الى تساؤالت، شكوك، وظنون. أن يفكروا
ًتريد عقال مستريحا. الصحوة اإلسالمية ال تريد ذلك االكليروس . ً

كل أمر من أعلى . ما على الناس إال الطاعة.  الناسيفكرون عن
  . والية الفقيه وراثة األئمة. العلماء ورثة األنبياء. هو حكم شرعي

  
السلطة الدينية الموازية تفرض . للسلطة الدينية ميليشيا موازية. سلطة دينية كأية سلطة

لكل . لمخالفة القانونالسلطة السياسية االستبدادية تؤسس ميليشيات . ”الشرعية“األحكام 
شائع عندنا . مسامير تدق في نعش الدولة. منهما جيش غير رسمي مقابل الجيش الرسمي

انحصرت الدولة بمؤسساتها . حقيقة القول هي أننا ال نريد دولة. ”ما في دولة“: القول
اتسع عمل الميليشيات الموازية، وحتى االقتصاد الموازي، . الرسمية في نطاق ضيق
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ميليشيات .  في هذا التعبير من دالالت سيئة تقود الى مخالفات لقوانين الدولةعلى ما
الحشد الشعبي، الحرس (توازي ميليشيات الشيعة ) …القاعدة، داعش، الخ(السنة 

حتى حسن البنا، مؤسس االخوان المسلمين، والميليشيا الموازية، يذكر ). …الثوري، الخ
 .ا استدبرت كما نحن بهذا األمرلو استقبلت من أمري م: عنه أنه قال

 
كانت في البداية هامشية ثم . على هامش دول االستبداد نشأت فرق اإلسالم السياسي

بل هي . لم يكن تسللها مؤامرة. تسللت الى عمق الدولة، أو ما يسمى الدولة العميقة
 وعلماء. تالءمت مع مزاج شعبي أنهكه االستبداد ولم يعد يرى سوى في الدين ملجأ

الموت المبكر . تفكير اإلنسان بالموت والفناء. االجتماع يقولون أن الوعي يولد التفكير
ًلإلنسان في ظل أنظمة االستبداد، أنظمة الموت، كان سببا لنشوء ما يسمى اإلسالم 

مصطلحات إسالمية تراثية لكنها تناسب العصر . هو في الحقيقة دين جديد. السياسي
  . حياءعصر األموات األ. الجديد

  
ال . ّالدين الجديد هو تحول الدين الى حزب سياسي

. وهي كثيرة. تستطيع البحث عنه في كتب التراث
الذات ال تعترف : تجده فقط في كتاب النيوليبرالية

بالظروف الموضوعية، الحقيقة ليست حقيقة هي 
مسألة افتراضية، اإلنسان لم يعد جوهر الكون، هللا 

المال هو صاحب متجسد في المال، صاحب 
القرار، الشعب أو الجمهور لزوم ما ال يلزم، هللا 
ليس حقيقة موضوعية، هو ذات من ينوب عنه من 
فقهاء وعلماء دين، الدولة التي هي انتظام البشر في 

هكذا قال نبي (نظام ليست الحل، بل هي المشكلة 
الليبرالية رونالد ريغان الذي حمل نظريته الى أبعد 

ية للبشرية لن تكون من صنع البشر؛ نها). الحدود
فلتفعل . هللا الذي خلق البشر يعرف متى نهايتهم

وتدمر الطبيعة، . الرأسمالية أي شيء وكل شيء
الرأسمالية، . وتدمر الكون، ذلك لن يكون النهاية

تماهت مع . رأسمالية المال، تفعل ما تشاء وهللا يريد
. ًال للمالصار الدين ذي. تماهى المال مع الدين. هللا

؟ حياة البشرية )مديونية هللا للخالق(أليس الدين دْينا 
  . دْين للرأسمالية، دْين للمال

  
ليس بمعنى المؤامرة، بل بمعنى أن ما كان . الدين الجديد هو دين الرأسمالية المالية

تفترضها . الحقيقة حقائق افتراضية. يصدر عن الروح صار يصدر عن المال وأربابه
هؤالء . صار الدين مأجور عند األلهة الجدد.  تفرضها مؤسسات مأجورة.ذات عليا

كهنة الهيكل يعملون عند الصنم . ال يستطيع كهنة الهيكل مقاومتهم. يفرضون دينا جديدا
يعترضون فقط على . ال يعترضون على النظام، نظام البشرية. األكبر واألهم

الوثنيون القدماء كان عندهم . ن الدخولاالمبراطورية، صنم الهيكل األكبر ألنهم منعوا م
. ًاإلله األوحد الحقيقي صار مخفيا. مع األديان السماوية صار هناك إله واحد. تعدد آلهة

مع تسلم ترامب سدة الرئاسة، في تتويج للنيوليبرالية، . حل مكانه اإلله االفتراضي
  .حقائق افتراضية. ”حقائق بديلة“صارت هناك حرفيا 

 
ما قبله كان دين رحمة، دين اللطف . يد هو حرب الدين على المجتمع والعالمالدين الجد

كل ما هو . ًلم يعد العالم مقسما الى دار حرب ودار الموادعة. اإللهي، دين الوداعة
إذا حق . اآلخر كافر). وإرهاب فعلي(الغرب دار حرب ثقافية . صار دار الحرب” آخر“

ًهويتنا نقررها انطالقا من . ديننا هويتنا.  دينناله الوجود فهو ال يحق له التكلم عن
  .روحنا هوية سلب ال هوية ايجاب. ال من مقتضيات الروح) السلبي(مقتضيات الصراع 

  
. تغيرت النظرة الى هللا. هللا نفسه لم يعد إله رحمة.  دين صراع أو قتال، ليس دين رحمة

األميركي يتحدثون عن دينهم في الغرب . يقرر العقاب على األرض. صار شديد العقاب
يحق للزنوج إهانة الزنوج في . دونية ال متناهية. ال يحق لهم التهكم علينا. ًبتهكم أحيانا

ال . niggerال يحق للبيض أن يلفظوا كلمة . بالد العتصرية، الواليات المتحدة أو غيرها
ال بد . ًطرة جداكلمة خ” النحن“. يحق لغيرنا أن يتحدث عنا كما يريد بل كما نريد نحن

يقرر من ينوب عن هللا كيف يفكر المسلمون واآلخرون والمجتمع . أن نحافظ عليها
هجرة سببها الفقر تقود الى سكن . ال مجال لالجتهاد في المجتمع اإلسالمي. اإلسالمي

. نريد الصحوة اإلسالمية وفرض نمط العيش اإلسالمي الجديد على الغرب. الغرب
مرضاة هللا أولوية على . ال بأس بالحرب إذا كانت لخدمة هللا. المحرب ثقافية تعم الع

 .المقدس يسيطر على الدنيوي. مرضاة الناس في كل مكان
 

ًالدين الجديد دين حرب على مجتمعنا أوال، وعلى الغرب ثانيا حرب اإلرهاب المادية . ً
 األصل هناك الكثير من التساؤالت حول. باستعمال السالح ومختلف وسائل العنف

تتيح له تصنيف المجتمعات والثقافات والدول؛ . الغرب يراها مفيدة له. والتمويل والتموين
  .وهي عالمية ومحلية. العنف فيها متبادل. وشن الهجومات، وانزال العقوبات

 
حتى النصف . وربما كانت البنية التحتية للحرب األخرى. الحرب الثقافية هي األخطر

رين، وخاصة قبله، في القرن التاسع عشر، كانت الثقافة الغربية في الثاني من القرن العش
  .ًنظر المسلمين هي األكثر تطورا وتقدما؛ هي الثقافة العالمية ويجب األخذ بها ومنها

  
كان يقرأ الكتب التي وضعها .  كان المجتمع اإلسالمي ينظر بعين القبول الى ثقافة الغرب

كانوا . ًولم يرون في ذلك خطرا على الدين. ثقافةغربيون كماهج جديدة في الفكر وال
. ّكانوا يريدون التعلم من الغرب. يريدون األخذ بتقنيات الغرب وبالتقنيات الناتجة عنها

صار الخوف . انغلق المجتمع على نفسه. مع الصحوة الدينية صارت المواجهة ثقافية
لصحوة الدينية أدت الى تراجع النتيجة كانت أن ا. الخوف أنتج دونية ثقافية. على الدين

اإلحصائيات . ًلم يعد اإلسالم أكثر األديان توسعا على مستوى العالم. على مستوى العالم
أما على . حرب خاسرة على مستوى العالم) اإلسالمية(الصحوة الدينية . تدل على ذلك

.  نفسهصار يدور حول. تقوقع المجتمع. ًصعيد المجتمعات اإلسالمية فهي مدمرة ذاتيا
أن ما يبشرون به هو الحقيقة وما عليهم إال ” الدعاة“اعتقد . ّعم الجهل بالعالم وباإلسالم

إن حشو الناس، خاصة الشباب منهم، بصيغ الحالل والحرام، . أن يوصلوها الى الناس
والحكم على اآلخرين، حتى لو كانوا من غير دين، بناء على هذه الضيغ، ال يؤدي إال 

مجتمع يحركه . مجتمع يمارس االضطهاد والقمع على أهله. تبدادي مغلقالى مجتمع اس
خرج من العالم . مجتمع خسر شجاعته في مضاهاة العالم. الخوف على قيمه وعلى تراثه

ًإذا استورد شيئا من تكنولوجيا . ًمجتمع لم يعد يصنع أو ينتج شيئا يذكر. وصار يخاف منه
بلغت به الدونية الثقافية حد الخوف من . نهاالغرب، فهو يستورد معها أجانب يشغلو

التكنولوجيا المتعلق بها، والتي اعتبر العلم الذي أنتجها غير ضروري بل ضار، ألنه 
يقود الى التفلسف والتنظير والتفكير في الوجود بعد الموت، بما في ذلك الوصول الى 

الناس بسبب ما يمكن أن إذا كان االستبداد السياسي يقمع . أجوبة ال ترضي سدنة الهيكل
يقولوه، فإن االستبداد المجتمعي، خاصة مع هذه الصحوة المدمرة، يقمع الناس بسبب ما 

  . تنقلب الصحوة الى عكسها. يفكرون به، أو بسبب ما يمكن أن يفكروا به
  

ًالصحوة التي حدثت كانت توسعا في الطقوس، ولم تكن توسعا في الفكر وأسباب  ً
تي أدت الى إغالق المجتمع ودورانه حول نفسه ال تكون صحوة بل الصحوة ال. النهوض

ال غرابة أن هذه الصحوة والحكومات التي رفعت شعاراتها كانت ضد ثورة . نكسة
كما أن اإليمان ليس مهما عند أهل الصحوة، كذلك مطالب الناس .  وشعاراتها2011

ْهم الصحوة ليس العلم و. اعتبرت معادية للصراط المستقيم االستنارة واعتماد اللطف َ
ّاإللهي وتطور العالم وثقافته، بل هو الطقوس التي يؤديها أصحابها إلثبات إيمانهم في 

. من الضروري االنصياع لسدنة الهيكل والطاعة لهم. ظن منهم أن ذلك يقنع سدنة الهيكل
ف اإللهي بالطبع بعد إلغاء اللط. أغلق العقل وعاد الناس رعايا لمؤسسة دينية دون شفقة

. من الوعي، تصير القسوة هي الطريقة للتعامل مع المجتمع ولو على حساب اإليمان
يدافع اإليمان عن . أغفل هؤالء أن اإليمان الحقيقي اختياري ال يحصل إال مع الحرية

بل يزدهر في مجتمع مفتوح متصل بالعالم، ال مجتمع منغلق على نفسه، يستبعد . نفسه
 .كل من يعتبره آخر

 
كيف يمكن أن يتحكم بالدين اكليروس إسالمي ال يعرف من الدين إال تراثه الذي لم يعد 

 .يلزم ألنه ال يحل أي مشكل من مشاكل المجتمع في هذا العصر
 

ّمع وجود الموت، وهو نهاية الحياة، ال بد من بناء رؤى . الدين ضروري في كل مجتمع
ًتتحول أحيانا الى نظريات على ما بعد الموت  ليس الموت نهاية، بل الحياة تحضير لما .ّ

الصحوة الدينية تفترض األسوأ . بعد الموت، حيث ينتظرنا إله إلنزال العقاب أو الرحمة
ليس األكيد أن هللا غضوب، . ال يريد أصحابها المغامرة بما يغضب هللا. بعد الموت

ق من خالق الكون، شديد العقاب لكن ذلك لن يكون إال بما يلي. واألرجح أنه رحمة ولطف
، لكن ”شديد العقاب“وعن ” غفور رحيم“في الدين آيات عن . إذا صحت نظرية الخلق

زال . الصحوة اختارت بتعسف العقاب، فحاولت فرض حياة كلها تجهم وحزن وكآبة
َمنع الضحك والسخرية. الفرح من قلوب الناس ِ هل من تقدم سوى بالسخرية؟ حتى ولو . ُ
 تقدم دون الشك، باألحرى، السخرية مما نحن فيه؟جاءت من الغير؟ هل ن

 
ال يحل أصحاب الصحوة مشاكلهم ومشاكل مجتمعهم بالطقوس، بل باإلقبال على العالم، 

نبيع النفط والمواد األولية لشراء األسلحة . والتعلم منه، واكتساب ثقافته، والعمل واإلنتاج
نتاج والعمل المنتج وتعلم العمل أما كان األجدر االهتمام بوسائل اإل. وأجهزة القمع

. المنتج؟ هل غير الغرب نتعلم منه ذلك؟ االنزواء الثقافي كارثة على عقل مجتمعنا
أما . شعور حقيقي بالدونية الثقافية. لألسف، ال نمارس غير االنعزالية مع شعور بالدونية

كها وال يبقى لها االستعالء بالقيم المختلفة فهو كاستعالء عائالت أرستقراطية فقدت أمال
حسرة على . استعالء تملؤه الحسرة. إال ذكريات عن أيام لم تعد موجودة لالغتباط بها

  ً.عالم لم يعد موجودا
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الرأسمالية لم تعد . العالم الرأسمالي وصل الى طريق مسدود. حاجتنا الى عالم جديد ماسة
السالح . من نظام الرأسماليةالعالم الراهن بحاجة الى إنقاذ نفسه من نفسه، . تفيد التقدم

، كلها أسلحة دمار …النووي والبيولوجي والكيماوي، تدمير البيئة، إنتاج الفقر، الخ
لكنه حزب سياسي . حولت الصحوة الدين الى حزب سياسي. أسلحة نهاية البشرية. شامل

معني فقط بمواجهة خاسرة مع الغرب؛ يعرف سلفا أنها . بالدنيا وحل مشاكلهاغير معني 
ينعزل عن الغرب ثقافيا ويقاتله بأسلحة يستوردها من الغرب دون أن يصنعها، . خاسرة

وهل . جرى تدمير الدنيوي. أنتصر المقدس على الدنيوي. ودون أن يعرف كيف يصنعها
   لى العلم الحديث والعمل واإلنتاج يقوم عتكون المواجهة إال بدنيوي متقدم؟ تقدم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ّقليال ما يسلط الضوء في العملية التعليمية على الجهة التي تتحمل المسؤولية األكبر ً

ّفي عملية التعلم هل هي المعلم أم المتعلم؟ ّ  
 

 ، األساسي للمعلوماتّفبينما كان المعلم في السابق هو محور العملية التعليمية والمصدر
فالطالب . أصبح المتعلم بفضل االستراتيجيات الحديثة في التعليم محور العملية التعليمة

أما . ًبفضل هذه النوع من استراتجيات التعلم أصبح مسؤوال أكثر من ذي قبل عن تعلمه
لطالب وقد ظهر التعليم عن بعد بشكله الحالي، فقد ارتفع مستوى المسؤولية المطالب بها ا

: هذا يتطابق مع من يؤيد المقولة المعروفة التي مفادها. لصقل معرفته و زيادة خبراته
ًطبعا هذا ال يعني أننا سنلقي كل الحمل على " ًيظهر المعلم عندما يكون التلميذ مستعدا"

ًالطالب في عميلة التعلم ولكن سنقول أن استعداد الطالب للتعلم يلعب دورا هاما جدا في  ً ً
  . العملية المهمة، المعقدة و البسيطة في آن واحدهذه

 
ففي زمن التعليم عن بعد الذي فرضه علينا الوضع الحالي للوباء، أظهر هذا الوضع 

. القدرة الكبيرة لإلنسان من معلم و متعلم على التأقلم السريع مع متغيرات التعليم المفاجئة
ستراتيجيات المختلفة لتحفيز الطالب فالمعلم الذي كان يرى الطالب أمامه و يستخدم اال

ًصبح اآلن بعيدا عن هذا الطالب على التعلم فقد الكثير من هذه االستراتجيات بسبب أنه أ
ربما ال يستطيع حتى أن يراه أو أن يسمع صوته، ذلك أنه يتعامل مع الطالب من وراء و

لطالب و على هنا نستطيع القول أن المسؤولية أصبحت أكبر على ا. شاشة الكمبيوتر
ًفالمدرس أصبح مطالبا بإيجاد استراتجيات جديدة تتناسب مع التعليم . ًالمدرس معا

ًااللكتروني أما الطالب الذي أصبح اآلن مسؤوال بشكل كبير جدا في عملية تعلمه حيث  ً
ًأن مفاتيح الكمبيوتر بيده و لديه القدرة و الحرية الكاملة لتحديد إن كان يريد حقا أن يتعلم 

  .أم ال
 

من ناحية أخرى يمكن القول بأن دور . رغبته في التعلمووهذا يحدده استعداد الطالب 
األهل في هذه العملية هي تحفيز الطالب على التعلم من خالل استراتجيات مختلفة وجعله 
ًمستعدا قدر اإلمكان لتلقي العلم و الشعور بالمسؤولية الكفيالن طبعا بخلق الرغبة في  ً

  .التعلم
 

أما المعلم فمهته األساسية في هذا الموضوع هو البحث الدائم الستخدام الطرق 
ّواالستراتيجيات لتقديم المادة العلمية بشكل يشد انتباه الطالب ويجعل من الطالب المحور 

ًذا بدوره سيزيد ثقة الطالب بنفسه و يجعله قادرا على تحقيق هاألساسي في عملية التعلم و
ً هذه الحالة لن يكون له أثرا كبيرا مادام االهتماوالبعد في, أحالمه م موجود من قبل المعلم ً

   و المتعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 في الثقافة الجزائرية مثال، هناك . تزخر الحكمة الشعبية بعبارات كثيرة حول األمل

َلي يستنَى خير ملي يتمنَى ولي يتمنَى خير ملي يقطع ليا: "مثل يقول َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ، ومعناها من "سَ
وفي الثقافة الفرنسية . ّينتظر شيئا أفضل من الذي يتمنى، ومن يتمنى أفضل من اليائس

األمل يصنع الحياة، : ٌمادام هناك حياة، هناك أمل، ويوجد مثل آخر يقول: مثل يقول
ولعل أكثر شطر شعري . وعبارات أخرى تصف بعض اآلمال بالكاذبة، أو بالمخادعة

، وفي القرآن آيات "ما أضيق العيش لوال فسحة األمل"ط العربي هو متداول في الوس
والشاعر أبو ماضي الذي تحول من مذهب التشاؤم . تدعو إلى عدم القنوط والثقة في هللا

إلى التفاؤل، له قصيدة رائعة في التفاؤل ال تقل فلسفة عن قصيدة الطالسم ذات النزعة 
:  تر الوجود جميال، وباختصار كما يقول مثل آخركن جميال: الال أدرية، يستهلها بالقول

  .ال حياة مع اليأس وال يأس مع الحياة
 

نفسية، روحية وذهنية تعيشها الذات البشرية في خضم : ثم ماذا؟ األمل هو حالة إيجابية
لكن . وضع متأزم، حالة من الصمود تجعل الذات مؤمنة بتحسن الوضع في المستقبل

األفراد والمجتمعات عاشوا على آمال كاذبة فكان مصيرهم التجارب تخبرنا أن بعض 
ٌفأن نكون في وضع متأزم ونتوقع األفضل، فهذا أمر جيد، لكن على أي أساس . مأساويا ٍ

نتوقع األفضل؟ وانطالقا من أي مبادرة أو اجتهاد ننتظر أننا سنخرج من المشكل أو من 
ا توفر على شروط تحققه، ومن العبث أن األزمة؟ وبالتالي، فإن األمل ال يكون أمال إال إذ

  .تعلق أمال دون وعي ودون عمل
 

الغريب في األمر، هو أن تجد صنفا من األفراد ومن الشعوب تتمسك بآمال متوارثة لم 
وعندما يلح دعاة األمل على عدم . إنها ثقة عمياء. تجني منها إال الخسارات والكوارث

نهم يقدمون وصفة جاهزة لكل يائس وال يباركون االستسالم إلى اليأس، فهذا ال يعني أ
فأن تكون متشبعا باألمل شيء وأن تبحث عن منافذ . كل من يدعي أنه متمسك باألمل

وبناء على ما تقدم، فإن المتأزم بقدر ما يحتاج إلى أمل . للخروج من أزمتك شيء آخر
  .يحتاج إلى يأس

 
معنى أن يحتاج إلى يأس؟ من المعلوم أن يحتاج المتأزم إلى أمل فهذا شيء مفهوم، فما 

أن المتأزم الواعي والذي يجد نفسه في بيئة إيجابية يبقى متمسكا بأمل حقيقي، وفي 
انتظار عثوره على حل يبقى عاكفا على االجتهاد والبحث عن الحلول بطريقة عقالنية، 

الب األحيان يبقى ًبينما المتأزم الذي ال يحيط وعيا بأزمته ويفتقر إلى بيئة متبصرة، في غ
لكن . متمسكا بأمل كاذب يكون سببا في هالكه إذا لم يغير من طريقة تعاطيه مع األزمة

  كيف ومتى يتخلى عن أمله الكاذب؟
 

هنا، يبدو لي، أن هذا المتأزم يكون في حاجة إلى يأس، إما أن 
ّييأس من تلقاء نفسه، أو يتعرض إلى صدمة تأييس من طرف 

س من حل أزمته، عليه أن ييأس من أمله آخر، وبدل أن ييأ
الكاذب، ومن ثمة يبتكر من هذا اليأس أمله الحقيقي ويخرج من 
ِاألمل السلبي إلى اليأس اإليجابي، ويحدث قطيعة جذرية مع  ُ

األمر (الذهنية التي تسببت في تأزمه ومع األشخاص أيضا 
  ).ينسحب على الدولة أيضا

وضع " أمل كاذب هو نفسه جزء ال يتجزأ من حالة اليأس هنا هي حالة ثورية ضد
ًيتطلب تغييرا كليا ونسقيا" بنيوي ّ.  

 
في حالة الدول الفاشلة، التي ال تتوفر على الحكمة ويتفاقم فشلها عاما بعد عام، يكون 
مآلها االنهيار التراجيدي بسبب تسويق اآلمال الكاذبة إلى الشعب، وبسبب تعلق الطبقة 

 وبسبب صمت الشعب طمعا في آمال كاذبة، وحتى بسبب ثورة الحاكمة بآمال كاذبة،
غير متبصرة تقودها فئات متضررة تطمع في التغيير دون أن تتحرر من نمط تفكيرها 

ويمكن القول أن . الذي كان سببا في إنتاج النسق السياسي الفاشل الذي ثارت ضده
من تلك الخطابات يئست الشعوب من الصعب أن تتغير إال إذا يئست من آمالها الضحلة و

   المنتفخة بالوهم
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  كلنا نعرف أن الصين، وعقب طيها للمرحلة الماوية وثورتها الثقافية األيديولوجية، قد

طرحت نفسها، على الساحة الدولية، كدولة اقتصاد وكقوة اقتصادية، وليس كقوة سياسية، 
 عليه، وخاصة عقب مرحلة الجوع التي تعرض لها شعبها، وهذا ما ال يستطيع أحد لومها

في ظل حكم ماو تسي تونغ وما تسببت به ثورته الثقافية من جوع وفاقة لشعب المليار 
  .وربع انسان، الذي يمثل الشعب الصيني، الكتلة البشرية األكبر في العالم

 
ة الحديثة، وعضويتها وبسبب الكتلة البشرية الهائلة هذه ونهضتها االقتصادية العمالق

ُالدائمة في مجلس األمن، وأيضا بسبب شغور مقعد الند الدولي للواليات المتحدة 
األمريكية في السياسة الدولية، عقب تفكك االتحاد السوفيتي، صار القسم الجنوبي من 
العالم، دول العالم الثالث، يطالب الصين بأخذ دور االتحاد السوفيتي السابق في مواجهة 

ريكا للحد من غلوائها وتصرفها المنفرد في تقرير مصير العالم، من دون التوقف لفهم أم
طبيعة النظام الصيني الذي خلف ماو تسي تونغ وطريقة رؤيته لألمور ككل، وألمر 

  .السياسة الدولية على وجه الخصوص
 

أهلتها الصين وإن كانت قد شهدت حالة انفتاح نسبية، عقب المرحلة الماوية، وهي التي 
ألن تكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بل واالقتصاد المهيء البتالع اقتصاد الواليات 
المتحدة ذاتها، إال أنها مازالت دولة يحكمها نظام شمولي مؤدلج، همه األول البقاء في 
السلطة، بصيغته ورموزه الخارجين من تحت عباءة ماو تسي تونغ وايديولوجية الحزب 

ًا بذات الصيغة األيديولوجية، الشمولية والتفردية التي حكم بها الحزب الواحد، وأيض
ًالشيوعي الصيني، منذ سيطرته على الحكم وإلى يومنا هذا؛ وطبعا هذا النظام له 
ًمخاوفه، بل ويرتجف هلعا كلما لوحت له الواليات المتحدة ودول أوربا بعصي 

  . األقليات العرقية والدينيةالديمقراطية وحقوق االنسان وحرية التعبير وحقوق
 

ًإذا ولهذه األسباب مجتمعة، إضافة إلى أن القيادة الصينية الحالية 
ًال تحكم عقولها نزعة الحرب، وأيضا ألن المحيط الدولي 

 عقب انهيار المعسكر االشتراكي ونقمة شعوبه -األيديولوجي 
  والذي لم يعد يسمح لها–على تجربة حكم األحزاب الشيوعية 

بتصدير ونشر فكرها األيديولوجي والتمدد عن طريقه، تفضل 
القيادة الصينية العمل بهدوء وصمت على مشروعها االقتصادي، 
من دون المراهنة المعلنة على تحوله إلى اقتصاد استعماري، ألن 
ُنسبة من معطيات األرض تدلل أن هذا االستعمار سيأتي ويتحقق 

  . االقتصادية في نهاية األمركتحصيل حاصل أو كنتيجة لهيمنتها
 

فهم دول الجنوب أو دول العالم الثالث، ودول المشرق العربي وحوض الخليج العربي ال 
يؤمن بهذه الرؤية ويستعجل انفجار غضبة التنين الصيني، بل وهذه الدول تحسبها 

بالدقائق والساعات، على أبعد وجه، على أمل أن يقف المارد الصيني بوجه الطغيان 
ألمريكي وتفرده بالساحة الدولية، والوقوف بوجه التمدد االستعماري اإليراني المتفرد ا

والذي ابتلع أربع من الدول العربية لحد (بالساحة اإلقليمية، عن طريق مليشياته المسلحة 
ًاآلن ويهدد باقيها، بدءا بالمملكة العربية السعودية طبعا متناسية هذه الدول أن ليس بين ) ً

جديد، ينطوي على نزعة التحدي ومستعد لخلع حذائه ) نيكيتا خورشوف( الصينين القادة
والطرق به على منصة األمم المتحدة، من أجل أن يقول للواليات المتحدة توقفي عن 

ًغيك وكفى طغيانا وتحكما بمصائر دول وشعوب العالم ً.  
  

ى لو ابتلعت أو الصين ليس لديها مشكلة مع ايران، عدو المشرق العربي األول، حت
ًهيمنت على كامل دوله، أيديولوجيا ومذهبيا وعسكريا، عن طريق ميليشياتها أو أحزابها  ً ً
المذهبية، التي تعمل بصمت داخل دول الخليج العربي، بل حتى لو اجتاحتها واستعمرتها 
بصورة مباشرة، مشكلتها الوحيدة هي في توقف طلب أسواق هذه الدول من بضائع 

بل . رخيصة، سواء في ظل ضغوط جائحة الكورونا الحالية أو قبلها أو بعدهامصانعها ال
وحتى لو تقاتلت دول حوض الخليج العربي مع ايران، فهي على استعداد لتزويد 
الطرفين باألسلحة المدمرة، مادام األمر سيسمح لها بالتهام دوالرات عائدات نفط هذه 

دولية، وخاصة لكونها بمقعد دائم في مجلس أما على صعيد المواقف السياسية ال. الدول
األمن الدولي، فدول المشرق العربي لن تحصل منها على أكثر من تصريحات االستنكار 
والدعوة للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل حل المشاكل العالقة بالطرق السلمية، 

خاصة مع أوربا أما الضغط بوزنها االقتصادي والسياسي الدولي فهذا تدخره لشؤونها ال
ًالواليات المتحدة حصرا، وأظن أن االتفاقات والمعاهدات التي وقعتها مع ايران باألمس، 

  .خير دليل على ما أقول
 

ًيا دول حوض الخليج العربي ال تنتظري موقفا رادعا من الصين، تجاه التهديدات  ً
، ببساطة ألن النظام ِوالتدخالت اإليرانية، بل وحرب الوكالة التي تقودها مليشياتها ضدك

الصيني، الشمولي والدكتاتوري، الذي يحكم شعبه بالحديد والنار، وعى درس تجربة 
الواليات المتحدة في تفتيت االتحاد السوفيتي السابق عن طريق االعالم، ومن دون أن 
يطلق عليه رصاصة واحدة، والنظام السياسي الصيني الحالي، بقمعه وتسلطه ضد شعبه، 

س حالة الرفض التي عانتها أنظمة المعسكر االشتراكي في دول المعسكر يعاني نف
الشرقي التي حكمتها أحزاب شيوعية مماثلة للحزب الشيوعي الذي يحكم الشعب الصيني 
ًحاليا، وهذا ما يجعل النظام الصيني يتردد ألف مرة من اختيار المواجهة مع أمريكا، بل 

ضه من التكسر وانفراط عقد السلطة وامتيازاتها ًومع أي دولة أخرى، خوفا على سلة بي
الذي يقبض عن طريقها، على رقبة الشعب الصيني الذي يتحين فرصة التحرر من هذه 

  .القبضة والتنعم بالحرية وباقي حقوقه اإلنسانية والشخصية والسياسية
 

ابته، الصين دولة عظمى وبإمكانيات اقتصادية هائلة، نعم، ولكنها ليست دولة مؤسسات ث
تبقى سياستها ثابته إذا ما تغير رئيسها ووزرائه بانتخابات، كما هو حاصل في أمريكا 
وأوربا، بل هي دولة يحكمها أشخاص، همهم األول هو البقاء في السلطة حتى ساعة 
الموت، وعملية ازاحتهم عن السلطة ستعني حرمانهم من امتيازاتها، بل وحتى تقديمهم 

تى اعدامهم من دون محاكمات من قبل معارضيهم ومن قبل للمحاكمات، بل وربما ح
الشعب الذي يحكموه بأبشع صور االستبداد، وهذا ما يمنعهم من التفكير بأي مواجهة 
ًدولية، خوفا من تحريض ودعم خارجيين للشعب الصيني، المتلهف لساعة الخالص من 

  .بطشهم وطردهم إلى القبور أو إلى خارج السلطة على أقل تقدير
 

ًطبعا هذه ليست دعوة مني لدول الخليج لالرتماء في حضن الواليات المتحدة، الذي هو 
ًحضن زوجة أب لئيمة وحاقدة، في كل أحواله، وسواء كان راضيا أو غاضبا، إنما هي  ً
دعوة لمحاولة فهم أمر الصين على حقيقته فقط، وهي عدم توفرها على نيكيتا 

 المتحدة، بحذائه، في حضور الرئيس خوروشوف قادر على طرق منصة األمم
  .األمريكي، أي في وجهه، أي دون حساب لوجوده

 
  ما هو البديل السياسي الذي يصلح للضغط على الصين؟

 
كيف؟ شراء قرارها السياسي عبر شراء منتجاتها كاملة، وبما . السيطرة على اقتصادها

، وكلنا يعرف حجم يجعلها مذهولة عما حولها، أو مقاطعة بضاعتها بصورة شاملة
المبادالت التجارية بين دول الخليج والصين، بل أن مقاطعة السعودية لوحدها للمنتجات 
ّالصينية التي تتداولها األسواق السعودية خالل مومسمي الحج والعمرة لوحدها، قادرة أن 
تضع الصين في أزمة تجارية كبيرة، فكيف إذا ما تضافرت جميع دول الخليج على 

