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 المبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين  مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والكاتب

  .في أوروبا، أمريكا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية
 

  .كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال، ومن ثم البديل، إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا للمجلة
  

 الراهن، محاولة منها برفده بصوت الجدل الحيوي،  إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقعمجلة الكاتبتقصد 
 الفكري، بل وحتى السياسي في زمن –المفضي إلى السوية الثقافية، والمحفز إلى مزيد من التالحم بين الثقافي 

أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى األخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات والمثقفين قد 
لت وأصبحت رهن سيادة الطوائف واألحزاب، وأصبح المثقف أو أشباهه، والجاهل المتثاقف في زمن الفايسبوك تبد

  .  يشترى ويباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجهزة والسفارات والغرف السوداء
  

نبغي أن تتطور إنساننا اللبناني والعربي في األوطان األم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ينهض، وثقافتنا ي
فكل إبداع هو كوة حرية، وكل فعل هو . وتتوطد، والبد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر

  .انعتاق، وكل تالحم فكر إنساني هو زمن آت
  

  فيها سويعة، لو عانقتمجلة الكاتبتمر حيوات، بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز االبداع وتثمر الحرية، ول
  .أقالمكم واحتضانكم لها، وال وقت يمر دون بشاراته

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

  توثيق الثقافة والفن االنساني اللبناني والعربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى
 المجتمعات الغير عربية بالوسائل االكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وترجمة دراسات عن

الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خالل تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع 
 .موسيقيين أكاديميين غربيين

 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب، أو ك أعمال الكاتبيشجع ويتبنى فريق ال
، عدة لغاتتصدر ب التي كاتبالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة ال

كما يتم التعريف بتلك األعمال واالبداعات للجمهور العربي والغربي سواء في األوطان األم 
 .أو المهاجر

 عتبرهما ركيزة أساسية لبناء ي بحرية الفكر والتعبير، وفريق مجلة الكاتبمن يؤ
 .دل والمساواة والقانونالمجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده الع

 مع المثقفين والمبدعين التقدميين االوروبيين والعرب في التبشير فريق الكاتبعمل ي 
بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي واالقتصادي مع دولة في الشرق بضرورة السالم 

هنالك إسرائيل، ليس ألننا ال نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل ألنه ال يمكن أن يكون 
سالم في ظل االستمرار بسياسة االعتقاالت الجماعية، ومصادرة األراضي، واالعتداءات 

 . العسكرية التي ال تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان والدول العربية المجاورة
  يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع

إنما . العالنات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربويةااللكتروني عبر نشر بعض ا
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق الصدراها، وتبرعات الكتاب والمبدعين 

 .بانتاجهم الفكري
 يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي. 
 بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي 
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  ،ُسبحان مؤلف القلوب وواهب األرواح األلفة والمودة، نعم

األرواح جند : جاء في الحديث النبوي الذي رواه مسلم، بأن
ّوكل منا . مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف ٌّ

رحمه -وكانت عالقتي مع الرفيق دمحم دكروب . ُيلوذ بمن يحب
ُ من هذا النوع، فقد تابعته ألكثر من أربعين عاما و قرأت له -هللا ً

ً فقط وجها لوجه، وتحدثنا  ًكل ما كتب تقريبا، ورأيته مرة واحدة
ًيومها حديثا قصيرا في المهرجان االحتفالي الذي دع ه ـْت إليــً

 ّة لوحدة الشيوعيين السوريين، وكل من ـــة الوطنيـــــاللجن
ن الشيوعيين السوري واللبناني، وأقيم في صالة الجالء بدمشق يوم الجمعة الحزبي

ً احتفاال بالذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الحزب الشيوعي في سورية 4/12/2009
 .ضفولبنان، وقد كان الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم من ضيوف المهرجان أ

 
ائهم الستعادة ثقتهم بأنفسهم وبفكرهم ّ شكل هذا االحتفال مناسبة هامة للشيوعيين وأصدق

وبعقيدتهم النضالية وبحزبهم الشيوعي، بعد سنين طويلة من االنكفاء واالنغالق والترهل 
ّوالتراجع، وقد عبر كثيرون بكلمات وجدانية خالصة عن انبعاث شعور كبير بالتفاؤل 

حاملين الرايات ّلديهم بعدما شهدوا زحف آالف الشباب للمشاركة الفعالة بالمهرجان، 
 .الحمراء

 
ًكان النهار مشمسا، دافئا، ونحن في كانون األول ْوصلت الحافلة التي . ديسمبر من الشتاء/ً

-أقلتنا من إدلب إلى دمشق أبكر من غيرها القادمة من المحافظات السورية األخرى
ُوالخير في البكور كما يقال لجالء  انتشر الرفاق في الشمس على أرصفة حديقة صالة ا-ُ

مع قديدها، حيث تنشره في الشمس، " زينب"ًالرياضية، تماما كما كانت تفعل جدتي 
ُفالشمس تجفف القرع المفروم والباذنجان المحفور والتين والزبيب بألوانهما وأشكالهما 
ًالمختلفة، وتجفف أيضا، عصير دبس البندورة وقالئد البامية وقرون الفليفلة الحمراء 

الالزم " دال"لم تدرك جدتي أن الشمس كانت تصنع ألوالدها الفيتامين و. والبصل والثوم
لبناء العظام، ولكنها بالفطرة كانت تنشرهم في الشمس مع قديدها، فخرجوا إلى الحياة 

                 .       أصحاء البدن والروح
 فعاش موفور رفيقي دمحم دكروب كان صحيح الجسد والروح، على شاكلة أوالد جدتي،

تشرين /أكتوبر24ُالصحة، وروح الشباب ترافقه حتى آخر يوم من حياته حيث فارقنا في 
ً ولم تكدره الحياة، فعاش متفائال على عكس الكثير من رفاقنا في 2013األول عام  ُ

حين تستمع إليه وهو يحكي تشعر بذلك العمق الذي يميز الحكماء، . األحزاب الشيوعية
  .  لتي تميز الشجعان، وبتلك السخرية الظريفة التي ميزته عن رفاق دربهوبتلك الجرأة ا

ًوكان واقفا _ نسبة إلى مدينتي إدلب في الشمال السوري-فصيحة " إدلبية"ُقلت له بلهجة  
 :في الشمس جنب الرفيق خالد حدادة األمين العام للحزب الشيوعي اللبناني

 .ًثين عاما، وأفتخر بهذه المعرفة أنا أعرفك يا رفيق دمحم منذ أكثر من ثال
َّ حدق في وجهي مليا، ثم قال ً َّ : 

 ع بتحكي عن جد؟
  .  ًبكل تأكيد، ولكننا لم نلتق وجها لوجه إال الساعة: قلت

 
ًابتسم ابتسامته المعهودة ومد يده مصافحا ومسلما ومرحبا بحرارة، فأضاءت شمس  ً ًّ ّ

ُ له بأنني أرسلت له مادة، أزعم بأنها ُحكيت. َّالشتاء وجهه فشع كسراج في ليل بهيم
" َّكالم الفضة أغنى من سكوت الذهب" عنوانها " الطريق"جميلة، للنشر في مجلة 
كال، لم يمرق هذا العنوان الملفت للنظر أمامي، سأبحث عنه : وسألته هل وصلت؟ قال

. السوريمن مدينة إدلب في الشمال : من أين أنت؟ قلت: سألني. في بريدي اإللكتروني
ُأحينا تصل، وأحينا أخرى تصادرها " تقطيش: "هل تصلكم مجلة الطريق؟ قلت: قال ً ً

الرقابة، لوجود مقال يؤرقها فتمنع توزيعها، فال تصل إلينا، ولكن العدد الخاص الذي 
عندي في مكتبتي بعض األعداد . وصلنا" مهدي عامل"تحدث عن الرفيق الشهيد 

هل نشر رفيقي دمحم دكروب . منيح: كيفك أنت؟ قال: ت لهقل. ّالمتفرقة على مر السنين
" الذي يصدرها الحزب الشيوعي اللبناني مقالي " الطريق"ًوكان رئيسا لتحرير مجلة 

توقفت عن " الطريق"أنا ال أعرف، ألن مجلة " َّكالم الفضة أغنى من سكوت الذهب
ًالصدور ولم أجد ألعدادها توثيقا إلكترونيا على الشبكة ال  .عنكبوتيةً

 
ّما الذي ميز رفيقي دمحم دكروب عن غيره من الرفاق؟ في : وال بد من طرح السؤال هنا

الشيوعية يختلف " طين"وهل . َّظني رفيقي دمحم دكروب من طينة شيوعية مميزة وخاصة
ًبين تربة وأخرى، وهل لكل تربة خواصها المميزة؟ نعم، أعتقد بأن األمر كذلك فعال، 

ُمن رمل بحري بل تحتاج إلى طين غضاري تصنعه األنهار " خابية"فأنت ال تصنع 
لتصنع منه ما تشاء من أوعية " الفاخورة"ويفيض على ضفافها فتجمعه وتذهب به إلى 

لوال الكاسورة ما : والمثل يقول. ّفخارية ألنه يقبل التشكل بين أصابع الصانع الماهر
 .        ًعمرت الفاخورة، وهذا صحيح أيضا

 
ً كان رفيقي دمحم دكروب شيوعيا جيدا؟ أزعم نعم، كان شيوعيا جيدا بكل تأكيدهل ً ً : تسأل. ً

ُما هو دليلك؟ يا سيدي خدني بحلمك سأعطيك الدليل على كالمي وإن أردت أعطيتك 

ُالعنوان أيضا كي تصل إلى ما تريد وال تتوه في المفارق خليك معي، ولكن قبل ذلك . ً
في األمس القريب شاهدت الروائي المصري الكبير خيري : ةدعني أروي لك هذه الواقع

ًرحمه هللا كان أديبا فذا على شاكلة إميل حبيبي وحسيب كيالي ويحيى حقي -شلبي  ًَّ
شاهدته . زيتنا في دقيقنا: وفوق ذلك هو من طينتنا وينطبق عليه المثل—والطيب صالح

ًفي لقاء متلفز يحدث حديثا شجيا، كعادة النفوس ال ً َّإن على : كبيرة في هذه الحياة قالَّ
ًاإلنسان في كفاحه من أجل أن يكتب رواية ناجحة أن يعمل أوال قبل أن يكتب، أن يعيش 
ّالحياة بالطول والعرض كما يقال، فتذكرت رأسا رفيقي دمحم دكروب الذي عمل حتى كل،  ً ّ ُ

ى اكتمل وعيه َّعاش الحياة بكل ما فيها من فرح وترح، وتعلم من الناس الكثير حت
ًالمعرفي، فنضج باكرا، وأصبح شيوعيا جيدا، يعرف ما يقول مع أنه لم ينه تعليمه  ً ً
ًاالبتدائي، بل التحق بدكان والده صغيرا، في صور، ليبيع الياسمين والترمس والحمص 
ًوأقراص الفالفل التي كان يحملها على رأسه، ثم عمل سمكريا، قبل أن يجد طريقه إلى 

ًصاميا شغوفا بالكلمة والفكرةالكتابة، ع ً        . 
 

ًوقد تم تكريم رفيقي دمحم دكروب في احتفال صالة الجالء في دمشق وأهدي سيفا دمشقيا  ً ُ ّ
وتساءلت حينها ما لهذا الشيخ والسيوف وقد بلغ من العمر الثمانين ولم يسأم، . ًأصيال

زه في وجه األعداء، والسيف كما تعلمون يحتاج إلى سواعد فتية وقوية تحمله وته
 .   ُوالكاتب والمفكر والشيوعي رفيقي دمحم دكروب يحسن مسك القلم مش السيف

 
 في مدينة صور على الساحل 1929جاء في األخبار بأن رفيقي دمحم دكروب ولد عام 

اللبناني وتلقى التعليم االبتدائي في المدرسة الجعفرية في المدينة نفسها، ثم ترك المدرسة 
ًعمل سمكريا، وتقلب في أشغال عدة، . شهادة االبتدائية بسنتين، ليلتحق بدكان والدهقبل ال

ودرس على نفسه، وامتهن الصحافة والكتابة، في جرائد ومجالت لبنانية وعربية عدة، 
ً، مجلة الحزب الشيوعي اللبناني التي عمل رئيسا لتحريرها، فكان "الطريق"في مقدمها 

ترك لنا قصص . ة عالمة فارقة في تاريخ النضال والمعرفةخالل تلك الحقب المتالحق
، الرواية التسجيلية الوثائقية لحركة "جذور السنديانة الحمراء"، و"الشارع الطويل"

باالشتراك مع حسين " دراسات في اإلسالم"نشوء الحزب الشيوعي اللبناني وتطوره، و
، "األدب الجديد والثورة" في مروة ومحمود امين العالم وسمير سعد، وكتاباته النقدية

حسين مروة شهادات في فكره "، و"شخصيات وأدوار في الثقافة العربية الحديثة"و
النظرية "، و"الذاكرة واألوراق"، و"قصة رواد يجارون العصر"، و"ونضاله

والعديد من المخطوطات التي تنتظر األحوال المناسبة " والممارسة في فكر مهدي عامل
  ب في بلد أهلكته الشدائد والمحنتُلنشرها في ك
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 عندما كتب ألدوس هاكسلي . عالم يحكمه الجهلة واألغبياء
، كان يعني أن عالما سوف يحكمه ”جديد مجنون“عن عالم 

لو أعاد كتابة . أصحاب االختراعات الجديدة والمكتشفات العلمية
ليس أن األكثر .  أخرىأفكاره اآلن لرأى أن العالم جديد بطريقة

كفاءة علمية وأخالقية هم الذين يتولون المراكز القيادية في العالم، 
بل أن الرؤوساء والوزراء وأصحاب القرار هم، على العموم، 

ًاألقل ذكاء واألقل أخالقا واألقل اكتراثا بمصير البشرية ً يزداد . ً
ن من سكان العالم دو% 50عدد الفقراء وهم يشكلون أكثر من 

  . خط الفقر، ويزداد عدد أصحاب البليونات، وربما التريلليونات
  

وفي الغالب ال يتناسب التعليم . وهؤالء في قسم كبير منهم لم يكملوا دراستهم الجامعية
والثقافة مع مزاجهم، إذ أن لديهم قيمة واحدة هي المال وجمعه، وتكوين الثروات الخيالية 

ليس المهم فيها مصلحة اإلنسان . لوجيا والزراعةمن خالل أعمال صناعية في التكنو
أعمالهم الظاهرة، وما . واإلنسانية، وال استمرار واستمرارية األرض، وال انتظام البيئة

ّوهي ما يعرض المصير البشري لنهاية . ال يظهر على الناس، هي أكثر ما يضر البيئة
 التي يستخدمونها هي التي والمواد. هم يمولون حروب اإلبادة ضد شعوب العالم. بائسة

ّواآلثار المترتبة على آالتهم الذكية التي صار ال يستغني عنها كل . تضر نظام الطبيعة
بشري منذ أن يولد، هي التي تولد بشرا معاقين عقليا، إذ يحل الروبوط والماكينة الذكية 

ء، وفي إدارة محصور في نخبة تعمل لدى السوبر أغنيا. الذكاء لم يعد قيمة. مكان عقولهم
الجامعات، حيث األساتذة وبقية األكاديميا ينتجون السوبر أذكياء للعمل عند السوبر 

وهم . ال دخل لألساتذة في إدارة جامعاتهم. إدارات الجامعات حريصة على ذلك. أغنياء
ًاألدنى أجورا؛ اإلداريون في الجامعات أعلى دخال بكثير من األساتذة، وهم األكثر 

وجيه التربية الجامعية وغير الجامعية بتنفيذ سياسات نيوليبرالية يقررها حرصا على ت
عالم تحتكر فيه النخبة البحث والتطوير العلمي لصالح الطبقة العليا، التي . السوبر أغنياء

. المصير إخالل بالبيئة وتسارع نحو نهاية أبوكالبتية. تقرر المصير واألهداف البشرية
 من البشرية؛ بشر مجردون من الذكاء، أجورهم قليلة، يتكلون واألهداف طوابير وجحافل

ال على عقولهم بل على ما في اآللة الذكية التي يحملونها في جيبهم، أو يضعها األذكياء 
هم جحافل من القطعان الذين ال هدف في حياتهم إال االستهالك، . على طاوالت العمل

 .ها وتعرف عنهم كل شيءخاصة استهالك ماكينات جيب ال يعرفون شيئا عن
 

بين الجحافل رجال دين لم يتعلموا في مدارسهم الجامعية أو في مدارسهم الدينية سوى 
ًيدرسون خلقا للبشر منذ ستة . ًالقديمة التي ال تفيد شيئا في فهم العالم الحديث” العلوم“

قسم . ون بهآالف سنة، ثم في ستة أيام، على يد خالق ال يعرفونه، واألرجح انهم ال يؤمن
يستنبطون العلم وقواعد . كبير يدرس أن األرض مسطحة وأن الشمس تدور حولها

في عصرهم قبل ألفي عام أو ثالثة ” علماء“الوجود من قواعد وفرضيات وضع أسسها 
يكون هؤالء مضطرين حتى لقبول حطام الدنيا برواتب ومداخيل متدنية لقاء . آالف عام

ات سياسية تشارك في اقتطاع فائض عمل الذين يعملون لقمة العيش؛ أو يشكلون جماع
  .والذين يقدمون هذا الفائض لرجال الدين الذين يعدونهم بحصة من السماء

  
 عندما تسألهم عن عالم اليوم، يقولون أنهم عندما يكونون في السلطة أو يسعون إليها 

.  البلد الذي هم فيهفإنهم يستخدمون التقنيين الذين يعرفون العلم الحديث إلدارة شؤون
وتكون مهمتهم . وسيكونون سعداء عندما يخدمون لدى السوبر أغنياء لنيل رواتب عالية

َتفضل النيوليبرالية المالية أن تسكن عقول . اإلمعان في تعقيم عقول أفراد مجتمعهم ِْ ُ
ون رجال الدين ينصب.  الحياة ال في هذه. الفقراء في عالم السماء، عالم ما بعد الحياة

  .األفخاخ للفقراء لقاء حفنات من المال
  

) أو باألحرى ال أخالقية(النظام العالمي المالي الحاكم صار مؤسسا على قيمة أخالقية 
” العالم الشجاع“. المال قيمة وحيدة والبشرية ذئاب يتنافسون اللتقاط الفتات. هي المال

 العقول والذي ورثته النظام التربوي الذي يصوغ. الجديد هو عالم غياب األخالق
ّالنيوليبرالية عن الليبرالية يدمر التعليم بإعادة توجيه الجامعات والمدارس الحديثة نحو 

العلم القديم التقليدي غير . خدمة القيمة الوحيدة السائدة؛ قيمة مرتبطة بالثروة وضخامتها
. ا بعد الموتيفهمون كثيرا حول السماء وم. ذي فائدة سوى في إنتاج الجهلة واألغبياء

تأثيرهم قوي في الحياة الدنيا لكن . يعرفون عما ال يمكن معرفته من األساطير الكونية
إنتاج عدد كبير من . الفائدة منهم هي في التجهيل وإنتاج األغبياء في جامعاتهم ومدارسهم

ّونظام تعليمي ال يدرس القيم األخالقية اإلنسانية بل ). معظم سكان األرض(الفقراء 
ّ، تعلم كيف يتنافس الناس ويتقاتلون وينفذون أوامر )ال اخالقية(بوية المال كقيمة واحدة ذئ

 .قاضية بحروب أهلية هي في حقيقتها حروب إبادة ضد البشرية وعقلها
 

العالم المعاصر، عالم ما بعد الحداثة، يمكن أن يكون مفعما باليوتوبيا التي تعكس رغبة 
لكن قيم النيوليبرالية عكست . أكثر توازنا واتساقا مع الخيراإلنسان في حياة أفضل وبيئة 

ّتوقعات ترسوا على التطلع نحو . ّذلك فحولت اليوتيوبيا الى توقعات أكثر تواضعا بكثير

حتى في أغنى بلدان العالم يعيش قسم كبير من الناس ال . إلتقاط ما يرمى إليهم من الفتات
. ، بل على المساعدات في عصر تعاظم الثرواتعلى العمل واإلنتاج والقيم اإلنسانية

ويكثر أصحاب التريلليونات، ويكثر عدد الفقراء، ويقل عدد ذوي الحشمة من الطبقة 
يتجه العالم الى استقطاب سكانه بين الفقراء المعدومين، وهم األكثرية الساحقة، . الوسطى

 .وبين أصحاب الثروات الكبرى، وهم قلة يعدون باآلالف
 

النتباه أن بعض الذين أنتجوا أكثر الثروات في العالم في السنوات األخيرة لم يلفت ا
كما يلفت االنتباه أن . ينتظروا االنتهاء من الدراسة الجامعية حتى يبدأون بصنع ثرواتهم

ليس في العالم قادة كبار يستحقون اسم الزعامة كما كان األمر مع نهرو وعبد الناصر 
المهم بل األهم أن موهبة صنع الثروة . زنهاور وكينيدي وديغولوتيتو وماوتسي تونغ واي

ّأو جمعها تختلف تماما عن موهبة المعرفة سواء كان األمر يتعلق بهذا النوع من العلم أو 

ذاك، وأن موهبة المعرفة تخضع لموهبة صنع الثروة، وأن موهبة الثروة ال تتناسب مع 
. المعرفة تخضع للمال.  عكسيا ال طردياموهبة المعرفة؛ ربما كان التناسب بينهما

لكن الفجوة بينهما، . ليس األمر جديدا. تخضع للمال) في البلدان الديمقراطية(والسياسة 
. كما بين الثروة والفقر، ازدادت أضعاف أضعاف في الثالثين أو أربعين سنة األخيرة

تبلغ أقل من مئة ضعف في بينما كانت الفجوة بين مداخيل الطبقة اإلدارية العليا والدنيا 
الخمسينات من القرن العشرين، صارت اآلن تقدر باآلالف؛ على من يحبون األرقام 

 .واإلحصائيات تتبع ذلك
 

والنخب المعرفية كما المالية كانت دائما . الجهل كان واسع االنتشار على مدى التاريخ
ع النخب المعرفية في عالمنا المعاصر تخض. تتبع أو تكون ملحقة بالنخب السياسية

المخيف اآلن هو أن التجهيل سياسة معتمدة، وأن الذكاء يكاد . والسياسية للنخب المالية
ًيكون ملحقا بذكاء اآللة االلكترونية، وأن الذاكرة لم تعد محمولة في الدماغ بقدر ما هي 

لشعر لم نعد نتبارى بأبيات ا. محفوظة في آلة محمولة في الجيب أو ملقاة على الطاولة
  . المحفوظة ألننا لم نعد نحفظ الشعر

  
كان على الواحد منا أن يأتي ببيت شعر أول كلمة فيه هي آخر كلمة في البيت الشعري 

وهل هناك عاطفة إنسانية سوى في الشعر، لمن . الذي يطرحه أمامنا المتباري اآلخر
وريات اليونان وعند ًيؤلفه ولمن يحفظه؟ كانت الخطابة الشفهية علما قائما بذاته في جمه

صارت الخطابة قراءة من على شاشة توضع أمام الرئيس، . الرومان والعرب وغيرهم
كانت خطابات جمال عبد الناصر خالبة سواء كانت . بحيث ال يراها المشاهد أو المستمع

ًا لم تعد البداهة أمر. ًوغالبا ما كانت البداهة العامية هي الغالبة عنده. بالفصحى أو العامية
ربما كان ما أقوله أمرا ذاتيا نابعا من . يستحق الذكر، وربما أصبحت فاقدة االحترام

ربما كان في القول . الوصول الى الشيخوخة واختالط أو تالشي الذاكرة والبداهة معها
ّلكن أكيد أن التوسع المعرفي . هذا حنين الى ما مضى، على الصعيد الذاتي أو التاريخي

وانحصر في نخب صارت أصغر . العشرين ضمر في العقود األخيرةالذي شهده القرن 
مع سلطة المال ازداد األمر تفاقما، واألرجح أنه صار سياسة . ًحجما وأقل انتشارا

 .ممنهجة
 

صار أكثر فأكثر وسيلة تشليح . ما عاد المال مجرد وسيلة تبادل أو ادخار أو تراكم
ّالتضخم، .  جيبك أو في حسابك المصرفيهو وسيلة إنقاص قيمة ما تحمله في. ومصادرة

  ه بسلعـــما لديك من مال هذا العام تبادل. ع األسعار، يفعل ذلكاــــوهو االسم اآلخر الرتف
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 مادية أو أقل في العام القادم، ال لشيء إال ألن قيمة المال انخفضت بما يعادل ارتفاع 
ن يكون تعبيرا عن ال يفترض أن يكون للمال قيمة، بل كان المقصود أ. ّنسبة التضخم

صار في زمننا األخير قيمة فوق كل القيم اآلخرى، بما في ذلك القيم األخالقية . قيمة
 .والمعرفية والسياسية

 
. ّهل غريب أن تتوسع األصولية الدينية في زمن تفاقم سلطة المال؟ لهم المال ولنا الدين

ل في أساس األصولية الجهل والتجهي. ألصحاب الثروات مالهم، وألصحاب الفقر دينهم
الثروة تسيطر على المعرفة واألصولية الدينية رد عليها بإعالء شأن ما ال . الدينية
هذا ما . ّالدين ليس أفيون الشعوب، بل هو عزاء أصحاب النفوس المعذبة المتألمة. ُيعرف

ّبدل من أن يتوسع المعلوم . كان قصده العذاب وليس فقط األفيون. قاله كارل ماركس
ّس ذلك في زمن التقدم على حساب المجهول، جاءتنا الرأسمالية المالية بعك) لمعرفةا(

   التكنولوجي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ّستسجل عملية هروب األسرى الستة األمنييين الفلسطينيين

االسرائيلي كاحدى المحطات الفارقة في " جلبوع"من سجن 
االسرائيلي؛ وقد تصبح، اذا تاريخ مقاومة الفلسطينين لالحتالل 

ّما وظفت فلسطينيا بالشكل الوطني الصحيح، نقطة تحول الفتة  ً ّ

داخل صفوف الحركة األسيرة الفلسطينية التي يصل عدد 
أفرادها، في هذه االيام، داخل سجون االحتالل، الى ما يقارب 

  .االربعة آالف وستمائة أسير حرية
 

 المميزة على جبهات عديدة، أو ما ستفضي اليه من وقبل الغوص فيما كشفته هذه العملية
تبعات ونتائج، علينا أن نعترف، بدون تأتأة، أن نجاح االسرى الستة بالهروب من احد 
ًالسجون االسرائيلية المنيعة وشديدة الحراسة، يعد نصرا ساحقا الرادة االسير الفلسطيني  ً

ًسرائيلي؛ وتعد كذلك عامال ايجابيا في مواجهته الدائمة والقاسية مع عنجهية السجان اال ً
ًمؤثرا على نفوس عائالت االسرى وعلى سائر فئات الشعب، خاصة في زمن تسود 
بينهم مشاعر االحباط، وتكثر مشاهد االنتكاسات العربية على طول الوطن العربي 

ّوتعتبر، من جهة ثانية، هزيمة ماحقة للمجهودات الجبارة التي وظفتها، منذ . وعرضه

وات طويلة، قوى األمن االسرائيلية، وفي طليعتها مصلحة سجون االحتالل سن
ومستشاروها، الذين استهدفوا نسف مكانة الحركة األسيرة التاريخية وكسرها كحربة 
ثابتة في صدر االحتالل، وايصالها الى حالة يأس وخنوع، والى قناعة بأن االحتالل هو 

ّلقد سجلت، . َن قدر كل من ال يقبل بذلك ويقاوماألبقى واألدوم، وبأن ظالم سجونه سيكو
ًفي السنوات األخيرة، المؤسسة األمنية االسرائيلية نقاطا هامة لصالحها على هذه الجبهة، 
ونجحت باختراق صفوف الحركة االسيرة وزعزعة تالحمها، حتى بزغت نقطة ضوء 