 جميع منتجاتها؟ ومثل هذا الموقف كفيل بتغيير مواقف الصين تجاه ايران مقاطعة
المفلسة من األساس، بسبب الحصار االقتصادي الذي تفرضه الواليات المتحدة عليها 

. وعلى رموز نظامها، الذين ال يجيدون غير تصدير الموت والمشاكل لدول جوارها
فوق استيرادات ايران بأضعاف ومعروف للجميع مجموع استيرادات دول الخليج ي

ّمضاعفة، ولن تتعادل كفتي عائدات الصين من طرفي هذه المعادلة إال إذ ا قدمت ايران ّ
 ً نفطها للصين مجانا

 
 

  

  العراق
 



  

  اليساري
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  زنديق لفظ غامض، أطلق على معان مختلفة، رغم ما
 فكان يطلق على من يؤمن بالمانوية. يجمع بينها من تشابه

ثم اتسع المعنى . النور والظلمة: وبأصلين أزليين للعالم
ًاتساعا كبيرا حتى أطلق على من يكون مذهبه مخالفا  ً ً

عبد الحمن بدوي ،تاريخ . د(لمذهب أهل السنة والجماعة 
ولقد تبنى تطبيق ذلك ). ٣٦٣٧االلحاد في االسالم ص

كما الصقت الزندقة ،بمن كان من الشعراء . غالبية الخلفاء
ولكن لو كان هذا المعيار (واالدباء، يحيا حياة المجون 

صحيحا، فال مناص من تطبيقه على خلفاء بالغوا في حياة 
كما أن هذه التهمة ). اللهو والبذخ واالنفالت االخالقي 

َتحمل وزرها مجموعة من اليهود وفسرها قاموس . َّ
ُالروس، بأنها أطلقت على كل من كان يظهر إسالمه 

ويذكر ) .٦٣٢ترجمة خليل الجر، ص(ه ويبطن كفر
كلمة زنديق صفة فارسية معناها متتبع الزند : براون، ان

. }االفستا{أي الشروح القديمة لكتاب زرادشت الزند 
: منقول من كتاب الزندقة والشعوبية في العصر العباسي(
 ).12ص/بيروت/ دار الجيل/حسين عطوان. د
 

ّالز: وجاء في لسان العرب البن منظور ُنديق، لفظ ِ ِ ْ
َْزند كراي، يقول بدوام : فارسي، معرب، وهو بالفارسية َ ِ ِ ْ

ّبقاء الدهر أنه ال يؤمن باآلخرة ووحدانية هللا ْ لسان . (َ
 من –وفي محيط المحيط، زندق ). ابن منظور: العرب

ّتخلق بأخالق الزنديق ، وقولهم فيه، من تمنطق تزندق، 
َّأي من تعلم علم المنطق سيتهور و َّسيتورط في األقيسة َّ

َّوالنتائج، بما يفسد العقائد الدينية ِ بطرس : محيط المحيط. (ُ
وفي مختار ). موقع صخر على األنترنت/البستاني

 دين -ِالصحاح ورد ان زنديق معربة عن الفارسية زن 
ُمختار الصحاح ،دار الكتاب (اي دين المرأة 

 ).276العرب،ص
 
  
 

على رأس تلك المحطات " الزندقة"يأتي مصطلح 
التاريخية الفارقة؛ إذ ان تاريخ الزندقة المرتبط بالخالفة 
ًاإلسالمية، خصوصا دولة العباسيين، ما يزال غامضا  ً
ّومحرفا حتى اآلن، وجل الكتب التاريخية واألدبية  ُ
القديمة؛ والحديثة، تناولته بشيء من التسطيح والنظرة 

اال ان ابن كثير ذكر في سطرين فقط، . وعيةغير الموض
تسلط الضؤ بان المهدي وظف واستغل التظاهر بالتدين 

ًوتلقب بالمهدي طمعا أن : "لخدمة مآربه، اذ يقول فيه
يكون هو المذكور في األحاديث، فلم يكن به، وال تم له ما 

لكن شمس الدين الذهبي، ذكر لهو هذا ". ّرجاه وال تمناه
ّنه من ناحية ، اال انه صدق إيمانه من ناحية الخليفة ومجو

ِاخرى، اذ يذكر بأن المهدي كغَْيره من عموم الَخالئق  ُ ِْ ِ ُ ْ ِ ِ َ
ِوالملـوك، لهُ ما لهم، وعلْيه ما علْيهم، كان منهمكا في  ِ ِ ًِ َْ ُ َ َ َُ َ ِ َ ََ َ َ ََ َْ ُ ُ ْ

ِاللذات واللهو والعبيد، ولكنه ، مسلم َخائف من  ٌَّ َ ْ ِ ِِ ِ ٌِ ُِ َ ْ َ َِ ْ َّ ْ، قد ََّّ َ
َتتبع الزنَادقة وأبادهم َ ََ َ َ َ ِ َّ َ َّ ِوعليه لم يبتغ الخليفة المهدي ".. َ

ايجاد ديوان الزنادقة لوجه هللا أبدًا، انما كان شركا، 
وتذكر .وكمينا لمعارضيه ونقاده وخاصة من الفرس 

المصادر وجود فئات من الفرس اعتزت وتغنت بعظمة 
حضاري التليد، كافيا ديانتها ،وعراقة ارثها الثقافي و ال

واضف اليهم علماء وفالسفة من . التهامهم بالزندقة
الفرس احتكموا للعقل لتحليل المعتقدات والدين، ليزجوا 

 .في خانة الزندقة والشعوبية
 

وتؤكد األبحاث أن اللفظ قد اتسع معناه إلى حد ال يسمح 
ًبتحديده تحديدًا دقيقا مما يحملنا على الحذر واالنتباه 

 .ديد للمعنى المقصود به في السياق الذي نجده فيهالش
 

واضافة لما سبق فقد تم التوسع في استخدامه لفظيا 
ومضمونا، في العصرين األموي والعباسي ألغراض 

  ونــة يلفقــسياسية محضة، إذ كان الخلفاء والنخب الحاكم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تهمة الزندقة لكل من حاول استخدام عقله وإرادته بعيدا 
ة، او طالب بالمساواة الحقيقية بين عن السلطة الحاكم

ولحماية القوى المسيطرة من . المسلم العربي والفارسي
كل اطياف المعارضة، وجندت هذه فقهاء وانصار النسخ 
والنقل ليلصقوا جزافا تهمة الزندقة والشعوبية بكل 

 .معارض لهم، ولم تبخل بأية وسيلة للتخلص منه 
 

َنى من تخمة وعليه يكون مصطلح الزندقة، قد عا ْ ُ
االتساع، مما يمنع حصره في قالب محدد، لذلك يرى 

ّأن معنى الزندقة لم يكن واحدًا عند الناس "أحمد أمين  َ
على السواء؛ ففي أذهان الخاصة والعلماء تختلف عنها 

اذا مصطلح الزندقة من المصطلحات ". في أذهان العامة
والته التي شهدت تطورا كبيرا عبر التاريخ مما جعل مدل

تتسع وتتطور في عدة سياقات تداولية، لتخدم الهدف الذي 
 .تبغيه

 
  
 

َإن المصادر والكتب التي تحدثنا عن الزندقة والزنادقة  ُ
وهذه القلة إما ألن كتب الزنادقة قد . قليلة وغير مأمونة

ًفقدت كلها تقريبا، ولم يعد بين أيدينا منها إال ِ  شذرات ُ
مثل (ضئيلة نعثر عليها بعد عناء طويل في كتب الردود 

، )رد على ابن الرواندي التي عثر عليه االستاذ كراوس
أو الن أغلبها، قد كتبه الخصوم وأوردوا فيها آراء 
ًالزنادقة، بعد أن أدخلوا عليها شيئا غير قليل من التبديل 

ج، والتغيير، بما يوافق أغراضهم في الخصومة والحجا
وما يتالءم مع االلتزامات والمآرب التي يريدون تحقيقها، 
مثل التودد للسلطة، او كتابة ما تمليه عليهم او ما يخدم 

ولهذا يصعب على الباحث أن يتبين أقوال . مصالحها
الزنادقة الحقيقية الن معظم ما كتب عنهم ،روايات متناقلة 

  .وأغلبها مدسوس ومزيف ومختلق
 

ِيجمع : يخ العربي في العصور الوسطىالزندقة في التار ْ ُ
الغالبية من الدارسين لهذه الحقبة بان اعتبار الزندقة 

. تهديدا للدين والدولة والمجتمع، يرتبط بالدولة العباسية
وكما هو معلوم ساهمت قوى من الفرس المسلمين في 
انتصار العباسيين، مما ادى لتزايد قوتهم ومكانتهم من 

عباسيين في عصرهم الذهبي إللصاق ناحية، مما دفع ال
كذريعة للحد من ) الزندقة(تهمة احياء الديانة المانوية 

 .نفوذهم للمحافظة على مركزية السلطة العباسية
 

ويثبت هذا التوجس وصية المهدي البنه الهادي 
بني إذا صار األمر فجرد السيف "باستئصال الزنادقة 

قد قلدني سيفين فيها، فإني رأيت جدي العباس في المنام 
الكامل في التاريخ، : ابن األثير" (لقتل أصحاب االثنين

لكن ال ). 105- 104، ص6دار صادر، بيروت، مجلد 
يجوز حصر كل االضطهادات في مربع التصدي للديانة 
المانوية ،انما جرى اسقاطه على اطياف وفئات من 

ووصية المنصور البنه المهدي . حرات وقوى المعارضة
يا بني، أني قد جمعت لك من األموال، ما لم : اتؤكد هذ

يجمعه خليفة قبلي، ولست اخاف عليك اال احد الرجلين 
هو ابن أخي ابي العباس السفاح، جعله (عيسى بن موسى 

عمه ابو العباس ولي عهد المنصور، تحايل عليه 
، وعيسى بن )المنصور وقدم عليه في العهد ابنه المهدي

علي بن ابي طالب، وكان زنديقا هو بن الحسين بن (زيد 
ناقما على العباسيين لغصبهم الخالفة من اهلها وكان 

ِ، فأنفق هذه )يجاهر ان العباسيين اغتصبوا الخالفة
االموال، واقتل هؤالء الموالي، واهدم هذه المدينة حتى 

 ).الطبري، تاريخ الرسل والملوك(تظفر به 
 

مواجهة كل من مارست الدولة العباسية كل انواع العنف ل
. كانت تشك انه يشكل تهديدا لكيانها وفلسفتها الثيوقراطية

ولقد بلور العباسيون وفقائهم مصطلح الزندقة إلطالقه 
على حركات معارضة، تمرد، انشقاق، وكل معتقد 
ُونشاط يتناقض مع الهوية وااليدلوجية السلطوية والدينية 

ا بال واصبحت تهمة التزندق واقع. للخالفة العباسية
  .ضفاف، وتهمة خطيرة، كلفت الكثير منهم حياته

 
وعليه لم يكن كل هؤالء المتهمين بالزندقة، زنادقة حقا؛ 

. وإنما كان منهم من اتهم بالزندقة ألسباب سياسية وفكرية
ويؤيد هذا التوجه الدكتور عبد الرحمن بدوي الرحمن 

قة ان مفهوم الزند"بقوله ) من تاريخ اإللحاد في اإلسالم(
". كان سالحا تشهره كل فرقة إسالمية ضد خصومها

ًويضيف كان هناك وزراء يتخذون االتهام بالزندقة سبيال 
 .للكيد بنظرائهم داخل مربع السلطة أو خصومهم

 
من ) ابن عساكر ابن النديم وابن كثير(نجد من المؤرخين 

ُيرجع بداية محاربة الزنادقة الى الدولة األموية حين 
لقسري بأمر من هشام بن عبد الملك يوم عيد ضحى خالد ا

 .االضحى بالجعد بن درهم باتهامه بالزندقة والكفر
 

 :الزندقة في العصر الحديث
ُبدء في العصر الحديث، باستخدام مصطلح زنديق على 

ادم (ُكل ديانة أو طائفة او فئة، تعتبر متعارضة مع العقيدة 
ن، لودفيچ، قاموس االسالم، دار النشر، راوما

ُوعليه ينظر الى الزندقة بموجب هذا ). 494لندن،ص
هاني “فنجد . التعريف ، بأنها خيانة لعقائد اإلسالم
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يدعي بأن حركة الزندقة ) مقيم في لندن(“السباعي 
الجديدة قد خرجت من رحم الزندقة القديمة، ألنه يجمعهما 

وبرأيه . القاسم المشترك ، وهو انتهاك عرض االسالم 
ن، نجيب محفوظ، دمحم اركون، جابر فإن طه حسي

عصفور، دمحم حنفي، ادونيس، مالك شبل وعادل شاهر، 
 .وغيرهم ،هم زنادقة العصر الحديث

 
ُوالمقلق ان هذا المصطلح يستخدم بشكل جارف في 
الخطاب السياسي والديني كوسيلة إلرهاب وإخراس 

فنجد حركات سلفية . الرأي اآلخر في عالمنا العربي
 انظمة وسلطات عربية، ال تتورع عن اتهام مدعومة من

كل من يخالف فكرها بانهم كفار، ملحدون، زنادقة وخونة 
 أصدرت 2009فمثال في سنة . يستحقون اإلقصاء والقتل

قائمة " لجنة ديوان تقصي زنادقة العصر في تونس"
 باحثا وكاتبا تونسيين، بتهمة انهم في 23سوداء بأسماء 

 االسالم و المسلمين وتشويههم، كتاباتهم يقصدون افساد
. بإدخال ما ليس في دين هللا من المعاني واألفكار االباحية

واضافوا بأن حكم الزنديق في دين هللا القتل ،ألنه كافر 
القائمة السوداء : "ونشرت تهديدها لهم بعنوان. ومرتد

و نشر الدكتور خالد ". بأسماء زنادقة العصر المطلوبين
، )ي الجامعة االسالمية في غزةمحاضر ف(الخالدي 

حماية لعقيدة شبابنا من الفكر والضالل "تدوينه قال فيها، 
ِلماذا ال يسن المجلس التشريعي في قطاع غزة قانون 

 ".الزندقة واظهار العقوبة وفق الشرع
 

ويجمع انصار الفكر السلفي بأن زنادقة العصر أخطر 
ة على على األمة العربية من زنادقة العصور السالف

حيث لم يكن لألقدمين أية سلطة في . الخالفة اإلسالمية
الدولة اإلسالمية، وتأثيرهم على الناس كان ال يذكر، في 

ون الوطنية والعروبة، ُحين أن الزنادقة الحاليين يظهر
ان . ية والتنويرُويجاهرون بقيم الحرية والعدالة والدمقراط

ِّبتعي"موقفهم هذا يتفق مع مثلنا الشعبي  ". ِر والمعيار فيهاَ
والمقصود بذلك استعمال الية نفسية هجومية يسقطون فيها 
على الضحية عيوبهم ورغباتهم ورعبهم من قوى هدفها 

 .مواكبة الحداثة
 

أثبت التاريخ ان حركات االستبداد وانصار العقائد 
الجامدة، والوصوليين يتمادون، في استخدام التدين، 

وعليه .  عندهم تبرر الوسيلةوقدسية النص، لتصبح الغاية
فالزندقة كفعل فكري ثقافي اجتماعي تدمر المجتمعات 

 .وتنحدر بها إلى قاع السقوط
 

وبرأيي سيستحيل وأد هذا التوجه، بدون تغيير في المبنى 
الطبقي الهرمي، وتوزيع عادل للدخل القومي لتوفير 
مستوى معيشة الئق لضمان مناخ وبيئة ثقافية، انسانية، 

رية، وسياسية، يتنفس فيها الفكر حريته، ويعبر كل حضا
ومن . فرد عن نفسه، رغباته مبادئه، دون خوف أو رهبة

المحال، ان يتم التغلب على واقعنا المأزوم والمتخلف، إال 
ببناء دولة المواطنة الحقيقية، دولة المؤسسات التي 
تضمن الحقوق الرئيسية لشعبها بشكل عادل دون تمييز، 

هاز تعليم مؤسس على الفهم والتحليل العقالني، وبناء ج
اننا مطالبون . ويشجع ثقافة االختالف والتعدد والتسامح 

للنظر بجدية في المناهج والقوالب واألنماط التعليمية، 
بهدف ردم الفجوة الثقافية المجتمعية بين ما نفكر وما 

 .نقول ونفعل
 

فتح تحتاج شعوبنا إلى المتنورين اصحاب العقل المن
الجدلي، من يمتلك القدرات الستخدام عقله بشكل حر، 
وغير متشدد ومتعصب ومتزمت ، ويدعمون ويطبقون 
أسلوب التحاور، المتفهم، الذي يقبل وجود الرأي اآلخر، 
وليست لديهم، اية نظرة دونية لعامة الناس وعدوانية 

  .للمختلف عنهم وبشكل خاص االقليات بكافة الوانها

تعطش للمثقف الذي يتعامل مع العلم ان مجتمعنا م
والحقائق وليس مع الخزعبالت واألوهام، يحلل األفكار 

والمثابر والمتحدي لكشف . ِّوينتقدها وال يجرح صاحبها
. وتعرية عورات المجتمع وسلطاته بهدف تصحيحها

وينبذ النفاق، التهاون والتملق واالنتهازية والوصولية 
. وتية غوغائيةوالتسلق والتحول الى ظاهرة ص

فمجتمعاتنا بحاجة ماسة الى انسان يحارب الفساد وال 
ًيحابيه وال يفرض رأيا وال فكرا على أحد، وال يعميه  ً

 .سراب الثروة، وال بريق الغطرسة، والتعالي واالبهة
 

عندما سيتحقق هذا الواقع المنشود، سنكتشف أن من 
ير يدعون محاربة الزندقة والكفر وحرية الفكر والتعب

واالختيار بذريعة حماية الدين من التحريف، هم النخب 
السالطين  ويدعمهم وعاظ. الحاكمة المستبدة والمتنفذة

وهم جماعة يحركها النفاق ،الضغينة والحقد ،وضياع 
ان القاسم المشترك بين . الكرامة لتحقيق منفعة شخصية

منظومة قوى القهر واالستغالل، بانها ال تخجل بان تكذب 
خدمة ل، لتحريف الدين والتاريخ وشرعنة العنف لوتدج

   وحماية مصالحها والتكسب منه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ذو شهور من االنتفاضة في رحمها 
 ..م أرق الينا

 يتتبع هول الرصاص
 رة ترمىيراقب كيف الحجا

 وكيف القناني تعبأ نارا
 يكاد يمد يديه

 إذا ما انحنت اللتقاط الحجارة
 كم علمتهم فلسطين علم الكرامة

 ..منذ الوحام 
 أزيح همومي وأوراق حزني

 أشم المدى
 أتنفس نفسي

 ! .صباح الحجارة يا وطني 
 أنت أمنع مما يدبر

 يامركز هللا
 أول الخلقيا 

  والبندقية مسك الختام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ِفي المدى الواقع بين المأوى ومضارب العراك ِ

ٍالمجازي مع األمواج، على أمل التقاط بضعة أسماك  ِ
َتؤمن له في خاتمة النهار قوت يومه، هذا بعد أن ف َ َقد ِ َ

ٍالعصامي الخجول أسباب اإلعالة إثر عراك حقيقي مع  َ ِ ُّ
المدير الجلف فيما مضى، ففي المسافة المدالة بين 
َنهاره وليله، ظل على جري عادته يوم أمس كالخفاش 
ٍالملتصق بسقف الكهف، ممسكا بعزيمة حداد جلود  ٍُ َ ً
بالمقبض البالستيكي لألوتوبيس الذي يقوده لشاطئ 

ِ من باب االحتياط الزائد، لعله يتجنب اليم، وذلك
ِاالصطدام باألقران أو الوقوع في فخاخ لعنات أحد  ِ
الجالسين حوله؛ وفي منعرجات الطريق الذي يسلكه 
ٍكالعادة ذلك النهار، ومن غير استئذان أو رغبة أو  ٍ
ٌانتباٍه أو قدرة على المنع، وبينما هو غارق في أعماق  ِ ٍ

ٍرشق من خصر راقصة في ٍاألفق، يرنو من نافذة أ
ٍمكان هالمي، سقطت عفو الخاطر من كوعه العاري 
ُقطرة على حافة فستان فتاة في المقعد الذي يطل عليه  ٍ ٍ ً
ِالراكب المنتصب كتمثال داود، فارتفعت صوبه على 
ٍالفور بنظراتها الغاضبة كزوبعة صاعدة من بحر  ٍ ِ
َّهائج، وصاحت بكامل استنفارها كآمرة سرب مسلح  ٍ
بقائد المركبة التي تبدو من تجاعيد جسدها المتآكل 

 :وكأنها عاشت جميع الحروب التي ابتلت بها البالد
 ّـ هال تفضلت بإشعال المبردات يا سائق العربة؟

ـ وهل الحرارة مرتفعة في مقعدك أكثر من الجوار يا 
 آنسة؟ رد السائق 

ردت عليه ! ـ اللهيب في ديار القائمين وليس الجالسين
ٍصوت عال ب ٍ 

وأضافت ألنه بسبب ازدياد الحرارة في مركبتك بدأ 
 !القطب الذي فوقي بالذوبان

 ٍومع آخر كلمة منها 
 َلم ير أحدهم ذلك الراكب بعدها

ِ وعند استفقاده والسؤال عنه من قبل المتعودين على 
ًرؤيته متشبثا بالقضبان أو بالمشانق المخصصة 

ستفسار عنه بعد العتصام الواقفين، وعند تكرار اال
 اختفائه األبدي

 
ٍقال السائق ونبرات صوته أقرب إلى نهاية سيمفونية  ُ ُ

 :خائبة
ِمن يوم الواقعة لم يعد له أثر، فقد ذوبته حرارة الخجل،  ّ ِ ِ

 تضمحل الندفة في وتالشى في مسامات الحياة، كما
  رمالها الحارقة

 

 
 عراقال

 
 

 
 ةريسو
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  وقع وزيرا خارجية الصين وإيران مطلع األسبوع الجاري إتفاقية تعاون استراتيجي

شامل على مدار ربع القرن القادم، تمثل خطة طريق متكاملة في مجاالت وأبعاد متعددة 
طرفين، إال أنها تفتح الطريق ورغم أن هذه االتفاقية ال تعد ملزمة لل. للتعاون بين البلدين

أمام شراكة إستراتيجية من نوع خاص، كما تسمح بترسيم تلك الشراكة وشرعنتها من 
ًوتحمل هذه االتفاقية أهمية خاصة نظرا . خالل إتفاقيات ثنائية متعددة ومتنوعة مستقبلية

وى لدور البلدين وأهميتهما سواءعلى المستوى الدولى في حالة الصين أوعلى المست
ًوتعتبر هذه االتفاقية صفعة مباشرة للواليات المتحدة، خصوصا . اإلقليمي في حالة إيران

في ظل مواقفها المعلنة والتصعيدية تجاه الصين وإيران والتي تسير بخطوات طردية منذ 
كما تشكل االتفاقية خطورة على طموحات وأهداف إسرائيل وحلفائها في منطقة . سنوات

لتي تسعى لتقويض مكانة إيران فيها، حيث أن االتفاقية من شأنها الشرق األوسط، وا
 .ابراز دور إيران واستثمار مكانتها االستراتيجية

 
لم تأت هذه االتفاقية االطارية بين الصين وإيران كردة فعل على سياسات الواليات 

 أعلنت المتحدة تجاه البلدين في اآلونة األخيرة، بل على العكس جاءت بواكيرها بعدما
 أن إيران أوفت بالتزاماتها بموجب االتفاق 2016الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع عام 

وخالل زيارة شي جين بينغ . النووي، وما ترتب على ذلك من رفع العقوبات عنها
الرئيس الصيني إلى طهران خالل ذات العام وفي المؤتمر الصحفي الذي جاء في نهاية 

ن المشترك للرئيسيين الصيني واإليراني البدء في العمل على اعداد الزيارة، أكد البيا
كما أن موعد . وثيقة ترتب مستقبل العالقة بين البلدين وفق رؤية استراتيجية واسعة

توقيع االتفاقية بين البلدين تم اإلعالن عنه في وقت سابق من العام الماضي، عندما أعلن 
راني تفاصيل تلك الوثيقة وموعد توقيعها، محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس اإلي
 .والذي حدده في نهاية العام اإليراني الحالي

 
اال أنه من المؤكد أن إصرار الطرفين الصيني واإليراني على استكمال العمل على 
ًترسيم هذه االتفاقية بل والمضي قدما في بلورتها وترسيخها ينطلق من تصلب الواليات 

فقد صعدت أدارة جو بايدن الرئيس األميركي الجديد . تجاه البلدينالمتحدة في سياساتها 
من نبرتها تجاه الصين، وفرضت، مع دول غربية أخرى، عقوبات على مسؤولين 

هذا باإلضافة إلى تصريح . صينيين بارزين، بحجة تورطهم في انتهاكات حقوق إنسان
الصيني وعدم وجود أرضية الواليات المتحدة الصريح بأنها ستقف أمام طموحات التمدد 

من ناحية أخرى، فقدت إيران الثقة بالواليات المتحدة والدول . مشتركة للتفاهم بين البلدين
خذلت . الغربية، وهو األمر الذي روج للحديث عن توجه إيران أو التفافها نحو الشرق
سالمية، الواليات المتحدة وحلفاؤها إيران على مدار خمسة عقود، بعد نجاح الثورة اإل

وفي العقد األخير ورغم توقيع إيران على االتفاق . ولم تبد أي استعداد للتفاهم معها
، لم تنفتح الدول الغربية على التعاون ورفضت عقد صفقات مهمة 2015النووي عام 

معها، تبع ذلك انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من ذلك االتفاق من طرف 
وحتى في ظل إدارة الرئيس الحالي . يركية أشد من سابقاتهاواحد، وفرض عقوبات أم

جو بايدن، الزالت الواليات المتحدة تتشدد في عالقاتها مع إيران وتدعوها للتراجع عن 
أي إجراءات اتخذتها بعد انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق، قبل رفع العقوبات التي 

 .فرضتها بدون سبب
 

صيل هذا االتفاق الذي غطته صحف إيرانية وأمريكية ورغم أهمية الخوض في تفا
منتصف العام الماضي، باعتباره مسودة له، يؤكد عدد من الخبراء أنه يعكس ما تم 
التوقيع عليه مطلع هذا األسبوع، اال أنه من الضروري اإلشارة إلى أن هذا االتفاق إلى 

المشروع المركزي للصين جانب أهميته االقتصادية والسياسية للصين وإيران، يتعلق ب
  . والمعروف بطريق الحرير، والذي ورد ذكره عديد المرات خالل تلك المسودة

  
إن األهمية لموقع إيران االستراتيجي سواء على المستوى البحري أو البري لهذا الطريق 
ًيجعل من إيران شريكا استراتيجيا مستقبليا للصين يختلف عن غيره من الشركاء  ً ً

لن تنجح إيران فقط من خالل تطوير . يين العددين لها في هذه المنطقةاالستراتيج
شراكتها المتوقعة مع الصين بالتخلص من الضغوط اآلنية األمريكية واإلسرائيلية، وإنما 

كما . سيمكن االتفاق إيران على المستوى البعيد من استرداد مكانتها اإلقليمية التاريخية
ن االختراق الذي سيحققه للصين على المستوى أن هذا االتفاق، وبغض النظر ع

االقتصادي والسيبيري والسياسي، سيزيد من فرص توغل الصين في منطقة الشرق 
 .األوسط وتحقيقها لحلمها بتشييد طريق الحرير، وتربعها على قمة النظام العالمي

 
صة بالنسبة إن تتبع العالقات الصينية اإليرانية على عجالة يفصح عن أهمية إيران الخا

للصين، حيث تضرب تلك العالقة جذورها في قلب التاريخ، والتي بدأت قبل الميالد 
منذ ذلك الوقت اكتشفت الصين أهمية موقع إيران . بقرن ونصف من الزمان

االستراتيجي، والذي بدأ بظهورها كطريق تجاري يفتح العالم أمام الصين في أوروبا 
ت الصين تمتنع عن معاداة إيران بشكل عام، حتى تلك األهمية جعل. والشرق األوسط

عندما كان البلدان في معسكرين متضادين في عهد حكم الشاه وما بعده، فكانت الصين 
كما . مورد السالح الوحيد إليران في حربها مع العراق، رغم أنها دعمت العراق أيضا

ى إيران، وإن بقيت أن الصين كانت أهم الدول التي خرقت الحصار األميركي الغربي عل
ملتزمة بمعايير معينة لم تضطرها لمعاداة الواليات المتحدة، األمر الذي يفسر انخفاض 

 .نسبة وراداتها وصادراتها خالل سنوات الحصار
 

إن الصين بلد براغماتي، يسعي بوعي لتحقيق مصالحة 
االستراتيجة، ويميل بشكل عام لتحقيقها عبر األساليب السياسية 

إن ذلك يفسر عالقاته المتشعبة مع . ادية والدبلوماسيةواالقتص
جميع دول العالم بما فيها االنداد منها، وذلك بالتركيزعلى 

  . الصفقات االقتصادية، وتجنب الخوض في المشكالت السياسية
  

ًإن ذلك يعطي مؤشرا على سياسة الصين تجاه منطقة الشرق األوسط في ظل عالقاته 
إن .  المتوقعة وفق هذا االتفاق مع إيران ومع دول أخرى عديدةاالستراتيجية الجديدة

الصين لن تقحم نفسها في صراع إيران مع عدد من دول المنطقة، والذين تربطها 
عالقات استراتيجية معها كاسرائيل والسعودية ودولة االمارات، بل على العكس قد تكون 

مريكي الذي فشل على مدار أكثر الصين الوسيط األنسب بين هذه الدول، بدل الوسيط األ
إن الصين تستطيع ضمن رؤيتها . ًمن ربع قرن مضى في حل مشاكلها، وبات جزءا منها

الساعية لتحقيق مصالحها في منطقة الشرق األوسط والساعية لربط دولها بعالقات 
إقتصادية تعود بالمنفعة عليها، والذي يتطلب حدوث استقرار فيها، تعتبراألقدر على 

    مركزالوساطة من الواليات المتحدةتزاع ان
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  ُقد يكون أكثر ما يعرف الراحلة المجتهدة نوال السعداوي في مخيلة القارئ العربي ِّ َ ُ

على امتداد رحلتها االجتهادية الطويلة هو تحولها إلى ما قد يشبه النافذة األولى التي أطل 
على أوليات العلم المستحدث والمنشق في زمن ليس ببعيد عن الفلسفة، منها العرب 

وأعني هنا دراسة خبايا النفس البشرية وآليات عملها سواء تم ذلك تحت مظلة ما يدعى 
  .Neurophysiologyبعلم النفس أو علم السلوك أو فيزيولوجيا الجهاز العصبي 

 
جر الزاوية في تكشف القارئ العربي وكتابات الراحلة نوال السعداوي مثلت ما يشبه ح

منذ كتاباتها المبكرة لنموذج معرفي واستقرائي جديد في فهم النفس اإلنسانية يغاير 
ُويتفارق عن المفاهيم السائدة والموروثة من عصور سابقة يغرق معظمها في أخاديد  ِ ْ ُ

عن المفاهيم الرائجة البدائية القروسطية بأشكالها القبلية والدينية، بالتوازي مع ارتقائها 
سيغموند » مبالغات وشطحات«منذ منتصف القرن العشرين في العالم العربي الستيراد 

ًفرويد التي ال أساس علميا لها من الناحية التشريحية أو الوظيفية بحسب اكتشافات علم 
األعصاب المعاصر؛ حيث كانت الراحلة المجتهدة نوال السعداوي أول من أسهم في 

التي كانت » فلهم رايخ«و» إريك فروم«قارئ العربي على رؤى وتصورات تعريف ال
أكثر واقعية وإنسانية و منهجية في مقاربتها وتصوراتها آلليات عمل النفس اإلنسانية 

الذي حكم تصور فرويد » الحيوان الجنسي البربري المتوحش«بشكل يبعدها عن نموذج 
  ً.عن الكائن البشري عموما

 
 أهم إسهامات الراحلة نوال السعداوي الفكرية وقد يكون أحد

بشكل » آليات الدفاع النفسي«تعريف القارئ العربي بمنظومة 
علمي وممنهج يمكن فيه لإلنسان امتالك مفاتيح التفاعل والتآثر 
الفاعل المنعتق من حياض اإلنسان المنفعل السلبي الذي ال حول 

ه، و ذلك عبر له وال قوة في فهم ما يعتمل في عقله ووجدان
االتكاء على أدوات ومفاتيح الدفاع النفسي وخاصة ما ركزت 

كبديل عن فعل » التصعيد«عليه برهافة رفيعة فيما يتعلق بقدرات 
لتحويل معاناة المقهورات والمقهورين والمظلومات » الكبت«

» هدامة«بدل تحولها إلى طاقة » بناءة«والمظلومين إلى طاقة 
ًه وجدانيا وعقليا وعاطفياتأكل اإلنسان من داخل ً ً.  

ً وبمعنى أكثر تبسيطا كانت الراحلة تقدم تفسيرا علميا ممنهجا لوعي  ً ً الصبر والمصابرة «ً
الذي يمثل أداة بني البشر الوحيدة في الدفاع عن حقهم الطبيعي في » واالجتهاد والكفاح

  .الحياة وحق من يخلفهم فيها من بعدهم من ذريتهم
  

ًفقد يستقيم القول بأن الراحلة نوال السعداوي مثلت نموذجا ناصعا عن ومن ناحية أخرى  ً
المثقف العضوي الملتزم بالدفاع عن الفئات المستضعفة المظلومة المقهورة في المجتمع 
الذي يعيش في كنفه، وهو ما تجلى في دفاعها االستثنائي في شجاعته ووضوحه وتبئيره 

ئل المجتمعات الذكورية القروسطية، وعسف اإلفقار عن المرأة التي تكالبت عليها كل حبا
والتهميش والقمع الذي مارسته نظم االستبداد العربية على كل من تغولت على حيواتهم 
َّرجاال ونساء، على الرغم من أن الحيف كان أصعب وأمر على النساء لمعاناتهم  ً

همجية الموروثة من المزدوجة من ظلم وقهر االستبداد، ومفاعيل التخلف والبدائية ال
  .عصور مظلمة غابرة في صيرورة المجتمعات العربية

 
» طهرانيتها المعرفية«ًوهي أيضا الراحلة نوال السعداوي نموذج فريد في الحفاظ على 

كمثقفة عضوية مجتهدة بحسب تصور أنطونيو غرامشي لذلك النموذج من المثقفين، 
ًمثقف طبال«إلى وذلك بالحرص الذي ال تغاير فيه لعدم التحول  َّ يمالئ وسائل اإلعالم » َ

لضمان استمرار تسليط أضوائها وعدسات كاميراتها عليه لمعرفتها المسبقة بأن ذلك 
اتفاق خسيس «ًمستعد دائما لقول ما تريده وسائل اإلعالم منه قوله في » المثقف الطبال«

رس وتوطد لهيمنة ال يجاهر به أي منهما، وال ينتج عنه إال تمت» مضمر بين الطرفين
األقوياء المهيمنين على مفاصل اإلعالم والثروة والسلطة في المجتمع على حساب كل 

  .الفئات المستضعفة و المفقرة المنهوبة فيه
 

ًوفي حقل عملها الطبي كانت الراحلة نوال السعداوي نموذجا ناصعا للطبيب  » الحكيم«ً
قاته الجسدية لخدمة مريضه وتخفيف الذي ال بد أن يبذل كل عصارة عقله ومعرفته وطا

الذي يمارسه بعض أفراد الجسد الطبي » االستسهال المخزي«آالمه ومعاناته، دون 
بغض النظر عن الحقائق المرة التي تشير بشكل يفقأ العين إلى أن الكثير من االعتالالت 

ة عمل الجسدية والنفسية في أبدان المرضى في المجتمع هي ناتج مباشر لعوار في آلي
من اإلشارة إليه بالبنان » ِّالحق«المجتمع وعالئق األمور فيه، و هو ما ال بد للطبيب 

المشرئب دون مواربة أو مخاتلة أو تلط وراء األستار الخلبية والتبريرات التلفيقية 
عن صحة مرضاه، وحقهم الطبيعي في حياة » الدفاع المقدس«لتسويغ تقصيره في 

  .صحية وكريمة
 

 عاقل حصيف أن يتفق أو يختلف مع اإلرث االجتهادي والمعرفي الذي تركته ويحق لكل
ًالراحلة نوال السعداوي، ولكن ذلك ال يعفيه أبدا من واجب العرفان لدأبها المعرفي، 
وثباتها على الحق البين وفق منظارها االجتهادي الفكري والعلمي، وعدم تبدلها عن 

م للدفاع عن الفئات المستضعفة المظلومة المقهورة مواقفها المبدئية في االنزياح الدائ
المهمشة في المجتمع، وهو ما قد يستقيم اعتباره ميزان القياس األول لفرز المثقف 

  .المجتهد الحق عن غيره في حياته العابرة أو بعد رحيله عنها
 

عة نتاجها متاب» أدمنوا«والعزاء لعائلة الراحلة نوال السعداوي وكل محبيها وقرائها الذين 
الثري على امتداد عقود طويلة، هو أن كينونة نوال السعداوي وليدة المجتمع المصري 
العظيم الذي ما برح المستبدون ينكلون به بأشكال وتالوين مختلفة ومتباينة في حدتها 

َّمصر الوالدة«على امتداد ما يقارب سبعة آالف من السنين، دون أن يجهض ذلك قدرة  َ «
 الشاعر المناضل الراحل أحمد فؤاد نجم من إنجاب سيدات مناضالت باستعارة من

مجتهدات صابرات مصابرات مثل نوال السعداوي التي ال بد أنها رحلت وهي تستبشر 
بمن سوف يأتي من بعدها من بنات وأبناء مجتمعها ليستلم من يدها الذاوية راية االجتهاد 

ً ويطوره ويعيد إنتاجه بصورة أكثر نضجا العلمي والمعرفي، ويبني على إرثها التاريخي
وحداثة بشكل يثبت لألجيال القادمة بأن المجتمعات الحية ترفض االندثار ما دام فيها 

    من نموذج الراحلة نوال السعداويمجتهدون
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  عاما خرجت من السجن، منهية أربع سنوا27مثل اليوم قبل ُ ِ ت وشهر واحد وأحد ً

ًوفي مثل اليوم تكملين أربع سنوات وأحد عشر شهرا . عشر يوما في غياب أصغر ُ
ًوسبعة عشر يوما في غياب أكبر، ال أعلم عنك خالله شيئا، وال يعلم أحبابك الكثيرون ً.  

 
سنوات سجنك وسنوات سجني، . سبق أن عشت أنت، وعشت أنا، مثل هذه الحياة المعلقة

ال يكاد يكون هناك . لكنها اليوم أشد قسوة وقتامة. عرف متى ينتهي التعليقوقت لم نكن ن
  .هذا الغياب أكبر بكثير وأقسى، وأكسر للقلب. وجه للمقارنة بين غيابيك يا سمور

 
ِكانت في انتظاري وقت غبت امرأة في مثل عمرك تقريبا وقت غبت، لم تلبث أن تنتظر  ً ُ

ًثانيا، ثم ثالثا، قبل أن ترحل م وأنا اليوم في انتظار . كسورة القلب ولم يرحل االنتظارً
 1482ً يوما بعد أن سبق أن عاشته 1813المرأة الغائبة التي تعيش في المجهول منذ 

  .ًيوما، هي وأنا على جانبين من جدار أو من جدارين من المجهول
 

  .بين غيابيك سيرة بسيطة وغنية المرأة شجاعة
 

مسكي بزمام حياتك، أن تبحثي مستقلة عن الحب والعمل بعد سنوات السجن قررت أن ت
لم تديري ظهرك ألب وأم وإخوة وأخوات كنت . تركت حمص إلى دمشق. والحرية

ًتحبينهم، لكنك أردت أن تشقي لنفسك دربا، وأن تمتلكي ما يمكن من حياة مستقلة ّ أقمت . ُ
ًيا معتقالمع ناهد، رفيقتك المعتقلة السابقة مثلك، التي كانت تنتظر حبي بالمناسبة يحزنني . ً

عاوده المرض، ورحل على . يا سمور أن أخبرك أن سالمة قضى قبل أقل من شهرين
  .غير توقع

 
تعملين على الكمبيوتر في مكتب جريدة خليجية، . ِعشت بعد ذلك مستقلة في بيت قريب

ًوتخرجين مواد صحفية وكتبا ًكان هذا العمل يدر عليك دخال متواضعا، لك. ُ ن الحياة ً
  .ٍولقد عشت حياة كريمة يا سمور. ًالكريمة ليست مشروطة حتما بدخل عال

 
في هذا البيت الذي كان غرفة واحدة، للمعيشة والعمل والنوم، بدأت عالقة عاطفية برجل 

كنت في عالم اجتماعي من المعتقالت والمعتقلين السابقين، في . كان مثلك في السجن
الحياة . ينات، أو ممن هن وهم ليسوا غرباء عن هذا العالمالسنوات األخيرة من التسع

صعبة من كل وجه في بلدنا وقتها على امرأة مستقلة في ثالثينات عمرها، لكنك لم 
مساحة تخصك وتصون خصوصيتك، وعمل تعيشين منه، واألهم رجل : تريدي الكثير

ًليس كثيرا، لكنه مع ذلك لم يكن مضمونا. تحبينه ستأجرة، والعمل مؤقت البيت غرفة م: ً
وال يكاد يكفي ألجرة الغرفة والمعيشة، ومن هم حولك من رجال في وضع ال يختلف 

  .ًكثيرا عن وضعك، يبحثون عن حياة بدورهم
 

يمس قلبي يا سمور أن أتذكر أنك قلت لي في أسابيعنا األولى إن لديك شيئان لتحرصي 
  .قة المرأة مستقلةنقطتا ثبات في حياة قل. شغلك وعالقتك بي: عليهما

صار لك بيتان لنحو عامين، غرفتك في مساكن برزة، خلف مشفى حاميش، وبيتنا في 
ًتنامين عندي أحيانا، في نهاية األسبوع بخاصة، وبين حين . المنصورة، قبل قدسيا بقليل

ًوآخر أقصدك إلى غرفتك، لكن غالبا لنخرج من هناك إلى مقهى أو إلى مطعم أو إلى 
م يكن يمكن البقاء معك في سكنك في غرفة تؤجرها أسرة تستعين بها للمعيشة ل. السينما

  .المرأة عازبة
 

ّفي سكني، تعرفت على أخي خليل الذي كان يقيم معي، وعلى علي الذي زوجنا، وعلى  ِ
أحبك أهل الحبيب، لم تكوني غريبة . كنت من أهل البيت منذ البداية. أصدقاء متنوعين

ًاألهل هم األهل تقريبا، والسيرة هي السيرة تقريبا. اء عنكبينهم وال كانوا غرب سوى أن . ً
  .الحبيب متقشف في التعبير، قليل الرومنسية، وقليل الشعر

  .لكنه كان يطبخ لك في أيام الحب الباكرة تلك
 

ًحين حاولت . ُتذكرين كم كانت طيبة المقلوبة التي طبختها لك؟ دون مكسرات، لكن طيبة
ية بعد أسابيع لكثرة ما نالها من ثناء منك في المرة األولى كان النجاح طبخها مرة ثان

ًلكنك فضلت دوما تذكر ذلك النجاح الباكر النادر، فيما كان مناسبا لي أكثر . ًمتواضعا ً
لم . التذكير بالفشل الالحق كي ال يكون قيامك أنت بالطبخ مجرد تقسيم عمل تقليدي

  . طبخ في البدايةتكوني، والحق يقال، مميزة في ال
  

ّهل تذكرين المطبق الذي كنت تحضرينه لنفسك غداء وقت زرتك مرة بال موعد؟ ألهيتك 
ليس وحده : ُقلت بسرعة بداهة غير مألوفة! المطبق رح يحترق: قلت لي. عنه بالغزل
. ًأعجبك غزلي، وال أزل أنا كذلك معجبا بهذا التوفيق الذي جاء في وقته! الذي يحترق

ًلم يكن نادرا جدا. تقولي إنه توفيق نادررجاء ال  ليس أندر من نجاحاتي في الطبخ على ! ً
  األقل، صح؟

 
لم تكن هنيئة . ًما يدخل شيئا من البهجة إلى قلبي يا سمور هو أنك أحببت حياتنا المشتركة

ًكل الهناء، لكنك عشتها وعشناها معا بكرامة ًأنت من صنعت من مكسن مستأجر بيتا، . ِ
ًن عامرا بالصديقات واألصدقاء، بأزواج المحبين الشباب، بضيوف لم نكن نعرف ولقد كا

  .ًوطبعا بشركاء من حياتينا السابقتين على الحب والزواج. ًبعضهم كفاية أحيانا
 

كان . ثم إننا رممنا، وإن في وقت متأخر، ما كان تقطع من روابط األهل بفعل ارتباطنا
ًلك عزيرا علي ألنه كان عزيزا    .عليكًّ

 
ًومثلما كانت حياتك بعد السجن استمرارا لنضالك قبله وفيه، كانت حياتنا معا استمرارا  ً ً

ًما رمينا شيئا خلفنا، أخذنا كل شيء معنا، . ًمختلفا لحياتينا قبل السجن وأثناءه وبعده
  .وبخاصة لم نتخل عن سنوات السجن للسجان

 
سمور، في فرنسا وألمانيا، في تركيا رفيقات سجنك تناثرن في العديد من البلدان يا 

وخالل سنوات لم يكن يجتمعن في مثل هذه األمسية . ًواإلمارات، وفي منفى الداخل أيضا
تفرقن مثلما تفرق الكثير من . كما ألفن أن يفعلن طوال سنوات بمشاركة دائمة منك

عيدون بناء األحوال صعبة، لكن الناس يكافحون، ي. أصدقائك وأحبابك، قبل غيابك وبعده
جيلنا الكهل ليس في أنسب وضع الستئناف الحياة، إال أننا معتادون . حياتهم بما استطاعوا

ًلكن هل يجب أن أقول لك ذلك فعال؟ أنت من تعرفين الصعب، ومن تغلبت . على المشقة
  ً.عليه دوما

 
ًرفيقاتك يجتمعن اليوم، افتراضيا، يستأنفن ما انقطع، يكتبن لك، 

ئبة التي كانت تسهم في جمعهن والشريكة الدائمة في يتذكرن الغا
كنت تريدين أن نبقى في تركيا بعد لقائنا .السهرة السنوية

المفترض القريب وقت خروجي إليها قبل خمس سنوت وشهر 
ة ـــُكنت تخشين البعد عن البلد، وتريدين بيئة سوري. ونصف
  تألرجح لو سارا هناك على اــــبقين  بالعربية، ولكننــااــتكلمينه

ُخرجت من هناك قبل عام ونيف فقط، ولكني عدت في الصيف . ِ التقديرات كما أملنا
ًكانت شهورا قاسية، . ألكون أقرب ما يمكن إليك بعد تهجير دوما في الربيع الماضي

لكن كان مما خفف منها في عنتاب لقاء بكر وتهامة، كرمهما وطعامهما . مجهدة، محبطة
. ديانا ضدي" الفتاة"اولة مع بكر الذي كان يتلقى مساندة صلبة من الطيب، ولعب الط

ّلقبتها بالفتاة ألنها تصر على أن ال تذكر اسمي؛ تسميني وال تسمعني صوتها، . الرجل... ُ
  .تناكفني دون كلمات

 
ًوحيدا مع صورك الستة في يوم ذكرى حريتك األولى، حلمي يا سمور هو أن تصير 

  .ًنحتفل به قريبا مع أحبابناًحريتك الثانية يوما 
  .ماشي على دربك، ليس له درب غيره" العينتين"وحتى ذلك اليوم السعيد، 

 
   أو هنالك. ً، دوما، هنا أو هناكًإلى حين نكون معا
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 أبرز مدافعين العصر عن حقوق المرأة في الشرق " نوال السعداوي" الدكتورة توفيت
 عاما مما وضع اسمها خالدا عند 70وسط، وقد امتدت كفاحها لعمر طويل أكثر من األ

ّالعديد من األجيال خصوصا المتطرفة منها التي شربت الفكر الوهابي العنصري والديني 
ّالطائفي، الذين شب جميعهم على أفكار امرأة متمردة عنيدة على قيم وأعراف وتقاليد 

األنثى كما يعامل الجارية، ويرى النساء كما يرى مجتمع متخلف قرووسطي يعامل 
 .السبايا في الحروب

 
، وذلك 2000عام " المجلس القومي للمرأة"لقد أثمر كفاح نوال السعداوي عن إنشاء

كإجراء تاريخي بعد عام واحد من نشاط " سوزان مبارك"بقرار من السيدة الفاضلة 
، أحد أعظم وأشهر مفكري الرجال يالتها في إحياء مئوية قاسم أمينالسعداوي وزم

ًنصرة لقضايا المرأة في هذا العصر، وقد كنت وقتها فردا من اإلخوان المسلمين ال يملك 
الوعي الكافي لفهم ما يحدث، ولكني أتذكر جيدا حين كان يشتمها قيادات وعناصر 

و إليه اإلخوان والسلفية من حولي بأقذع األلفاظ لدرجة اتهامها بالدعارة وأن ما تدع
إلخ، وأن المجلس القومي للمرأة هو ..ُحقيقة هو كل ما يدعو للشذوذ والعري واإللحاد

ِمجلس ماسوني ملحد يدعو للكفر والتحلل من الشريعة السمخاء، وألني شخص مسالم  ُ ُ
مع كل منذ نعومة أظافري لم أشترك في تلك الحملة الهوجاء لكني راقبت وتعاطفت قلبيا 

 .م سلميادعوة لنصرة اإلسال
 

كان ظهور السعداوي مرافقا بشكل دائم ألي تغيير قانوني في 
 م 1977أحوال المرأة، فمنذ قوانين األحوال الشخصية عام 

وكان ) مشروع سوزان(م 1998حتى عام ) مشروع جيهان(
حضور السعداوي قويا إلقرار حق المرأة في األسرة والمجتمع 

 ُ الدولة حق الخلع للزوجةحتى أثمر ذلك على إقرار. .. والزواج
ذلك القرار الذي هاجمه الشيوخ وقتها بكل بالهة تعبر عن  ...

ضيق أفقهم وعنصريتهم الذكورية وجهلهم حتى بالشريعة التي 
ينادون بها، فقد كانوا يحتجون على فساد قانون الخلع بأن رباط 

  جالزوة ــل ينبغي موافقـــه المرأة بــي أن تفكـــة ال ينبغـــالزوجي
وتشاور فال جناح  تراض منهما  فإن أرادا فصاال عن" واستندوا على قوله تعالى 

ونسيوا أن نفس اآلية تمنع حق الطالق أيضا على الرجل وحده ] 233: البقرة" [عليهما
فكان ظهورهم غبيا وال زال كلما يتعلق ذلك بحق من حقوق . .. سوى بموافقة الزوجة

 .األنثى في المجتمع

لسعداوي على تأسيس اتحادا نسائيا قويا ليصبح نواة مقاومة الشيوخ والكهنة عملت ا
بصفتهم أكثر عناصر المجتمع تحريضا على المرأة وبخسا لحقوقها باسم األديان، وقد 
ًأفرز هذا االتحاد على حركات نسائية وتيارا فكريا يشرح ويحلل قضايا المرأة للمجتمع، 

ّويقرب مظلوميتها للعامة وأن ما  .. .وأن تلك المظالم ال ترضي هللا سبحانه وتعالى .. .ُ
يدعيه الشيوخ من شريعة تقهر المرأة وتظلمها هي قوانين ظالمة متعسفة ظلت حكرا 
بأيدي الرجال والنافذين طيلة قرون، وأنه من حق المرأة العاملة أن تتساوى مع الرجل ما 

مجتمع المصري الفقيرة التي دفعت دامت تعمل مثله، وقد ساعدت تلك الحركات أحوال ال
نسائه للعمل في المصانع والمزارع جنبا إلى جنب مع الرجال مما أعطى الحجة القوية 

أما اآلن فقد  .. .لهن في طلب المساواة التي كان يمنعها الفقهاء قديما بدعوى اإلنفاق
رهن كما أصبح اإلنفاق ال يعرف ذكرا من أنثى، وصارت ماليين النسوة ينفقن على أس

 .الرجال ويصارعن الحياة ومشقاتها بنفس القوة والصمود
 

ّفلم تضعف يوما أو تخر في وجه " ثقتها بنفسها"كان أبرز ما يميز السعداوي هي  ِ
ُ يرهبون أي مدافع عن حق – وال زالوا –المتشددين واإلرهابيين الذكوريين الذين كانوا 
الفضيلة، وأذكر كلمة لها في التلفزيون لم المرأة بدعوى اإللحاد والتحلل من األخالق و

أنا أفهم في الدين اإلسالمي أحسن من "أنساها في منتصف التسعينات حين قالت للمذيع 
فقاطعها المذيع وقد كان الشعراوي حيا وقتها وفي عنفوان قواته ونفوذه " الشعراوي

مة الواعية على لكن جرأة نوال وثقتها بنفسها وردودها الحكي .. .الشعبي واإلعالمي
المذيع أبهرتني فعال حتى دفعت للصمت قليال من بالغة الحجة، فحين قاطعها المذيع 

فقال " أن الشعراوي ليس إلها وال نبيا وهناك من يفهم في الدين أكثر منه"ردت وقالت 
كلمتي معناها أن الشعراوي ليس إلها ويجوز " :ماذا تقصدين بالضبط؟ قالت: المذيع

 .انتهى" يه وتصويبهاالعتراض عل
 

ُمن حسن لسان نوال أنها لم تترك فرصة ألعدائها بالنيل منها في أخالقها ولسانها، فلم 
والفارق أنها نجحت ) ُفحش األفكار(ولكن اتهموها ب  .. .ُيتهمها أحد بفحش اللسان أبدا

ئة فقط ال الشخوص، وبما أن ف) األفكار(في حصر معاركها مع الشيوخ ورجال الدين في 
رجال الدين ال تفكر في الغالب فلم ينجحوا في مجاراة حججها القوية والصريحة 
والجريئة في حقوق المرأة، ولم يجدوا سوى اتهامها بالعمالة للغرب واالستعمار 

 من تهم دارجة على ألسن المشايخ ألي من يعارضهم ذكرا أو أنثى، ،إلخ .. .والماسونية
تطعن فيهم : فهي أوال .. .تها لديهم صارت مركبةلكنه وبما أن نوال امرأة فجريم

ُهي امرأة، والعرف الشعبي السائد لدى المجتمع الذكوري أن قوة : وثانيا .. .وتخالفهم
 .ومن تلك الزاوية شعر الفقهاء باالمتهان .. .المرأة يعني امتهانا للرجل باألصل

 
ئ تقريبا، فقد تحدثت في لقد ناضلت السعداوي لتوعية المجتمع بحقوق المرأة في كل ش

ّهذه المنطقة المحظورة لدى العالم المتخلف، لكن جرأتها مكنتها من خوض  .. .الجنس
َغمار هذا العالم الذكوري البحت لتصبح أول امرأة تتحدث بالعربية تكتب مؤلفا في 

األنثى هي "و " الرجل والجنس"و " أة والجنسالمر"الجنس فخرجت بثالثية الجنس 
لتي صدرت وشاعت هذه الكتب في عز اكتساح الوهابية للمجتمع المصري ا" األصل

انفجرت في وجه المشايخ ) علمية(مطلع السبعينات، وقد كانت هذه الكتب ثالثة قنابل 
مبكرا ليعلموا عن امرأة ثائرة متمردة تتحدث بالعلم والمنطق وتكتب الكتب والمؤلفات، 

ع عليها بتحريض مباشر من الفقهاء ورجال وقد تسببت هذه المؤلفات في نقمة المجتم
علما بأن ما كتبته السعداوي ال يختلف عن ما كتبه السيوطي من قبل سوى أنها  .. .الدين

وأن ختان األناث تتجاوز أضراره فقدان هذه  .. .أقرت حق المرأة في المتعة الجنسية
 .المتعة ليصل لإلضراء بصحتها النفسية والجسدية

 
ثة أن تتحدث امرأة عن الجنس بهذا الوضوح من جانب حقوقي لها من كار ويا

إنها جريمة صارت ثالثية، ففوق أنه اعتراض وطعن صريح في علم ....!..أنثوي
هو أيضا يطلب مساواة المرأة بالرجل في حقوق ..وفوق أن السعداوي امرأة .. .المشايخ

صريحة مدوية عن الفراش والزوجية، فكانت صرخة أنثوية في فضاء ذكوري يعلنها 
حتى أن بعض المثقفين الكبار لم يصمد  .. .أنانية الذكور وجهلهم بطباع المرأة ونفسيتها

وكأن المطلوب عند " أنثى ضد األنثى"أمام هذا الوضوح فوصفها جورج طرابيشي أنها 
طرابيشي من السعداوي أن تستسلم لذكورية المجتمع الفاضحة في كل شئ وتقنع بأن 

 الميراث والوالية والمتعة هو عين العدالة، وال زال مسار طرابيشي مؤثرا منعها لحقوق
 ..! .في مجتمع المثقفين الذي يرى السعداوي بنفس الصورة التي يراها بها المشايخ

 
لقد أثرت السعداوي في مثقفين كبار كفاطمة المرنيسي وعبدهللا الغذامي في تبني حقوق 

و " المرأة واللغة"ادت به السعداوي، فكتب الغذامي المرأة ولو بشكل مختلف عن الذي ن
في محاولة لتوعية القارئ أن ذكورية المجتمع " تأنيث القصيدة"و " ثقافة الوهم"

مصدرها اللغة العربية نفسها ال الدين، وأن الدين محايد في هذه المسألة وال يرى أفضلية 
نة الرجال مصدرها السياسة جنس على آخر، وما وصل إليه هذا التيار الثقافي أن هيم

والمجتمع ال الدين واآللهة، فا لن يرضى بجزء صغير من الظلم إلنسان مثلما ال 
ُيرضى بأن تقهر المرأة وتظلم ويبَخس حقها بدعوة جنسها وعضوها التناسلي، وهو أمر َ ُ َُ  
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هم ِ ال إرادة لها فيه ويعني في مضمونه احتقارا وعنصرية لمجرد الخلقة ال دراية ل
وتلك األمور كانت وال  .. .بسعادة المرأة بأنوثتها مثلما يفتخر الذكر برجولته وفحولته

زالت سمة تميز الفقهاء في مصنفاتهم حين يصنفون في أبواب مخصوصة سميت ب 
 . على الرجالالذي لم يكتب فيه اإلناث بل كان وال يزال حكرا" فقه المرأة"
 

 وهو اتجاه إسالمي متأخر ردا على دعوات الحداثة -إن القارئ في ما يسمى فقه المرأة 
 يلمس حرصا شديدا من الفقهاء على تقرير حقوق اإلناث وحصر –وتحرير النساء 

مقررات تلك الحقوق ومعاييرها لدى الفقهاء الذين يجب أن يكونوا ذكورا لعوامل 
ساسية التي وهنا كانت ثورة السعداوي األ .. .االختالط وغيرها مما هو مسموح للرجال

انتفضت على هذا الحق الجبري واالحتكاري المسروق للرجل في تقرير حق األنثى، 
فقه "وبالتالي فما يسميه الشيوخ  .. .فمهما بلغ الرجل علما من دينه لكنه يظل يفكر كرجل

ال وضع المرأة نفسها في الدين " فقه الرجل عن المرأة"هو في حقيقة األمر " المرأة
 .فضيلةواألخالق وال

 
بكفرها وردتها بمجلة آخر " نصر فريد واصل"لكن هذا لم يعجب الشيوخ فأفتى الشيخ 

 ال ألنها تركت الدين وأعلنت عبادتها لألصنام واإللحاد كما 3470ساعة العدد رقم 
ولكن لمجرد أنها تريد مساواة المرأة بالرجل في الفقه وقوانين األحوال  .. .يزعمون

 لذلك عدة عقود، فهي التي كتبت ضد الحجاب وحذرت من الشخصية، وظلت تناضل
فرضه بالقوة إبان مشروع السادات واإلسالميين بفرضه على المجتمع، وانتفضت حين 

، ورأت نواال أن  على بناتها في منتصف الثمانيناتأقرت جامعة األزهر فرضية الحجاب
ني اإليرانية ستنقل ما حدث في جامعة األزهر هو ثورة إسالمية أشبه بثورة الخومي

 .عب المصري ويصبح الحجاب إلزامياتدريجيا للش
 

كما كتبت ضد تعدد الزوجات والمادة الثانية من الدستور، ولمن ال يعلم فهذه ثوابت عند 
الشيوخ يعني القرب منها الكفر والوثنية، فالشعب المصري قبل المادة الثانية كان كافرا 

واال رأت أن تلك المادة من عمل السياسة، وثمرة لكن ن .. .بزعمهم ثم أصبح مسلما
فسجلت نفسها ليست فقط كسنوية  .. .تحالف السلطة مع اإلسالميين مطلع السبعينات

ولكن كحقوقية رأت أن إصالح المجتمع يسير بالتوازي بين عمل السلطة الرشيدة وتجديد 
ة في الخمسينات حتى وفاتها الفقه الديني معا، وهو منهج نوال منذ أن بدأت بالكتابة األدبي

) عيد األم( لتموت في أعظم يوم أنثوي بالتاريخ البشري وهو 2021 مارس 21اليوم 
ُيام قربا إليها مع يوم وكأن القدر كان يكافأها على نضالها التاريخي لتموت في أكثر األ

 .المرأة
 

ُوأختم هنا بأن موقف السعداوي من الحجاب كان سباقا ليلهم اآلالف م ن نسوة الجيل ّ
حجاب القلب "الحالي بترديد وذكر أفكارها عنه، فقد كانت تعلن بشفافية أن الحجاب هو 

ال الخرقة البالية التي تضعها المرأة على رأسها، وكانت تقصد بهذه الكلمة أن " والعقل
عفة المرأة لم تكن في أزيائها يوما بل في قلبها وعقلها، ونفس الشئ ينطبق على الرجال (
) لذين لو أرادوا العفة سيكون ذلك منبعه العقل والقلب لديهم وال دور للحجاب بالمسألةا

وكأن السعداوي كنت تمهدة لفكرة عدم مسئولية المرأة عن التحرش الجنسي بها، وأن 
المسئولية األولى واألخيرى تقع على المتحرش مريض القلب والعقل باألساس، وهو ما 

بل  .. . هذا بانتشار التحرش الجنسي ضد المنقبات والمحجباتأثبتته التجارب في أيامنا
وصل لألطفال الصغار في كوارث لم تراها السعداوي في بداياتها الفكرية بهذا الزخم 

ّلكن ذكائها وعبقريتها أهلوها لرؤية المستقبل بعين الفيلسوف المبصر  .. .الفاضح
 .شكالتُوالمحقق لجذور الم

 
فهي خالدة لن تموت، وما صنعته من جيل مفكر  .. .أو تأبين نوالهذا المقال ليس لرثاء 

سيبقى أبد الدهر شاهدا لها على إنجازها وعبقريتها ليوضع إسمها بجوانب عظماء 
التاريخ، وما تقلته من لعنات وتكفير وتهديدات في الدنيا سيعوضها هللا عنها في اآلخرة، 

نين الصابرين الذين تصدوا للظلم والطغيان ُوال تهمني عقيدة نوال لكني أراها من المحس
فهي لم تقتل ولم تسرق ولم ترتكب أي جريمة سوى  .. .بالقدر الذي يجعلها من الصالحين

أنها رفضت ظلم المرأة، وبدال من مكافأتها على هذه السيرة يلعنوها الشيوخ ويشمتون 
شفيا في انقضاء في موتها وينصب عليها غضب الجماعات تلك األيام فرحة وسعادة وت

   كأنهم الخالدين إلى يوم القيامةو..أجلها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  ،ينتشر بين شريحة ليست صغيرة من المثقفين في العراق وسوريا ولبنان ومصر

اي انهم ينفون على نحو ما وجود . تصور يفصل على نحو تام بين الثقافة ولغة الثقافة
حيث يظن حاملوا هذه الفكرة من العراقيين، ان . للغةثقافة عربية مشتركة، رغم وحدة ا

الثقافة العراقية الراهنة هي امتداد، لتراكم حضارات وادي الرافدين من سومرية، 
وعلى طرزهم ينسج حاملوا فكرة . وآشورية، وأكدية، وإن كانت تستخدم اللغة العربية

 السورية باإلرث الفصل بين الثقافة واللغة من السوريين، حيث يربطون الثقافة
الحضاري اآلرامي، ويربط لبنانيون ثقافتهم باإلرث الفينيقي، يشاركهم في ذلك تونسيون 
من حملة لواء الفصل بين اللغة والثقافة، واتسعت في مصر مؤخرا شريحة، من يرون 
ان الثقافة المصرية الراهنة، التمت بصلة الى ثقافة الصحراء، النها وريثة ثقافة حضارة 