  .أيلول في نفق الحرية
 

لقة أريد أن أؤكد، من خالل موقعي ومرافقتي لهذه وأنا اذ أكتب بهذه اللغة القاطعة والمط
ّالمواجهة منذ أربعين عاما، أمام جميع من شكك في نجاعة العملية، أو من لوم على  ًّ

، خاصة بعد القاء القبض على "ما بعد نهاية النفق"منفذيها بسبب افتقار تخطيطهم لخطة 
ّيض من جميعهم، تعرف جيدًا أربعة من بين االسرى المتحررين، بأن اسرائيل، على النق

ًحجم الخسائر االستراتيجية التي تكبدتها داخل سجونها، بداية، وفي عموم أرجاء 
االراضي الفلسطينية المحتلة؛ ولعلنا نرى بعنف ردة فعل عناصر مصلحة السجون بحق 
االسرى، وباعتداءت رجاالت أمنها الوحشية على االسرى األربعة، ساعة اعتقالهم، 

، على سبيل المثال، بكسور في حنك واضالع االسير زكريا زبيدي، ما يشي والتسبب
ّبشعورهم بفداحة هزيمتهم، وليس فقط تعبيرا عن غلهم العنصري المستأصل في نفوسهم  ً

  .المريضة
  

  ّلقد انتشرت، منذ اللحظات األولى الفتضاح عملية الهروب، عشرات الشائعات التي تبخر

ًزيل؛ ولكن بعض هذه الشائعات كان مزعجا وسيبقى  معظمها وسوف ينسى كنثار ه
ًطنين أصدائه رائجا في فضاءاتنا؛ وأقصد تلك التي انشغلت بمواقف المواطنين العرب 
المفترضة تجاه عملية الهروب نفسها، أو بمواقفهم ازاء األسرى المتحررين وواجبات 

ليس من . ّالمتخيلةهؤالء المواطنين في عدد من الحاالت الوهمية أو السيناريوهات 
ّالصعب أن نخمن من يقف وراء شائعة مغرضة معينة ومن هو المعني بها أو بغيرها؛ 
وعلى الرغم من انني ال اتعاطى، على العموم، مع الشائعات، إال انني اعترف ان تطرق 
بعضها لما قام به المواطنون العرب، في بعض محطات عملية هروب االسرى، وما 

ّ، قد مس "خيانتهم"وشائعات ومالسنات، حول مساعدة الهاربين أو رافقها من اخبار 
ّبعصب مسألة حقيقية حساسة وخطيرة، ال يمكن لقياداتنا ومؤسساتنا الريادية والنخبوية 

  .االستمرار في تغاضيها بالمطلق وإلى األبد
 

ُفمن منا لم يسأل نفسه، بعيدًا عن الشائعات، أو ربما بسببها، أو من لم يسأل م ن قبل ّ
صديقه أو ولده، ماذا كان سيفعل لو طرق األسرى الستة، أو بعضهم، باب بيته وطلبوا 

  مساعدته أو ايواءهم حتى مرور العاصفة؟
 

لقد كان كل ما قرأناه على لسان قادة االحزاب والمؤسسات العربية عبارة عن بيانات 
ا على حقوق هؤالء عامة، تعاطف ناشروها مع أسرى الحرية الفلسطينية، وأكد مطلقوه

ًاألسرى، وشجبوا قمع االحتالل وسجونه لهم؛ وكانت، من الجهة الثانية، تعبيرا عن 
رفضهم لجميع محاوالت التهجم المزايد على المواطنين العرب داخل اسرائيل وخاصة 
ّعلى اهل الناصرة؛ لكنهم لم يتطرقوا الى القضية االساسية التي يمكن اعتبارها، بدون 

واحدة من المعضالت الصعبة التي تستدعي مواجهتها وتفكيكها كما يتوقع من ادنى شك، 
  .قيادة يجب أن تقف أمام شعبها وتقوده الى دروب الكرامة والسالمة على حد سواء

 
لقد انقذتنا، في الواقع، رؤية االسرى الصادقة، انفسهم، ونباهتهم الالفتة وحسهم الوطني 

ّياتهم الى كل من ساندهم وتعاطف معهم، بل أوضحوا، المسؤول؛ فهم لم يكتفوا بنقل تح
كما سمعنا، انهم لم يحاولوا، رغم قساوة ما واجهوه ومعاناتهم، التواصل مع اخوانهم 

ًليس خوفا منهم بل خوفا عليهم"العرب داخل اسرائيل، وذلك  ؛ فهم لم يريدوا، كما "ً
حت طائلة القانون قرأنا، زج اخوانهم في مواقف ملتبسة أو محرجة قد تضعهم ت

ّاالسرائيلي؛ فهل ستسلم جرتنا في كل مرة؟ ّ  
 

داخل دهاليز المؤسسة االسرائيلية وذلك ليس " الخبطة"سوف يستمر تفاعل ذبذبات هذه 
فقط من اجل استخالص المسؤولين في مصلحة سجون االحتالل للنتائج، ووقوفهم على 

ة هروب االسرى ومعاقبة المسؤولين الثغرات التقنية واألمنية التي ادت الى نجاح عملي
عنها، بل، وباالساس، من اجل تقييم فداحة الخسائر التي تكبدوها، واين وكم تراجعت 

  .منجزاتهم التي احرزوها داخل صفوف فصائل الحركة االسيرة وخارجها
 

ًلقد كان رد فعل السلطات االسرائيلية على عملية الهروب عنيفا ومتوقعا، حيث شرعت  ً
لم . ت جميع السجون بمعاقبة جميع االسرى، وخاصة اسرى حركة الجهاد االسالميادارا

تقف، بالمقابل، الحركة االسيرة مكتوفة االيدي، فبعد مناقشة قيادات جميع الفصائل مجمل 
المستجدات، اعلنوا عن شروعهم باتخاذ خطوات احتجاجية تدريجية، وبضمنها اعلنوا 

ًفتوح عن الطعام، ويرافقه ايضا حل جميع عن قرارهم لخوض اضراب تصاعدي م
  .هيئاتهم القيادية

 
مع اطالق موقف االسرى واعالنهم 
عن مسيرة االحتجاج، تحركت قيادات 
الفصائل في الضفة المحتلة وفي غزة 
واعلنت مساندتها لمواقف الحركة 
االسيرة ودعمها غير المشروط لها؛ 
وتصاعدت، بالتوازي، وتائر التعاطف 

 االسرى المتحررين، الشعبي مع
وبدأت ميادين فلسطين المحتلة تشهد 
حراكات ونشاطات شعبية ملموسة ؛ 
فأحست المؤسسة االسرائيلية بأخطر 
تداعيات عملية الهرب المحتملة، من 
وجهة نظرهم، وهي عودة قضية 
األسرى الى صدارة الهم الفلسطيني، 
وشعر خبراؤهم بنشوء عالمات تدل 

اء وحدة الحركة على امكانية اعادة بن
ًاألسيرة، وتباعا، استرجاعها لمكانتها 
التاريخية، كضابط لنبض الشارع 

  .الفلسطيني الوطني الموحد

 

  
 

 فلسطين
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 اريــاليس

لم تكن اسرائيل مستعدة لهذه التطورات الصاخبة التي من شأنها تقويض منجزاتها داخل 
  ا على جبهتيـــح لهــالمري" الستاتوس كوو"صفوف الحركة االسيرة ونسف حالة 

الضفة والقطاع، فسارعت ادارة مصلحة سجون االحتالل، رغم شعورها بالهزيمة 
وحاجتها الستعادة قوة ردعها، الى محاورة قيادات األسرى والتوصل معهم الى تفاهمات 
ادت الى تعليق خطواتهم التصعيدية والى عودة حياتهم داخل السجون والمعتقالت الى ما 

ر؛ وذلك كما جاء في بيان صادر عن قيادات أربعة كانت عليه قبل السادس من سبتمب
  .فصائل فلسطينية داخل السجون

  
لم ينضم قادة اسرى حركة الجهاد الى البيان المذكور؛ ولعل ما جاء في بيان رئيس 

رس، ما يوضح حساسية الموقف القيادي الفتحاوي، قدورة فا" نادي االسير الفلسطيني"
ان قرار االسرى بتعليق االضراب الجماعي عن "ّالحالي وخطورته، فلقد أكد على 

الطعام الذي كان مقررا لمواجهة االجراءات القهرية التي تعرضوا لها في اعقاب عملية 
وأوضح في معرض تأكيده على أن هذه المعركة ". نفق الحرية ال يعني انتهاء المعركة

تضع أوزارها حتى تنتهي كافة االجراءات القمعية بحق االسرى، فادارة سجون لن 
ما زالت تتخذ اجراءات عقابية بحق أسرى حركة الجهاد االسالمي وما زال "االحتالل 

ولذلك دعا الجميع الى مواصلة مساندة " …بعضهم في الزنازين والعزل والتحقيق 
  .االسرى

 
جاؤوا من أرحام القهر ومن تناهيد . ًن، أحرارا وعاديينلقد كانوا ستة فلسطينيين مقاومي

  التراب، ولم
 يكونوا من أوالد االساطير؛ حفروا في عروق الندى لغدهم طريق، وزحفوا على 
ايقاعات فجر ضاحك في عيونهم يفيق، وأهدوا للريح رقصة وحفرة، وألمة العرب 

ًالمهزومة بعضا من عزة وكثيرا من وحي لكتابة فصل في ا لرواية، وخياالت للشعر ً
  .ولألناشيد

 
لن أقامر على ما سيحصل في األيام القادمة، لكنني أجزم أن ال أحد يستطيع حجب حزمة 

في عتمة الزنازين، وال أن ينتزع من أغمادهم " نفق حريتهم"الضوء التي زرعها 
نذ وأغماد الفلسطينيين سيوف االصرار واألمل التي حاول السجانون، بخبث، نزعها م

  .سنين، وطمرها في دامس الليل وتحت رمال الفرقة والتدليس 
 

ستة ستبقى تقاسيم وجوههم يافطات معلقة على صدر التاريخ وسيبقى القلق في عيونهم 
  .منائر تنير طرقات الحق وتفزع المستحيل

 
ًى عطر عرقهم ضواعا يمأل ستة سحروا األنام، وأغاظوا بعض الشياطين؛ فهل سيبق ٰ

ننتظر ونأمل؛ فأنا أشم رائحة غبار صحراوي عتيق، وأرى، في آخر النفق، ؟ لاالثير
   !عصر مقيت" أمجاد"ّرؤوس رماح مجندة من أجل عودة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوطن حيث يكون الحب وتكون : "تقول نوال السعداوي
  "الحرية

 
ًكان يوما باردا من أيام تشري   ن األول، وكانت الساعة تعلن عن ً

 ، حيث الساحات و 1996ًالسابعة مساء، كان ذلك في عام 
الطرقات مزينة بأوارق ذهبية متساقطة من أشجارها، معلنة عن 

حيث السماء مرسومة بعناية، . ..انتهاء فصل وبدء فصل آخر 
ّكلوحة لفنان منسي، سحب بيضاء معبرة عن فرحة كانت منسية  ٌ ّ

  .عندي
 

ْأت قدماي أرضا خضراء مليئة بالحياة وأنا ممسكة بيد فراشتي التي كانت ترافقني في وط
ّحلي وترحالي، أرض بنسائم نقية وابتسامة بارزة على وجوه لم يسمح لي الوقت 

  . ..بالتعرف عليهم 
 
ُكنت حينها قد بلغت الخامسة والعشرين من عمري في قمة الرغبة في الحياة مع خيبة    ُ

  ...ْ كمن تجاوزت آلة الزمن من بلد إلى آخر ال يمت أحدهما لآلخر بصلة ُأمل، كنت
 
، أتذكر في مادة الجغرافية في االعداية تطرقنا في )الدنمارك( القدر اختار لي هذه البالد  

ًأحد الفصول إلى الدول االسكندنافية وبشكل بسيط جدا الى دولة صغيرة تدعى الدنمارك، 
ة كبيرة شأن زمالئي، شاء القدر بعد سنين أن تطأها قدماي هاربة حينها لم تشكل لي أهمي

ّشاء القدر أن أترك كل شيء خلفي في ليلة ظلماء حيث كل األضواء . ّمن كل أنواع الظلم ٍَّ
ّال تستطيع أن تبدد ظلمتها، شاء القدر أن أخيم في هذا البلد ُ.  