  )الفرعوني(اء والنماء البن
  

ولو دققنا في هذه الطروحات المشبعة باإلرادوية، والناجمة عن األحساس بوطأة الحاضر 
وما يغرق فيه من تخلف مريع، والمتطلعة إلى تجاوزه باألستعانة بماض أنصرم ولم يعد 
له من وجود، سنجد أنها ليست أكثر من تعبير عن حالة إحباط تعانيها شريحة من 

ذلك ان الحديث عن ثقافة . قفين، تجد لها شيئا من الصدى في شرائح صبيانية التفكيرالمث
مجتمع ما، ال يتعلق باالنتاج اإلبداعي، والفكري الذي تتداوله نخب ثقافية محدودة، وفي 

إنما هو حديث عن الثقافة بمعناها . الغالب معزولة، وهامشية التأثير في العقل الجمعي
وبما يتبناه الفرد العادي من قيم .  في فكر الفرد والجماعة وسلوكهماالواسع الذي يؤثر 

  .ومفاهيم، وبنظرته الى تأريخه، ولنفسه ولآلخر وللوجود من حوله
  

 من حيث -الفرد المعاصر في العراق وسوريا ولبنان ومصر أقرب ما يكون الى بعضه 
الذي عاش في نينوى أو بابل،  وأبعد ما يكون عن الفرد -عناصر الثقافة التي أشرنا اليها 

بل يمكن القول ان ما يعرفه هذا الفرد عن اسالفه المفترضين، أقل . أو صيدون أو طيبة
كثيرا مما يعرفه مختص أجنبي بالمصريات القديمة، أو مستشرق أوربي باحث في 
الحضارات السومرية واآلشورية والبابلية، ال بل ان كل معارفه عن تلك الحضارات 

  .عن طريق الباحثين األجانب وليس من خالل تواصل مباشر معهاوصلته 
  

وتفصل بين المصري والسوري واللبناني والعراقي المعاصرين، وأسالفهم المفترضين 
جدرانا سميكة من المعتقدات الدينية والقيم والمفاهيم، التي تحملها اللغة العربية، وما 

ود، وما بعد الحياة، وما يتبع ذلك من يرتبط بها من تصورات وأساطير وأوهام عن الوج
وتنقل لنا نشرات . تصور عن الذات واآلخر، واألحكام التي تنظم عالقته مع ذلك اآلخر

األخبار في كل لحظة صورا ناطقة عن إصطفاف األفراد والجماعات في عالقات تفاعل 
بالثقافة اآلرامية فيما بينها، ال عالقة لها بأي شكل من األشكال بثقافة بابل أو آشور، أو 

  .والفينيقية، أو بإرث بناة االهرامات
  

والحقيقة التي تغيب عن أسرى وهم أنتماء أجيالنا الحالية الى 
الحضارات القديمة، أنهم هم أنفسهم لم يرثوا شيئا ذي بال من 
الحضارات التي لم يبق منها سوى شواهدها المادية من أطالل 

و تفكير معاصر، ربما يكون وأن تفكيرهم ه. ومخطوطات ملغزة
أنغلو ـ سكسونيا، غريب نوعا ما عن التوجهات الفكرية السائدة 
حاليا في مجتمعاتهم، ولو نظروا الى تأثيرهم على فكر وسلوك 

  األنسان العادي في هذه المجتمعات، ومستوى تفاعله معهم،
ن مسيحيا أو  وقارنوه بتأثير األخوان والسلفيين وكل حاملي الفكر الديني سواء كا

إسالميا، سنيا أو شيعيا، فسيكتشفوا إن المقارنة ليست في صالحهم على األطالق، 
وبالنتيجة ليست في صالح وهمهم عن الصلة المفترضة بين مجتمعاتنا الحالية، 

  .والمجتمعات التي بنت األهرامات والجنائن المعلقة
  

لحضارات القديمة، أما ما يتعلق هذا ما يتعلق باألنتماء الثقافي ـ الحضاري المفترض با
بالصلة اإلثنية فهي أكثر من واهية، فعلى مدى مئات، بل آالف السنين، كانت منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مسرحا لعمليات أندماج وتالقح أثني، ربما لم تشهده 
 مناطق أخرى من العالم، وفي عروق كل فرد من أفراد الكتل البشرية التي تسكن هذه

المنطقة خليط من عشرات أنواع الدماء والجينات الرومانية واليونانية والفارسية 
والعربية واألمازيغية والتركية والمغولية والتتارية والسالفية وربما حتى الفرنسية 

    واإلنغليزية وغيرها مما ال يحصى
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 ة حول عدد المنظمات غير الحكومية على مستوى العالم، ليست هناك إحصاءات دقيق

 40000ولكن اإلحصائيات المتوفرة بما فيها احصائيات األمم المتحدة تشير الى وجود 
يشير أكثر . منظمة غير حكومية دولية والماليين من المنظمات غير الحكومية المحلية

 2009لهند لوحدها في  مليون منظمة غير حكومية في ا2من مصدر الى وجود حوالي 
وتقدر عدد . 2008 الف منظمة في روسيا في 277و )  شخص600منظمة لكل (

 كان 2010 منظمة وبحلول 2800المنظمات غير الحكومية في كردستان العراق ب 
يعد قطاع المنظمات غير الحكومية ثامن .  منظمة في العراق12000 و8000هناك بين 

 19د قيمته عن ترليون دوالر سنويا ويوظف حوالي أكبر اقتصاد في العالم حيث تزي
  .مليون عامل اجير باإلضافة الى اعداد هائلة من المتطوعين

 
 1839يعتبر الكثيرون جمعية مناهضة العبودية التي تشكلت عام 

ومن األمثلة المشهورة التي تلت، . اول منظمة غير حكومية دولية
سينيات القرن هي منظمة الصليب األحمر الذي شكلت في خم

 اإليطالية، ومنظمة أنقذوا -التاسع عشر بعد الحرب الفرنسية
األطفال التي تشكلت بعد الحرب العالمية األولى واوكسفام وكير 

  .بعد الحرب العالمية الثانية
  

ولكن نمت حركة المنظمات غير الحكومية بسرعة هائلة منذ الثمانينيات من القرن 
و صعود التيار اليميني النيوليبرالي الذي عمل على تقليص الماضي، وقد رافق هذا النم

  . دور القطاع العام في االقتصاد والخصخصة وتقليل الخدمات التي تقدمها الدولة

ورافق هذا النمو أيضا افول القطب الشرقي والشيوعيات البرجوازية بشكل عام وضعف 
قمع الممنهج الذي مارسته الدولة وقد ساعد هذا النمو ال. مكانة الماركسية واليسار عالميا

لقد مكن اإلحباط والتخبط الفكري في صفوف . ضد اليسار في بلدان مثل اندونيسيا وتايلند
اليسار وخيبة االمل من شيوعية االتحاد السوفيتي والصين، المنظمات غير الحكومية من 

مالية واستقطاب إزاحة الحركات والمنظمات اليسارية الراديكالية وأحيانا النقابات الع
  .ّمفكريها وقادتها وفعاليها

 
في الوقت الذي شن اليمين البرجوازي هجوم على دولة الرفاه في الغرب وقام ممثال 
بالحكومات الغربية وخاصة النيوليبرالية ومؤسساتها مثل الصندوق النقد الدولي على 

في االقتصاد اجبار الحكومات في البلدان الخاضعة على تقليص دور القطاع العام 
وتقليص الخدمات الحكومية، قام بالدفع بالمنظمات غير الحكومية ضمن خطة مقصودة 

  .ومدروسة ألسباب سناتي على ذكرها
 

تعتبر حركة المنظمات غير الحكومية بالشكل الحالي ظاهرة حديثة وجدية، على 
  .الشيوعيين مواجهتها

 
غير الحكومية، اذ ليس هناك شك ال يمكن اصدار تعميمات مطلقة حول حركة المنظمات 

بان بعض المنظمات تقوم بتغير ايجابي على األرض ولبعضها اهداف تقدمية وهناك 
الكثير من االفراد الذي يشاركون في هذه الحركة بنية صادقة، ولكن يمكن القول بثقة بان 

ء انها تمثل جز. المنظمات غير الحكومية تلعب دور سياسي رجعي للغاية في المجتمع
على الرغم . من استراتيجية الطبقة الحاكمة واداة التيار النيو ليبرالي في ادارة المجتمع

من ادعاء المنظمات غير الحكومية حول تجنب السياسية، اال انها منخرطة بشكل فعال 
فيها، ولكن نتيجة فقدانها لنظرية سياسية واضحة ورفضها للتنظيم السياسي، تصبح أداة 

 .لوجية وسياسات الطبقة الحاكمة وخاصة جناحها االنيوليبراليطيعة لخدمة ايدو
 

  
 

يبغي التيار النيوليبرالي الذي يمثل مصالح االحتكارات وقلة غنية، تحويل كل شيء الى 
بضاعة وبسط منطق الربح على كل زوايا حياة البشرية وخاصة على القطاعات 

بما فيه قطاع الخدمات كوسيلة لتراكم االقتصادية التي كانت تقليديا تدار من قبل الدولة 
ولكن . األرباح عن طريق نقل الثروة من الطبقة العاملة الى الطبقة البرجوازية

خصخصة كل ميادين االقتصاد وتخلي الدولة عن مسؤوليتها تجاه المواطن، تكشف عن 
وهذا وحشية النظام الرأسمالي وتجعل الحياة جحيم بالنسبة لقطاعات واسعة من البشرية، 

وهنا . يزيد من فرصة حدوث اضطرابات واحتجاجات وثورات اجتماعية ضد النظام
يبرز دور المنظمات غير الحكومية، حيث يوكل لها دور جعل النظام الرأسمالي اقل 

  .وحشية
 

يؤيد التيار النيوليبرالي إحالل منظمات المجتمع المدني بدال من الدولة لتقديم الخدمات 
امام االستثمار ) قطاع العام( ية الن هذا يعني فتح قطاعات اقتصادية والرعاية االجتماع

وجعلها مصدر لخلق األرباح، وتقليل الضرائب على الرأسماليين لجمع األموال الالزمة 
لتمويل االنفاق الحكومي، تقليل حصة الرأسماليين من تمويل الخدمات عن طريق تقليل 

ل تمويل المنظمات غير الحكومية عمل مقدار الخدمات والرعاية بشكل عام، وجع
تطوعي وتشجيع بقية المواطنين على التبرع بعد اثارة شعور بالذنب عندهم، إضافة الى 

  .ان معظم األموال المقدمة كتبرعات هي مستثنية من الضرائب
 

ان اهم وظيفة تقدمها حركة المنظمات غير الحكومية للطبقة الحاكمة هو حجب 
العميقة واالستغالل الطبقي والصراع الطبقي في المجتمع عن طريق االنقسامات الطبقية 

  ".المجتمع المدني" الترويج لمفاهيم غير طبقية مثل 
 

تقوم هذه المنظمات بالتمويه على األسباب الحقيقية للماسي التي تواجهها البشرية 
ومية في فمثال ال تقول دعايات المنظمات غير الحك. ومسؤولية النظام الرأسمالي عنها

الدول الغربية مثل وورد فشن واوكسفام الهادفة الى جمع التبرعات شيئا عن سبب 
استمرار الفقر المدقع او االمراض المعدية في الدول الفقيرة، بل تعرض صور مؤثرة 

تصور هذا الفقر والمرض كحالة . عن المعاناة اإلنسانية الناتجة عن هذا الفقر والمرض
وبدال من ان تكون وظيفة . واهر الطبيعية، ليس أحدا مسؤوال عنهاطبيعية مثلها مثل الظ

النظام القضاء على هذه الظواهر، يطلب من العامل في المجتمعات الغربية التبرع من 
  .اجل التخفيف عن نتائجها بعد اثارة مشاعره االنسانية

 
ينية وصرف تقوم هذه الحركة بتحييد وتفتيت االستياء المتزايد تجاه السياسيات اليم

السخط عن النظام الرأسمالي والسلطة البرجوازية والشركات االحتكارية والبنوك وكبار 
وتقوم  .الرأسماليين وتوجهه ضد المشاريع الصغيرة المتمثلة بالمنظمات غير الحكومية

  ذهــبمنافسة واحتواء الحركات االجتماعية الراديكالية وجذب الكثير من كوادر ونشطاء ه
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لذا فليس من . الذين يجدون صعوبة في مقاومة اغراء المنظمات غير الحكوميةالحركات 
الغريب، ان االماكن التي شهدت نمو هذه الحركة عانت من ضعف وحتى غياب 

  .الحركات الثورية المنظمة في وقت اشتداد االزمات الرأسمالية
 

واعدها ومواردها وقامت حركة المنظمات غير الحكومية في الكثير من الدول باستخدام ق
ومكانتها كمنظمات مدافعة عن حقوق المهمشين لدعم السياسيين واألحزاب التي تدافع 

  .عن اإلصالحات الشكلية بدال من اإلصالحات المؤثرة
 

عملت بعض المنظمات غير الحكومية األجنبية المهتمة بشؤون العمال بين الحركات 
اذ تقوم السي . غربية وأجهزة استخباراتهاالعمالية في مختلف الدول كعمالء للحكومات ال

أي أي مثال بتوجيه األموال من خالل بعض المنظمات العمالية االمريكية الختراق 
والتجسس على الحركات الراديكالية، ولمواجهة تأثير الشيوعيين في النقابات والمنظمات 

ة االشتراكية مثل كما قامت الكثير من أحزاب الديمقراطي. العمالية في الدول المختلفة
الحزب الديمقراطي االشتراكي االلماني بتمويل المنظمات غير الحكومية والنقابات 

  .العمالية وبناء توجه نقابي غير مقاتل يناسب مع توجهات تيار االشتراكية الديمقراطية
 

ولكن غالبية المنظمات غير الحكومية هي ليست عمالء لالستخبارات والتيارات السياسية 
حيث تصبح بشكل غير مباشر . الدول الغربية، ولكن مع ذلك تلعب دور رجعي للغايةفي 

ومن خالل المشاريع والتقارير التي ترفعها الى الجهات المانحة ومن خالل المؤتمرات 
التي تعقدها، اداة لمراقبة مزاج وحركة المجتمعات وقياس التحديات التي تواجه السلطة 

 التاريخ الحديث الدور التي تلعبه هذه المنظمات في خدمة وقد بين. في هذه المجتمعات
اليمين البرجوازي فنجد ما ان تزداد االضطرابات السياسية في منطقة او دولة يزداد عدد 

  .المنظمات غير الحكومية
 

وتساعد حركة المنظمات غير الحكومية على ابراز شخصيات معينة في المجتمع 
، تصبح بمثابة بديل سياسي للطبقة الحاكمة المحلية "ديمقراطية"و " تقدمية"كشخصيات 

والعالمية عندما تصبح األنظمة الحاكمة مرفوضة من قبل الجماهير ويتزايد خطر 
أي انها تصبح صمام امان الطبقة الحاكمة من اجل منع األمور من . اإلطاحة بالسلطة

  .االنفالت
 

صبح خطرة على السلطة تخفف لهذا السبب، عندما تزداد االحتجاجات الجماهيرية وت
الحكومات والمؤسسات الرأسمالية المانحة من شروط وقيود التمويل فتتكاثر المنظمات 

لتقديم خدماتهم للتبليغ ضد " للمثقفين والفعالين"غير الحكومية بشكل كبير، وتبرز فرصة 
ا وتوجيه االنخراط في الحركات السياسية والتخلخل في الحركات االجتماعية لتجنيد قادته

الطاقة نحو مشاريع المساعدة الذاتية وحمالت للدفاع عن حقوق جماعات على أساس 
  . الهويات بدال من الحركات االجتماعية

  
هكذا، لقد تدفقت الماليين . ويؤدي عملها الى فرز شخصيات تقدم كبديل لألنظمة الحاكمة

 والسلفادور وجواتيماال على إندونيسيا وتايالند وبيرو ونيكاراغوا، وشيلي، والفلبين
 .وكوريا وهايتي والعراق ودول افريقيا في وقت االزمات

  
 
 

بغض النظر عن االهداف المعلنة للمنظمات غير الحكومية ونية االفراد المشاركين فيها، 
تتفق طبيعة عمل هذه المنظمات مع السياسيات النيوليبرالية ألقصى اليمين البرجوازي 

ض المنظمات غير الحكومية مثلها مثل التيار اليميني دور الدولة اذ تناه. الى حد كبير
  ". السوق الحر" وليس باسم " المجتمع المدني"وان كان باسم 

  
يقبل منظرو هذه الحركة ادعاءات التيار البرجوازي النيوليبرالي بأن الدولة غير كفؤة 

الدولة بتقليل توفير في تقديم الخدمات والرعاية االجتماعية، لذا تطالب هذه الحركة 
تتفق في توجيه موارد الدولة ليس لتقديم . الخدمات لصالح نظام مساعدة ذاتية المركزي

الخدمات للجماهير بشكل مداوم ومنظم وبعدل أكبر وبشكل قابل للمحاسبة بل تخويل 
المنظمات غير الحكومية بتقديم خدمات اقل جودة، بشكل غير منظم او مداوم وغير ملزم 

   . محاسبة لشريحة صغيرة في المجتمعوبدون
  

وعمليا تتناقض مصالحها مع مؤسسات الدولة التي تقدم الخدمات االجتماعية وتدير 
البرامج الحكومية الشاملة، اذ تنافس للحصول على حصة من األموال العامة من اجل 

وهكذا، رغم ان المنظمات غير الحكومية ال تناضل بشكل فعال من اجل  .مشاريعها
الخصخصة اال انها تتفق مع وتمكن سياسات اليمين البرجوازي بخصخصة الخدمات 

  .والتوظيف
 

  فالكثير. تقوم حركة المنظمات غير الحكومية مثل التيار النيوليبرالي بتقوية سياسة الهوية

   من المشاريع الخدمية والحمالت تكون هدفها اقلية تعرف على أساس هويات مثل الدين
  .و الجندر او الميل الجنسي او العاهات الخ او االثنية ا

 
ترى ايدولوجية المنظمات غير الحكومية ان أساس مشاكل مثل الفقر واالمية هي قلة 

  .المبادرة الفردية والمهارات الفردية، لذا تركز جهودها أحيانا في هذا االتجاه
  

 
  

عن الدولة ليس ألسباب ان الدفع بالمنظمات غير الحكومية للقيام بتقديم الخدمات نيابة 
ليس هناك شك بان بإمكان الحكومة تقديم . اقتصادية بل هو ألسباب ايدلوجية وسياسية

  .الخدمات بشكل أرخص وأكثر فعالية وأكثر عدال وشمولية من المنظمات غير الحكومية
 

بعكس الحركات اإلصالحية األخرى مثل الحركة النقابية، ليس هناك الكثير مما يدل على 
رغم عدم وجود عالقة سببية، اال انه هناك عالقة . الية حركة المنظمات غير الحكوميةفع

هايتي . طردية بين نمو المنظمات غير الحكومية وبين تدهور المستوى المعيشي لألغلبية
هي من أفقر دول العالم في حين لديها أكبر عدد من المنظمات غير الحكومية مقارنة 

نظمات غير الحكومية هو من اجل تعزيز الوضع الراهن من الدفع بالم. بعدد السكان
الناحية االيدولوجية والسياسية واالقتصادية، تقويض الصراع الطبقي، واضعاف 

  .الحركات الراديكالية، وجعل النظام الرأسمالي أكثر مقبولية
  
  
 

رية ان النقد األساسي لحركة المنظمات غير الحكومية هو ليس حول عدم كونها حركة ثو
  .بل حول عدم فعاليتها في النضال االصالحي وتحولها الى أداة بيد اليمين الرجعي

 
على الرغم من االدعاء بان المنظمات غير الحكومية تقوم بتمكين الفقراء والشرائح 

  .المهمشة ال انها عمليا تفشل في القيام بذلك ألنها ترفض النضال السياسي المنظم
 

ليس ال تؤكد هذه الحركة على تغير النظام . يكمن في نمط عملهافعدم فعالية هذه الحركة 
او السيطرة على الوسائل اإلنتاج فحسب، بل انها ال تؤكد على بناء الحركات بل على 
الحمالت والمشاريع مثل المشاريع اإلنتاجية الصغيرة، وحمالت التمكين، والمناصرة، 

مهارات الخ ولذلك فهي غير مؤثرة من والمساعدة المالية، والمساعدة الفنية، بناء ال
  .الناحية اإلصالحية

 
ان نشاط المنظمات غير الحكومية ال يتجاوز التأثير على مجاالت اجتماعية صغيرة من 

 .حياة شريحة صغيرة بموارد محدودة ضمن الشروط التي يحددها التيار النيوليبرالي
 

لتي هي سبب معظم المشاكل التي ال تقول المنظمات غير الحكومية شيئا عن السياسيات ا
كما ال تقول هذه . تواجه الجماهير بما فيها المشاكل التي تحاول هذه المنظمات مواجهتها

المنظمات عدا عدد قليل جدا مثل منظمة العفو الدولية شيئا عن دور الحكومات الممولة 
من المشاكل مثل الحكومة االمريكية او االوربية وحروبها وتدخالتها في خلق الكثير 

  .وعن تواطئ تلك الحكومات مع الحكومات والقوى المحلية وانتهاكاتها لحقوق االنسان
 

بدال من الحديث عن القضايا األساسية التي تمس الظروف المعيشية والحقوق والحريات 
وعن الجذور األساسية لهذه القضايا وحلولها مثل أسباب فقر الطبقة العاملة وعواقب 

االمبريالية تركز على قضايا هامشية غير جوهرية بالنسبة للنظام تصرف تدخالت الدول 
  .االنتباه عن جذور القضايا االساسية

 
فمثال تتجنب النضال ضد الحروب والتدخالت العسكرية، األسباب الحقيقية للفقر 
واالمراض المعدية واالضطهاد الطبقي من قبل المؤسسات الرأسمالية والشركات 

لخصخصة، البطالة، ومن اجل ترسيم الحد األدنى لألجور الخ ولكن تركز االحتكارية، ا
على تقديم مساعدات محدودة لعدد محدود من ضحايا الحروب، واالمراض المعدية 

وتركز على المسائل االجتماعية التي تمس االسرة مثل العنف االسري . والمشردين الخ
وهي بذلك . تماعية التي تمس النظاموحرية الزواج والطالق الخ أكثر من المسائل االج

تعالج االعراض بدال من جذور القضايا التي تواجه الجماهير ضمن الحدود المسموح 
  .بها
 

تحول الخدمات والحقوق من مطالب يجب فرضها على الطبقة الحاكمة من خالل نضال 
ء طبقي مقاتل الى مسالة تطوعية، تستجدي لطف السلطات والنزعة الخيرية لألغنيا

ان اعتماد المنظمات غير . ونزعة المساعدة وحب االخرين عند المتطوعين والمتبرعين
الحكومية بشكل أساسي على التمويل من األثرياء والمؤسسات الحكومية والخاصة التي 

  فال. تمثل مصالحهم، يضع حدود ألنشطتها يحددها ما هو مقبوال لدى هؤالء األثرياء



 

LEFTIST 
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تلم التمويل من االثرياء ان تناضل ضد األسباب األساسية يمكن لمنظمة غير حكومية تس
  .لعدم المساواة التي هي نفس األسباب التي تمكن األثرياء من جمع ثرواتهم

 
كما ان معالجة جذور المشاكل التي تواجه الجماهير يزيل التبرير لوجود تلك المنظمات 

  .وحصولها على التمويل
بقي الشامل والمقاتل وعرقلة التضامن الواسع تقوم هذه الحركة بتقويض النضال الط

وال . داخل الطبقة العاملة من خالل بناء منظمات ومجموعات ضغط ذات قضية واحدة
  .تسعى الى الربط بين مختلف القضايا في صراع عام ضد الرأسمالية

 
يحول أسلوب هذه المنظمات األغلبية الى متلقيين سلبين للتغير والمكاسب ينتظرون من 

منظمات غير الحكومية النضال نيابة عنهم وينظرون الى أنفسهم كضحايا او مهمشين ال
  .بدال من عناصر فعالة ونشطة في النضال من اجل تلك المكاسب

 
تقوم بجذب . انها تعرقل أساليب النضال للحركات األخرى وعملية صياغة بدائلها

سائية من خالل المغريات التي واحتواء قادة وفعالي الحركات االجتماعية والنقابية والن
فهي تنافس بشكل مباشر الحركات السياسية من اجل النفوذ بين الفقراء والنساء . تقدمها

لذا فهناك عالقة عكسية بين قوة الحركات االشتراكية وحركة المنظمات . والمهمشين
تقهقر اذ ليس من باب الصدفة ان نجد تراجع في العمل السياسي الطبقي و. غير الحكومية

في المستوى المعيشي وزيادة الفقر وغياب المقاومة ضد السياسات النيوليبرالية في 
  .األماكن التي أصبحت فيها المنظمات غير الحكومية مهيمنة

 
غالبا ما تقوم المنظمات غير الحكومية بتجنب العمل بين العمال الذين يحتمل ان يكون 

ما تقوم بالعمل بين العمال يكون لهذا العمل لديهم قوة اقتصادية وسياسية أكبر وحتى عند
اذ من غير المرجح ان يدعم الممولين األجانب المشاريع التي تشجع . طابع اجتماعي

  .على اإلضرابات او المظاهرات وتعزيز الصراع الطبقي
 

تعرقل المنظمات غير الحكومية وايدولوجيتها السياسية وطريقة عملها النضال من 
ان طبيعة عمل . يادة الذاتية بل تركز على العمل بدال عن الجماهيراألسفل وبروز الق

المنظمات غير الحكومية ورفضها للنضال السياسي والتركيز على المساعدة الذاتية ينزع 
كما ان طابع عملها المحدود وغير الشامل يخلق تمييز بين . الطابع السياسي عن البشر

 .الفرقة وتضعف الوحدة الطبقيةالشرائح المختلفة في المجتمع وتزيد من 
 

  
 

رغم ان حركة المنظمات غير الحكومية تعتبر نفسها حركة بدون ايدولوجية ونظرية 
سياسية وترفض السياسة واتخاذ المواقف السياسية، اال انها عمليا تتفق مع ايدولوجية 

من الناحية . يةالتيار النيوليبرالي واجندته الى حد كبير او على األقل تعزز هذه االيدولوج
النظرية رغم االبهام الهائل، تعتمد هذه الحركة على مفاهيم غير طبقية كثيرة اهمها 

  ". المجتمع المدني"
  

ومن الناحية العملية تمكن او تدفع بالسياسات النيوليبرالية وسياسات الهوية التي تعتبر 
ات وموقع المعيشة مثل القضايا المتعلقة بالعرق والدين والجنس والميول الجنسية والعاه

المناطق النائية الخ هي اكثر جوهرية من القضية الطبقية رغم وجود اختالفات طبقية 
ان نظرية هذه الحركة الواقعية ومنطق . عميقة بين المقسمين على أساس تلك الهويات

عملها تستند على رفض التحليل الشامل للنظام االجتماعي الحالي وخاصة التحليل 
  .الطبقي

 
ترفض هذه الحركة الحاجة لالستيالء على السلطة واالطاحة بالنظام الحالي وبناء نظام 
اقتصادي واجتماعي جديد، بل تقبل بالنظام، تخلده، تعتبر حكمه بديهية، تعمل ضمن 

وتقبل هذه . حدوده وبهدف احداث تغييرات طفيفة عليه وتلطيف بعض جوانبه القاسية
  .الية السوق الحر والديمقراطية البرلمانيةالحركة عدم وجود بديل عن رأسم

 
يسهل ويسمح " المجتمع المدني"ان االبهام النظري واأليديولوجي وفضفاضيه مفهوم 

للمنظمات غير الحكومية بتبني احيانا سياسات رجعية والتعاون مع اقذر الحكومات 
  .والمؤسسات والمصالح الرأسمالية

 
لمنظمات غير الحكومية هي لغة يسارية وشبه ورغم ان اللغة التي تستخدمها حركة ا

ماركسية، تم صياغتها بدقة من اجل إعطاء هذه الحركة صبغة تقدمية اذ تتحدث عن 
" المساواة بين الجنسين" "لالقيادة من األسف"، "المهمشين" "الجماهير الشعبية"
وي العاهات مثل حقوق األقليات والمثليين وذ" قالحقو" "التنمية المستدامة" "التمكين"

ترى في . والنساء الخ، اال انها في الواقع حركة معادية للماركسية والعمل الشيوعي
المنظمات الماركسية الراديكالية خطر وتروج لفكرة بان الماركسية والتحليل الطبقي 

حتى . تنفي او ال تهتم بالتمييز القومي او الديني او التميز على اساس الجنس الخ
  .حكومية التقدمية التي هي نسبة صغيرة تتبنى نهجا فوضويا في العملالمنظمات غير ال

 
  

 
لقد أصبحت المنظمات غير الحكومية في معظم انحاء العالم وسيلة لصعود شريحة 
متعلمة ومثقفة من مهنيين، وأكاديميين وفعالين اجتماعيين وسياسيين بمن فيهم ممن تخلوا 

  .ارة وقدرة التأثير على شرائح من الجماهيرعن الحركات الشيوعية الذين يمتلكون مه
  

 يأتي هذا الصعود من خالل الحصول على وظائف سهلة برواتب مغرية إلدارة منظمة 
غير حكومية تشمل وظيفتهم كتابة مقترحات لمشاريع جديدة وجمع دالئل حول إنجازات 

ا ووضع منظماتهم من اجل جلب المزيد من التمويل وقضاء وقت في مكاتب فخمة نسبي
الميزانيات والقيام بالحسابات والتنقل في سيارات الدفع الرباعي وفرصة السفر وحضور 
مؤتمرات داخل وخارج بلدانهم يتحدون فيها بلغة خاصة واالهم األمان من قمع 
الحكومات مقابل التنازل عن االستقاللية وحرية االعتراض على السياسات البرجوازية 

تفاد الكثير من كوادر المنظمات غير الحكومية من األفكار ويس .الداخلية والخارجية
  .والمهارات التي اكتسبوها من خالل عملهم في المنظمات الراديكالية

 
  

 
الذي ينون بنائه " المجتمع المدني"يدعي أنصار حركة المنظمات غير الحكومية بان 

المدنية، ويدفع باإلنتاجية سوف يعزز الثقافة التقدمية والمظاهر المدنية والحقوق الفردية و
والكفاءة، وينوع الخيارات امام الناس ويضغط على الحكومات من اجل تحسين اداءها 

بشكل " الشعب" والتقليل من القمع والتقليل من سلطة الدولة واعادة توزيع السلطة على 
  .غير مركزي، ويؤدي بالنهاية الى بناء نظام ديمقراطي تعددي

 
يل على وجود عالقة بين مدنية المجتمع ومدى القمع الذي تقوم به ولكن ال يوجد اي دل

في الحقيقة ان نمو هذه الحركة يؤدي . الدولة من جهة وبين نمو المنظمات غير الحكومية
ان اغلب . الى اضعاف الحركات التقدمية مما يساهم في تعميق التخلف والرجعية والقمع

 يتم من خالل منظمات غير حكومية ولكنها العمل الذي تقوم به حركة اخوان المسلمين
  .دائما تساعد على نشر الرجعية والقمع واالنغالق

 
  
 

على الرغم من التبجح بالديمقراطية ومعاداة الدكتاتورية، معظم المنظمات غير الحكومية 
هي بيروقراطية وهرمية وتفتقر الى اليات صنع القرار الجماعي والديمقراطي، ويسود 

يشبه هيكلها الداخلي الى حد كبير .  غياب الشفافية في المسائل الماليةعملها جو من
  .الهياكل الداخلية للمشاريع التجارية الرأسمالية

 
في الكثير من الحاالت يقوم األشخاص الذين يؤسسون المنظمات غير الحكومية بتعيين 

اريع والتوظيف أنفسهم مدراء ال يواجهون االنتخابات ابدا، لهم القرار في تحديد المش
والطرد ومن يسافر الى الخارج من اجل حضور المؤتمرات دون ان يتم التصويت على 

  .هذه القرارات
 

فمن اجل الحصول على اعتراف الجهات المانحة وحتى على التبرعات واالعفاء 
ليس قادة المنظمات غير . الضريبي على هذه المنظمات تنظيم نفسها في هيكل هرمي

يخدمونها او "لين امام األعضاء او المتطوعين او الشرائح التي الحكومية مسؤو
وليسوا عرضة للمحاسبة من قبلهم بل مسؤولين امام الممولين مثل الحكومات " يمثلونها

الغربية والمنظمات غير الحكومية الدولية مثل اوكسفام او المؤسسات الخيرية مثل 
. سسات الرأسمالية مثل البنك الدوليمؤسسة بيل غيتس او بيل كلنتون والمشاهير والمؤ