 
ّيما يسمى بلدي ونصفها ُاآلن وقد بلغت خمسة عقود من العمر، قضيت نصف منها ف   ُ

  . ..البلد الذي أحمل جنسيته  .اآلخر فيما يسمى أيضا بلدي
  
َبلد النصف األول من العمر، حيث الطفولة مصحوبة بالخوف؛ أتذكر لقطة الطفولة   

أنا واخوتي مصطفون كأشجار تنتظر االعدام أمام منزلنا المتواضع وقبالتنا ..المرعبة تلك
عبة، أن نخلي المنزل أو يهدموه على رؤوسنا، وأمي تتوسطنا بلدوز بزناجيلها المر

  ً.تتمنى أن تعيدنا إلى رحمها، المكان األكثر أمانا
 

أنا هي الطفلة التي قضت أشهرا في الجبال هاربة من شي ال تفهمه، ال تفهم لماذا ال 
 د انفجارهاُيسمح لها بتناول القليل المتبقي من الطعام المغطى بمادة تخلفها الصواريخ بع

ٍطفلة ذنبها أن والدها من البيشمرگة، والد يقاتل من أجل تحقيق شيء من حرية شعب .. . ٌ َّ
  .ًلطالما لم ينلها كاملة حتى اليوم

 
بلد النصف األول من العمر، حيث بداية الشباب والبحث عن الذات، حيث القراءات   

كسيم غوركي، يث عوالم مواكتشاف العالم، حيث طرح مائة سؤال وسؤال، ح
، ليو تولستوي، كازانتزاكي وآخرين وآخرين، حيث التوقف عند الالمعقول ديستوفسكي

ّحيث كل شيء مهمش، الكلمة الحرة، حقوق    والالمنطقي، ورفع شعار الرفض لكليهما، ّ
  .المرأة والطفل، كرامة االنسان، حيث التقاليد البالية، الجهل والتخلف الطاغيان والسائدان

 
، حيث أمي هذا الصرح العظيم، كالبحر بعمقه في الحب،  النصف األول من العمربلد  

 .كليالي الربيع في دفئها
 
ّكل كائن له دور ما في , ّ، بلد ال خوف فيه، النظام في كل شيربلد النصف الثاني من العم  

 .المجتمع، له حقوق وواجبات
 .ق والنقاءُبلد أحسست فيه وألول مرة في حياتي أنني أتنفس الصد

ُ تنبض مدنه باألنشطة، وممارسة الحياة اليومية بحيوية، تحضره وحب ناسه له هو  ٌبلد ُّ ُ ُ
 .السائد

ٍهل من الممكن أن أجلس اآلن واضع يدي على خدي وأكون في حيرة من أمري وأسال   
   يا ترى إلى أي بلد انتمي؟: نفسي
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 تاريخ األكثر قربا من قضية لربما كان هيجل فيلسوف ال

اإلنسان في الوجود من خالل فلسفته التأريخية التي يمكن 
أن جوهر دراسة التاريخ أو أن التاريخ ذاته ما (أختصارها بجملة 

هو إال صيرورة فكرية لسعي اإلنسان دوما نحو األمام لتحقيق 
، أي أن الحرية اإلنسانية كانت منذ البدء هي المحرك )الحرية له

لتاريخي األول الذي قاد اإلنسان أن يعيش الوجود عبر الزمن، ا
  وما زال يفعل ذلك طالما أنه يعاني من فقدان وحاجة 

لها كي يعبر عن ذاته ككائن طبيعي بشكل فعل تاريخي وهو يعلم أنه يسير لألمام، الفكرة 
دراسة كائن النبيلة وحدها ال يمكن أن تغيب الحقيقة أو تتجاوزها ال سيما وأننا أمام 

يدرس نفسه، أي يضع ذاته الطبيعية أمام مجهر العلم وبالتالي فهو ال يبحث عن موضوع 
خارجي ال يعلم منه إال ما سجله أو الحظه سابقا، اإلنسان كما نعلم ليس من خالل التاريخ 
أو الدين ولكن من منطق المنطق العقلي أنه ولد وخلق حرا، أي أن كونيته األولى هي 

  .ال سيما إذا اخذنا معنى الحرية هي القدرة على الفعل دون اكراه أو إلجاءالحرية 
 

لم تسلم فلسفة هيجل من النقد وال من اإلشارة إليها على انها مجرد تخرصات فلسفية 
وتصورات مثالية أعتمدت على مفهوم ضيق حينما قسمت المجتمعات طبقا لمنهجه بين 

 أوربا وتجربة السعي نحو الحرية فيها كما مجتمعات التاريخ وهنا يشير تحديد إلى
يتصور، ومجتمعات ما قبل التاريخ وهي تلك المجتمعات التي ال يمكن فهمها تحت 
سطوة توصيفاته وشروطه وفهمه للتاريخ وسماها مجتمعات ما قبل التاريخ، كالمجتمع 

اري الصيني او الهندي، مع ان هذه المجتمعات القديمة هي من أسست المفهوم الحض
للتاريخ مع بقية شعوب العالم القديم، وما تاريخ أوربا الذي يصفه هيجل بتاريخ السعي 

  .نحو الحرية إال جزء متأخر من تاريخ البشرية في نظره عامة طولية وعرضية
 

النقطة األخرى التي توجه لنظرية هيجل في أعتماد مبدا الحرية كمعيار لفهم تاريخ 
مفهوم أساسي ومطلق ال يمكن للفلسفة عموما ولمنطق اإلنسان، هذه الحرية وبدون 

المعرفة أن تقبل بمصطلح مطاط نسبي ألن يكون معيارا قياسيا، إذا نسأل هيجل ما معنى 
الحرية التي يقصدها؟ ما شكلها وحدودها وأثرها في صنع رؤية اإلنسان تاريخيا أساسا، 

 ككائن أجتماعي يصنع لنفسه هل الحرية عنده تعني الخروج الطبيعي من كونية اإلنسان
ليضمن ديموميته؟ وأخيرا ) القانون واألعراف والمثل والدين واألخالق والمعرفة(القيود 

من سلب الحرية من اإلنسان أساسا وأوال؟ كل هذه األسئلة سنحاول أن نجيب عنها في 
طيات البحث لنصل إلى قناعة مبدئية بأن الحرية بالمعنى الهيجلي مجرد وجه أخر 
لمسمى أخر يعبر عن محدودية الفكرة وحصرها في أطار عنصري أثني لتبرير لمعنى 
القوة في دورها في صنع التاريخ الرسمي وليس التاريخ المعرفي بصيغته العلمية 

  .المنهجية األحترافية
 

فالسعي الذي يتكلم عنه هيجل هو سعي متوهم عنده ال سيما وان العبودية التي يريد أن 
 اإلنسان هي عبودية مصطنعة خلقها وبررها وحسدها ذات اإلنسان لميله يتحرر منها

الطبيعي نحو قوة األنا، وبالذات األنا المتضخمة التي ال تكتفي بحريتها بل ترى في 
الحرية الطبيعية أعتداء عليها، لذا فكلما تضخم الشعور الذاتي بالقوة تضخمت عندها 

، )ع والحرية في ضمان الديمومة البشرية الطبيعيةالحرية للجمي(كراهية الحرية الطبيعية 
فكيف نفسر سعي اإلنسان للحرية على أنه جوهر حركة التأريخ والمعيار الذي نمثله 
للسيرورة التاريخية التي من خاللها نكشف الطبيعة الكونية لإلنسان، ومن جهة أخرى 

 حركة التاريخ وهو نجد أن اإلنسان هو ذاته صانع العبودية بمعنى أنه هو من يعرقل
  .بذلك يمارس الدور المزدوج الذي يؤشر على ضعف حجة هيجل تلك

 
لم تعد أفكار هيجل وفلسفته التأريخية صالحة مع ظهور مذاهب وفلسفات أخرى أكثر 
منطقية أو على األكثر أكثر شمولية في الرؤية الفكرية لفهم التأريخ حركة والتاريخ 

التأولية أوال أو ما تعرف بمدرسة الهرمونطوقية إنسان، خاصة مع ظهور المدرسة 

التأريخية التي أخذت منحى تفصليا يتعلق باإلنسان ذاته معنى ورمزا وحتى ما يعبر عنه 
من خالل اللغة، وإن مسالة التعبير عن ذات اإلنسان مثال من خالل اللغة يكسف لنا 

 معنى واألخر يعلل مسارين مهمين في فهم الحدث والواقع، المسار األول يبحث عن
السبب في المعنى، أي أن المدرسة التأولية تحاول الربط بين المعاني التفسيرية وعالت 
السبب في وجود المعنى وربطهما في رؤية مركبة تكشف لنا حقيقة اللغة والرمز الذي 
يمكن أن يعبر عن قيمة الحدث وتطوراته وحتى عن جذوره ومقدماته، على أن ما يؤاخذ 

لتأويليون أنهم حصروا إمكانية فهم التاريخ ليس من خالل الوجود الكلي لإلنسان عليه ا
في الوجود بقدر ما أختصروا هذا الوجود بعنصر تعبيري قد ال يمكن متابعته بجدية 
وأكتشافه كامال ناهيك عن التاريخ ليس لغة ورموز فقط، التأريخ حركة مستمرة ال 

معيارا قياسيا تاما، فالحركة هي قوة أيضا وفعل تتوقف وال تتمثل بمحدد واحد ليكون 
وسبب واثر وتفاعالت وعالقات وروابط، الحركة إذا منظومة متكاملة يتداخل فيها عام 
وخاص وذاتي وموضوعي وتسير على منحنيات وخطوط متشابكة وأحيانا او لنقل غالبا 

  .أنها متعارضة بسبب ذاتية اإلنسان األناوية
 

سة التأولية فضل في اكتشاف جزء من الحقيقة التاريخية ألنها ومع ذلك تبقى للمدر
أختارت الغوص عميقا في فهم جزء من تفاعالت اإلنسان وجوديا، لكن هذا الفضل يبقى 
محدودا من الناحية الموضوعية في دراسة تاريخ اإلنسان بشكل عام، خاصة وأننا أحيانا 

المعاني التأولية بديال للغير على أنها نضع أنفسنا كمختبر عملي وعلمي كما قلنا لنفهم 
هي مطابقة لنوايا الفاعلين دون أن ننتبه أننا غير عنهم وقد ال يمكن أن تكون النظرة 
مطابقا أصال بغياب الغير البعيد لنتأكد من تلك المماثلة والمطابقة، مع تغير وتبدل في 

، ويبقى لتأويل )التفهم(ة الظروف والبيئة ومستوى األدراك والفهم أو ما يعبر عنه بحال
اكتشاف الترابط الخفي في المعاني والذي أحدثته (دور ظني ونسبي حينما يقصد منه 

، ومع تطور مفاهيم المدرسة التأولية في فهم التأريخ، عادوا مجددا للذاكرة )أفعال البشر
الخاصة معنى الذاتية والذاكرة القومية وتأريخ المجتمعات المحلية ليسبغوا عليها بأدواتهم 

فللذاكرة والتصورات دور محوري في تشكيل (خاصا بخالصة واضحة تتمثل بمقولة 
، فالهوية هنا هي خالصة إعادة تمثيل الحدث التأريخي من )هويتنا العرقية والقومية

الذاكرة البعيدة للذاكرة القريبة حتى نفهم حقيقة أن التأريخ هو مجرد إعادة تمثيل ذهني 
 في العقل اإلنساني ومنه وتشييد هيكل الحدث كما هو تقريبا، ثم التعامل للحدث التأريخي

  .معه على أنه أختبار تجريبي تحت المجهر البحثي بواسطة الصورة المتحصلة اآلن
 

أن تقوم على ثالثة أعتبارات أو ) مهمة التمثيل والتفهم الذهني(يشترط لنجاح هذه المهمة 
لمعنى التأويلي للتاريخ، األول أن نحدد على وجه شروط منهجية كي نتمكن من إدراك ا

الدقة تلك المفاهيم الممكنة والضرورية لفهم التأريخ، وثانيا أن نربط تلك المفاهيم مع 
السياقات األجتماعية التي جرت فيها األحداث والصراعات بمعنى ربط تلك المفاهيم 

ا او محاولة الدفع بها إلى األمام بواقعها الفعلي وما أنتجت وأثمرت من ألوان األستجابة له
والخلف، وأخيرا أن نمارس تقيما نقديا لها بقدر مساهمتها في صنع أحداث التاريخ 
اإلنساني، هذه الثالثية ممكن أن تقدم لنا رؤية أكثر وضوحا من ما قدمته المدارس 

كن ما يعوزها الفلسفية السابقة وتعليالتها األكثر قربا وقناعة ومالئمة للدرس التأريخي، ل
أنها ال تفسر لنا تأريخ ما قبل الحدث أو لماذا حدثت هذه األفعال اإلنسانية بهذه الصورة 
أو تلك، إنها تفتقد حقيقة على أصل حركة التأريخ وتنطلق من لحظة تكوين متقدمة، 

  .لحظة من وسط التأريخ ال من جذوره وعلله األساسية
 

درسة هذه هي في البحث عن معيار أصولي أو المشكلة األساسية التي عانت منها الم
ثابت لتحديد معنى المفاهيم، وهي من أسمها تعني تمثيل لصورة ذهنية عن ماهية بالغالب 
تكتسب ذاتيتها من ذاتية المتمثل لها، فهي أي المفاهيم تختلف بحسب التمثالت الفردية 

ها، مفهوم الخير والشر أو وحتى بين مجتمع ومجتمع ألنها نتاج إنعكاسي لقيم التمثيل ذات
الحق والباطل أو الضرورة والحتمية والصدفة ال يمكن أن تكون واحدة عند الجميع 
حسب إدراكهم للمعنى وتأويله، فالمجتمع الديني يربط هذه المفاهيم وفقا للعقيدة التي يؤمن 

المجتمع بها، في حين ان مجتمع اخر يتخذ معيارا اكثر قربا لثقافته وقيمه من تمثيالت 
الديني بتحديداته المسبقة، وحتى داخل المجتمع تتبدل المفاهيم مع التجربة والزمن وقد ال 
تكون مفاهيم ألمس هي ذاتها مفاهيم اليوم، لذا لجأ بعض فالسفة التأريخ لمعيار مفهومي 
عام يستنبط من المشتركات األساسية التي تتبنها المجموعات البشرية وأسموها بالمفاهيم 

 لها Begriffsgeschichteتأريخية العامة أو المشتركة، أن فكرة مفاهيم التاريخ ال
ُصورتان األولى البعد المنطقي والثاني البعد الداللي والمستخدمة في وصف األحداث 
ًالتاريخية ومجرياتها، وأيضا وجوب األهتمام بالتطور التاريخي والزمني لهذه المفاهيم  ُ

  . التمثيل الذهني في فهم التاريخ ومنطقهكي تكون قادرة على إنجاح
 

وبالتالي ال يمكننا ) داللة(ال مشكلة ) معنى(فالمشكلة هنا في تحديد المفاهيم مشكلة 
الوصول وبالرغم من الجهود الفكرية المبذولة للوقوف على معنى عام وأجمالي، لكن 

، متى ما حصل أتفاق اإلشكالية تبقى عالقة مع تعدد أسس التحديد ومدى األتفاق على ذلك
على المعنى يمكننا بالسهولة تطبيق ذلك على الدالالت ألنها عملية وصف لموصوف 
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جرى األستدال عليه من المعنى، حتى التأويليون يعانون من نفس اإلشكالية في تحديد 
المعاني من اللغة أو من الرمز ايضا ألن القاعدة التي ينطلقون منها هي البحث أوال عن 

 كي يتم تأويله، فاألهرامات المصرية كانت تعني للفراعنة التعظيم اإلعجازي المعنى
للمكين لكنها ال تعني القدرة على اإلبداع والتجسيد الداللي للمجتمع، أصحاب المدرسة 
التأولية ال ينظرون للموضوع من زاوية المجتمع، بل يتجهون لتأويل الشكل والرمز 

فنية وهندسية وحتى روحية لتلك المشيدات على أنها وعالقة ذلك برؤية المجتمع لقيم 
يشرح عالقة المكين بالسماء، قد يكون في التأويل صحة ما ) القبر(داللة على أن الهرم 