لذا تركز المنظمات غير الحكومية على القضايا التي تجلب التمويل عادة الغربي وليس 
  .القضايا التي تهم السكان وتقيم اداءها حسب معايير واهتمامات الممولين

 
ور عادة ما يكون هناك فجوة كبيرة بين رواتب المدراء وبين العمال الذين يعملون بأج

وهناك امثلة هائلة على قيام المنظمات غير الحكومية مثلها مثل . لصالح هذه المنظمات
الشركات الربحية على فرض العمل المضني على العمال ودفع أجور زهيدة لعمالها 

ان الرواتب . وتوظيفهم بعقود مؤقتة بينما يمنح المدراء التنفيذيون أنفسهم رواتب كبيرة
  .نظمات مثل اوكسفام وكير هي افضل األمثلةالتي يتلقاها مدراء م

 
ورغم االدعاء باالستقاللية اال إن المنظمات غير الحكومية ترتبط بعالقات تبعية مع 
الحكومات او المؤسسات الخاصة التي لها عالقات وثيقة بالدولة والممولة من قبل 

   ات االحتكارية وكبار الرأسماليينالشرك

 



  

  اليساري
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  أصبح المذهب الذي يقول بأن العرب أمة واحدة وأن
 1918ًهذه القومية أساس جميع السياسات مقبوال منذ عام 

من األكثرية العظمى من القادة السياسيين العرب ومن 
المثقفين العلمانيين على األقل، وكان اعتناق أناس هم في 
ًمعظمهم من المسلمين لهذا المذهب تطورا ذا داللة 

ً إذ أن المسلمين ظلوا قرونا ينظرون إلى الدولة ثورية،
والحق أن اإلسالم منذ . من وجهة دينية وساللة حاكمة

القرون األولى أو حول ذلك كان دين االمة العربية 
وأصبح اإلسالم في النهاية على كل حال الرابطة . الغالب

 .العليا التي حلت محل القومية
  

لدولة الحاكمة في كانت اإلمبراطورية العثمانية هي ا
وقد تقبل عرب . 1517معظم األراضي العربية بعد عام 

ًجنوب غرب آسيا ومصر حكم األتراك العثمانيين، إسميا 
على األقل، طوال أربعة قرون إال أن نهاية القرن التاسع 
عشر شهدت قلة من العرب العثمانيين المثقفين ينشرون 

وجد هؤالء نظريات تنكر حق األتراك في حكم العرب، وأ
المثقفون أيديولوجية جديدة هي العروبة وقدموها على 

  .أنها حل للمشاكل الراهنة
 

ظهر االهتمام بالقومية كمبدأ سياسي بين الشعوب 
اإلسالمية بسبب احتكاكها بالغرب، وبدأ نفر من العرب 
العثمانيين وعرب مصر ممن أقاموا في أوروبا منذ نهاية 

ألفكار األوربية حول الوطن القرن التاسع عشر يدركون ا
وعند منتصف القرن العشرين كانت التعابير . واألمة

الدالة على هذه المفاهيم وما يتصل بها موجودة في كل 
  .من اللغتين العربية والتركية

 
ظل معظم المثقفين العثمانيين محافظين، يعيدون التأكيد 
بقوة متجددة إيمانهم التقليدي بأن اإلسالم هو أفضل 

يقة ممكنة للعيش ، وأصبح إنتاج مقاالت المديح طر
ًوالجدل في كل من اللغة العربية والتركية غزيرا بعد عام 

 عالمة فارقة بالنسبة 1860سيكون هذا العام  "1860
لمصير األقاليم العربية التابعة لإلمبراطورية العثمانية 

  .خاصة مصير سوريا الحديثة
 

ّحوا يحاجون بان اإلسالم إن المثقفين العثمانيين الذين را
ال يتعارض مع تقدم الحضارة كما هي في أوربا، وأن 
اإلسالم الحقيقي األول قد طرأ عليه ما أفسده، والعالج 
سهل هو إحياء اإلسالم وإعادته إلى أصوله النقية، هؤالء 

. هم التحديثيون في مقابل المحافظين من أنصار العثمانية
  . عن دولة عثمانية قويةمع أن الفريقين كانا يدافعان

 
كانت العناصر التركية من هؤالء التحديثيين والمتمثلة ب 

 قد 1860الذين بدأ نشاطهم في عام " العثمانيين الجدد“
" تبنت بوضوح أفكار الوطنية العثمانية والوطن العثماني

في إشارة إلى بدء هيمنة الجامعة القومية على الجامعة 
وفي سنوات . على العثمانيةأي التركية . االمبراطورية

ً انتشرت أفكار مشابهة تماما في مصر، تغلب 1870
الوطنية المصرية على الرابطة العثمانية، نتيجة لنشاطات 
جمال الدين األفغاني وقد طلب من أتباعه أن يعملوا 
ًعقولهم وأن يختبروا أسس إيمانهم، وبرهن مستشهدا 

سوا غيزو بمقاطع من المؤرخ والسياسي الفرنسي فران
أن تقدم أوروبا كان نتيجة ظهور الهوت ) 1874ت (

مشابه فيها لإلسالم هو المذهب البروتستانتي، حيث 
على . تهيمن الرابطة القومية على الرابطة اإلمبراطورية

والحق أن اإلسالم منذ القرن األول أو حول : مبدأ من قال
وعلى هذه الفكرة . ذلك كان دين األمة العربية الغالب

سوف تتمحور كل حركة اإلحياء الثقافية أو االحياء 
ومع أن معظم التحديثيين كانوا ذوي . القومي العربي

نزعة عثمانية فإن قلة من المسيحيين السوريين الذين 
  كانوا يشاركون التحديثيين أفكارهم العامة قدموا فكرة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . قومية عربية شبه علمانية
  

ً أسهم هؤالء العرب اسهاما عظيما في 1860وفي سنوات  ً
. إحياء األدب العربي القديم وفي نشر المعرفة الحديثة

وكان أحد أهم ممثلي هذه المجموعة إبراهيم اليازجي 
لم تظفر .  إلى إحياء قومي عربي1868الذي دعا في عام 

عروبة اليازجي العلمانية إال بالقليل من االتباع وظلت 
عة العثمانية سواء أكانت محافظة أم تحديثية العقيدة النز

  .1914المسيطرة ضمن البلدان العثمانية حتى عام 
 

ومما يلفت االنتباه أن الخطوط العريضة للنظرية 
اإلسالمية في القومية العربية اقترحها أحد أعظم 
العثمانيين العرب التحديثيين وهو المصري دمحم عبده الذي 

إحياء اإلسالم، وكان خالل حياته كان هدفه األول 
  .ًالسياسية مدافعا عن الدولة العثمانية

 
وقد طور دمحم عبده استخدام األفغاني لفكرة غيزو وأعلن 
أن أوربا لم تبدأ تقدمها المذهل في الحضارة إال عندما بدأ 
األوروبيون بالتعلم من المسلمين وتبنوا عقيدة تنسجم مع 

يقصد ( بالرسالة المحمدية اإلسالم فيما عدا االعتراف
ًاإلصالح البروتستانتي الذي جعل الدين قوميا حيث 
انشقت الكنائس القومية عن كنيسة روما الكاثوليكية 
الكوسموبوليتية العالمية بحكم صعود هيمنة البورجوازية 

  )في أوربا القرن السادس عشر
 

أما عالج دمحم عبده لتأخر المسلمين فهو اإلسالم األولي 
ويعتقد دمحم عبده أن االحياء الديني هو . ي لم يفسدالذ

الطريقة الوحيدة التي تمكن المسلمين من استعادة عظمتهم 
لكن هذا االحياء ال يمكن أن يتم من دون إحياء . السياسية

ثقافي عربي والعودة إلى هيمنة العروبة على اإلسالم كما 
 هو كان في بواكيره، هكذا يكون إحياء الثقافة العربية

  ان فيـه كما كــاء اإلسالم وإعادة ألقــلطريق الملكي إلحي

  . بواكيره
  

كان دمحم عبده طيلة أيام حياته يمارس فعالية سياسية في 
ً وكان مدافعا قويا عن الدولة العثمانية، وقد 1880سنوات  ً

أدى به إيمانه المبكر بضرورة العودة إلى اإلسالم إلى 
ها للعثمانية، إذ رأى ان صياغة فكرة مناقضة في مضمون

شفاء المسلمين من أمراضهم يكمن في إحياء اإلسالم 
إنه . الحقيقي؛ اإلسالم األصيل وهذا يعني إسالم العرب

بهذه الفكر يكون قد أسس للقومية العربية اإلحيائية أو 
البعث الثقافي العربي والغاية ليست سياسية بل دينية هي 

لك إلى مطالبته بإحياء حيث يمضي بعد ذ. إحياء اإلسالم
مكثف لألدب العربي القديم والدراسات الدينية، وقد حقق 

المنسوب لعلي بن أبي ) نهج البالغة(بناء على ذلك كتاب 
ومع أنه تخلى في سنواته . طالب ونشره في مجلدين

األخيرة عن نشاطه السياسي إال أنه شدد بقوة متزايدة 
 حتى النهاية على اإلصالح الديني واستمر في إصراره

وعلى طريق اإلصالح (على أن اإلصالح الديني الجذري 
أي يتطلب (يتطلب إحياء الدراسات العربية ) البروتستانتي

  ).إحياء قوميا وهيمنة عربية على االسالم
 

وحمل لواء أفكار دمحم عبده من بعده رفيق حميم وتلميذ 
متفان هو السوري دمحم رشيد رضا الذي بث هذه الفكرة 

وتوصل رشيد رضا ". المنار" في جريدته 1898د بع
كما فعل دمحم عبده من خالل مذهبه في إحياء اإلسالم 
األولي إلى التشديد على أولوية العرب، ذلك أن العودة 

ًإلى اإلسالم األولي تتضمن بال شك إحياء عربيا إذ كان . ً
أحد بنود هذا اإلصالح المقترح إحياء الدراسات العربية 

من الضروري : في الحقيقة جذر المسألة، يقولالتي هي 
نشر اللغة العربية أكثر من التركية، ذلك أن العربية لغة 

ويرى " الدين ونشرها هو الوسيلة إلى نشر الدين وفهمه
  .أن اإلحياء العربي هو الطريق الوحيد إلى بعث اإلسالم

وال ريب انه وفي حركة متناقضة ظل يأمل مدة طويلة 
ًصالحه طريقا للتنفيذ تحت رعاية السلطان في أن يجد إ

وهذا السذاجة السياسية من رضا وإخالصه . العثماني
للسلطنة العثمانية مردها عدم االنتباه إلى الطابع الوظيفي 
لإلسالم بالنسبة للسلطنة العثمانية، كان اإلسالم مجرد 
وسيلة إلخضاع أمم مختلفة ومتعددة، كما كانت المسيحية 

كرسة وسيلة اإلمبراطورية الرومانية الرسمية الم
وكان على عربي سوري وزميل لرشيد رضا . الشرقية

أن يخرج من المفارقة السياسية ويضيف محتوى سياسي 
إلى النظرية وذلك ما فعله عبد الرحمن الكواكبي الذي 

  1898جاء إلى القاهرة عام 
 

ًوالواقع في رأي الكواكبي أن المسيحيين لم يحرزوا تقدما 
ي الفنون والعلوم حتى جاءت البروتستانتية التي هي ف

شبيهة باإلسالم الحقيقي وقد ظلت األرثوذكسية 
والكاثوليكية موضع تعلق بين الجمهور ولكنهما تضاءلتا 

) الرسمية المكرسة(ًتماما بين المثقفين ألن المسيحية 
  ً.والعلم ال يتفقان أبدا

 
 يقوده والكواكبي مثله مثل دمحم عبده ورشيد رضا

تشخيصه ألمراض اإلسالم إلى التأكيد على تفوق العرب 
وعلى دورهم الفريد في إحياء اإلسالم، والعودة إلى 
اإلسالم الصحيح تعني نهضة العرب المسلمين وهيمنتهم 

" أم القرى"السياسية، ومن يقرأ كتاب الكواكبي الشهير 
 تنظيمية لبناء خالفة إسالمية –يرى فيه دعوة سياسية 

ًبية مركزها مكة تكون بديال عن السلطنة العثمانية عر ّ
المتهالكة، وقد يكون هذا األمر الجلل وراء اغتياله في 

 1902يونيو /  حزيران13لقاهرة في ا
--- 

اعتمدت في هذه المقالة بشكل أساسي على مقالة ارنست 
  ) أصول إيديولوجية-من العثمانية إلى العروبة(داون 
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  ًينطبق تماما على البلدان األخرى ما يقال عن مصر
دخلها العربان وأدخلوا ديانتهم إليها، واحتلوها أسوأ 
احتالل في تاريخ اإلنسانية جمعاء، فبحسب ابن خلدون 

َّأن العربان هم مصدر : مؤسس علم االجتماع الحديث
لخراب األوطان، ورد ذلك في الفصل السادس والعشرين 

 العرب إذا تغلبوا على أن”من مقدمته الشهيرة تحت باب 
والسبب في ذلك أنهم أمة « ،“أوطان أسرع إليها الخراب

وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم فصار لهم 
ًخلقا وجبلة وكان عندهم ملذوذا لما فيه من الخروج عن  ًً

ًوأيضا فطبيعتهم … ربقة الحكم وعدم االنقياد للسياسة 
زقهم في ظالل رماحهم انتهاب ما في أيدي الناس و أن ر

وليس عندهم في أخذ أموال الناس حد ينتهون إليه بل كلما 
امتدت أعينهم إلى مال أو متاع أو ماعون انتهبوه فإذا تم 
اقتدارهم على ذلك بالتغلب والملك بطلت السياسة في حفظ 

ًوأيضا فإنهم ليست لهم … أموال الناس وخرب العمران 
 المفاسد ودفاع بعضهم عناية باألحكام وزجر الناس عن

ًعن بعض إنما همهم ما يأخذونه من أموال الناس نهبا أو 
غرامة فإذا توصلوا إلى ذلك و حصلوا عليه أعرضوا 
عما بعده من تسديد أحوالهم والنظر في مصالحهم وقهر 
بعضهم عن أغراض المفاسد وربما فرضوا العقوبات في 

واالستكثار ًاألموال حرصا على تحصيل الفائدة والجباية 
منها كما هو شأنهم وذلك ليس بمغن في دفع المفاسد 
ًوزجر المتعرض لها بل يكون ذلك زائدا فيها الستسهال 
الغرم في جانب حصول الغرض فتبقى الرعايا في ملكتهم 
كأنها فوضى دون حكم والفوضى مهلكة للبشر مفسدة 

  .»للعمران 
 

ّومما يؤكد على صحة أقوال ابن خلدون، أن جم يع اآلثار ّ
واللقى األثرية العظيمة التي تركها السوماريون 
والمصريون والرومانيون واليونانيون القدماء، وما زالت 
ّقائمة حتى يومنا هذا، وتتميز بدقة صنعها ومتانة تركيبها،  ّ
َّتدل على أن صناعها لم يكونوا من العربان، وال يوجد  ّ ّ

اء في جنوب ّمنها ما يرد أصله إليهم سوى مدينة البتر
  .األردن، وقد اختلف البعض في أصل األنباط الذين بنوها

 
تعرضت مصر للغزو واالحتالل على مدار تاريخها 
الطويل، حتى في أيام المصريين األصليين الذين يطلق 

، من "الفراعنة"اسم ) العربان(عليهم اليهود والسراسنة 
 قبل الليبيين وشعوب البحر المتوسط والهكسوس والفرس

وفي كل الغزوات، حافظ المصريون على أهم . وغيرهم
كنز معرفي لديهم ولدي أي شعب من شعوب العالم، وهي 
ثقافتهم التي تشكل الوعي الوطني والنضج والرقي 

  .اإلنساني
 

وقعت مصر تحت حكم الفرس األخمينيين وأصبحت 
قبل أن .. م. ق404 - 525مقاطعة فارسية ما بين عامي 

وفي هذه الفترة من . أيدي البيزنطيينًتسقط مجددا في 
تمكن المصريون من الصمود )  عام115(حكم الفرس 

والمحفاظة على ثقافتهم وهويتهم ولغتهم ومعابدهم 
بعد ذلك نجح . وطقوسهم الدينية وفنونهم التي انفردوا بها

االسكندر المقدوني في طرد الفرس من مصر وأصبحت 
 احترم ديانة مصر جزءا من دولة االسكندر، ولكنه

المصريين وتقاليدهم، وزار معابدهم، واعتبر نفسه إبنا 
َّلإلله آمون، معتبرا إياه على أنه هو اإلله زيوس ً.  

 
بعدما توفي االسكندر، تفككت االمبراطورية الرومانية 
واصبحت مصر من نصيب الدولة البيزنطي، التي اتخذت 

لم وبالرغم من الظ. من االسكندرية عاصمة لحكم مصر
والطبقية التي عانى منها المصريون في عصر الحكم 
البطلمي، إال أن البطالمة لم يمسوا الثقافة المصرية بسوء، 
ولم يمارسوا عمليات الطمس الممنهج للهوية المصرية، 

  مـهـــادة آلهتـــفاستمر المصريون في التحدث بلغتهم وعب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . وممارسة طقوسهم وعاداتهم االجتماعية
 

بيد أن الكارثة بدأت بوقوع مصر في قبضة غايوس 
 63 في عام ولد(أوكتافيوس أو المعروف بيوليوس قيصر 

َّ، فقد شن حملة إعالمية أثيمة ضد )ً عاما40م ، وحكم .ق
ٌالمصريين، وادعى بأن مصر بلد للشعوذة والسحر 

ً يقدم البشر قربانا ويقومون بأفعال يعجز األسود حيث ُ
َّاللسان عن شرحها، مما حمل حشود الرومانيين إلى 

ومن ثم وقعت معركة . الدعوة إلعالن الحرب على مصر
م، التي انتصر فيها على انطونيوس . ق31أكتيوم في سنة 

وقضائه . م. ق31وكليوباترا، واستيالئه على مصر سنة 
كانت أحوال البالد في .... المة فيهاًنهائيا على دولة البط

ذلك الوقت آخذة في الضعف واالنحالل، مما أعطى 
للرومان وسيلة الستغالل موارد البالد إلى أقصى حد 
ممكن، وازدادت األعباء المالية تعقيدًا ولم يجد أغلب 
ًالمصريين مخرجا من هذه الحالة السيئة سوى الفرار إلى 

ُعهم وقراهم، فانتشرت المعابد واألديرة وهجر مزار
الفوضى في البالد وعم االضطراب جميع المرافق 

كذلك كان الشعب المصري محروما من .... االقتصادية
مل معاملة المغلوب االشتراك في حكم بالدة وكان يعا

  ...على أمره
  

أصبحت مصر جزء من االمبراطورية الرومانية يحكمها 
ا، فبدأ والي يعينه االمبراطور الروماني في روم

االضطهاد الممنهج ضد المصريين ومحاولة تجريدهم من 
هويتهم وثقافتهم، وفرض لغة المستعمر عليهم، واستبداد 
ْثرواتهم، إذ خسرت مصر أكبر مميزاتها وهي االستقالل، 
وسيطر الرومان على كل نواحي االقتصاد المصري من 

وكذلك حرم . الزراعة والصناعة والتجارة لسنوات طويلة
شعب المصري من معظم الوظائف االدارية العليا في ال

البالد، وحرم كذلك من العيش في مدينة االسكندرية التي 
. كانت مخصصة للرومانيين والطبقة المصرية العليا فقط

وكان الرومانيون يهدفون من وراء هذا إلى تعزيز 
الوسائل التي تضمن له الحصول على أكثر ما يمكن من 

فوجد . ع عبؤها على كاهل المصريينالضرائب التي يق
ًالمصريون مالذا باعتناقهم المسيحية، حيث راحت تشكل 
لهم هوية مصرية جديدة تتصاعد كل يوم، فرأى الرومان 
فيها تهديدا لحكم، وراحوا يتبعون كل السبل إلخماد 
ْالضغوط الرمانية وإبطالها، إذ يعتبر المؤرخون أن 

حية هو شكل من اشكال اعتناق المصريين للديانة المسي
لذلك لم تتقبل .. الرفض والثورة على االستعمار الروماني

روما التحول البطئ للمصريين إلى المسيحية، فبدأ عصر 
االضطهاد للمصريين األقباط، خاصة في عصر 

م، 305 حتى 284االمبراطور دقلديانوس الذي حكم من 
لذلك  ألف نسمة، و840وذبح منهم أعدادًا كبيره قدرت بـ 

في مصر منذ بداية “ تقويم الشهداء”يبدأ التقويم القبطي 
ولكن الملفت للنظر هو أن الديانة القبطية . حكمه

اصطبغت بصبغة مصرية خالصة ولم تمتزج مع أصلها 
العبراني، فخرجت بشكل رائع، يطلق عليه البعض 

فالمصريون لم يتحولوا إلى اللغة ". الثقافة القبطية"
لغة العبرية أو اآلرامية، بل قاموا بصبغ األغريقية أو ال

الديانة المسيحية بصبغة اللغة المصرية، لتخرج لنا هوية 
جديدة منبثقة من الهوية المصرية القديمة، هدفها الدعوة 
إلى التوحيد، وعبادة الرب الواحد المتجسد في ثالثة 

 .أقانيم
*** 

 - 629(ثم احتلها الفرس الساسانيين مصر لفترة قصيرة 
م 640، قبل دخول البدو الرعاع إليها في يناير )م619

بقيادة عمرو بن العاص وهو إبن زنا بحسب المحاسن 
، وقد 103: ، والمساوئ للجاحظ ص93: للبيهقي ص

وصفه الكاتب المصري الراحل أسامة انور عكاشة بأنه 
وشن » َّأحقر شخصية في التاريخ اإلسالموي وأنه أفاق 
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ًعليه هجوما كاسحا ف ًي الصحف، نافيا عنه أية أهمية ً
كما ظهر عكاشة في . َّتاريخية وحقره وقال عنه أنه أفاق

، وقال بأنه 2004إحدى القنوات المصرية في اكتوبر 
ُمقتنع بكل ما كتب وأنه مسؤول كل المسؤولية عن 

 .»كالمه
  

ومن ناحيته، ذكر األستاذ عباس منصور أن شعار الغزو 
أطلقه ابن العاص لجنوده، العربي لمصر الذي كان قد 

ٍأيكم يغرس رمحا في دار فهي له« : هو ً : ، وقال!!» ّ
المتتبع لمراجع التاريخ وسير المؤرخين األوائل يرى «

ًشيئا مختلفا، فهذا أبو الحسن بن يحيى بن جابر بن داوود  ً
البغدادي المعروف بالبالذري والذي يعد من أوائل 

ني والثالث للهجرة المؤرخين حيث عاش في القرنين الثا
ًيقول في كتابه فتوح البلدان نقال عن عمرو الناقد عن 
عبدهللا بن وهب المصري عن الليث بن يزيد بن أبي 

وكانت قرى من مصر قاتلت فسبى منهم ... «: حبيب
والقرى بلهيت والخيس وسلطيس فوقع سباؤهم في المدينة 

قتلهم ، ومعنى ذلك أن الذين رفضوا التسليم واالستسالم »
الغزاة الرعاع، واستحلوا نساءهم سبايا وأطفالهم عبيدا 

. وأرسلوهم إلى عمر بن الخطاب في يثرب مدينة الرسول
ويضيف البالذري في رواية أخرى عن القاسم بن سالم 
عن عبدالغفار الحراني عن بن لهيعة عن إبراهيم بن دمحم 

سمعت عمرو « : عن أيوب بن أبي العالية عن أبيه قال 
لقد قعدت مقعدي هذا وما ” : ن العاص يقول على المنبر ب

َّألحد من قبط مصر علي عهد وال عقد، إن شئت قتلت 
  »ّوإن شئت خمست، أخذت الخمس

 
ويروي ابن كثير في صفة فتح مصر عن ابن اسحق أن 

ّأبو مريم وأبو مريام األسقف كلما عمرو بن العاص في «

ى عمرو أن يردها السبايا التي أصيبت بعد المعركة فأب
 »... وأمر بطردهما وإخراجهما من بين يديه 

  
لقد جاء العربان إلى مصر وفي نيتهم عدم مغادرتها أبدًا، 
فاقتضى منهم ذلك العمل بكل ما في وسعهم على تغيير 
ديانة شعبها ولغته وإكسابه عادات وتقاليد جديدة وكتابة 

رعونية ًتاريخه من جديد، وتجريده تماما من هويته الف
ًوالقبطية، حتى أصبح المصريون يميلون ميال مكتسبا  ً- 

، بدال “آخر” إلى رؤية أنفسهم بوصفهم -ال رجعة عنه 
بدأ وعيان . من اعتبار أنفسهم الذات المتعالية ألهل الوطن

متنافسان يتصارعان على الهيمنة، أحدهما يلعب دور 
 السادة واآلخر دور العبيد، يدرك السادة كل شيء من

وجهة نظرهم الخاصة، ويرون أن هذا هو الطبيعي، أما 
العبيد فربطوا أنفسهم ربطا غريبا بعقدة معقودة ال ترى 

  .َّعالمهم إال من وجهة نظر السادة الجدد
 

أهل ”اعتبر السادة الجدد المصريين في بلدهم على أنهم 
أي الذين يتمتعون بالعهد واألمان والضمان، إذا “ ذمة

 على أرواحهم نولكي يأمن المصريو. دفعوا الجزية
وأعراضهم وأموالهم، يجب عليهم اتباع شروطهم من 
حيث بناء كنائسهم ولباسهم وزيهم والدواب التي يركبونها 
وغير ذلك، مما يميز بينهم وبين المتأسلمين من الناحية 

وقد ذكر ابن قيم الجوزية . االجتماعية واألدبية والثقافية
، 1طبعة“ أحكام أهل الذمة”به في كتا) 1349 - 1292(

، ستة 1992دار رمادي للنشر المملكة العربية السعودية 
َّشروط مستحقة أو ملزمة وستة شروط مستحبة أو  ِ
مرغوبة ليعيش أهل الذمة في بالدهم المحتلة من قبل 

 :المتأسلمين، الشروط المستحقة هي
 .أن ال يذكروا كتاب هللا تعالى بطعن فيه وال تحريف له

 .ال يذكروا رسول هللا بتكذيب له وال ازدراءو
فهو بالفعل . وال يذمون دين اإلسالم بذم له وال قدح فيه

 !دين مذموم منذ نشأته
 .وال يصيبوا مسلمة بزنا وال باسم نكاح

 .وال يفتنوا مسلما عن دينه وال يتعرضوا لماله وال دينه
 .وال يعينوا أهل الحرب وال يودوا أغنياءهم

 :شروط يتضح لنا أن الفقهاء على يقينمن هذه ال
 !بتحريف كتاب هللا المزعوم

 .َّوأن نبيهم كذاب بالفعل ومزدرى من الجميع
وأن المتأسلم مباح له وحده، بأن يصيب غير المتأسلمة 

 .بالزنا وبإسم النكاح
وأن من واجب المتأسلم أن يفتن غير المتأسلمين عن 

  !اتهمدينهم وأن يسلب أموالهم ويتعرض لديان
 

َّأما الشروط المستحبة ويجب إشعارهم بها، فإذا ظهرت  َّ
أصبحت ملزمة، ويعد ذلك نقضا للعهد فيؤخذون بها 

 :ًإجباريا ويؤدبون عليها زجرا، هي
ِّيغيرون هيأتهم بلبس الغيار وشد الزنا  .رُ

وال يعلون على المتأسلمين في األبنية ويكونون أن لم 
 .ينقصوا مساويين لهم

هم أصواتهم نواقيسهم وال تالوة كتبهم وال قولهم ال يسمعو
 .في عزيز والسيد المسيح

ال يجاهرون المتأسلمين بشرب خمورهم وال بإظهار 
 .صلبانهم وخنازيرهم

أن يخفوا دفن موتاهم وال يجاهروا بالندب وال النياحة 
 .عليهم

ًأن يمنعوا من ركوب الخيل عتاقا وهجاها وال يمنعوا من 
  .الحميرركوب البغال و

 
. الذمى ال يرقى الى الوضع القانونى المخصص للمسلم

محمكة القاضى وال يحكم  فال تقبل شهادته ضد المسلم فى
باإلعدام على مسلم قتل ذميا وعلى حين كان ال يسمح 

يتزوج مسلمة فى حين كان يسمح للمسلم بان  للذمى بان
الذميون يرغبون  يتزوج ذمية ن وباالضافة الى ذلك كان

لى ارتداء مالبس تختلف عن مالبس المسلمين حتى ع
الطائفتين كما حرم عليهم ركوب الخيل  يسهل التمييز بين

 وحمل السالح وأخيرا فعلى حين كان يمكن تحويل
سهم الى مساجد، وهو ما تم فى حاالت كثيرة كان ئكنا

وكان أقصى ما يسمح  يسمح لهم ببناء دور عبادة جديدة
  . وهو ترميم ما تهدم من هذه الدورلهم بعمله بهذا الصدد

 
من أهم وأصدق الكتب التي أرخت لالحتالل العربي 

تاريخ "المتأسلم لمصر، كتاب يوحنا النقيوسي بعنوان 
، حيث كان معاصرا "العالم القديم ودخول العرب مصر

له، رغم أنه كتاب ضعيف من الناحية التاريخية، ولكنه 
ًيعد دليال هاما على نظرة الم ً َ صريين األقباط للعربان ُ

البربر القادمين من جهة الشرق، إذ يصور لنا يوحنا 
النقيوسي جيش عمرو بن العاص بنفس الصورة التي 

  .نراها للدواعش اليوم
 

في بداية االحتالل لم يكن هدف العربان تغيير نظام الدولة 
أو المساس بثقافة المصريين وعاداتهم وتغيير لغتهم 

هدفهم هو بث الرعب في نفوس بل كان . وديانتهم
المصريين وإذاللهم وإجبارهم على إخراج الضريبة ودفع 

ًالجزية لهم، وإال معاقبتهم عقابا وخيما فقد ذكر النقيوسي . ً
كيف كان صدى انباء وصولهم إلى أرض مصر على 
المصريين باإلسكندرية، فقد كانوا في قمة الرعب، وكانوا 

فرس، فهم متوحشون ال يشكلون خطرا أكبر بكثير من ال
يرحمون أحدا، مما جعل األقباط يعتقدون بأن وصول تلك 
الميليشيات اإلجرامية المتوحشة إلى مصر هو عقاب من 

لم يكن لهم من هدف سوى احتالل البالد . الرب
، فإذا "األمان"و" الحماية"واستنزاف خيراتها في مقابل 

فعلت رفض أهلها يقوم البرابرة بذبحهم ذبحا، مثلما 
استسلمت االسكندرية لعمرو بن العاص، وبدأ  .داعش

المصريون في دفع ضريبة الرأس البن العاص بدال من 
وألن العربان البرابرة ليس لديهم أي خبرة في . بيزنطة

إدارة شؤون البالد أو األقاليم التي يحتلونها، فقد تركت 
الدواوين تدار من قبل المصريين بنفس النظام الذي كانت 

لم يتغير أي شىء سوى صاحب . ليه أيام البيزنطيينع
وعندما يغضب صاحب المزرعة يقوم باقتحام . المزرعة

المدن وسبي النساء وحرق البيوت والحقول ليتعلم 
  ..المصريون احترام اسيادهم

 
ومثل داعش وغيرها، كانت ميليشيات العربان المسلحة 

عد تقيم في مناطق نائية في الصحراء وتتخذها كقوا
. عسكرية تقوم منها بالهجوم على المدن المجاورة وسلبها

كان موقع حصن بابليون مناسبا جدا لطبيعة االنسان 
العربي البربري الهمجي، فقام عمرو بن العاص بانشاء 
قاعدة عسكرية شمالي حصن بابليون مباشرة، وهي اليوم 
المنطقة الواقعة بين محطة مترو الملك الصالح ومحطة 

  .رجرجسمترو ما
 

َّلقد تعلمنا في الكتب المدرسية المزورة أن العربان بعد 
احتالل مصر مباشرة أسسوا مدينة الفسطاط واتخذوها 

ولكنها كانت مجرد . عاصمة لهم، بدال من اإلسكندرية
مركز عسكري لميليشياتهم الداعشية، فهذه الفسطاط لم 
نسمع لها أي تأثير حيوي أو ثقافي في مصر، لقد كانت 

“ المقطم”للدواعش يستظلون بجبل " خيمة"حق مجرد ب
إنها منطقة . من ناحية أخرى“ يشكر”من ناحية وجبل 