ولكن من غير المجزوم به أن المصري القديم الذي شيد الهرم كان يفكر بالرمزية تلك 
أسراره من عبث أو محاولة بدل فكرة التعظيم والتهويل التي أراد بها حفظ المكين و

األعتداء في وقت أخر على المعظم لديهم، إذا القضية التأويلية معلقة بأصل الفكرة 
  .وجوهرها ال بتأويل ما نراه نحن كمعنى حيادي نظنه هو ذات المعنى تأريخيا

 
معطى لوجود اإلنسان في الوجود (التأريخ كما أفهم وحدة معرفية يبدأ وينتهي على أنه 

 ال يمكن أن نركز على مرحلة ما وال نحدده بما يتناسب مع رؤيتنا لهذه الوجود ،)ككل
من نقطة ما، انه بالكاد يمثل خالصة هذا المعطى كما هو وإن تعذر أن نستعرضه كامال، 
لكن المهم أن نتمكن من فهم الخالصة الوافية والتي تبدأ من لحظة التكوين لنمر عبر 

 هذا الكائن مع تأريخه؟ وكي فسر وجوده؟ ولماذا صفحات الزمن لنرى كيف تعاطى
حاول أن يتقدم دوما إلى األمام برغم أنه يعلم بحقيقة أن وجوده مستمرا ومتواصال 
بالرغم من أنه قد يرحل للمجهول في لحظة ما؟ هل جرى كل ذلك بإرادته وبتعمد منه أن 

؟ الحقيقة هذه األسئلة يصنع له تأريخا حتى يدرسه في المستقبل ليفهم كل ما تقدم منه
وغيرها ولدت الحقا حين وصل إلى مرحلة إلى مرحلة األزمة اإلشكالية الكبرى حين 
أراد ان يفهم نفسه ويجيب عن أسئلة مثل لماذا وكيف ومتى وأين يمكنه أن يكون أكثر 
تعبيرا عن ذاته، إنها أسئلة المعرفة البشرية األساسية التي مارسها تأريخيا في زمن 

  . لوالدة التاريخ نفسهالحق
 

ولشرح معنى المعطى الوجودي ال بد لنا أن نبين أنه لوال تبلور وعي اإلنسان بوجوده 
وتسخير هذا الوعي في محاولة التغلب على مشكالت البقاء والنمو لما ظهر لنا ما يمكن 
أن يهتم به التأريخ، اإلنسان بأصله المشترك مع الحيوان هو الوحيد من ضمن هذا 

تصنيف الذي أهتم بالتأريخ أو سجل له تأريخا، بينما ال نجد أي أهتمام أو محاولة من ال
أي عضو في المجموعة الحيوانية بمجملها أن تفعل ذات الشيء، السبب الرئيس واألهم 
أن وعي اإلنسان وعي عقلي متراكم ومعاد ومستمر، أما وعي الحيوان هو وعي 

 يتراكم، وهنا نشير إلى أن الوعي دوما مرتبط غريزي طبيعي ال يتطور وال يتجدد وال
بالتفكر أوال وبالحاجة ثانيا وبالضرورة البقائية ثالثا، وكلها تحتاج لعقل يقرر ويتدبر 

  .ويقرأ ويكتب ما يقرأ
 

الذي يفرق بين تأريخ اإلنسان وتأريخ الموجودات في الوجود كمقارنة أن اإلنسان كان 
صلحته وليس فقط البقاء فيه، من هنا كان الوجود وفهمه دائما يحاول أن يكسب الوجود لم

وتسخيره رغبة إنسانية أولية ذات قدرة على األثر واألثر المتقابل بينه وبين اإلنسان، وقد 
شرحنا فيما مضى كيف أن الوجود مجمال ووصفا بأعتباره حاضنة الحضور اإلنساني 

الوجود وشروط األستجابة ساهم في تلون التأريخ اإلنساني وتعدده طبقا لشروط 
اإلنسانية، أي تكلمنا عن كون اإلنسان كائن كوني كامل في الذات والمضمور الوجودي 
أيضا، أما أختالف السلوك التأريخي البشري فهو نتاج ودور الوجود كلي وجزئي في 
أختالف شكل األستجابة تلك على وجوده، من هنا يمكننا أن نطرح معادلة تأريخية تتمثل 

) أستجابة = وعي + حاجة (تليها المعادلة التالية ) حاجة= وعي + وجود (التاليفي 
، هذه المعادلة يمكن فهمها )تأريخ= فعل + أستجابة (لتنتهي المعادلة بمعادلة نهائية هي 

أكثر وأدق حينما نحدد على وجه الدقة ما نعني بكلمة الوجود بحديه الخاص والعام، أما 
الوعي الذي ال يمكن تأويله أكثر من كونه إدراك تلقائي لما هو طبيعيا بقية المفاهيم ومنها 

  .أن يدرك بالفطرة كصورة أولى عنه، ثم يتطور المفهوم تبعا لتطور الوعي األول هذا
 

فالتاريخ إذا هو وجودي ألرتباط اإلنسان بوعي ما في الوجود بدأ من مراحله البسيطة 
ثر دقة وأشد تخصصا، فالتأريخ بحسب الوعي حتى الترقي في ذلك ليصل إلى معنى أك

وهي الحدث بما حدث سواء كان مدونا أو متأوال ) مادة التاريخ(ينقسم إلى ثالثة أنماط، 
أو حتى متصورا، وهذا هو الجزء األكبر من التأريخ بمفهومه العام عند غير المتخصص 

بما فيه من علل ) يخسيرورة التأر(أو دارس علم التأريخ، ثم يأتي القسم الثاني وهو 
، )سنن وحتميات ونتائج تبرر وتفسر(وأسباب وتحليالت لنستنبط منها القوانين التاريخية 

وهذه وظيفة التحليل المادي للتاريخ أو تحليل مادة التاريخ بعد أن جمعنا المؤرشف أو 
ضوعه بحثنا عنها بين الدالئل واإلشارات، أما القسم األهم من التأريخ وهو ما يميز لمو

والبحث عن الحكمة التأريخية التي من أجلها كان ) فلسفة التاريخ(أهمية قصوى هو 
  .األهتمام الالفت للنظر عند اإلنسان لدراسة التاريخ

 
  ا على النمط أو الصورة األولى منـــل تبدو أكثر أنطباقــاها قبل قليـــالمعادلة التي أدرجن

  ون هناك قيمةــــن أن يكــــا ال يمكــــه، والتي بدون وجود)مادة التاريخ( أقسام التأريخ 
 للصيرورة وال للفلسفة، بوجود مادة التاريخ ينهض علم التأريخ على أنه وجود لمعطى 
ومعطى لوجود نستطيع أن نتابع صيرورته من خالل تلك المعادالت، وكمثال حقيقي 
منطقي أن وجود اإلنسان األول في طبيعة باردة أو حارة أوجبت عليه من خالل وعيه 

 درجة الحرارة أيا كان تصورها عنه تدفعه للبحث عن معالجة، هذه المعالجة مع بأن
ضرورتها تحولت إلى حاجة بحاجة إلى أستجابة لضمان البقاء، عند هذه النقطة يبدأ 
تأريخ جديد عنوانه نجاح أو فشل حينما تكون األستجابة بفعل واعي لحاجة مولودة 

 يبرر التحول ويعطيه قيمته التأريخية ليكون بالوعي هي األخرى، النجاح وحده هو من
جزء من تاريخ اإلنسان في محاولة البقاء واألستمرار، إذا وجودنا وأشتراط قوانينه كان 

  .مبعث الوعي، والوعي هو الذي يقود لفعل األستجابة وينتصر به اإلنسان على وجوده
  

ن، بل هو من يمثل لكن بين الوجود والوعي هناك عالقة أو رابط خفي متصل باإلنسا
حقيقته الوجودية في الوجود ال يمكن إغفاله وال يمكن أن نسند فعله للغير، هذا الرابط هو 
األنا بكل مستوياتها وأثرها، فالوعي يبدأ منها وإليه ترجع األسباب، بل ونستطيع أن نقول 
 لوال الشعور باألنا وممارستها وفرضها على الوجود ال يمكن أن نؤشر وجود وعي

محدد بشيء، فاإلنسان األول كان الوعي عنده نتاج الشعور باألنا والدفاع عنها، فهو في 
مرحلة بحث عن ما يلبي الرغبة في بقاء األنا متحركة في أطار وظيفتها وتعبيرا عنها، 
لذا عندما نقول بأختالف الوعي بين اإلنسان واألخر إنما نشير ألختالف نوعية األنا 

الف في طريقة التعبير عنها، فاألنا عند القوي هي أصال قوية وتعدد مرابها واخت
ومتمردة وخارجة عن الحد الطبيعي، إذا هي من تصنع القوة وهي من تشجع على 

  .أستخدام القوة في وعي منتقي ومراد والعكس صحيح
 

إذا نعود للمدرسة التجريبية التي تركز على دور التجربة في الفعل التأريخي وصناعته، 
ن قبل ذلك علينا أن نمنح العقل فرصة أوال لصنع الوعي وثانيا أستخدام هذا الوعي ولك

في األستجابة والمعالجة، فالقضية دائرة بين العقل كمصدر إلهام للتجربة واألنا كفاعل 
مجوهر ومبتكر للوعي، فليس كل الحدث التأريخي تجريبي كما أنه ليس بالضرورة أن 

ليا أو أستنباطيا أو أستكشافيا، إنها معادلة أخرة تربط العقل مع يكون فعال عقليا مجردا تأم
األنا بمحركات الوجود التي تحتم على اإلنسان ككل أن يتحرك في أتجاه معين لتحقيق 
أوال توافق مع الوجود وثانيا تسجيل نقطة لصالح تقدمه وتطوره الذي لم ولن وال يتوقف 

 والكثير من التحول والتبدل ويملك ضرورات طالما أن الوجود فيه الكثير من المجهول
  .التطور بذاته

 
حقيقة هنا يمكننا القول أن التأريخ العام لإلنسان هو تأريخ الوعي عنده، أي أن التأريخ 
الحقيقي هو ما أدركه الوعي عبر المعادالت السابقة فنجح في ترجمتها من خالل 

كون هناك أفعال تأريخية سجلها التاريخ األستجابة والفعل والنتائج المتمخضة عنهما، قد ي
نتاج ال وعي مقصود أو بال إدراك متعمد لها في أول حدوثها، لكنها وإن كانت قليلة 

الال وعي (ونادرة لكنها أيضا تسجل على الوعي من جانبه المكبوت والمضمر 
، فالال وعي المباشر أو الوعي العميق له حضور جاد وفاعل في التجربة )الطبيعي

لتاريخية وحتى في التأمل المجرد، أوال ألنه جزء من منظومة طبيعية تعمل بشكل ا
متكامل مع الوعي المراد أو الوعي المقصود، وثانيا قيمة النتاج الذي ساهم فيه في تكوين 

  .هوية اإلنسان الكونية
 

 هل(أخيرا لدي سؤال وأعرف أجابته مسبقا لكنني أتوجه به لعقل القارئ الكريم فحواه 
يمكننا أعتبار اإلنسان مع وجوده هو تاريخ التاريخ؟ بمعنى هل من الضروري أن نقرن 
الوجود من وجهة نظر تأريخية لنشير به لإلنسان كونه صانع وخالق متطور يبحث عن 

، أظن أن هذا )البقاء والتطور متعلقا بحلمه القديم أن يعود للجنة التي فارقها مرغما عنه
ميثولوجيا وال يتعلق بفكرتنا عما زودتنا به المعرفة الدينية، السؤال ليس من باب ال

فاإلنسان كائن حالم ومن بين أحالمه كانت فكرة الجنة السابقة والنعيم الذي ال يزول، نعم 
حتى أكثر الملحدين تطرفا في هذا الجانب يسعى ألن يجد نفسه يوما في جنة بشكل ما أو 

بته في الخالص من سجن الوجود المطوق به ال بصورة مثالية ليعبر فيها عن تمام رغ
إراديا، الجنة إذا واحدة من حاجات الوعي بالوجود لكنها ما زالت مشروع أستجابة من 

جرد خالل تراكم الفعل المؤسس لها وسينالها بالتأكيد سواء أكانت فعال هناك جنة أو م
   تصور ذهني حاكه فعل األنا

  
  
  
  
  
  
  
   



 

  
11 – The Leftist Writer::  Issue No. 62 :: October  2021 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  النطباق اسم الفيلم الهوليودي " اهروبا كبير"سواء أسميناها

الشهير عليها، أو تحررا ذاتيا، وبصرف النظر عن المآل النهائي 
تابة هذه كللعملية بعد األنباء عن إعادة اعتقال أربعة حتى لحظة 

السطور، تبقى لمأثرة األسرى الستة عالمات فارقة في تاريخ 
لعسكرية النضال الوطني الفلسطيني، كما في تاريخ اإلخفاقات ا

  وفوق ذلك فإن مجموعة من الدالالت. واالستخبارية اإلسرائيلية
 السياسية واألمنية، المادية والمعنوية، تحتشد وتتكثف في هذه 
العملية الباهرة لتكسبها أبعادا تتجاوز المعاني المباشرة لفرار ستة 

 .سجناء من محبسهم
 

ّفي المعنى المجرد القريب، تمثل العملية تفوقا لإل رادة اإلنسانية، وانتصار التوق الفطري ُ
للحرية على كل أدوات القمع والقيود واالستخبارات وأدوات التنصت، والزنازين، 
واألصفاد والبنادق والجدران العالية، والمجسات الحساسة، والكالب البوليسية 

اد والطائرات المسيرة، وكل ما ابتكرته تكنولوجيا االستبداد من وسائل الحتجاز أجس
فإرادة الحرية هي التي سهرت الليالي الطوال، وحفرت . البشر وأرواحهم وأحالمهم

باإلبرة أو بالملعقة أو بقلم رصاص، وخططت ونفذت ودرست خصمها بذكاء فعرفت 
ّمكامن ضعفه، وتكتمت على سرها الدفين المقدس، وقدمت أرفع قيم التعاون وأنبل معاني  ّ

ان لكل هذه العوامل، مشفوعة بقليل من الحظ أن تقود ّاألخوة والصبر وطول النفس، فك
النتصار ذهن األسير المتقد وحرارة إيمانه بقضيته، على بالدة الفوالذ وروتين الشرطة 