تذكرهم بالصحراء الذين جاءوا منها، ولديهم هنا حامية 
بدأ تحويل . جاهزة بدون تعب وهي حصن بابليون

الدواوين من القبطية إلى العربانية كتطور تدرجي 
  لسيطرة األوغاد على البالد

 
وعندما احتل العباسيون مصر كانت عاصمتهم بغداد، في 
ًازدهار مستمر، وأصبحت مركزا ثقافيا هاما، بينما مصر  ً
ًكانت قد تدمرت متديا ومعنويا، وضاع احساس 
المصريين بهويتهم، ولم يعد ليه أي من الفخر الذي اسهب 

  .هيرودوت في وصفه عنهم
 

" القاهرة" من جاء بعد ذلك الفاطميون الشيعة، واتخذوا
، ليكون أسوأ آلة “األزهر”أنشأوا فيها . عاصمة لهم

تدمير ثقافي لمصر ولغيرها والتي مازالت تعمل عملها 
، إذ في !على قدم وساق بنجاح منقطع النظير حتى اليوم

عصرهم تبلورت الثقافة الشعبية المصرية بشكلها 
العروبي الذي يزداد حدة كل يوم وحتى اليوم، واقتصرت 

ماية الهوية المصرية األصيلة على الكنيسة القبطية ح
  .وحدها

 
وجاء الغزاة األتراك العثمانيون ال يختلفون في شيء عن 
البدو العربان من حيث تأثرهم بدوافع الطمع واالستحواذ 
على األرض والعرض والغنائم من مصر، إضافة الى 

وكانت حكمهم وحكم . حماستهم الدينية المصطنعة
من بعدهم، هما السبب الحقيقي في الدمار الكامل المماليك 

لثقافة المصريين، فمع القرن السادس عشر اختفت اللغة 
القبطية تماما بين المصريين واصبحت مجرد لغة دينية ال 
تخرج عن العبادة في الكنيسة، وتفشت األوبئة 
واألمراض، وانتشر الجهل والفقر وااليمان بالدجل 

نسى المصريون أصلهم العريق، . والعفاريت والخرافات
نسوا كيف . واصبح كل همهم الحصول على لقمة العيش

كانوا مصريين عظماء، وكيف استعبدهم العربان الهمج 
تم تدمير اعتزازهم ... وجردوهم من كرامتهم وعزتهم 

بثقافتهم وهويتهم، فتوقف بهم الزمن، واصبحوا هم 
كلما حاول و. الطبقى األدنى واألحقر في أرضهم المحتلة

أحدهم إزالة غسيل المخ الذي فعله العربان عمدًا ومع 
سبق اإلصرار، لتبدأ صفحة جديدة من العزة والكرامة في 

ين تاريخ بالدهم، تصدى له تحالف رجال الدين األزهري
   ورجال السياسة الجهلة والعجزة
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  رسالة الى "باالستعارة من طيب الذكر سميح القاسم
  "قراء ال يقرأون

 
أقر نواب الجمعية الوطنية في فرنسا بغالبية واسعة، 
ًاالسبوع المنصرم، في قراءة أولى مشروع قانون مثيرا 

، وتقول الحكومة "االنعزالية"للجدل لمحاربة ما تسمى 
في " تعزيز مبادئ الجمهورية"الفرنسية إن الغاية منه 

التطرف "مواجهة أخطار عدة، أولها ما تسميه 
 نائبا 347إقرار مشروع القانون بموافقة وتم ".اإلسالمي

  . عن التصويت64، في حين امتنع 151مقابل رفض 
 

وبتسويغهم لمقترح القانون قال المبادرون له من اقطاب 
، "يعزز المبادئ الجمهورية"ائتالف مكرون الحاكم انه 

ويهدف القانون إلى تنظيم تمويل أنشطة الجمعيات الدينية 
ومراقبة صارمة على " جنبيةتمويالت أ"ووقف تلقي 

االنفصالية او "كما يجرم النص . أنشطة هذه الجمعيات
ويعتبر . ويكافح نشر الكراهية عبر اإلنترنت" االنعزالية 

منتقدوا هذا القانون أنه يستهدف المسلمين وليس أعداء 
الجمهورية في فرنسا كما يعتبرونه مقيد للحريات ويقدم 

ده اليسار معلال ً ان الغاية من وانتق. رؤية ضيقة للعلمانية
ومن يومها تتوالى . هذا القانون تهميش المسلمين

التظاهرات للناشطين الحقوقيين واليساريين للمطالبة 
باعتبار المسلمين في فرنسا كباقي المواطنين فيما اعتبره 

  .وغير كافي" ًمائعا"اليمين 
 

يد ان حكومة مكرون مأزومة وتعاني ال يخفى على العد
من تدهور الثقة بها على خلفية سياساتها وتعاملها الفاشل 
مع ازمة الكورونا وتضييقها الخناق على العمل النقابي 
وتقديمها لمصالح الشركات الكبرى والبنوك واباطرة 
المال على حساب الشرائح المتوسطة والضعيفة، ويضاف 

ئح الجنسية التي نشرتها ابنة اليها التسريبات عن الفضا
كوشنير وزير خارجية فرنسا السابق بكتابها االخير 
ومفاعيلها التي ال زالت تتوالى الى يومنا هذا وفي 
تفاصيلها تطال العديد من اقطاب المجتمع النخبوي الذي 

  .جاء بمكرون للحكم
 

من جهة اخرى فان كم التراجع الذي يالحق مكرون 
بمثابة االخبار السارة لليمين الفاشي وائتالفه الحاكم هو 

والشعبوي الفرنسي حيث تتربص لوبن زعيمة حزب 
الجبهة الوطنية المناهض للهجرة القرب فرصة من اجل 
االنقضاض على مقاليد الحكم، ويسعى مكرون لمالفاة 

) 2022ربيع (تراجعاته قبيل االستحقاق االنتخابي القادم 
طاب الشعبوية عن طريق تبني اكثر ما يمكن من خ

ًلكن طبعا مع الحرص بعدم المس بمصالح (اليمينية 
ولذلك يركز ) الشركات الكبرى واصحاب رؤوس المال 

معظم اسهمه تجاه المهاجرين والمسلمين منهم تحديدا 
على الجبهتين الداخلية والخارجية حيث يحاول تبرير 
حمالت فرنسا العسكرية في ليبيا ودول افريقيا كونها 

 مالحقته للتطرف االسالمي والحرب على جزء من
االرهاب وليس كما هو الحال الذي تسعى من خالله 
فرنسا باالستحواذ وضمان حصتها من مقدرات تلك 

  .الدول
 

ال (امام اليمين العنصري المكروني التابع لراس المال 
، والفاشي التابع للوبن، يقف اليسار الفرنسي )روتشيلد

السياسات ومتضامنا مع الضحايا ًشبه وحيدا محاربا تلك 
مما يثير ) المسلمين بفرنسا(المستهدفين والمستضعفين 

حفيظة مكرون واقرانه اللذين باتوا ال يفوتوا فرصة وال 
تصريح اال لمهاجمة اليسار كما تفعل وزيرة التعليم العالي 
في فرنسا فريديريك فيدال التي بتصريحاتها االخيرة 

 رؤساء الجامعات بعد تحذيرها اثارت موجة انتقادات من
  في المؤسسات األكاديمية" اليسار اإلسالمي"من انتشار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفرنسية على اثر الدور الذي يقوم به اعضاء اليسار 
بالجامعات بفضح ممارسات حكومة مكرون العنصرية 

رين وارث فرنسا االستعماري تجاه المسلمين والمهاج
  .وابعاده

ًشائعا ويستخدم غالبا " اليسار اإلسالمي"وبات مصطلح 
ّفي فرنسا من قبل سياسيي اليمين المتطرف لتشويه سمعة 
ّخصومهم اليساريين المتهمين بالتغاضي عن مخاطر 

واإلفراط في الخشية من قضايا " ّالتطرف االسالمي"
تحضيرات لالنتخابات وفي خضم ال. العنصرية والهوية

تتوالى التصريحات باالعالم من ) 2022ربيع (القريبة 
قبل اقطاب اليمين الفرنسي بالحكومة وخارجها تقريبا 

" باالسالمي"بشكل يومي ضد اليسار الفرنسي ووصمه 
التي يراد بها وصم ومرادفة دفاع اليسارعن المسلمين 

  .لكل ما هو مناقض لمبادىء الجمهورية
  

 داخلية ماكرون جيرالد دارمانان ذهب البعد اما وزير
ّمما صرحت به زميلته فيدال متهاما لوبن الفاشية خالل 

مقابل ما تعمل (تجاه اإلسالم " الليونة"نقاش تلفزيوني بـ
  ).!عليه حكومة مكرون

 
ّأكتوبر الماضي، حذر وزير التربية /وفي تشرين األول

ّجان ميشال بالنكيه أيضا من أن  " اليسارياإلسالم "ً
. في المؤسسات االكاديمية الفرنسية" الفوضى"واثارته 

كما أعلنت فيدال أنها ستأمر بإجراء تحقيق في مشكلة 
ّالباحثين، والتي تشمل على حد قولها أولئك الذين 
ّيركزون على قضايا االستعمار والعرق بحجة ان ذلك 

وقالت فيدال بمعرض " ّإلثارة التصدع واالنقسام"يؤدي 
 خالل جلسة للبرلمان لمن طلب منها إعطاء المزيد ردها

ّمن اإليضاحات، إن التحقيق سيحدد  ما هو البحث "ّ
  !!".األكاديمي وما هو العمل الناشط والرأي

 
حياة السود "وأثارت الحركات المناهضة للعنصرية مثل 

ّالتي انطلقت في الواليات المتحدة وتردد صداها في " ّتهم
راد فرنسا لسياسات الهوية فرنسا مخاوف من استي

وكذلك االمر ينسحب على الجيل . والعنصرية األميركية
ّجديد من الناشطين الفرنسيين اليساريين الشبان الذين 
يرفعون الصوت حول مشكلة العنصرية في فرنسا 

  .واإلرث االستعماري للبالد في أفريقيا والشرق األوسط
 

 مضى اشد فرنسا بايام مكرون تبدو باكثر من اي وقت
كفرا بمبادئ الثورة الفرنسية التي اعتنقها العالم من حرية 
ومساواة واخاء، بل ذهبت الى ابعد من ذلك وباتت 
تحتضن خطاب التحريض على المختلف وتنزع الشرعية 
ًعنه وتتبنى الخطاب الشعبوي وادواته علنا وهي بذلك 
وان لم تختلف عن الكثيرين من حكومات فرنسا بالجوهر 

تي عادة ما اتبعت االزدواجية بمنهجها اي صوت وال
وخطاب واحد بالعلن يؤكد على مبادئ الجمهورية 
والثورة ونقيضه في الممارسة والسياسة وخاصة 

يحسب لمكرون نزعه لقناع الزيف . بالسياسة الخارجية
الذي تسترت خلفه العديد من نخب اليمين والوسط على 

ة الخداعة، كما ان نهج مدار عقود وانهائه لتلك االزدواجي
مكرون واكاذيبه وفراغ خطابه السياسي من اي مضون 
قيمي والذي يناقض مع كل ما قامت الجله الثورة 
الفرنسية لم تعد لتنطلي اال على القليل من الفرنسيين من 
خارج قواعد اركان حكمه ولربما بعض من العرب في 

  .الشرق االوسط
 

عبر االطلسي ) المعكوسة" (صراع الحضارات"رحلة 
الى اوروبا بعد ان تخلى صاحبها االمريكي عن معظم ما 
جاء فيها كما معظم النخب االمريكية وجدت في فرنسا 
ًارضا خصبة ومناخ ودي يتناغم معها ويساعدها على 

حماية اوروبا من "تبرير محاربتها الهجرة المسلمة و
  ".الخطر المحدق والمرتبط بالمهاجرين المسلمين اليها

  
 وفي هذا المضمار ال يسعنا اال ان نذكر المساعي الحثيثة 
التي سعت اليها الصهيونية العالمية في العلن وفي الخفاء 

 
 

  
 

 فلسطين
 



  

  اليساري
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والدور الضليع الذي لعبه االعالم االسرائيلي في تاجيج 
الخطاب االوروبي العنصري ضد المسلمين ووصمهم 
باالرهاب ولهذه الجوقة كان وال زال مايسترو عالمي ال 

  .نازع له واسمه نتنياهوم
 

شهدت فرنسا خالل العقد االول من االلفية االولى للقرن 
الواحد والعشرين نقاشات مستعرة حول االسالم ومكانته 
وقدرته او عدمها من التعايش مع محيط غربي علماني 
وعلمي ليبرالي، وكانت تنتهي كل مناظرة الى سؤال 

ويتعايش مع مفتوح هل يمكن لالسالم ان يواكب العصر 
الحداثة او ما بعد الحداثة؟ وان كانت الكفة الغالبة في 
معظم النقاشات والحوارات والندوات اما تثبت ان ال 
فرصة امام االسالم بالغرب او اقلها تشكك بقدرة االسالم 
على التكيف على غرار المسيحية واليهودية الى قيم 

  . الحضارة والحريات الغربية
  

اسهامات متميزة من مثقفين عرب تلك الحقبة شهدت 
ومسلمين الذين عمدوا اما لتفنيد التناقض الظاهر بين قيم 
التعددية وقبول المختلف، او من ذهبوا ابعد من ذلك 
وفضحوا خبث السؤال والسائل والعنصرية المتسترة 

معظم من ضلع بهذا الدور كانوا المثقفين العرب . خلفه
فصاحتهم باللغة الفرنسية المغاربة بحكم معرفتهم بفرنسا و

ولكن اكثر من القى صدى ) مثل العروي واركون(
وهو حفيد حسن البنا الذي , اعالمي كان طارق رمضان

خطاب . هاجرت عائلته الى سويسرا حيث ترعرع وتعلم
طارق رمضان تميز بقدرته على تفكيك وتركيب الخطاب 

ياة الديني االسالمي بالغرب بما يتماهى مع قدرته على الح
العصرية الليبرالية الغربية، وتميز طارق رمضان 
بالحضور االعالمي الغير منفر، وخاصة باالعالم 
الفرنسي، وكان خطابه يالمس اذان مستمعيه، ليس فقط 
من جمهور المسلمين التواقين لمسمع صوت يدافع عنهم 

لمن يتهجم عليهم، انما ليتعدى " الصاع صاعين"ويرد 
لوصول الى اذان ومسامع غير ذلك، وتميز بقدرته ا

المسلمين واخراجهم من لعبة الثنائية المتضادة التي يحلو 
  .للعالم لعبها

 
ًبعد ان استبشر خيرا الكثيرين بخطاب طارق رمضان 
ومؤلفاته ودروسه الجامعية، ومنهم من ذهب حدا ليقول 
ان لرمضان القدرة على نقل المسلمين بالغرب الى عصر 

ن يكون مارثن لوثر المسلمين، ويقدم جديد، وانه يمكن ا
السالم حديث متحرر من اسبال االصولية على غرار 
البروتسنتية بالديانة المسيحية، او اقلها ما يوازي المذهب 

لم يمضي عقد على االمال . االصالحي باليهودية
والتطلعات من رمضان ومن خطابه الى ان تفجرت 

ن المنافية لكل ما فضائحه االخالقية التي يندى لها الجبي
يروج له من حفاظ على االخالق واحترام مكانة المراة 
ومساواتها، طارق رمضان غارق الى يومنا هذا بدعاوى 
قضائية، بتهم الزنى واالغتصاب واالستغالل الجنسي 
لنساء ربطته بهن عالقة عمل او تدريس او من توجهن له 

 يجد طمعا بمساعدته بالتغلب على محنة المت بهن، وال
رمضان تبريرا ليدافع عن نفسه سوى ان تلك العالقات 
الجنسية تمت برضى الطرفين وانه لم يستغل او يفرض 
نفسه على اي منهن، من الحري التنويه ان رمضان 

وعلى اثر افعال . متزوج وزوجته محجبة وملتزمة دينيا
واقوال رمضان اتهمه الكثيرين باتباع نمط حياة مزدوجة 

ي ال تتماشى مع معايير األخالق ومضطربة والت
  .ّاإلسالمية التي يدعيها

اما اذا نزلنا الى الضفة الجنوبية للمتوسط ففي المغرب، 
عاشت التنظيمات اإلسالمية، سواء الراديكالية أو 
المعتدلة، على وقع فضائح جنسية تسببت في مواقف 
محرجة لدى كثير من القيادات اإلسالمية أمام الرأي العام 

واعد المتعاطفة، خصوصا أن الخطاب األخالقي الذي والق

يسبق المواقف السياسية حتى في الجانب االجتماعي 
وبفرض الحجر " الحرام"و" الحالل"واالقتصادي يتسم بـ

في " األخالق"و" الدين"والوصاية على األفراد باسم 
، حسب آراء الخبراء "العفة اإلسالمية"إطار ما يسمى بـ

  .والمحللين
 

العدالة والتنمية اإلسالمي، الذي يقود الحكومة حزب 
المغربية للمرة الثانية على التوالي، وجد نفسه أكثر من 
مرة وسط زوبعة الفضائح الجنسية، وأبرزها فضيحة 
عمر بنحماد وفاطمة النجار، عضوي الجناح الدعوي 
للحزب حركة التوحيد واإلصالح، بعد أن جرى ضبطهما 

وأثارت .  مدينة المحمديةبشاطئ المنصورية ضواحي
ًالواقعة حينها إحراجا كبيرا لقيادة اإلخوان بالمغرب،  ً
خصوصا أن عمر بن حماد متزوج وكان يشغل منصب 
النائب األول لرئيس حركة التوحيد واإلصالح، وفاطمة 

  .النجار تتولى مهمة النائب الثاني لرئيس الحركة
 

 المغربي توفيت مستشارة تنتمي لحزب العدالة والتنمية
في ظروف غامضة أثناء تواجدها مع شخص ال تربطها 
به عالقة زواج، بإحدى الشقق المعدة لإليجار بمدينة 
إيموزار كندر، قرب مدينة فاس، وفق ما أوردته وسائل 

وذكرت المصادر أن المتوفاة تنتمي لحزب . إعالم مغربية
العدالة والتنمية، وتعمل مستشارة جماعية إلحدى 

 المحلية بإقليم العرائش، شمال المغرب، كما الجماعات
ًتشغل منصبا قياديا في األمانة الجهوية لحزب العدالة  ً

  .والتنمية بجهة طنجة
 

ال تقتصر هذه الفضائح الجنسية فقط على التنظيمات 
اإلسالمية المعتدلة الفكر، بل تتعداها لتصل إلى رموز 

جهاد "التي ابدعت في اجتهادات " السلفية الجهادية"
وعدى عن التدمير البربري . في سوريا والعراق" النكاح

الذي شنته على كل رموز الحضارة والموروث الثقافي 
والعمراني لتلك الدول كما فعلت الطالبان من قبل تفنن 
مجاهديها في التنكيل واالغتصاب والسبي للنساء 
واالطفال ال يتسع مقال وال كتاب لتوثيق ما فعلوه بالنساء 

زيديات، والنصيريات واخريات من طوائف وديانات االي
على مراى ومسمع " اهل السنة"مختلفة تشمل نساء من 

من خلفائها واالمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من 
" العدل واإلحسان"اما جماعة . بين قضاتها الشرعيين

المعارضة للنظام المغربي، سبق أن راجت باالعالم على 
 حيث تابعت المحكمة االبتدائية خلفية فضيحة اخرى

بمدينة سال قضية عبد هللا الحمزاوي، العضو البارز في 
اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين اإلسالميين وأحد 
المقربين من أحد شيوخ السلفية، بتهمة الخيانة الزوجية 
مع سيدة منقبة بعد اعتقالهما ليلة الوقوف بعرفة في منزله 

كما قادت نزوات الشيخ السلفي المغربي .بالمدينة نفسها 
دمحم الفيزازي إلى التوقيف عن الخطابة من المسجد بأمر 
من وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، بعد ضجة 
فضيحة الزواج التي أثارتها شابة تدعى حنان زعبول 

، قالت إن الشيخ أنكر زواجها منها، بعدما )ً عاما18(
مدينة طنجة، بدون  أشهر في منزل ب5عاشرها لمدة 

  .ّوجود أي عقد زواج رسمي
 

التي تهز " الشيراتون"في السياق نفسه تأتي فضيحة 
تونس، عندما أعربت رئاسة حكومة النهضة اإلسالمية 
في تونس عن تضامنها مع وزير الخارجية رفيق عبد 
السالم المعدود على صفوفها، ضد ما وصفتها بأنها 

فيما دعا راشد الغنوشي التي تستهدفه، " حملة التشويه"
." مروجي اإلشاعات"رئيس النهضة اإلسالمية إلى جلد 

وفي اليومين االخيرين اثارت صور نشرتها باالعالم 
مريم "وعلى وسائط التواصل االجتماعي الفنانة التونسية 

وهي تقوم بالرقص في حفل خطوبتها مع " بن موالهم

ب النهضة الشيخ عبد الفتاح مورو القيادي البارز في حز
االسالمية ومرشحهم السابق للرئاسة التونسية ضجة في 

" مورو"اوساط التوانسة، والجدل حول تصرفات الشيخ 
ورقصه لم يهدأ لالن، وكتب البرلماني التونسي السابق 

عبدالفتاح مورو أحد أهم من ألقى "دمحم نجيب كحيلة 
خطبا رنانة تلهب المشاعر الدينية، وتدعو لخشية هللا 

تطهر والتعفف، ظهر في غير الصورة التي يفترض وال
أن يكون فيها، سواء لمكانته الحزبية أو االجتماعية أو 

  ".السياسية
 

لنتوقف لالن عند هذا القدر من اخبار االسالم السياسي 
" والحالل" "الحرام"وازدواجية معاييره االخالقية عن 

 زال التي يحث العامة اليها ويعفي قياداته منها ولكنه ال
يرى بنفسه الوصي على فرض الحد والوصاية على 

كما يفعل مكرون " (األخالق"و" الدين"األفراد باسم 
، تلك القيادات التي ال زالت )باسم قيم الجمهورية الفرنسية

تعتلي كل منبر لترويج خطابها، وتحث الناس على 
بعد انقضاء الحرب . اتباعه، واال بقوا على ضالل مبين

ستنفاذ الدور الوظيفي الذي سخرته الحركات الباردة وا
االسالمية لصالح الغرب ووكاالت استخباراته واعوانها 
من استخبارات عربية على اساس التقاء المصالح 
لمحاربة المد الشيوعي والفكر االشتراكي والقومي 
والتحرري العربي، قام الغرب ووكاالت استخباراته 

لقطار وحرموهم من بالتخلي عنهم وقذفهم تحت عربات ا
ممارسة الحكم حتى عندما وصلوه عبر صناديق 
االقتراع، ولم يتيحوا امامهم مجال اال اعالن الجهاد على 
ابناء بلدهم وتدمير اوطانهم، عل ذلك يوصلهم الى كرسي 
العرش الذي يحلمون به وترضى عنهم ذات وكاالت 
االستخبارات، كما يتمنى ويلمح على سبيل المثال زعيم 

بهة النصرة ابو دمحم الجوالني ابن القاعدة التي احتشد ج
العالم لتدمير العراق بحجة مالحقتها، الذي اغدى يطل 
علىينا عبر الشاشات بمقابالت ودية مع صحفيين اجانب 
ًالبسا البدلة الغربية متخليا عن زيه السلفي التقليدي 
بمحاولة كما اشار العديد من النقاد لرفع منسوب الرضى 

ويمكن الذهاب الى ابعد من ذلك والقول لو . ه بالغربعن
قيادات االنعزالية "قدر لليمين الفرنسي ان يتصالح ويتقبل 

) كما يفعل نتنياهو بايامنا هذه(ويحتضنهم " االسالمية
الستلوا سيوفهم وطعنوا ظهر اليسار الذي ذاد عنهم 
والذي دفع مقابل دفاعه عنهم اثمان سياسية باهظة 

ًبيته، رافضا ان يقايض مبادئه من اجل الظفر اضعفت شع
صاحب "بشعبوية رائجة وان ظن البعض انها مثل 

  .فان اجلها قريب" الزمان
 

ال تنطتح عنزتان على ما يجابهه الفلسطينيون الباقين 
بوطنهم والمفروضة عليهم الجنسية االسرائيلية، أفرادًا 
ًوجماعات، من تمييزا عنصريا شامال في غالبية ً 

الحق في األرض، والتعليم، واللغة، : المجاالت الحياتية
ّوالعمل، واالقتصاد، والثقافة، والتعلم، والبيئة، والبنية 

ّالتحتية، والصـحة، والتمثيل السياسي، وإمكانية الوصول  ّ
ّإلى المعلومات، والمخصصات الحكومية والميزانيات  ّ

ي في ِّفي المحصلة، يعيش المجتمع الفلسطين. المختلفة
البالد في مستوى معيشي منخفض؛ فنسبة البطالة ونسبة 
الفقر مرتفعتان إلى درجة بالغة وخطيرة، وتفتقر الكثير 
ّمن القرى إلى الخدمات الصحية، التربوية، والبنية التحتية  ّ ّّ ّ ّ
ّاألساسية التي من شأنها أن تبعث األمل في إمكانية تغيير 

مجتمع الفلسطيني في ّوبإيجاز يمكن القول إن ال. مستقبلي
  ةــة وهي بمثابـــة من درجة ثانيــالبالد محتجز في مواطن

  . عثرة أمامه لنيل حقوقه الجماعية والفردية
 

ّكما نعلم ينظر صناع القرار في إسرائيل إلى السكان  ّ
ّبصفتهم أقلية يمكن تحملها في دولة يهودية، " العرب" ّّ

لى صعيد ًبحيث يمكن تحسين مستوى حياتهم قليال ع
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الخدمات، ولكن ال يمكن التعامل معهم بصفتهم مجتمع أو 
ّمجموعة واحدة تتحلى بحقوق جماعية واحتياجات  ّ

ّمتميزة، أو تمكينه من رفع مطالب جوهرية لتغيير النظام  ّ
منذ النكبة لالن . أو تغيير طبيعة الدولة أو تعريفها لذاتها

على كذلك، تعمد اسرائيل من خالل محاوالت مستمرة 
تطويع اكبر قدر من الفلسطينيين والسيطرة عليهم بطرق 
شتى والتي ترمي جميعها إلى بلورة سماته بما يخدم 
ّأهداف الدولة والمجتمع اليهودي المهيمن والحديث النشأة 
في البالد، بعضهم احنى راسه وانصاع ترغيبا او ترهيبا 

  .واغلبهم لم يبدلوا تبديال
 

طلعين على حالة الفلسطينيين ال يفوت الكثيرين من الم
مواطني دولة اسرائيل التوتر المتصاعد في خطاب نخبها 
السياسية الفاعلة على الساحة البرلمانية االسرائيلية بين 
قطب خطاب االجماع الوطني الفلسطيني مقابل الخطاب 
المدني المعزول والمنزوع عن اثقال واحمال الهم الوطني 

حديث العهد وهو منهج الفلسطيني هذا التوتر ليس 
متأصل روجت له الحركة الصهيونية واحزابها على 
مدار عقود، وكانت تعد كل من يتخلى عن العمل الوطني 
من بين الفلسطينيين السمن والعسل، ولربما الفردوس 

 سنة الماضية من هذه 70المفقود وكلنا نعرف محصلة ال 
  .الدعاية المغرضة ونتائجها العكسية

 
ه لم تعد الصهيونية بحاجة الى التستر خلف بايامنا هذ

وكانه (لتغليب المدني على الوطني، " العرب"دعوة 
، اذ تقدم )يمكن حقا الفصل بينهما بكل اريحية وببساطة

االسالمية الجنوبية نفسها وكيال وان كانت ليس الوحيدة 
للعب هذا الدور ويغالي زعيمها بالقدر الذي يمكن 

بل ويذهب اصحاب . تعتمد عليهالسرائيل ونتنياهو ان 
تلك االجندات الى ابعد من ذلك معللين اسباب االقصاء 
االسرائيلي وحرمان الفلسطينيين المواطنين باسرائيل من 
العديد من الحقوق يعود الى اداء قياداتها الوطنية 
واحزابها والتي اما تغلب السياسي على حساب المدني او 

هلوة السياسية المطلوبة كما انها ال تتمتع بالمهارات والف
. الحال عندهم من اجل العمل بالحقل السياسي االسرائيلي

وها هو منصور عباس رئيس قائمة الحركة االسالمية 
الجنوبية، الذي بدا اطاللته السياسية من باب التقديم 
واالعجاب وشرح المتتلمذ النجيب العمال حسن الترابي، 

وشي ومن ثم رجب وبعدها المعجب بمدرسة راشد الغن
طيب اردوغان قبل ان يحط الرحال عند نتنياهو، يطل 
علينا شارحا واعظ لحسن نوايا نتنياهو والفرص الكامنة 
وراء العالقة التي تربطهما والود الذي تتقاسمه االسالمية 

االسرائيلي من باب ) الفاشي(الجنوبية واقطاب اليمين 
هم وتعزز المقاربة االجتماعية المحافظة التي تجمع

  !.مساحة التالقي فيما بينهم
 

وبعد سيل االخطاء والكوارث السياسية التي جلبها 
منصور عباس على نفسه وعلى االسالمية الجنوبية 
واستنفاذ كل الذرائع والتبريرات كون ما قال عبارة عن 
زالت لسان، تذكرنا كفلسطينيين بالذرائع التي تسوقها 

ل تدنيس المقدسات اسرائيل لتبرئة نفسها من اعما
االسالمية والمسيحية من قبل ابناء لها بتشخيصهم 
كمختلين عقليا، ودائما ما تسالنا كفلسطينيين كيف ان 
مختلي اسرائيل لم يقدموا يوما على تدنيس مقدسات 
يهودية؟ كذلك هو الحال مع منصور عباس كل هفوات 
لسانه مثل االخيرة التي وصف بها االسرى الفلسطينيين 

ًلمخربين وعثراته السياسية دائما ضد االجماع الوطني با
ًالفلسطيني بينما ال يزل لسانه ابدا عند ذكر اسرائيل 

وبدل ان تستغل الالسالمية . وجرائمها بحق شعبنا؟
الجنوبية عثرات وكوارث منصور عباس السياسية 
كفرصة لمراجعة خطابها السياسي وضبطه من جديد 

ترك الجماعي الفلسطيني، على االيقاع الوطني والمش

تستميت وتسخر طاقتها واعالمها واموالها لصرف نظر 
العامة عن السياسي والتقليل من شانه من خالل اعالء 

تخوضها من اجل رفعة العفة ) دينكوشيتية(شان معارك 
  !!واالخالق وسعيها المستميت لحمايتها عبر الكنيست

 
هم محاولة عباس واالسالمية الجنوبية حرف حملت

االنتخابية من الحقل السياسي الى حقل الوصاية على القيم 
واالخالق توازي تبريرات اتباع مكرون لمالحقتهم 
لالسالم باسم قيم الجمهورية وهو كذلك نهج متاصل 
بالصهيونية التي تطالب اتباعها بااللتفاف حولها واال 
سقطوا فرائس سهلة للعرب الذين يتربصون بهم ومن 

لعبة ومنهجية مفضلة عند اتباع االسالم جهة اخرى هي 
السياسي للتهرب من مازقهم حين يضبطون متلبسين 
بالتامر على االوطان او االسهام بانتكاساته فيخرجوا من 
جعبهم لفائف خطب االخالق والعفة ويتلونها على 
المستمعين، ومن اجتهادات منصور عباس واالسالمية 

ذا المضمار انه يجب الجنوبية في اسرائيل البارزة في ه
على المسلمين ان يلتفوا حولها ليثبتوا براءتهم من 

وان ينتخبوا قائمتها ومنصور عباس " الشذوذ الجنسي"
والذي " المحافظة االجتماعية"للكنيست االسرائيلي باسم 

على قوانين اسرائيل " محافظته"لم يثبت لالن سوى 
  .وامنها والتي يتغنى بها بكل مناسبة

 
ان يتوقف منصور عباس باالنحدار بمستوى من امل 

واالمل من ان . خطابه واستخفافه بعقول الناس خاب امله
يقوم المتعقلين من بين ابناء االسالمية الجنوبية بوضع حد 
لمهاترات منصور عباس بل واستبداله قبل فوات االوان 

اخر ابداعات الدعاية االنتخابية . خاب ظنه كما االول
كما يبدو تهدف الى تعزيز مكانة الهابطة والتي 
تعمد ) على غرار المدرسة النتنياهوية(بمنصورعباس 

الى تسريب فيديوهات معدلة ومفبركة لمحاولة النيل من 
اسم وتاريخ عايدة توما النائبة عن الحزب الشيوعي 
والجبهة بالكنيست االسرائيلي، عايدة توما ناشطة سياسية 