 .واإلدارة، وكسل السجان الذي يؤدي عمله كوظيفة مملة
 

 أما في المعنى الرمزي للعملية فإن األوساط الصهيونية، تصور األمر كأنه جناية او
ُجنحة، سلوك طبيعي يمثل امتدادا لعقلية إجرامية جبل عليها هؤالء األسرى، ويبدو أن 
ّهذه العقليات غير قادرة على اكتشاف أو توقع أن الحرية قيمة أصيلة تولد مع البشر حين 
تلدهم أمهاتهم احرارا، وتنمو مع الوعي والتجربة لتسمو إلى أعلى مراتب األخالق، وفي 

نية هي اندغام وذوبان قيمة الحرية الفردية بحرية الوطن والشعب، الحالة الفلسطي
وبالتالي فإن الحرية هي القيمة العليا لدى هؤالء األسرى، وهي إن لم تتح لهم ولشعبهم 

  .فإنهم سيناضلون من أجل انتزاعها حتى لو كلفهم ذلك حياتهم
 

لى الصراع الفلسطيني وفي التأثيرات األمنية والسياسية، وتداعياتها بعيدة المدى ع
اإلسرائيلي، يتوقع أغلب المراقبين أن تكون للعملية نتائج مركبة، فاألوساط األمنية 
والعسكرية واالستخبارية اإلسرائيلية وجدت نفسها في زاوية حرجة سواء أمام جمهورها 

لذين المتعصب والمتعطش للقمع والشدة تجاه الفلسطينيين، أو بالنسبة للفلسطينيين أنفسهم ا
يراد لهم التسليم بهزيمتهم وضعفهم وقلة حيلتهم، وباتالي القبول بالمصير الذي ترسمه 

التي -ولذك من المتوقع أن تعمد دولة االحتالل . لهم إسرائيل باإلذعان لشروط االحتالل
 إلى التنكيل -تتصرف بمنطق الثأر واالنتقام الجماعي ال بمنطق دولة القانون والمؤسسات

وال، واتخاذ إجراءات عقابية جماعية ضد العائالت والبلدات التي خرج منها باألسرى أ
األسرى الستة وضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، وقد بدأ تنفيذ هذه اإلجراءات عمليا في 
قرى وبلدات محافظة جنين، وضد األسرى بشكل عام وخاصة أسرى حركة الجهاد 

 .اإلسالمي
 

الجانب األمني، وحسنا فعل بعض قادة فتح والمتحدثين وليس الجانب السياسي ببعيد عن 
باسمها، وبعض مسؤولي السلطة حين أكدوا بشكل ال يقبل الجدل، أن هروب األسرى 
عملية مشروعة وتمثل تجسيدا لحقهم في الحرية، وأن تسليمهم في حال وصولهم الضفة 

رية وشبه هو خيار غير وارد على اإلطالق، وزادت الفصائل والتشكيالت العسك
العسكرية بأن أعلنت حالة االستنفار، بحيث زادت احتماالت إعادة احتالل الضفة بكل ما 

 .ينطوي عليه ذلك من مخاطر وتصعيد غير مسبوق
 

 غانتس في امتحان عسير، مع أن - البيد-وعلى الجانب اآلخر تبدو حكومة بينيت
د حكومة نتنياهو، إال أن التخطيط للعملية والشروع بتنفيذها بدأ على األرجح في عه

مسؤولية الرد عليها ومعالجة كل الثغرات األمنية والسياسية هي من مسؤولية هذه 
ّالحكومة الضعيفة الهشة التي قد تتعرض لالنهيار عند أول مطب جدي، فهي مطالبة من 
البيت األبيض بالقيام بخطوات للتخفيف من معاناة الفلسطينيين ومعاودة االتصال 

، لكن جمهورها العنصري اليميني المتشدد، والمعارضة التي تتربص بها تضغط بالسلطة
عليها التخاذ إجراءات قاسية وفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين، وكال الخيارين 

 .لن يكون سهال بل ستكون له تداعيات عكسية
 

عملية تحرر األسرى الستة رفعت الروح المعنوية الفلسطينية، وعززت خيارات 
المقاومة والمبادرة إلى انتزاع الحرية بوسائل غير المفاوضات واستجداء األطراف 
الدولية والوسطاء، للتدخل من أجل اإلفراج عن األسرى الذين مضى على اعتقال 
العشرات منهم أكثر من ربع قرن، أي انهم عايشوا مسيرة التسوية منذ انطالقتها ولم يلح 

وعلى امتداد هذه . فق الذي حفروه بأدواتهم البسيطةلهم أي ضوء في أي نفق، سوى الن
المرحلة الطويلة رفضت دولة االحتالل اإلقرار بأن حل ملف األسرى هو متطلب 

ّبل على العكس، أصرت على التعامل مع الملف . إجباري ألية عملية تسوية جدية
عمدت لشن بوصفه أداة ضغط وابتزاز للفلسطينيين النتزاع تنازالت سياسية منهم، بل 

وبعد . ّاعتقاالت جماعية لتكريس هذه المعادلة التي تشف عن عقلية استعالئية وعنصرية
أنباء القبض على اربعة أسرى عادت الروح المعنوية لتنتكس من جديد، وانتشرت 
مالحظات وانطباعات سلبية تتهم الذات والشعب بأسره بالتقصير واإلخفاق والتخاذل، 

االحتالل لتكرس ما يريد االحتالل ترويجه عن نفسه وعن قوته وتعيد ترديد ما يريده 
 .واستحالة هزيمته

 
أخيرا ثمة في صفوفنا من تستهويه نظرية المؤامرة، ويروق له تصديق وترويج حكاية 
ّالمسرحية المفبركة التي تهدف لتمرير مؤامرة ما، تماما حين روج امثال هؤالء الناس 

ا، ولعلهم لم يصدقوا خبر الجائحة إال حين أصابتهم أو نظريات مشابهة عن جائحة كورون
ّمست قريبين منهم، أو الذين فبركوا مراسيم وقرارات رئاسية مكشوفة ومفضوح 
تزويرها، تدعو لمساعدة المحتلين في القبض على األسرى وتسليمهم، القاسم المشترك 

 القابل للنقاش، مقابل لدى هؤالء هو التسليم بسطوة اإلسرائيليين وتفوقهم المطلق وغير
اإلبداع اإلنساني الذي تصنعه : ضعفنا ودونيتنا التي ال شفاء منها، لهؤالء واولئك نقول

اإلرادة ال حدود له، أما القوة الغاشمة وهيمنة الحديد والفوالذ وأشباه الموصالت 
نتائج واألسوار العالية فلها حدود يمكن اختراقها من البشر الذين صنعوها، ومهما كانت 

 في تاريخ المجد على طريق عملية األبطال الستة فسوف تخلد كصفحة ناصعة
 الحرية
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 عد المرسوم الرئاسي الصادر في منتصف شهر كانون ُي
يناير الماضي، أولى الخطوات العملية إلجراء انتخابات /الثاني

عامة تبدأ بإجراء انتخابات المجلس التسريعي لجهاز السلطة 
ًبعيدا عن مدى جدية وإمكانية . مايو القادم/ أيار22الفلسطينية في 

لفلسطينية الثالثة، التي تأخرت أو إجراء االنتخابات التشريعية ا
ّأخرت لمدة أكثر من عشر سنوات، فإن على قوى اليسار  ُ

هل هو مجرد البقاء : االستعداد لتلك االنتخابات وان تحدد ما تريد
ا الصغير نسبيا، لتكون قوة ثالثة مؤثرة أم العمل، رغم حجمه

  .وفاعلة في النظام السياسي الفلسطيني
 

ناقشة خيارات اليسار الراهنة في التعامل مع قضية االنتخابات تهدف هذه الورقة لم
أن تخوض قوى اليسار االنتخابات : تغطي الورقة ثالثة خيارات هي. التشريعية

التشريعية المقبلة ضمن قائمة وطنية مشتركة لمكونات منظمة التحرير الفلسطينية مع أو 
ستقوم . وائم يسارية منفردةبدون حركة حماس، أو ضمن قائمة يسارية موحدة، أو بق

وتنتهي بتقديم اقتراح . الورقة بإبراز بعض إيجابيات وسلبيات الخيارات المذكورة
  .استنهاض شمولي ووحدوي لقوى اليسار الفلسطيني

  
 
  

مايو القادم، فستكون االنتخابات /إذا تم اجراء انتخابات تشريعية جديدة في شهر أيار
 1996تأسيس جهاز السلطة الفلسطينية، بعد انتخابات ً عاما من 27الثالثة خالل 

ستجري هذه االنتخابات حسب نظام مختلف عن االنتخابات السابقة وهو نظام . 2006و

للمركز ) 77(تشير نتائج استطالع الرأي العام رقم ). القوائم(التميل النسبي الكامل 
ابات تشريعية جديدة الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، إلى أنه لو جرت انتخ

يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤالء % 61بمشاركة كافة القوى السياسية، فإن 
، وفتح على %34المشاركين تحصل قائمة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس على 

 مجتمعة 2006ئم األخرى التي شاركت في انتخابات عام ، وتحصل كافة القوا38%
ُوفي التفاصيل، يالحظ . أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت% 20 نسبة من ، وتقول%8على 

من الكتل التي اجتازت نسبة الحسم في ) جبهات/ أحزاب4منها كتلتان تمثل ( كتل 3أن 
ُ، يالحظ أنها لن تستطيع اجتياز نسبة الحسم لو 2006انتخابات المجلس التشريعي عام 

وتحول النظام االنتخابي % 3-+/بة الخطأ جرت انتخابات تشريعية اليوم مع مراعاة نس
بأنها لن تشارك في % 39في المقابل، قالت نسبة من . لنظام التمثيل النسبي الكامل

  .االنتخابات
 

ُكما يستدل من نتائج االستطالع المذكور، فإن أحزاب وجبهات ما يسمى  اليسار "ُ
 االنتخابات قد تخسر نصف مقاعدها التي حصلت عليها مجتمعة في" الفلسطيني

هذه الخسارة . ً مقعدا132 مقاعد فقط من أصل 9 وقد كانت 2006التشريعية عام 
المتوقعة ناتجة عن فشل تلك األحزاب والجبهات بالوفاء لمبادئها وبرامجها وقواعدها 

ّوبالرغم تنبهها إلى ذلك ومحاولتها تشكيل جسم يعبرعن الحد األدنى من . الجماهيرية
 2018سبتمبر /ما بين أيلول" التجمع الوطني الديمقراطي" ثالثة مثل وحدتها لتشكيل قوة

، إال أن حسابات المصالح الضيقة خاصة لقيادات تلك 2019يناير /وكانون الثاني
األحزاب والجبهات جعلتها تخسر فرصة أخرى لحمايتها من االندثار والخروج من 

 2006في انتخابات عام " يلالبد"كما أن تجربة قائمة . المشهد السياسي الفلسطيني
والمكونة من ائتالف الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا، لم تكن تجربة ناجحة من 
ًحيث إقناع الجماهير بالتصويت لها ألنه كان ائتالفا مؤقتا ينتهي مع إعالن النتائج، حيث  ً

  .حصلت على مقعدان فقط في تلك االنتخابات
 

الفتحاوي يعبر عن عمق -تقارب واالتفاق الحمساويعلى قوى اليسار أن تدرك بأن ال
األزمة التي وصلت اليها الحركتان في قطاع غزة والضفة الغربية اللتين تحكمهما 
الحركتان بحكم األمر الواقع، وال يعبر عن الوحدة المزعومة لمواجهة التحديات التي 

وى جديدة لتقدم نفسها يواجهها الفلسطينيون، وهذه ربما تكون فرصة للقوى الثالثة أو ق
ٌفعمق أزمة حركة حماس يمكن التدليل عليه بموافقتها على مشروع حركة . ًبديال لهما

 في الوقت الذي أصبحت فيه كثير 1967فتح القائم على حل الدولة الفلسطينية على حدود 
َمن قيادات حركة فتح ذاتها ترى بأن هذا الحل قد بات مستحيال بل وقد شبع موتا، كذل ك ً

تراجع شعار مقاومتها المسلحة وحصرها من كونها استراتيجية إلى مجرد تكتيك، وهذا 
ًبدى واضحا منذ دعمها ومن ثم تحكمها بمسيرات العودة التي بدأت في شهر آذار 

 2014، وكذلك حقيقة أن آخر مواجهة مسلحة حقيقية مع اسرائيل كانت في عام 2018
بين حركة الجهاد االسالمي حول ضبط وتوقيت ًعوضا عن الخالفات الواضحة بينها و

  .استخدام السالح
 

ًفي المقابل، تبدو أزمة حركة فتح أكثر عمقا وتعقيدا وعلى وشك التشظي بعد فشلها  ً
المدوي على مدار أكثر من ربع قرن في تحقيق برنامجها القائم على حل الدولتين، 

مشروع الدولة، أما شعارات التدويل وفشلها كذلك في بناء مؤسسات قابلة ألن تكون نواة ل
-وتغيير وظيفة السلطة لم تسقط فحسب، بل جاءت بنتائج معاكسة ليأتي التطبيع العربي

اإلسرائيلي ويضع فتح وسلطتها في زاوية المناورة المحدودة والرضوخ أو الثورة التي 
 . ُلم تعد مؤهلة لها

 
فصائل منظمة التحرير باإلضافة أما استراتيجية المقاومة الشعبية التي تبنتها كافة 

سبتمبر / أيلول3بتاريخ " األمناء العامين"لحركتي حماس والجهاد االسالمي في اجتماع 
. االسرائيلي- الذي عقد، كما قيل، للتصدي لصفقة القرن وموجة التطبيع العربي2020

البيان لقد مضى أكثر من ستة شهور على بيان قيادة المقاومة الشعبية األول دون صدور 
ًالثاني، وهذا دليل بأن هناك عجزا في توصيف المرحلة والبرنامج واألدوات المناسبة لها 
ًونتيجة لهذا العجز لم يلقى البيان األول ودعوات كافة الفصائل لتفعيل المقاومة الشعبية 