ثر من اربعة عقود ونسوية ووطنية وعلمانية منذ اك
مواقفها السياسية معلنة ومعروفة هناك من يتفق معها 
وهنالك من يختلف، لكن لم تسبق حملة االنتخابات 
االخيرة خوض اي مرشح االنتخابات تحت وطىء 
تسريبات مفبركة، الحملة الموجهة ضد عايدة توما هي 
محاولة نشر فرية تستهدفها وتشكل خطر حسي وجسدي 

  . سياسي وتهدف الى النيل منها باي ثمنوليس وطني وال
  

 ال يخفى على احد ان الحاضنة التي رعت وتسترت على 
قاتل وفاء عباهرة ممكن ان يخرج من بينها من يقدم على 
عمل مشابه تجاه عايدة توما وهذا درك اسفل خطير وكما 
يبدو لالن ان كل هذا ال يعني منصورعباس وال يرى به 

س بمحاربة العنف الجاثم على رقاب ًمناقضا لوعوده للنا
الفلسطينين المواطنين باسرائيل والمسلط عليهم من قبل 
عصابات االجرام تحت مراى ومسمع الشرطة 
االسرائيلية المتواطئة معها ضمنا، زكا يبدو فان 
منصورعباس يخير الناس ما بين استفحال العنف فيما 

سياسية مع بينهم او انتخابه للكنيست وقبولهم بصفقاته ال
  .نتنياهو مقابل تحرك الشرطة للجم االجرام

 
للتذكير، ان نفعت الذكرى، عندما كانت عايدة توما 

تتظاهر ضد ) المولودة لعائلة مسيحية اورثودكسية(
البطريارك ثيوفيلس اليوناني وصفقات تسريب اراضي 
االوقاف المسيحية لصالح شركات اسرائيلية، كان ناشط 

  وتــم تسريب بيـــه تهـالجنوبية يواجمعروف باالسالمية 
  . بالقدس لصالح الجمعيات االستيطانية

 
عندما كانت تنادي عايدة توما عن كل منبر بفصل الدين 
عن الدولة وتتظاهر ضد اقطاب الصهيونية من رجال 

دين مسيحيين والداعين لتجنيد المسيحين بجيش االحتالل 
يس بلدية كان حليف الحركة االسالمية الجنوبية رئ

ويوجه الدعوة الرسمية " كاهن التجنيد"الناصرة يحتضن 
ويعد الستقبال مدعي النبوة تي بي جشوا على ارض 

  .الناصرة
 

حين كانت الحركة االسالمية تهاجم الحركات الوطنية 
وامسياتها الفنية الملتزمة بمخيمات العمل التطوعي 

الط بالناصرة الذي ترعرعت به عايدة توما بداعي االخت
واصوات العورات من الموسيقيات والفنانات الوطنيات 
صمتت الحركة االسالمية الجنوبية عن حليفها في بلدية 
الناصرة المحب للتمايل وحفالت الكريسماس ماركت 
الذي كان يرقص على وقع الموسيقى والتي كان االلف 
يحتشد بالشوارع والساحات العامة لالستماع اليها، 

يكون عادي وطبيعي ولم تهاجمه واالختالط فيها 
  .االسالمية؟

 
عندما كانت تتظاهر عايدة توما وتحمل اسرائيل 
واالحتالل مسؤولية جرائم جيشها بالحرم االبراهيمي 
وبغزة وتتعاطف وتتماهى مع ضحايا الجريمة التي 

استلهم عمله من (ارتكبها متطرف استرالي بنيوزيلندا 
كانت قيادات ) اهيميتجربة غولدشتين سفاح الحرم االبر

باالسالمية الجنوبية ينشطون بمبادرة السالم الدينية 
ويلتقون قيادات دينية يهودية استيطانية التي تؤمن االيمان 
اليقين ان المسجد االقصى وقبة الصخرة مبنيان على 

  .انقاض هيكل سليمان
 

عندما اجتهدت ونشطت وبادرت عايدة توما لتاسيس 
من العنف امام تقصير الشرطة مؤسسة لحماية النساء 

وتراجع خدمات الرفاه الرسمية وامام تنصل الحركات 
السياسية الدينية من توفير غطاء اجتماعي لهن وحمايتهن 
وكانت تنهك من اجل تحصيل الفتات من الميزانيات كانت 
الحركة االسالمية الجنوبية تباهي االمم بحجم االموال 

ا ودول اخرى لجمعياتها التي جمعتها من االمارات وتركي
التي ال احد يعرف عددها وال ميزانياتها وال المستفيدين 
منها وبذات الوقت ملفات وشبهات الفساد واالختالس 

  .لشركات الحج والعمرة تتراكم دون رادع وال حساب
 

بالختام نقول ان تهرب الحركة االسالمية الجنوبية 
ي انهم ومنصور عباس من االستحقاقات السياسية بداع

ليسوا بحاجة الى شهادات بالوطنية من احد، يقابلها عامة 
الناس برفض الوصاية ال على االخالق وال العادات وال 
التقاليد والناس ليست بحاجة لصكوك غفران ال منه وال 
من االسالمية الجنوبية التي تسير على مبدأ الطرفة 

والتي تحكي عن ان احد المصلين انتظر خلو "الشعبية 
المسجد من المصلين بعد صالة الجمعة ومن ثم توجه 
لالمام يذكره بما يعيده عليهم من نهي وبخاصة عن تبرج 

ابنة (النساء ولبسهن ونبهه ان كان ال يدري انه راى ابنته 
متبرجة شعرها يتطاير وغير مغطى ولباسها على ) االمام

الموضة، فما كان من الشيخ اال ان اجابه مقصوفة الرقبة 
ِلبقلهاِب َ.!!"  
 

كما ال يرضى فلسطيني عاقل لالحزاب الوطنية المشاركة 
باالنتخابات االسرائيلية ان تتخلف عن العمل الوطني باسم 

ال يرضى اي منهم باخذ " محدوديات العمل البرلماني"
االسالمية الجنوبية او اي من حركات االسالم السياسي 

ستهويها حق الوصاية على االخالق ونزعها عن من ال ت
منصور عباس واالسالمية الجنوبية في اسرائيل . افكاره

ٍهم عضو بناد غريب عجيب يجتمع به افرقاء من قيادات 
دينية للطوائف الدينية المختلفة بين العرب الفلسطينيين 
الذين يحضون اتباعهم على التعصب والفرقة الطائفية 

   ويسبحون معا بحمد اسرائيل وشكرها



  

  اليساري
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ّولكن السؤالين األساسيين المطروحين أمام المسؤولين التربويين في مناسبة هذا اليوم       ّ ّ

ّكيف سيتم االحتفال بهذا اليوم؟ وهل اتفقنا على صورة الطالب اللبناني الذي ندعوه : هما ّ
 المتوارثة، تجعلني أميل إلى التأكيد أنه لن التجارب السابقة، خالل األعياد.لالحتفال؟

ّيكون للطالب رأي في هذا اليوم، ال في كيفية االحتفال وال في المشاركة في وضع 
ّتصور لما يجب أن يكون عليه الطالب اللبناني ّفحتى اآلن ال يزال المعلمون . ّ غير (ّ

طالب فيزا تحمله إلى يعتبرون الطالب طالب شهادة تسمح له بإيجاد عمل، أو ) ّالمربين
ّأي مكان خارج لبنان، أو طالب عالمة ترفعه فوق المعدل المطلوب وتنقذه من براثن  ّ
ّوالده المقاتل السابق، أو طالب إذن ليخرج من الصف ليقضي حاجته، ولن يكون في أي  ّ

ّحال من األحوال طالب معرفة وحرية وتفهم ومحبة وإصغاء ونصيحة وتوجيه مهني ّ ّّ.  
 
ُوأكثر ما أخشاه أن يتحول هذا اليوم عبئا على التالمذة، فيطالبون فيه بتقديم أعمال       ً ّ

ّفنية وكتابية من وحي المناسبة، وهذا أمر ممتاز، إال إن علمنا أنها يجب أن تمر على  ّ ّ ّ ّ ّ
ّرقابة الرؤساء والمديرين والمشرفين والمناظرين والمستشارين والمنسقين والمدرسين  ّ

ّوعند ذلك سيتحول هذا اليوم مناسبة جديدة تؤكد . مح بنشرها أو عرضهاقبل أن يس ّ
ّللتالمذة أنهم ليسوا أبناء الحياة، بل أبناء آبائهم وأمهاتهم وعبيد معلميهم، أليس التلميذ  ّ ّ
ّعبدًا لكل من علمه حرفا وفق القول الشائع؟ غريب في الواليات األميركية، زمن  ً ّ ّ

ُالعبودية، حكم بأقسى ا ّلعقوبات على من علم زنجيا القراءة والكتابة ألنه بذلك علمه أول ّ ّ ّّ
ًأال يدعو هذا الى الشك في أن نكون فعال من اخترع الحرف؟. ّدرس من دروس الحرية ّ  

ّخالل عملي التربوي، كنت أراقب بأسى كيف تتحول األعياد حفالت تعذيب لجميع    ّ
ّالمعنيين بها، وكل فرد يحاول أن يسجل ً انتصارا أين منه انتصار الواليات المتحدة على ّ

ّفالتلميذ يستعطف المعلمة كي تعطيه دور البطولة، وإال زعلت منه أمه واعتبرته ! اليابان ّ ّ

ّكي يكون العرض الذي يقدمه تالمذتها أجمل من عروض " تقتل حالها"ّوالمعلمة . ًفاشال
ّزميالتها، والمدير يهدد المعلمات بأنه يريد أ ّ ّن يكون اسم مدرسته على كل لسان وفي كل ّ ّ

ّصحيفة مهما كلف األمر، وإال فسيطرد الجميع في آخر السنة ّكل ذلك في واد، والتربية . ّ
ّوإال فكيف نفهم تصرف مدرسة علقت الدروس في أحد . ّوالفن والعلم في واد آخر ّ ّ

ّصفوفها ثالثة أسابيع كاملة قبل عيد األمهات لتتاح الفرصة للمعل ّمات كي يدربن التالمذة ّ
 ّعلى عرض فني للمناسبة؟

 
ّولمن ال يعلم، فالتالمذة الذين يحبون عادة اللهو وإضاعة الوقت خارج الصف       ّ

ّيكرهون هذه النشاطات ألنها تمألهم رعبا وخوفا بسبب توتر القيمين على التمارين  ّ ً ً ّ
 .وجهلهم أبسط قواعد التربية

 
ّبين سندان المدرسة ومطرقة المعلم أخشى أن يقال عن طالب يا معالي الوزيرة،      

 .ّفي أمثالنا الشعبية" طالب الدبس"ّالعلم في يومه االحتفالي ما قيل عن 
 
  
 

، لم يعد العالم هو نفسه، لم يعد لبنان 1975بعد صبيحة الثالث عشر من نيسان من العام 
ّهو لبنان الذي أخبرنا عنه، ولم تعد حياة أي واحد ّ منا كما كانت عليه، حتى الذين كانوا ُ ّ

ّأجنة في أحشاء أمهاتهم، والذين ولدوا بعد ذلك التاريخ بكثير، والذين سيولدون بعد  ّ
ّأجيال، كلهم، كلنا، محكومون بما جرى في ذلك األحد وإذا كان ترابط الكائنات ودورة . ّ

ّالطبيعة يعنيان أن سقوط ورقة عن شجرة في الصين يغير كينون ة العالم، فكيف إذا ّ
ّانطلقت نيران الرشاشات وسقطت ضحايا وانفجر ما كان يختبئ في الضمائر والصدور 

ّليجرف كل شيء أمامه؟ هكذا تتغير مصائر األمم واألفراد في كل مكان وكل زمان ّ ّّ. 
 

ًلوال ما حدث في مثل هذا اليوم عندنا، لكان كثيرون أحياء ال شهداء، وأحرارا ال أسرى، 
ّحاء ال معوقين، ومقيمين ال مغتربين، وعاقلين ال مجانين، ولكان كثيرون اختاروا وأص ّ

مدارس وجامعات غير تلك التي أجبرتهم الحرب على ارتيادها، ولكان كثيرون أقاموا 
ّفي بيوت بنوها وأثثوها ال في بيوت هجروا إليها، ولكان كثيرون ارتبطوا بغير الذين  ّ

لوال ذلك . أحضانهم ليهربوا من الغربة والوحدة والموتشاءت الحرب أن يرتموا في 
ّالنهار لكان كثر من الناس اختاروا البلدان التي هاجروا إليها بدل أن يهربوا على أي 
ّمركب أو طائرة إلى أي بلد يمنحهم حق اللجوء إليه ويبيعهم األمان مقابل مبالغ كبيرة من  ّ

ًأن يلتحقوا باألحزاب، واختاروا أعماال ال الضرائب، ولكان كثيرون أنهوا علومهم بدل 
ًعالقة لها بالسياسة، ولكانت األرض مألى باألشجار ال بالمقابر، واألثير عابقا بأغنيات 

 .ّالحب والصداقة ال بأناشيد للثورة والوطن والموت
 

ّ ليس منفصال في طبيعة الحال عما قبله وجعل تركيبة لبنان ما هي 1975 نيسان 13 ً
ّولكن التغيرات الجذرية . ّدًا تحكمه الجغرافيا وهو مقتنع بأنه يصنع التاريخعليه، بل ّ ّ

ّواستمرار تداعيات ذلك اليوم هما ما يجعالنه محطة حاسمة في تغيير مسار الوطن 

ّمن هنا أهمية أال ننسى ذلك اليوم وما نتج عنه من هزائم . وتقرير مصير المواطنين
والدعوة إلى عدم النسيان هي محاولة لتعليم . لبعض األفرقاء وانتصارات آلخرين

ّاألجيال الجديدة أن الحرب قد توصل قلة من األشخاص إلى مراكز المسؤولية والقيادة  ّ ّ
  . ّولكن على جثث من ارتضوا أن يكونوا وقودًا لها، أو راحوا ضحيتها من غير ذنب

  
ّولعل المؤسسات التربوية والجمعيات األهلية في المجتم ّ ّ ّ ّع المدني ّ

ّمطالبة بتخصيص هذا اليوم لتنظيم زيارات لمعوقي الحرب، 
ّوأمهات الشهداء، وأهالي المخطوفين، وبيوت المهجرين، والقرى  ّ

ّالمزروعة ألغاما، لعل جيل الشباب يتذكر أن  ّ ّ ّالحرب بالنظارات "ً

ّكما يقول المثل الشعبي، وأن من شلت أطرافه وينتظر من " ّهينة ّ ّ
ه ويمسح له أنفه لم يربح من الحرب سوى المعاناة، ّيتعطف علي

ّوأن األمهات لم يحصدن من بطوالت أوالدهن سوى كلمات  ّّ
ّالتعزية المجانية، وأن أهالي المخطوفين يموتون كل يوم مئة مرة  ّ ّ ّ ّ
ّوهم يحاولون أن يتخيلوا مصائر أوالدهم فيعجزون، وأن المهجر  ّ ّ

ًوحضارة وجيرة وتاريخا لم يترك أرضه وبيته فحسب بل حياة 
ّوتراثا، وأن األرض المزروعة ألغاما ال ينبت فيها إال األطراف  ً ّ ً

 .ّاالصطناعية
 

نحن الذين استيقظنا صبيحة ذلك األحد وعلى أهدابنا بقايا من أحالم المراهقة والعشق 
ّوالنجاح، تمطينا في أسرتنا الدافئة ونحن نستمتع بكسل عطلة األسبوع، تناولنا فطو رنا ّ

ّالشهي في طقس ربيعي جميل، استمعنا إلى زقزقة العصافير قبل أن تخفت أصواتها مع  ّ

  شباط، غير أن وزيرة التربية بهية 21يحتفل العالم أجمع بيوم الطالب في ّ ّ
 نيسان، اليوم الذي انطلقت فيه الحرب 13ّحريري أعلنت يوم الطالب اللبناني في ال

ًومن الواضح أن الوزيرة أرادت أن تتحول هذه الذكرى يوما لطلب . ّاللبنانية ّ ّ
ّالسالم، كدرس أساس ال يكون طلب العلم مفيدا من دونه، ولذلك يصح أن يكون  ً

ّنسيان في نيسان ليس هو الحل، بل تذكر فال ".تنذكر ما تنعاد: "عنوان هذا الدرس ّ
ّبشاعة الحرب، كي ال نستعيد فصولها وال نغرق من جديد في دوامة عنفها، هو ما 

  .ّقد ينجينا من الشرير الذي ال يريد لهذا البلد أن يرتاح
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، كما يصفها الياس ابو شبكة، جلسنا "تذيب روح هللا في المتعبين"رنين أجراس الكنائس 
ّنخطط لمشروع يوم األحد قبل أن نعود غدًا االثنين إلى المدارس، ولم نكن نعلم طبعا أن  ً ّ

ًر أال تعود حياتنا إلى ما كانت عليه، وأن كال منا سيجد نفسه مرغما على أن ّهناك من قر ّ ّ ّ
ّيسير في دروب خطتها له القذائف العشوائية ورسمتها الرصاصات الطائشة، وسيكون له  ّ

ًلغة ذات مفردات غريبة ومصطلحات جديدة، وستفرض عليه حياة ال تشبه قطعا حياة  ُ
ًن عليه مستقبل أوالدهم، وال تشبه حتما حياة أوالده الذين أهله الذين لم يحدسوا بما سيكو

ّحين يستمعون عرضا إلى أخبار الحرب والقصف والخوف يتصرفون كأنهم أمام فيلم  ّ ً
ّسينمائي ال يموت فيه الممثلون بل يقبضون رواتبهم وينتقلون للعمل في فيلم آخر وهذه . ّ

ّها كل يوم رسالة سالم، على األقل مع ّهي معاناتنا اليومية مع الحرب وعلينا أن نجعل
 .أنفسنا

 
  
 

ّ ولم ينته مسلسل العنف ولم يوضع حد 1975 نيسان 13ّلم تتوقف الحرب التي بدأت في 
ّلعمليات التعذيب والتنكيل والتشويه واإلذالل؛ والقلوب التي نمت على الحقد لم تعرف 

 .ّالسالم الداخلي بعد
 

ّ في كواليس السياسة وأزقة الصراع وبؤر المؤامرات، ّما أتحدث عنه هنا ليس ما يجري
ّما أتحدث عنه هو الكثير من المقاتلين الذين كانوا مراهقين في بداية الحرب وتزوجوا  ّ

في منازلهم ومع ... ّوأنجبوا وال يزالون حتى اليوم يمارسون مختلف فنون الحرب ولكن
 .نسائهم وأوالدهم

ّر من هؤالء المقاتلين تظهر مشاهد ال تصدق من ّإن نظرة سريعة إلى بيوت عدد كبي
ّالممارسات الشاذة كأن الواحد منهم لم يع بعد أن هذه المرأة هي زوجته وليست أسيرة  ّ ّ

 .ّعنده وأن هؤالء األوالد هم أبناؤه وليسوا معتقلي حرب
 

ّكنا صغارا حين تزوجنا، وهو اآلن نادم على قراره ويعاملني : تقول إحدى الزوجات ً ّ
ّكأنني سرقت منه حياته وشبابه فيضربني ويشتمني ويخونني ويهدد بقتلي إذا ما خالفت  ّ

 .أوامره
 
ّال يزال زوجي يحتفظ ببزته العسكرية ويرتديها حين يرغب في : وتقول زوجة ثانية      ّ

ّممارسة الجنس طالبا مني أن أفعل ما تفعله النساء في األفالم اإلباحية، وإذا رفضت  ّ ً
 .ّالحزام السميك وركلني بالحذاء الضخم ثم اغتصبنيضربني ب

 
ّيجبر زوجي أوالدنا على مشاهدة عملية اإلذالل وإذا بكى أحدهم أو : وتقول زوجة ثالثة

ّتدخل مدافعا عني ضربه وهدد بحرقه بأعقاب السجائر ّ ًّ. 
 
اء يشعر زوجي باإلحباط فهو في الحرب كان اآلمر الناهي وج: وتقول زوجة رابعة     

ّلقد عاد رجال عاديا، ال يعيره أحد أي اهتمام . ّالسلم ليخذله وال يحقق له ما كان ينتظره ً
 .ّفيصب غضبه علينا

 
زوجي ترك المدرسة والتحق بالحزب، وصرف ما ربحه في : وتقول زوجة خامسة

ّالحرب على المخدرات والنساء والسالح، ويعمل اآلن في شركة أمن خاصة وال يكفينا  ّ
 .وإذا لم أعمل وأجلب له المال ضربني وضرب األوالد. به ثمن الكحولرات
 

حروبنا الصغيرة ال تنتهي، وآثار العنف والضرب واإلهانة " أبطال"حكايات النساء عن 
ّتظهر واضحة في عيون أوالدهم الذين بدأوا يضربون زمالءهم وإخوتهم لرد االعتبار 

ًألنفسهم أوال ولتقليد آبائهم ثانيا،  ً ّوثمة بينهم من يضرب أمه أو جدتهّ ّ ّوفي حين تغلف هذه . ّ

 نيسان ويتواصل مسلسل 13الحكايات بالصمت والكتمان والتعتيم، يزداد عدد ضحايا 
ّخليها : "ّالعنف في بلد ال يجرؤ أحد فيه على فضح األسرار العائلية وشعار أهله يقول

 ".بالقلب تجرح وال تطلع وتفضح
 
ّ ثمة إحصاءات حول هذا الموضوع، أو دراسات حول هذه الفئة ال أعرف إن كان     

الذين كبروا فجأة حين أطلقوا الرصاصة األولى )  سنة55 و45بين (ّالعمرية من الرجال 
ّولكن مجرد التواجد في محيط توجد فيه هذه الشريحة من الرجال . ّعلى الضحية األولى

ّقتنعين بأنهم لم يوفقوا كما يجب في حربهم ّغير المتعلمين وذوي الدخل المحدود جدا والم ّ
ّاألولى يكفي كي نخاف على أنفسنا حين نسمعهم يقولون وبريق تقشعر له األبدان يسطع 

ّلو تعود الحرب أليام فقط لنعوض ما حرمنا منه: من عيونهم ّ. 
 

 ولكن ما الذي حرم منه هؤالء؟
د واالغتصاب ورمي الجثث في اإلدمان على القتل والعنف والتذويب في األسي: الجواب

ّمكب النفايات أو تحت الجسور أو في مقابر جماعية والشعور بالتفوق والمتعة في فرض  ّ ّ
  .ّقوانين خاصة

وأوالدهم المراهقون الضحايا؟ هم مع األسف أسرى حرب يتماهون مع معتقليهم 
ف الذي يجعلهم ّويقلدونهم على الرغم من الكره الشديد الذي يحملونه لهم، والغضب العني

ّيتمنون الموت آلبائهم وهم ال يعرفون أنهم باتوا، في غياب المعالجات النفسية والمتابعة  ّ ّ
ّاالجتماعية، نسخة طبق األصل عنهم، أي قنابل موقوتة ال نعرف متى تفجر نفسها  ّ

 .فتجرف معها احتماالت الخالص
 
  
 
  

ّفي إشارة إلى أن ( فوفو ونونو ّ، قيل إن1975ّحين انطلقت شرارة الحرب األهلية عام 
ّالشاب المسيحي مدلل غنوج ّ ّ ّلن يقفا في وجه الفلسطينيين واألحزاب الوطنية) ّ ّلكن ... ّ

ّفوفو ونونو فاجأا العالم، وجعال الحرب تطول، والمسيحيين يصمدون َ. 
 

ُلكن في تلك المرحلة لم تكن األركيلة سيدةَ الساحات، ولم تكن المساعدات... ْلكن ِ ّ ُ 
ِاألسيويات يجمعن الغسيل الوسخ عن األرض، ولم تكن المخدرات مخدات األحالم  ّ ُ ّ ُ ّ
ّالسعيدة وصوال إلى الموت السريع، ولم يكن الشذوذ الجنسي موضة، ولم تكن النكات  ً
ِالسمجة والبذيئة آخر صيحة في عالم الحوار وعلم الكالم، ولم تكن األمهات رائدات  ُ ّ ِ ِ َ

 ...ليكنوادي الرياضة والتد
 

في تلك المرحلة، قبل جينز البطريرك الراعي، وأغنيات األب فادي تابت، وفضائح 
ُالرهبان الجنسية والمالية، كان نسك األودية والقمم ينجب ثورةَ المطران األحمر  ّ ّ
َغريغوار حداد وفلسفة المستقيم الرأي شارل مالك وفكر العالم يواكيم مبارك وشعر  َِ ّ

 .وقداسة الشهداء... حايكّالالهوتي ميشال ال
 

في تلك المرحلة، قبل إطالالت ميشال الحايك ومايك فغالي وليلى عبد اللطيف ومالك 
مكتبي وديمة صادق ومريم نور وتيتا لطيفة وأرزة الشدياق وماريو باسيل وجو معلوف 
ّوفادي وكارين رزق هللا ومايا دياب ومريم كلينك عبر شاشات محسوبة على المسيحيين، 

ّانت برامج فؤاد افرام البستاني وإيلي صليبي وعادل مالك وجان فياض وجان كلود ك
ّبولس وكميل منسى ورياض شرارة ونجيب حنكش وميشال معيكي ومي منسى  ّ
ُوشارلوت وازن الخوري وجاندارك فياض ونهى الخطيب سعادة وكابي لطيف، تؤنس  ّ

ُليل الناس وتنير عقولهم َ... 
 

" شعر"هناك ) ت(كان ) ّالعلمانية الملحدة(ّجمانة حداد " جسد "في تلك المرحلة، قبل
مترجم الكتاب (ويوسف الخال ) ّعاشق القديسة ريتا ومترجم نشيد األناشيد(أنسي الحاج 

َ، وقبل متسولي شارع الحمرا كان هناك صحافيون حولوا المقاهي منابر، )ّالمقدس ّ ّّ
ٍوشعراء حولوا األرصفة قصائد، وقبل حجاب  َ ّ ّيخفي الوجوه كانت تنورة ُ " الميني جوب"ُ

 ...تكشف الساقين 
 

ّفي تلك المرحلة، قبل جبران باسيل وستريدا جعجع وميشال فرعون ونقوال فتوش، كان 
ًاألخوان رحباني وزكي ناصيف ووليد غلمية وروميو لحود يبنون لنا وطنا شامخا، ذكيا،  ً ّ

ًعفيفا، هادئا، ً... 
 

ًن يصير خروج التالمذة للنزهة تحت األشجار نشاطا تربويا في تلك المرحلة، قبل أ ُ َ
ّتفتخر المدرسة بإنجازه، كان المسيحيون يتبادلون قصص التدريس تحت سنديانات عتيقة 

ِتنشر فيئها على كنائس تحضن العلم َ ّوكنا مقتنعين بأننا معلمو معلمي العالم، كما أقنعنا ... َ ّ ّ ّ
ّمذة أغبياء أمام مفتش تربوي من أميركا أنطون سعادة وسعيد عقل، ال تال ِأميركا نفسها (ّ

َنرجوه كي يزور مدارسنا، ) ِفرنسا نفسها التي استعمرتنا(أو فرنسا ) ّالتي تفتت بالدنا
ّليعلمنا كيف نعلم ّ... 

 
ّفي تلك المرحلة، قبل أن يأسر المسيحيون أنفسهم بين نفقي نهر الكلب وشكا، كانت بعلبك  ّّ َ َ َ

ًجانات أنشأتها السيدة األولى زلفا شمعون، وكانت صيدا حكاية من حكايات ِقبلة مهر ّ ٍ
ٍسعيد عقل، وكانت صور أميرة البحار جرن معمودية خرجت منه أليسار، وكانت  ّ َ ُ ُ
ّطرابلس عاصمة الشمال حيث القلب، ال عاصفة تحمل غبار التعصب وتذروه في عيون  َ ً َ

 ...ّاإلنسانية
 

ُرحام على صورة سوبرماركت أطفال، كانت النساء ينجبن في تلك المرحلة، وقبل أ ِ ٍ
ًرجاال وأخوات رجال، وقبل أثداء تشرئب بالسيليكون، كانت الصدور تدر حليبا صافيا،  ً ّ ُّ َِ ً

ّبسخافات التلفزيون وترهات التحاليل السياسية عبر تويتر وواتس  ّوقبل رؤوس محشوة ّ
ًآب، كانت العقول تحلق بحثا عن المعرفة ّ ُ... 

 
َفي تلك المرحلة، كان فوفو ونونو وأترابهما أطفاال عندهم جدات يحكن الكنزات ويحكين  ُ ٌُ ّ ً
ٌالقصص ال جدات مدمنات فيسبوك، وكان عندهم أجداد يزرعون الوعر، ال أجداد  ٌ ٌ ّ
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ّيزرعون الطرقات جيئة وذهابا من الضجر، وكان عندهم آباء وأمهات يجلسون قربهم  ً ِ
ّ آباء وأمهات غارقون في قضايا الخيانة والطالق وتحديد نسب عند الصالة والدرس ال

 ...ّكل ولد من األوالد
 ...ِفي تلك المرحلة، فاجأ فوفو ونونو العالم بصمودهما

 
ُأما اليوم، فرجاء ال تضعوا في رأسيهما أن الحرب لعبة سهلة، وأن البندقية خفيفة الحمل،  َ ّ ّ ٌّ َ ً ّ

ِّوأن لبنان وطن الرسالة، بل حم ُ َ ّالشهادة المدرسية والجامعية أمر (لوهما جواَزي سفر ّ ّ
ّ، ليرحال إلى بلد آمن، أو على األقل أقنعوهما بأن هذا الوطن ال يشبه في شيء ما )بسيط

ّ ما لم نطلق ثورة روحية تربوية اجتماعية فكرية -ّوأننا ... ًكان عليه منذ أربعين عاما ّ ّ ّ ْ ُ
على قياس " ّراجع يتعمر"ّوأن لبنان مش "... لم قالوانبقى هون مهما العا"لن   -ّثقافية 

ِلبنان أجدادهم، وأن الوقوف على أطالل  ّ ِيتطلب رجلين ثابتتين " مجد لبنان أعطي له"َ ُ ّ

َال جناحي طائرة تحمل الراعي وخرافه بعيدًا عن مزارات شربل ... على أرض صلبة َ
ّوأرزات بشري وجاج .. .ِومتاحف جبران ونعيمة والريحاني... ورفقا والحرديني

 ...الباروك
 
  
 
  

ّال أعرف إن كان من خطط للحرب اللبنانية اختار أن تكون في منطقة عين الرمانه لما  ّ ّ

أي " عينه حمرا"ّففي تعابيرنا العامية نقول . ّيحمل اسم هذه البقعة الجغرافية من رموز
، "كن قلوب مليانهّمش رمانه ول: "في عينه تهديد ووعيد وغضب يعمي صاحبه، ونقول

فهل كانت عين فريق حمراء وهي تنظر إلى فريق آخر، . للداللة على الحقد المكبوت
وهل كانت القلوب مليانه إلى حد انفجرت حرب لم تعرف النهاية بعد وإن سكتت أصوات 

 .الرصاص وبردت نقمة المدافع
 

 ال تعرف سوى في الواقع، ال تزال ثمة عيون حمراء ال ترى سوى الدم، وقلوب مألى
الحقد، والبوسطة، رمز الفرح والنزهات والرحالت وإيصال البريد إلى القرى والبلدات 
ّتبرد قلوب األمهات والعاشقات، صارت رمز اقتتال اختلط فيه حابل الداخل بنابل  ّ

ّوتشوه كل شيء. الخارج الوطن، والمقاومة، والدين، واألرض، واللغة، والطبيعة، : َ
ّطمت صورة وطن أعطي صفات كثيرة من دون أن يعرف ماهيته وتح... والحياة َ ُ ّ

ّذو وجه عربي، بوابة بين الشرق والغرب، سويسرا الشرق، بلد التعدد والتنوع، : ّوهويته ّّ ّ
ّلكنه يبدو يوما بعد يوم أقرب إلى التشرذم والتفتت تحت عوامل الفساد ... لبنان الرسالة ً ّ

 . والهجرة
 

ّالرمانه التي تحمل فلسطينيين ما كان يجب أن تمر في تلك ّيقولون إن بوسطة عين  ّ ّ
ّالمنطقة، وأن ثمة شرطيا وجهها إلى هناك ّ ّلكن تقارير المخافر ال تلحظ وجود شرطي . ّ ّ

ّوهل كانت المؤامرة لتعجز عن وضع شرطي مزيف، أو عن ابتكار ... في تلك المنطقة ّ
ّوسيلة أخرى تشعل فتيال محاطا بكل أسباب ا ً ّالنفجار؟ ولو كان ثمة رغبة في التعلم ً ّ

ّواالتعاظ لكان على بوسطة عين الرمانه أن تجول في المناطق والبلدات لتخبر الناس بأن  ّ
 !ّالحرب ليست نزهة وال رحلة، لعل العيون تبرد والقلوب تهدأ

 
  
 
  

عاد ّ، وبعد انطالقة عفوية واعدة، 2019ّ تشرين األول 17بعد أشهر على انطالق ثورة 
ّالتشرذم سيد الموقف ورجع أكثر المشاركين فيها إلى طوائفهم وأحزابهم، وهكذا صارت 

ّوساعد في ذلك التربة الطائفية . الثورة ثورات، والشعارات مصدر خالف ال وحدة
الخصبة، وجائحة الكورونا التي حجرت الناس في بيوتهم، والتهاء الناس بسحب ودائعهم 

ّفخلت الشوارع إال من ... كوالت واألدوية في بيوتهممن المصارف، وتخزين المأ
ًمتسولين صغار ال يجدون من يلتفت إليهم، ولصوص كبار يقتحمون البيوت بحثا عن  ّ

 .طعام ومحروقات للتدفئة
 

لذلك لن ندهش إن وجدنا الناس الذين انسحبوا . تبدو الحرب في لبنان أسهل من الثورة
فالحرب تنفيس لحقد، والثورة رغبة في . قعتمن الثورة يهرعون إلى الحرب إن و

ّالحرب انتقام فردي أو حزبي والثورة وحدة في وجه نظام... المصالحة الحرب هدم ... ّ
ّسريع والثورة عملية بناء قد تستغرق العمر كله الحرب سرقة وربح سريع والثورة ... ّ

يات فرح وأناشيد الحرب ندب وبكاء، والثورة أغن...ّترفع عن االستفادة واالستغالل
ّومن الواضح أننا شعب يعمل جاهدًا كي يقتل الثورة، أي ثورة، وكي تشتعل ... أمل

 .الحرب
 

ومع فظاعة . 2020 آب 4 بثالثة أشهر انفجر مرفأ بيروت في 75وبعد ذكرى حرب الـ 
ّالجريمة وبراءة ضحاياها، لم يتوحد اللبنانيون، بل انقسموا بين متهم لحزب هللا ومبر ِ ّ ّ ئ ّ

ّأما إسرائيل فقد حيدها أكثر اللبنانيين. له ّ ّوفي حين هزت الجريمة ضمير المجتمع . ّ
ّالدولي، نأت الدولة بنفسها، مخلية الساحة المنكوبة للجمعيات األهلية والمجتمع المدني  ّّ ّ
ّوالمساعدات الكنسية لكون المنطقة المحيطة بالمرفأ من األغلبية المسيحية؛ وبدا لبنان  ّ ّ

ّة جديدة عاجزا عن طي صفحة التشرذم والتفتت، تاركا مصيره في مهب رياح ّمر ً ّ ً
المنطقة، بينما نشط  في الوقت نفسه مرفأ حيفا، وبدأت إسرائيل بإنشاء قناة بن غوريون 
ّالمنافسة لقناة السويس، ووقعت الصين معاهدة صداقة وتعاون مع إيران، فبدا أن الجميع  ّ

ّر وآبار النفط والغاز ما عدا الفلسطينيين واللبنانيينسيقطفون ثمار طريق الحري ّ. 
 
  
 

  
 – 1920(ّتستعاد ذكرى اندالع الحرب مع طي صفحة مئة عام على لبنان الكبير 

ّ، من دون أي تفاؤل منطقي بمئوية جديدة يحتفل بها لبنان الذي كان)2020 ّ ّفالتغيرات . ّ
ّالدولية واإلقليمية، تقابلها حالة غير مسبوق ة من الفساد والفضائح، تضع هذا الوطن أمام ّ

فال جائحة . ّاستحقاقات مصيرية يواجهها الناس بحالة غريبة ونادرة من الخدر والجمود
ّالكورونا حركتهم للمطالبة باللقاح والعالج، وال سرقة المصارف أموالهم دفعتهم إلى 

ًغضب ال يوفر مؤسسة أو مركزا، وال الفقر الذي اقتحم بيوته ّ م نجح في شحذ هممهم كي ّ
 . يثوروا من أجل الكرامة ولقمة العيش

 
وفي انتظار تقاسم الدول آبار النفط والغاز، يمشي التطبيع مع العوز والحرمان واثق 

فال يسعنا أمام هذه الصورة المشينة . الخطوة كما تفعل أكثر الدول العربية مع إسرائيل
ُسوى التحسر على الذين قتلوا واستشهدو ُ ّا واغتيلوا وغيبوا وخطفوا وعذبوا وتعوقوا ّ ُ ُ ُّ

من أجل أن تبقى حفنة من ... ُوأصيبت أرواحهم وعقولهم بأمراض ال شفاء منها
الفاسدين، نجحت بوسطة عين الرمانة في إيصالهم إلى حيث هم قابعون بال خجل أو 

 ... خوف
*** 

 
ّئا بين ملفات الالبتوب، ّهذه مالمح من ذكريات كتابية بعضها منشور وبعضها بقي مختب ً

ّكأن نشره ال يقدم وال يؤخر ّ لكن جراح الروح والجسد ال تفهم بغير األنين الذي يصل . ّ
ّغالبا إلى حد الصراخ، بينما نحن ال نعلم كيف نسكت األلم الذي يتجدد سنة بعد سنة،  ُّ ً

ّوكل ما نفعله هو استعادة ذكريات الحرب واجترار شعارات التعلم منها من ّ دون أن نتعلم ّ

ال اتفاق على مفاهيم هي . ال قراءة واحدة عند المتحاربين. ًال تأريخ صحيحا للحرب. ًفعال
ال مراجعة ...). العدو، الحليف، الشهيد، العميل، الفاسد، الخائن(من أبسط شروط االنتماء 

. ّال رغبة في االنصهار في بوتقة المواطنية. واقف لم تجلب سوى الهزيمةّنقدية صادقة لم
ّال مفهوم محترما للمواطنية. ال محاسبة لفاسد. ال طبيعة نظيفة الءات كثيرة تكاد ال ... ً

نعم لمزيد من االقتتال إن على احتالل بقعة جغرافية أو : تنتهي في مقابل نعم واحدة
 .لحصول على كرتونة إعاشةّالوصول إلى مركز سياسي أو ا

 
... ً، لكانت المؤامرة وجدت يوما آخر من شهر آخر من سنة أخرى1975 نيسان 13لوال 

ّوكنا سننجر خلفها، وننجرف في وهم بطوالتها وسيل دماء ضحاياها مطمئنين إلى قيامة  ّْ ّ
ّلن تخذلنا ألننا مؤمنون بأن أرضنا أرض القديسين، وبأننا خير أمة، وبأنن ّ ّّ ّ ا أشرف الناس، ّ

ّوما مئات اآلالف من القتلى والمعوقين والمفقودين والمهجرين ... ّوبأننا أهل العقل والتقى ّ
ّوالمهاجرين والمنتحرين والمتسولين واليائسين إال  خير دليل على ذلك ّ! 
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 ٍوأخيرا حملت سمر بجنين ص بذلك بعد تأخر دورتها ّفقد بشرها الطبيب الفاح. ً

وأمطرها باإلرشادات وهو . الشهرية المنتظمة عدة أيام وإجراء االختبار الخاص بالحمل
وأوصاها بضرورة تناول مجموعة من الفيتامينات واألدوية . »ّالرويشتة«يكتب 

ُلم تسمع جملة واحدة من توصياته، فقد كانت مغمضة العينين . للمحافظة على الجنين
ًهدابها ابتساما، وتسيل الغبطة من مالمح وجهها حبوراتتراقص أ ّيتردد في داخلها فقط . ً

 .»ًوأخيرا أنت حامل. مبروك مدام«: صدى تلك العبارة الساحرة التي قالها الطبيب
 

ْفي جزدانها على عجل وخرجت من العيادة وقد تألألت عيناها » ّالرويشتة«وضعت 
ّتمنت لو تلتقي بجميع . ع البهجة في الطريقًوضحكت كثيرا وهي تذرف دمو. بالبريق

َّمن يعرفها من أقارب وأصدقاء دفعة واحدة لتسر لهم النبأ العظيم فهي لن تكون فريسة . ً
ّاإلحسان من اآلن فصاعدا عندما تصفعها صويحباتها لدى زيارتهن لها بعبارات مثل ً :

ّهللا يتحنن عليك ويرزقك  – انشا منفرح بخبر حبلك –هللا يبعتلك ضنا يستر آخرتك «
ّوغيرها من الجمل التي كانت تسبب لها الغم والحسرة» ..اللي ببالك ّ َ ُ. 

 
ّوطفقت تتلمس بطنها . عند وصولها إلي البيت، حرصت أن تستلقي على السرير بهدوء ِ َ

ًمتى ستتكور منتفخا بفلذة كبدي؟ متى سيتحرك جنيني الحبيب رافسا جدران «: ُوتناجيه ًّ ّ
ّبقية األجنة؟ هل سيتحقق حلمي وأسمع من يناديني ماما؟ متى ستمضي األشهر الرحم ك

ًجنس الجنين؟ ليس ذلك مهما على " اإليكو"الثالثة األولى ألعرف من خالل تصوير  ّ
ًولو أنني أتمنى أن يكون صبيا نزوال عند رغبة أبيه. ًاإلطالق؛ المهم أن يبقى سليما ً«. 

 
ّن إعالم زوجها، فقد فضلت عدم إخباره النتيجة عبر ّولما كانت قد زارت الطبيب دو

ًتريد أن تقرأ ردود أفعاله مباشرة وجها لوجه؛ كيف . ألنها سئمت من التخيالت. الهاتف ً
ًستتسع عيناه دهشة ويرفع يديه نحو األعلى صارخا كمشجعي كرة القدم ويرقص طربا ًّ ً .

ً عنها لهفة وتشوقا لكي يصبح أباُّفهو ال يقل.. ًكيف سيعانقها باكيا من فتنة الصدمة ً ّ ال . ً
وراهن . ّسيما وأنه أمضى سنوات طويلة في أحد المعتقالت بتهمة معارضة نظام الحكم

ّالكثير من معارفه من أنه لن ينجب أبدا بسبب التعذيب الرهيب الذي تعرض له ً َ. 
 

ًورا بالمحافظة ًلم يتركوا طبيبا مشه. ٍعشرة أعوام من زواجهما وهما يعيشان على األمل
ًلم يوفروا أيا من التحاليل والتصاوير، وحتى الطب . ّوحتى في العاصمة إال وطرقوا بابه ّ ّ

والغريب في األمر أن جميع . ّإال ولجؤوا إليها.. البديل من وصفات تعتمد على األعشاب
ًاألطباء كان لهم رأيا واحدا ستمرار عليكما بالصبر واال. ّال يوجد مانع جدي من الحمل«: ً

 .»في المحاولة
 

كاد أن يطير من . عند عودة زوجها من العمل، صافح أذنيه أحلى خبر طال انتظاره
وأسرع لشراء الحلويات وزيارة والدته وحماته . وأجهش بالبكاء من فرط السعادة. الفرح

ُليزف لهما البشرى ّوفي اليوم التالي، كل زمالئه في العمل قدموا له التهاني والتم. َّ نيات ّ
 .بالسالمة لدى سماعهم الخبر

 
ًوتمر األشهر بطيئة ثقيلة ثالثة . ّويعرف الزوجان جنس الجنين؛ فهو صبي كما تمنيا. ُّ

الحليب والبيض والفواكه واللحوم حاضرة . ّفساتين خاصة بالحمل اشترى لها زوجها
ا الذي يعمل فإلى جانب زوجه. ٍّفأوضاعهما المالية ميسورة إلى حد ما. ًدوما في المطبخ

كما أنها تملك . ًمحاسبا في أحد البنوك الخاصة، فإن سمر معلمة في مدرسة ابتدائية
  .ًأرضا زراعية فيها أكثر من ثالثين شجرة زيتون كبيرة ورثتها من أبيها

 
ّما إن تخطت الشهر السادس من الحمل، حتى قصدت السوق لشراء ما تيسر من  ديارة «ّ

فهو اللون المناسب .  أغلب األلبسة من اللون األزرق الفاتحّوتعمدت أن تكون. »البيبي
 .بينما اللون الزهري فهو من اختصاص البنات حسب معتقداتها. للصبيان حديثي الوالدة

 
ّفي بداية الشهر الثامن من حملها استيقظت ذات صباح على آالم مبرحة في بطنها ٍ.  

 بالقلق والفزع، فهرعت برفقةشعرت . حاولت إخمادها بشراب الزهورات دونما جدوى
ّالذي سرعان ما انكب على فحصها باهتمام، وهو متجهم. زوجها إلى الطبيب المعتمد َّ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ًالوجه كمن يتنبأ بسوء الطالع؛ تارة عبر اإليكو، وتارة يقيس ضغطها ونبضات قلبها ّ .
ّوتارة يجس مواقع شتى من بطنها والعرق يتصبب من جبينه ُّ ًج يراقب صامتا والزو. ً

ًمشتت الذهن وقد اجتاحه شحوب مفاجئ وجف ريقه تماما َّ ٌ ٍوالزوجة بين لحظة وأخرى . ّ
أرجوك دكتور «: ّتسأل الطبيب بعينين مدهوشتين متضرعتين يقتتل فيهما الخوف واألمل

ّطمني ّ!«. 
 

ّوأخيرا نطق الطبيب بما كان يتوقعه الزوج يا أنا في غاية األسف، المهم سالمتك «: ً
ّحملقت به وقد فر اللون من وجهها، وسألته مستغيثة بلهجة شكاكة. »!سيدتي ً ً شو «: َّ
ّأكرر اعتذاري «: أجابها الطبيب وقد الحت على وجهه خيبة أمل مريرة» !يعني؟

 .»وأسفي، الجنين العوض بسالمتك
 

 فقد ً.أطنان من الخذالن انهمرت على رأسها وهي ترجوه باهتياج أن يعيد الفحص مجددا
ّوهي تؤكد له بأن الجنين كان يتحرك بنشاط في ! تكون قراءته لشاشة الجهاز خاطئة ّ

ّفقد غصت . لم تستطع إكمال جملتها... ًومن المستبعد تماما أن يكون قد. بطنها عند الفجر
 .بالبكاء

 
ًوضع الطبيب يده بحنو على كتف الزوج وانتحى به جانبا وأخبره بأن الفحص السريري . ّ

ّوأن عليه اصطحابها فورا إلى أقرب مشفى، لئال يتفاقم الوضع .  إلى وفاة الجنينيشير ً
ًويشكل خطرا على حياتها ّوينبغي أن يتحلى بالشجاعة والتعامل مع الحدث كما يقتضيه . ّ

 .العقل والمنطق
 

ًغادرا العيادة وهو يمسك بيدها محاوال إيجاد أفضل العبارات لمواساتها، ولكن دونما 
ّلدى بلوغهما الشارع، أوقف سيارة تكسي لتقلهما .  فقد انعقد لسانه والتزم الصمت.جدوى

َلكن سمر أبت معلنة رفضها الذهاب إلى المشفى قبل أن تحضر ديارة البيبي . إلى المشفى ِ ُ ً
وافقها . ٍفقلبها يقول لها بأن الجنين سليم معافى وأنها ستلده بشكل طبيعي. من البيت

ًالزوج مترددا، و ٌحدس غامض ينذره بأن األسوأ في انتظارهّ ٌ طلب من السائق تغيير خط . ْ
َلدى وصولهم إلى البيت، بقيت سمر في السيارة وهرول . ّسيره والتوجه إلى عنوان بيته ْ

ًالزوج إلحضار الديارة الموضوعة بترتيب وعناية في حقيبة خاصة اشتراها خصيصا  ّ ٍ
 .يبة وينطلقان بسرعة إلى المشفىلحظات ويعود وبيده الحق. لهذه المناسبة

 
ّخالل الطريق كانت تقسر نفسها على التبسم بعينين مذعورتين تختزنان كل حزن العالم  ُ ِ ُ

ًمكررة ذات الكلمات، من أنها واثقة من أن . وهي ترمق زوجها بين الحين واآلخر ّ
ًوضعها جيد، وأنها ستلد صبيا جميال َّتناع ، ليشد من ًوالزوج يوافقها مجامال على غير اق. ً

ًعزيمتها وهو يرسم ابتسامة مبالغا فيها، باذال أقصى ما لديه من جهد لكي يلجم دموعه ً. 
 

ًإن نسي شيئا في هذه الحياة، فلن ينسى لحظة دخول زوجته غرفة العمليات وهي تحتضن  َ
ُمرسلة له ابتسامتها الجريحة وهي تودعه قبل أن يغلق الباب خلف. حقيبة الديارة َ ُ ّ  .هاً

 
ًسبعة سجائر دخنها وهو يتلظى بألم التوقعات في البهو قرب غرفة العمليات، مترقبا  ّ ّ ّ ّ

ٍبتوسل ورجاء كمن ينتظر حدوث معجزة ّإلى أن خرجت الممرضة وعلى يديها الوليد . ّ
ٍقدمت الممرضة الوليد ألبيه بوجه . ٍملفوف بقماشة بيضاء وقد ظهرت الساق منها ّ ّ

ٍمخطوف مستعطف ٍ . 
 
ًنظرة تتشح اضطرابا وحيرة وحزنا وهي تجمجم بعبارات األسىوب ًً ّ احتضن األب . ٍ

  . جثمان ابنه بذراعين يأكلهما االرتعاش، وأدرك أن أمله قد انطفأت شعلته
  

َّضمه إلى صدره وكشف عن وجهه ليجده أبيض اللون وقد ازرقت بعض قسماته ّتطلع . ّ

وخاطب طفله والدموع تمأل عينيه، . ًإلى السقف طالبا العون من كل آلهة الخليقة
ّوبصوت مهموس مزقته الفجيعة تمتم ٍ ٍ: 

ْابني حبيبي، لم يحالفنا القدر أن نحتفل بقدومك إلى هذه الدنيا، أرجوك عدني أن نلتقي « ِ
ٍمجددا بعد عام من اآلن   »!خذلني في المرة القادمة، أرجوكأرجوك يا ابني ال ت. ً
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  الوليمة
  
  
 "ُقال الزوج لزوجته، وهو يهم بنقلها إلى المست". البرد شديد في الخارج ساعدها . شفى، بعد أن تأكد بأن األمر ال يقبل التأجيل، ولو إلى الفجرّ

من النادر أن يجد المرء إنسانا في : "في ركوب السيارة بينما هي تتأوه وتتنفس بسرعة، ثم أخذ مكانه خلف المقود وأدار المحرك وهو يقول
طمأن زوجته، وهو يسلك الفرع ". ما هي إال دقائق ونصل. "لموديل الحديثبدا قلقا، بل خائفا، وكان عزاؤه الوحيد سيارته ذات ا". الخارج اآلن

  .المؤدي إلى الشارع الرئيسي، ومن ثم الجسر القديم، أقصر الطرق إلى الجانب األيمن من مدينة الموصل حيث مستشفى الوالدة الوحيدة فيها
  

ومع ذلك عليه أن . والتوجد أسواق مفتوحة، أو خدمات متاحة. ال كهرباء، وال أتصاالت. والبناياتّالظلمة تغمر كل شيء، والسكون يضفي المزيد من الرهبة على الشوارع 
ّهذه المدينة الزاخرة باألشياء الجميلة تحولت إلى مكان لألشباح، وال يسمع فيها سوى نباح بعض الكالب السائبة، والتي تتخذ من تحت . ّيجرب الذهاب إلى المستشفى

ّ وعند نهاية الجسر، وبداية الشارع المؤدي إلى المستشفيات الحكومية راوده األمل في أيجاد طبيب خفر يقدم العون للحاالت الطارئة التي تشبه حالة ًالجسور مأوى لها،
ّفجأة انبرى بعض الملثمين مصوبين بنادقهم نحو السيارة. زوجته  اإلنسان ليتخلص من أخيه اإلنسان توقف ليخبرهم باألمر الطارئ، ولكن بأسرع، وأسهل طريقة أوجدها. ُ

  .َتخلصوا منه، وأزاحوه من وراء المقود، وبكل برود سحبوا السيدة من يدها، وألقوا بها في الخارج وابتعدوا بالسيارة
  

حف إليه، ولكن سرعان ما شعرت أرادت أن تز. نظرت إلى جثة زوجها. ّمن هول الصدمة، والسرعة التي حدث بها كل شيء عقد لسانها، ولم تعد تستطيع حتى الصراخ
ّكفتاها التحمتا باإلسفلت المتجمد، ونتيجة الحالة تجمعت بعض حبيبات العرق البارد على جبينها لتعلن عن قدوم مولود جديد، ثم التقت العيون، . ببعض التقلصات ثم بلزوجة ّ ّ

ّبدأ اللعاب يسيل من أفواه الكالب، وقد كشرت . ّلى نـفس المرأة والشعوريا ضمت ساقيهاقبض الرعب ع. ّعينا األم المرعوبة، وعيون واسعة لماعة قدمت من تحت الجسر
ّعن أنياب لم تذق الطعام منذ عدة أيام، رغبت األم بالزحف للوراء، فتقدم أحد الكالب أطلقت آهة متقطعة مجنونة، ولكنها لم تستطع منع الحيوان من حشر رأسه بيــن . ّ

جحظت . ّأخذ قضمه، وتراجع بضع خطوات وكأنه يفسح المجال لآلخـــرين ليتذوقوا بدورهم هذه الوجبة الساخنة في هذا البرد الكافر. اللحم الطريغرز أنيابه في . رجليها
  . هذه الوليمةوما تحتاجه هو صوتها؛ لتدعوا الجميع إلى. ّأي شيء، فلم تعد األم بحاجة لنجدة. العيون، وأرتجفت الشفاه باحثه عن شيء تقوله أو تفعله

  
  
  
  

  ّمقهى السيدة
  
  

ّكان من رواد المقهى الواقعة في قلب المدينة الكبيرة، والمقهى تبدو أنيقة حتى في تناثر صور  ّال موعد ثابت لمجيئه، ولكنه يأتي كل يوم، وعندما . على جدرانها) ّالسيدة(ّ
قد تسمع زفرة من هنا أو آهة خافته نابعة من القلب من . لساعات بصمت ال يليق بسمعة المقاهييدخل سالم صامت باليد على هذا، وإيماءة بالرأس من ذاك، ثم الجلوس 

  .ّهناك، أو قد يميل أحدهم برأسه للوراء ويرفع يديه ال أراديا بفعل قفلة ساخنة لمقطع من أغنية للسيدة
 

أشرب ما . دائها، وال تحتاج لذلك إال إلى أذنيك، فالسمع وحده كفيل بملء الخيالوهكذا أصبحت بعض هذه الظواهر عادات في المقهى وطقوس يرغب جميع الزبائن في أ
ّالمنعش، وأنفث دخان سجائرك بتواصل، فالموسيقى واألغاني وضعت ألجلك والكلمات تبعث على الدهشة وليس لك إال أن تحلق بروحك إلثارة ) أبو شهاب(شئت من شاي 

  .شربه قبل أن تسمعهّذكريات إنطفأت جمراتها بصوت تود لو ت
 

ُمثل جميع األشياء في كل مكان تغيرت المقهى أيضا، فقد أقحم فيها راديو لسماع أخبار الحرب، واختفت بعض الوجوه المألوفة، ومنهم أبو شهاب الورد الذي التحق  ّ ّ
ى آهات السيدة عندما تغني أو كوميديا غير مقصودة على أخبار ّبالجيش، والصبي الجديد ما أن يلتقط أستكان فارغ حتى يطقطق كعبه بوسط الصحن ليضفي نشازا عل

  .لم يعد يشعر بإنتمائه للمكان وكان هذا آخر عهده بالمقهى. ّالحرب رأس كل ساعة
 

 مدخل إحدى تلك األبراج أستوقفته وصدفة على. أطرافها كقلبها عبارة عن غابة من األبراج. ّاآلن، المدينة الكبيرة تسمى بغابة األبراج، فلم يعد لها وسط أو شارع رئيس
  .ّ، أعترته رعشة قبل أن يأخذ نفسا عميقا وهو يهم بالدخول إليها)ّملتقى السيدة(عبارة 

 
لتقط ا. صغار وكبار، شراب وطعام، موائد وألعاب، أرقام وأشارات، رموز وألغاز. ّوفي الداخل أضواء خافتة وساطعة، وألوان باهتة وبراقة، وأصوات هامسة وصاخبة

ّمقهى السيدة ـ مكان خاص يمنع فيه استخدام كل الحواس وحمل األشياء(ّأنفاسه بين هذه التناقضات والثنائيات، ثم تبين سهما يشير إلى لوحة ألكترونية مكتوب عليها  ّ ّ (
ًالساعة التاسعة مساء نقدم لكم حفلة الموسم طوال العام . ّكل خميس: (أضيئت لوحة جانبية عليها كتابة تقول. من لوحة المفاتيح) 300(وبأصابع مرتعشة أختار الرقم 

3000.( 
 

لم يحمل يوما غير جسده المتعب فدخل بدونه إلى فضاء بلون الدخان يتخلله صور أثيرة ووجوه مألوفة وموسيقى لطالما سمعها وآهات رددها، فتمنى للحظة سيجارة يلوكها 
   قق ولو في الذهاب إلى مقهى يحبهام تتحبين أسنانه وينفث دخانها ليرسم بها أحالما ل
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 النتخابات فنحن على ما يبدو سنعاود انتاج نفس البضاعة التي اوصلتنا آلمتني حالة الجهل التي نعيشها كشعب فلسطيني في موضوعة ا
وحالة الحساب الظاهرة للعيان تأتي من جهات ظلت , الى ما نحن عليه عبر معاودة انتخاب نفس الطبقة السياسية دون حتى ان نحاسبها
 باستحداث قوائم على عجالة فخالل شهر ظهرت قوائم صامتة او مشاركة او غائبة عن ما يجري حتى جاءت حكاية االنتخابات فبدأ البعض

ال تعد وال تحصى دون ان نجد برنامجا عمليا واحدا او حتى نشاطا عمليا سابقا ألصحاب هذه القوائم عدا الحرب على مواقع التواصل 
ي بمعنى انها كانت جزء من السلطة االجتماعي وبعض هذه القوائم كان حتى اللحظة االخيرة جزء من النظام القائم الرسمي او غير الرسم

 ناصر وغيرها الكثير او ان البعض غادر فصيله في اخر ليلة ليلتحق بقائمة –كقائمة سالم فياض مثال او جزء من الفصائل كقائمة مروان 
 في موقع مضمون النجاح اخرى دون مبرر على فعلته او ان البعض ترك موقعه في حزبه ال لشيء اال ألنه لم يتم اختياره عضوا في القائمة

او انه لم يضمن موقعا متقدما في تلك القائمة او ان حزبا اضطر للتحالف مع اخر ألنه لم يتبق وقت فسلق القائمة في يومين دون تمحيص او 
  .اهتمام فكل ما في االمر انه يرغب بالوصول الى لقب النائب وما يعنيه اللقب

 
تخبهم والذين فشلوا في انهائه يريدوننا ان ننتخبهم والذين فشلوا في الوساطات يريدوننا ان ننتخبهم والذين الذين صنعوا االنقسام يريدوننا ان نن

لم يفعلوا شيئا ال خير وال شر يريدوننا ان ننتخبهم والذين لم يكونوا موجودين من اصله يريدوننا ان ننتخبهم والمشاركين باالنقسام بصمتهم 
ن كتبوا ونشروا على الفيس بوك يريدوننا ان ننتخبهم واالسرى الحاليين يريدون ذلك واالسرى السابقين يريدون يريدوننا ان ننتخبهم والذي

ذلك والجرحى يريدون ذلك وحدهم الشهداء لم يسالهم احد ولن يسلهم احد وأغرب ما في اآلمر اننا فعال سنفعل ذلك وننتخب هؤالء او اولئك 
فسها وقد نصنع انقساما او انقسامات جديدة وال احد يدري باي لبوس ستاتي تلك االنقسامات التي تطل وسيعودون من جديد نكرر المآسي ن

  .براسها في كل مناسبة وكل ذلك نحن أي الشعب ال نتقن سوى فن الغياب والتصفيق لمن هب ودب
 

في آسيا وافريقيا فقط بل حتى في امريكا االمر الذي نعيشه نحن كشعب فلسطيني تعيشه كل شعوب االرض بأشكال وانماط مختلفة ليس 
واوروبا وروسيا والفرق بيننا وبينهم انهم يفعلون ذلك لمصالحهم واننا نفعل ذلك ايضا لمصالحهم هم دون غيرهم هم ينتخبون اللصوص 

انهم ينتخبون صانعي االسلحة ... والقتلة الذين يقتلوننا ويسرقوننا لصالحهم ونحن ننتخب نفس الفئة التي تقتلنا وتنهبنا لصالحهم هم ايضا 
وتجارها وحراسها الذين يبيعونها علنا وعلى رؤوس االشهاد للقتلة في بالد العرب وافريقيا وبعض اسيا لنقتتل ونموت وتتكدس ثرواتهم 

 وهكذا مع علمه والناخب الغربي راضي في امريكا عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي وفي بريطانيا عن حزب العمال وحزب المحافظين
ان النتيجة واحدة وان جريمة القتل ال تتوقف علينا نحن بل تطالهم هم وتطال اوالدهم فسرقة العراق اريقت من اجلها دماء امريكية واوروبية 

  .واخرى وكذا افغانستان وقبلها فيتنام والقتلى بالتأكيد ليسوا من ابناء اصحاب مصانع السالح
 

الجهات وعلى جميع بقاع االرض فنحن نمارس الموت علنا وبرغبة عارمة تارة يدعي المغتصب االمريكي انه الجهل يحكمنا كبشر في كل 
يدافع عن الديمقراطية ويصدقه الجندي الذي يهرع للموت في ارض غير ارضه تماما كما يفعل المتمول اليهودي بفقراء اليهود من كل حدب 

شعارات ارض الميعاد وهو ال يمت ال للميعاد وال لليهودية بصلة بل انه يستخدم فقراؤه ليكدس وصوب يجمعهم ليقاتلوا تحت راية اليهودية و
ثروة فوق ثروة وبالتالي فان كل المتمولين في العالم ينتمون الى قومية واحدة هي قومية المال بينما ينتمي الفقراء الى قومية الموت وال حق 

قوادين والوسطاء والقتلة الذين يسهولون لشعوبهم مهمة الموت لصالح قومية المال وبعض الفتات لهم بسواها وبين القوميتين هناك قومية ال
  .ينالونها هم النفسهم وحاشيتهم

 
ان لم تتخلص البشرية من مرض الجهل المستفحل والمغلف بأغلفة واغلفة عن المعرفة والحرية والقومية والدين ويتوحد فقراء االرض وفي 

ي كل جيوش االرض والعاملين في مصانع السالح ويتوقفون بإرادتهم عن انتاج سلعة الموت وتسويقها بايديهم فان حالنا مقدمتهم الجنود ف
سيبقى هكذا الى االبد ولن يتغير شيء فالعمال في مصانع السالح ينتجون ادوات الموت والجنود يستهلكونها سواء على انفسهم او على 

عالم تسويق السالح عبر الحروب المفتعلة هنا وهناك تماما كما يجري تسويق ثياب النساء عبر نشر االعداء المفترضين ويجري في ال
صورهن واقامة حفالت العروض على اجساد رشيقة لعارضات وتخصصات تقام العروب كعروض حية إلثبات جدارة السالح هذا او ذاك 

  .دة وبالتالي اصبح ال بد من ضحايا جددوكلما ظهر سالح جديد اصبح ال بد من حرب جديدة او معركة جدي
 

المطلوب ان تستفيق امة البشر من غبائها المستفحل وجهلها العميق المغلف بعلم المتمولين وثقافتهم والقائم على صناعة التفرقة وتعميق 
ت االرض ملك كل البشر ولم يمنح هللا االختالف حد االقتتال ليس بين ظهرانيهم بل على الشعوب االفقر والقابلة للقيام بهذا الدور ان ثروا

احدا على االرض اكثر من اخيه ولم يورث هللا االرض الحد حتى يعطي نفسه الحق بالتحكم باألرض وناسها ودون ان تتوقف ايادي الفقراء 
 وللناس دون التخلص من عن القيام بدور الوكالء لألغنياء فسيبقى الموت من حق الفقراء والذهب من حق االغنياء فال سالم على االرض

   ن السالح بكل انواعه واستخداماتهالطغمة الفاشية من المتمولين وصانعي وتجار االسلحة وبالتالي التخلص م
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