  . أي تجاوب من الجمهور
  

بحوث السياسية وهنا البد من اإلشارة إلى أنه حسب استطالعات المركز الفلسطيني لل
والمسحية، فإن برنامج الحل القائم على حل الدولتين قد تراجع تأييد الفلسطينيين له من 

ًيرون أنه لم يعد حال عمليا % 62، بل أن 2020فقط في % 39 إلى 2011عام % 55 ً ُ
بالرغم من تأييد كل األحزاب والحركات . بسبب التوسع االستيطاني االسرائيلي

في المقابل، ). ما فيها حركة حماس وعدم معارضة الجهاد اإلسالميب(الفلسطينية له 
ارتفع تأييد حل الدولة الواحدة في فلسطين التاريخية بحقوق متساوية لكل مواطنيها من 

 بالرغم من عدم تبني أي حزب أو حركة 2020في % 37 إلى 2011عام % 27
  .فلسطينية لهذا الحل

 
 

 

 
 

 فلسطين
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القائمة على المحاصصة والمصالح الحزبية، والتي نسيت الفتحاوية -إن الثنائية الحمساوية
أو تناست أنها حركات تحرر وطني، ليست ثنائية حقيقية قائمة على قناعة الجماهير 

الفلسطينيون اليوم متعطشون . بهما، ولكنها ستبقى كذلك باستمرار غياب قوة ثالثة حقيقية
  خاطبة عقولهم وتقديم رؤىاتهم وآمالهم بمــــاض طاقــلحزب أو حركة قادرة على استنه

  . وبرامج ثورية وواقعية
  
  
 

ُحسب نتائج االستطالع المذكور أعاله، وبعد جمع نسبة الذين لن يشاركوا في االنتخابات 
الذين قالوا % 61من نسبة %20(َونسبة الذين لم يقرروا بعد لمن سيصوتون %) 39(

  .ُمن مجمل الفلسطينيين الذين يحق لهم االنتخاب% 51نسبتهم تكون ) بأنهم سيشاركون
  

عن العدول عن % 39 إذن، هناك فرصة حقيقية لحزب أو تيار أو حركة جديدة إلقناع 
ُقرارهم بعدم المشاركة حيث يعتقد أن السبب الرئيسي في عدم رغبة المشاركة لدى نسبة 

ًموجودة، وربما أيضا لعدم كبيرة من هؤالء هو عدم ثقتهم باألحزاب والحركات ال
من الذين قالوا بأنهم سيشاركون في % 20وكذلك هناك فرصة إلقناع . قناعتهم ببرامجها

من مجمل من يحق لهم % 12(االنتخابات ولكنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون 
ً، وحتى هناك فرصة للتنافس أيضا على أصوات الذين قرروا لمن سيعطون )االنتخاب

ما كان الحزب أو الحركة الجديدة قادرة على تقديم برنامج جديد ومختلف أصواتهم إذا 
وربما ثوري من حيث البرنامج واألدوات، وبذلك قد تصل نسبة الذين يمكن العمل على 

بكلمات . ُمن مجمل الفلسطينيين الذين يحق لهم االنتخاب% 50اقناعهم إلى أكثر من 
ُفقط من مجمل الفلسطينيين الذين % 25اع أخرى، إذا استطاع حزب أو حركة جديدة إقن

يحق لهم االنتخاب، سيتفوق هذا الحزب على حركتي فتح وحماس ويكون القوة األولى 
  .في المجلس التشريعي

 
أمام اليسار الفلسطيني خيارات ثالثة تتراوح بين خيار بقاءه الرمزي في النظام السياسي 

 خيار احتمال دور مؤثر محدود ومشروط كما في خيار القائمة الوطنية المشتركة، إلى
ًوأخيرا خيار . بعدم تحالف حركتي فتح وحماس كما في خيار القائمة اليسارية الموحدة

ًيخاطر به اليسار بزيادة ضعفه وربما يغيبه عن المشهد السياسي تماما كما في خيار  ُ
  :القوائم اليسارية المنفردة

 
  
 

 إلى مخرجات الحوار بين حركتي حماس وفتح بشكل خاص والفصائلي بشكل باإلشارة
. فبراير الماضي/عام، الذي كان آخرها في القاهرة في الثامن والتاسع من شهر شباط

يبدو أن فكرة خوض االنتخابات التشريعية المقبلة بقائمة مشتركة تضم حماس وفتح 
بل الهيئات الرسمية لحركتا فتح ُوباقي فصائل منظمة التحرير، تدرس بجدية من ق

  .وحماس
 

ربما تريد فتح من خالل هذه القائمة المشتركة محاولة حماية الحركة من التشظي شبه 
المؤكد في صفوفها بمحاصرة قياديين بارزين فيها بحيث ال يقوموا بتشكيل قوائم خارج 

عام الفلسطيني للمركز تشير نتائج استطالع لرأي ال). قائمة الرئيس(القائمة الرسمية لفتح 
ديسمبر الماضي، بأنه إذا /الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شهر كانون األول

ما قام القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي بتشكيل قائمة خارج القائمة الرسمية لفتح، 
للقائمة الرسمية لفتح، وكذلك إذا % 19من األصوات مقابل % 25ستحصل قائمته على 

ام القيادي دمحم دحالن بتشكيل قائمة خارج القائمة الرسمية لفتح، تحصل قائمته على ما ق
وفي الحالتين، ستخسر قائمة فتح . للقائمة الرسمية لفتح% 27من االصوات مقابل % 7
. من األصوات% 33مقابل قائمة حركة حماس التي ستحصل على حوالي " الرسمية"

سم السلطة والمحاصصة، فلم تكن وفية لألصوات أما حماس، فقد تكون خضعت لفكرة تقا
ربما ترى حماس في القائمة . التي منحتها األغلبية في االنتخابات التشريعية الماضية

المشتركة فرصة لبداية انضمامها وتمثيلها الفاعل في مؤسسات منظمة التحرير وفرصة 
دولي بها، الذي للتخلص من أعباء الحكم في غزة، وكذلك فرصة العتراف المجتمع ال

  .2006قاطع الحكومة التي شكلتها بعد فوزها بأغلبية المجلس التشريعي عام 
 

الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، المبادرة الوطنية، حزب الشعب (أما قوى اليسار 
طوق نجاة " القائمة المشتركة"، فيبدو أنها عاجزة وترى في ) فدا-واالتحاد الديمقراطي

زي لها كما هو حالها اآلن في المشهد السياسي، بعد الفشل المتراكم ألدائها للبقاء الرم
وستخاطر بعدم حصولها على نسبة . وانفضاض معظم كوادرها وقواعدها الشعبية عنها

الحسم وبالتالي خروجها من المشهد السياسي إن خاضت االنتخابات التشريعية المقبلة 
فلسطيني الحفاظ على وجودها الرمزي الحالي إذا أرادت قوى اليسار ال. بشكل منفرد

عليها االنضمام إلى القائمة المشتركة مع . واالستغناء عن طموح القوة البديلة أو المؤثرة

أو االنضمام إلى قائمة مشتركة . حركتي فتح وحماس إن تم التوافق على مثل هذه القائمة
  .مع فتح وكل فصائل منظمة التحرير

 
ار بأنه األسهل لتسويقه بأنه خيار وحدوي تطلبه المرحلة، ليبقي من ايجابيات هذا الخي

. قوى اليسار في المشهد السياسي واعطائها فرصة زمنية لمحاولة إصالح أوضاعها
كذلك من المتوقع أن تساهم حركتا فتح وحماس بالجزء األكبر من تكلفة الحملة الدعائية 

وى اليسار من تكاليف مالية هي بأمس االنتخابية لهذه القائمة وبالتالي سيعفي ذلك ق
ولكن، من سلبيات هذا الخيار بأنه يبقيها قوى غير مؤثرة وتابعة لسطوة . الحاجة لها

الحزبين الكبيرين حيث من غير المتوقع أن توافق حركتا حماس وفتح بإعطاء هذه القوى 
ًلي أيضا وبالتا. 2006أكثر مما أحرزته مجتمعة في انتخابات ) عدد مقاعد(حجما ً 

ًحضورها وتأثيرها في حكومة الوحدة الوطنية المرجحة بعد االنتخابات سيكون محدودا، 
فتوافق حركتي حماس وفتح، ربما سيلغي حاجة فتح الستخدام هذه الفصائل مثل إعطاء 

كذلك يحرم هذا الخيار قوى . كل من تلك القوى حقيبة وزارية كما كان يجري في السابق
  .في برامجها) إن وجد (اليسار من التميز

 
  
 

يوجد فرصة كبيرة للقوى الثالثة الموجودة أو لقوى جديدة خاصة إذا كانت قائمة على 
وهذه دعوة إلى كل شباب وشابات . قيادة شابة جديدة لم تتلطخ بفساد السلطة واألحزاب

الذين بفئتهم (ل عام اليسار الفلسطيني بشكل خاص وكافة شباب وشابات فلسطين بشك
من مجمل أصحاب حق % 60 سنة تزيد نسبتهم عن أكثر من 39-18العمرية بين 

التصويت وأن أكثر من نصف الناخبين سيكونون من الناخبين الذين يحق لهم التصويت 
بأن يثقوا بأنفسهم وعدم التردد )  سنة32-18ألول مرة في حياتهم وهم من الفئة العمرية 

برامج تحررية نضالية جديدة تخاطب عقول الجماهير ليس على من تقديم رؤى و
ِاالستسالمية أو العسكرية المدمرة، بل على طريقة اإليمان بأن " البراغماتية"الطريقة 

  .ُإرادة ووحدة الجماهير الملتحمة والتي تثق بقيادتها قادرة على صنع المعجزات
 

ل بأي عذر الستمرار وجود هذا الكم ُعلى قوى اليسار أن تدرك بأن جمهورها لم يعد يقب
خاصة أن أسباب الفشل الرئيسية لكل . من األحزاب والجبهات اليسارية غير الفاعلة

محاوالت جهود توحيد قوى اليسار، يرجعها الكثيرين ألسباب ومصالح خاصة بقيادات 
  .ةوكذلك ال يوجد سبب برامجي أو أيديولوجي يعيق هذه الوحد. تلك األحزاب والجبهات

 
من ايجابيات خيار تشكيل قائمة يسارية موحدة بأنه قد يسترجع بعض الثقة المفقودة في 

وقد جرت على هذا الخيار حوارات عدة إلنجازه، . أحزاب وجبهات اليسار الفلسطيني
قبل انتهاء فترة الترشح (وبالتالي يمكن البناء عليها ليسهل الوصول له في زمن قصير 

كذلك، هذا الخيار يضاعف من فرص حصول هذه القائمة على عدد ).  آذار القادم31في 
مقاعد يؤهلها لبناء تحالف مع فتح أو حماس إذا ما خاضتا الحركتان االنتخابات بشكل 

ولكن من سلبيات هذا . منفصل ولم تحصل أي منهما على أغلبية في المجلس التشريعي
 االنتخابات سيبقي هذه القوى الخيار بأنه إذا تحالفت حركتا حماس وفتح قبل أو بعد

، لن ترقى 2006فلو ضاعفت هذه القوى من عدد مقاعدها مقارنة بانتخابات . ضعيفة
ُلمستوى القوة المؤثرة خاصة إذا لم تحسن قراءة الوضع الراهن وتقديم برامج تتجاوز 

ن أسباب الفشل في تحقيق برامجها، وكذلك إذا لم تأتي بوجوه جديدة في قائمتها، وسيكو
من األفضل التحالف مع قوى اجتماعية وشخصيات مستقلة قريبة من اليسار ولها 

من أجل الوطن والعدالة والديمقراطية، الذي أعلن عن " وعد"حضور مثل حراك 
 في مدينة رام هللا، وقد أعلن الحراك بأنه 27/2/2021تشكيله في مؤتمر صحفي بتاريخ 

راها قريبة من القضايا والمبادئ التي يتبناها ً، بل سيدعم كتال ي"كتلة انتخابية"ليس 
ومن الواضح أن معظم المبادرين لتأسيس هذا الحراك هم من أعضاء وكوادر . الحراك

ُوبالحديث عن الحركات االجتماعية، ال بد أن نستذكر بعد الحركات . ذات خلفيات يسارية
 المشهد بشكل صحيح، اليسارية عن هموم وحاجات المواطنين، وبالتالي العجز عن قراءة

 2018/2019في عامي " قانون الضمان االجتماعي"نستذكر الحراك الشعبي إلسقاط 
الذي كان أحد أهم أساب االطاحة بالحكومة السابقة، فقد أيدت أو لم تعارض معظم قوى 
اليسار القانون المذكور، بل إن القيادة دفعت بقيادات يسارية إلى الواجهة للدفاع عن 

ُضمان االجتماعي ومحاولة اقناع الجماهير به وعدم معارضته، قبل أن يجبر قانون ال
  .الحراك الرئيس التراجع عن مرسوم القانون ووقف تنفيذه

 
  
 

في حال فشل التوصل إلى الخيارات السابقة، وباإلشارة إلى عدم حدوث تغيير في معظم 
، قد تختار قوى اليسار خوض 2006منذ انتخابات أو كل صانعي القرار في قوى اليسار 

في انتخابات " البديل"االنتخابات القادمة بقوائم منفردة أو ائتالفات شبيهة بائتالف قائمة 
  من ايجابيات هذا الخيار يتيح لقوى اليسار الفرصة لتقديم برامج ورؤى خاصة. 2006
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 اريــاليس

كذلك يتيح لها هامش حرية . قة بها دون الحاجة للمساومة عليها كما في الخيارات الساب
فقد تحصل واحدة أو أكثر من هذه القوى . ومناورة أكبر الئتالفات محتملة بعد االنتخابات

على عدد مقاعد يجبر حركتا فتح أو حماس لالئتالف معها حيث من غير المرجح بأن 
ت أما من سلبيا. تحصل أي من الحركتين على أغلبية تمكنها من تشكيل حكومة لوحدها

هذا الخيار بأن بعض القوى ستخاطر بعدم حصولها على نسبة الحسم وبالتالي مضاعفة 
التي ربما تعتقد بأنها ما زالت تحتفظ " الجبهة الشعبية"ضعفها وربما التالشي، باستثناء 

ًبحضور وقاعدة شعبية تمكنها من تجاوز نسبة الحسم، ولكنه لن يكون كافيا لجعلها قوة 
حمالت الدعائية االنتخابية المنفردة لكل قائمة ستضاعف وتستنزف كذلك إن ال. مؤثرة

الموارد المالية لتلك القوى التي هي بأمس الحاجة لها، وهذا سيكون ثمن خضوع قوى 
اليسار وعدم الدفاع عن حقها غير المشروط في حصتها المالية من الصندوق القومي، 

وربما . زازها في أكثر من مناسبةوالسماح لحركة فتح ورئيسها باالستفراد بها وابت
  .سيقود تلك القوى للمساومة على مبادئها بعد النتخابات

  
 
 

لتكون قوة ثالثة فعالة فإن قوى اليسار مطالبة اليوم بأن تضاعف جهودها ليس فقط 
ُللحفاظ على ما يبقيها في المشهد السياسي الفلسطيني كما في الخياران األول والثاني، بل 

على أحزاب . ًهم في تحديد التوجه الفلسطيني القادم داخليا وفي العالقة مع إسرائيللتس
اليسار وجبهات القوى الثالثة في منظمة التحرير أو حركات جديدة، إن كانت تريد بأن 

" المشروع الوطني"تكون قوة بديلة أو قوة ثالثة مؤثرة، مراجعة ودراسة أسباب أزمة 
كذلك على أحزاب وجبهات القوى . حرير وبرنامجها التحرريوواقع ومستقبل منظمة الت

سابقة الذكر وإعادة النظر في ) الشعارات(الثالثة دراسة أسباب فشل االستراتيجيات 
ًقراءة وتوصيف الوضع الراهن لتكون قادرة على تقديم برنامج وأدوات حقيقيه بعيدا عن 

. الراهن وكيفية التعامل معهاوهذا يتطلب إعادة النظر في ركائز الوضع . الشعارات
ًفمثال، تصف الكثير من قيادات هذه األحزاب والجبهات الوضع القائم بين النهر والبحر 

، وهذا صحيح، ولكن كيف "نظام أبارتهايد“بأنه واقع دولة واحدة تحكمه اسرائيل ب 
وهنا ! ؟يمكن تسويق هذا الواقع للعالم إلنهائه باستمرار وجود جهاز السلطة الفلسطينية

يرى في استمرار وجود %) 55(البد من التذكير من أن غالبية الجمهور الفلسطيني 
  .ًالسلطة الفلسطينية عبئا عليه وعلى قضيته

 
على قوى اليسار إن أرادت بأن تكون قوة بديلة أو قوة ثالثة مؤثرة، أن تقوم بتغيير 

 أن تقوم بخطوات عملية عليها. ُدراماتيكي يعيد ثقة كوادرها وقواعدها الشعبية بها
حزب من قوى اليسار بانتخاب أو اختيار لجنة للوحدة /وسريعة مثل أن تقوم كل جبهة

حزب ألن هذه الهيئات أثبتت أنها جزء /واالنتخابات من خارج الهيئات القيادية لكل جبهة
إن الجمهور متلهف لرؤية وجوه جديدة . ًمن المشكلة وال يمكن أن تكون جزءا من الحل

يمكن أن يكون كل أعضاء هذه اللجان مرشحين لالنتخابات التشريعية المقبلة في . شابةو
على هذه اللجان أن تختلي بنفسها لعدة أيام لتنتخب لجنة قيادية من . قائمة يسارية موحدة

على أن يكون ممثل واحد على األقل ) تسمى اللجنة العليا للوحدة(ً عضوا 21بينها من 
، لتقوم )1%+50(حسم هذه اللجنة قراراتها باألغلبية المطلقة جبهة وت/من كل حزب

بإعداد البرنامج االنتخابي وكل ما يتعلق بالحملة االنتخابية وتكون قراراتها ملزمة 
  .لألحزاب والجبهات المشاركة

 
كذلك ).  آذار القادم31قبل انتهاء فترة الترشح في (من سلبيات هذا االقتراح ضيق الوقت 

 إرادة حقيقية لدى قيادات القوى المستهدفة للتنازل عن االمتيازات التي تحظى قد ال توجد
في المقابل، من ايجابيات هذا االقتراح أنه قد يكون . او حظيت بها وتسعى للتمسك بها

ًقادرا على استعادة ثقة واستنهاض طاقات كافة كوادر وقواعد قوى اليسار، بل ويكون 
. ًقطاب فئات عريضة من مجمل المجتمع كما ذكر سابقاانطالقة جديدة قادرة على است

ُيضاعف العمل بهذا االقتراح من احتمال حسن قراءة الوضع الراهن وتقديم برامج 
إذا حصل ذلك، . ًالمذكورة سابقا) الشعارات(تتجاوز أسباب الفشل لالستراتيجيات 

كانت ياسي سواء سيكون لقوى اليسار بواقعها الجديد حضور قوي ومؤثر في النظام الس
   جزء من الحكومة أو المعارضة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  في العصر الجاهلي هجا الشاعر طرفة بن العبد الملك عمرو
إلى عامله بالبحرين بأن يجهز عليه، فكان أن فكتب بن هند، 

والشيء نفسه . استدرجه وفصد كاحله وقتله على نحو مرعب
فعله النعمان بن المنذر مع عبيد بن األبرص، وكان مصير 

  .الشعراء السود والصعاليك الحصار والعزل والخلع
 

 أمثال أبي ذر ويحفظ التاريخ كذلك أسماء خالدة ممن قالوا قولة الحق بوجه العسف من
الغفاري وعروة بن ورد والشنفري ومالك بن الريب وأبو األسود الدؤلي وابن حزم 
األندلسي وسواهم، وكان نصيب الكثير من الفالسفة وأهل الفكر التشريد والسجن والقتل 

  .ًغيلة وظلما، كما حدث مع غيالن الدمشقي والحالج والسهروردي وغيرهم
 

 الدكتور طه حسين وهوجم، وسواه واجه الكثير العديد من وفي التاريخ الحديث اضطهد
  .أشكال المضايقة والتشهير، ال بل والقتل

 
لكن تاريخنا عرف كذلك لحظات من االزدهار والتقدم في المعارف وفي الفلسفة 

. واإلبداع، تلك اللحظات التي أدرك فيها أولو األمر أن الحرية هي مناخ اإلبداع والعلم
ّخ أن الخليفة المأمون قرب إليه الكثير من الجدليين والنظار وأهل المعرفة وينقل التاري

والفقه، وكان يجادلهم بنفسه، وأنتجت تلك اللحظة الذهبية الثراء الفكري في الحضارة 
العربية، لتستفيد منه أوروبا لصنع نهضتها، بعد أن دخل عالمنا العربي اإلسالمي بياته 

  .الطويل
 

األغبر هذا، وفي " الداعشي"عن العالقة بين الفكر والحرية في زمننا نقول هذا الكالم 
وقت تشتد فيه وطأة القيود على حرية التفكير والمعتقد، وتتعدد فيه مصادر السلطات التي 

  .تصادر هذه الحرية
 

في السابق كان الحاكم هو من يعاقب المفكر أو المبدع إذا ما اختلف معه، أما اليوم فإن 
 واجتماعية وسياسية تمارس سلطة أشد من سلطة الحكومات، وتتوسل قوى فكرية

أساليب الضغط واالبتزاز على من يختلف معها، وتجري العودة إلى نصوص روائية 
وقصصية وإبداعية مختلفة صدرت في أزمنة قديمة أو حديثة ليجري تصيد جمل 

معاقبة أصحابها وعبارات منها وعزلها عن سياقها ضمن النسيج اإلبداعي والدعوة ل
  .بحجة خدش الحياء العام

 
من " ألف ليلة وليلة"إذا ما استمرت مثل هذه الموجات، فعلينا أن نجمع كل نسخ 

المكتبات والبيوت، وأن نفعل الشيء نفسه مع الشعر الغزلي الجميل في العهود األموية 
  .ان عبد القدوسوالعباسية واألندلسية، ونلقي في مياه النيل بروايات نجيب محفوظ وإحس

 
ًوكي ال نبلغ هذا المبلغ ما أحوجنا لصحوة العقل وصوت الحكمة وسداد الرأي، إنقاذا 

   نا وثقافتناألنفس
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  ًلكن وإن كان مستوى الثقافة العربية ضعيفا، فإنها

على كل حال تغذي جمهورها بمستواه الذهني ـالمنحط 
ضعف الماضي الحديث : ددةًجدا، وكل ذلك ألسباب متع

من عدة قرون، األنظمة الديكتاتورية، عدم مأسسة الثقافة 
والمعرفة بصفة جدية، قلة اإلطالل على العالم الخارجي 
إال باإلكبار بدون معرفة، انعدام طبقة من الميسورين 
الشغوفين باألثر الثقافي، جهل الحكام أنفسهم، ووراء ذلك 

 .) هشام جعيط(ألف سبب 

تجاوزنا المقولة الماركسية بأن في كل أمة معاصرة إذا 
أمتين، وفي كل ثقافة وطنية ثقافتين وطنيتين، هناك ثقافة 
ِالطبقة المضطهدة وثقافة الطبقة المضطهدة، فإن هناك  َ
ًأيضا في كل أمة ثقافتين أخريين، هناك ثقافة األصالة 

ثة وثقافة الحدا) التراث، القديم، التقليد، الماضي، النقل(
، ورغم أن )المعاصرة، الجديد، الحاضر، العقل والعلم(

مهدي عامل يعتبر أن أزمة المجتمعات العربية هي بسبب 
أزمة البورجوازيات العربية وليس بسبب أزمة الحضارة 
العربية، فإن التشوه الطبقي الذي نتج عن التدخل 
االستعماري في تدمير البنية االجتماعية بحيث منع 

بنية حديثة، وكذلك عمل على تدمير الطبقة تطورها إلى 
البورجوازية الوطنية لصالح طبقة بورجوازية كولونيالية 
تابعة، وقد عمدت تلك البورجوازية الكولونيالية إلى تبني 
ثقافة األصالة من أجل تأبيد سيطرتها السياسية، وعبر هذه 

  .الثقافة، وبالتبعية لالستعمار كانت تعيد إنتاج بنية التخلف

يقف خلفها (ثقافة تقليدية _  وهكذا طغت أزمة الثقافة 
طبقات ما قبل الرأسمالية وخاصة القوى اإلسالمية، على 

. طبقة عمالية ضد طبقة بورجوازية_ أزمة الطبقات 
ويمكن القول إن كل أمة من األمم تواجه هذه اإلشكالية، 
إشكالية األصالة والحداثة، في مرحلة من مراحل تطورها 

لحظة القديم الذي : ماعي، إنهما لحظتان زمنيتاناالجت
يتفكك ويصارع عبر ثقافته التقليدية من أجل استمرار 
وجوده، ولحظة الجديد الذي يولد ويصارع عبر ثقافته 

وكما هو معروف لقد . الحديثة من أجل تثبيت وجوده
كانت إشكالية النهضة العربية الحديثة هذا الصراع بين 

ية والحداثية بحيث أصبح العالم العربي الثقافتين التقليد
ثقافة عصر التنوير (يعيش على ثقافة اآلخرين الحديثة 

دون أن تهضمها معدته، كما لم تهضم معدته ) األوروبي
ًأيضا ثقافة تراث األجداد بحيث يوظفها لتنسجم مع 

العصر الحديث، وبالتالي لم ينتج ثقافة وطنية 
إنسان _ لة ودمنة ، وأصبح مثل غراب كلي)اجتماعية(

 .حديث يعيش في الزمن الماضي

ًمن المعروف تاريخيا أن ثقافة كل قوة اجتماعية تعمل 

على مواجهة ثقافة القوى االجتماعية األخرى، وخاصة 
في مرحلة تثبيت تلك القوى االجتماعية هيمنتها في 

ثقافة اإلسالم في مواجهة ثقافة المجتمع (المجتمع 
زلة في مواجهة ثقافة األشاعرة، ثقافة الجاهلي، ثقافة المعت

الطبقة البورجوازية في مواجهة الطبقة اإلقطاعية، ثقافة 
، )الطبقة العاملة في مواجهة ثقافة الطبقة البورجوازية

ًولكنها كثيرا ما ترفض أن تحكم العقل في مواجهة نفسها 

  . ًكثقافة، وهذا كثيرا ما يؤدي إلى تحجرها

 في مرحلة السيطرة تفرض وعلى كل حال فإن الثقافة
نفسها في الحقل الثقافي بالقوة ال بالفعل، بالسلطة السياسية 
ال عبر الحوار في الحقل الثقافي مع ثقافات القوى 

  ومن أسباب تهميش الثقافة العربية، . االجتماعية األخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

السلطة المستبدة التي تحتكر : حسب أكثر المفكرين العرب
سلطة مستبدة، والقوى الدينية التي  كثقافة  الثقافة وتقولبها

يهمش ) العولمة(تكفر كل ثقافة حديثة، ثم المجتمع الدولي 
الثقافات الوطنية في بلدان العالم من أجل هيمنة ثقافته 

ويالحظ أن هذه األسباب كلها . اإلمبريالية كثقافة العالم
تدور في البنية الفوقية بشكل مباشر، والبنية التحتية بشكل 

اشر، وال بد من التأكيد أن أسباب تخلف الثقافة غير مب
العربية الحديثة والمعاصرة يجب البحث عنها في البنية 
االجتماعية، الكولونيالية، في نمط اإلنتاج الكولونيالي 
الذي يعيد إنتاج التخلف االجتماعي االقتصادي، وكذلك 

ية تلك الثقافة الكولونيال. ثقافة التخلف_ إنتاج تخلف الثقافة 
التي تدعمها البورجوازية العربية الكولونيالية عبر إغالق 
المجتمع المدني في وجه القوى االجتماعية التي تسعى 
ًللتغيير الثقافي عبر مفكريها العضويين تمهيدا للتغيير 

ويمكن القول إن إشكالية الثقافة العربية في . االجتماعي
ول المشروع األ: العصر الحديث أنها تواجه مشروعين

_ عالمي ويقوم على ثقافة االستهالك وصورة اللذة الحسية
الغريزة، والمشروع الثاني يقوم على األصولية، وخاصة 
األصولية اإلسالمية التي تقوم على القضاء على جاهلية 
الزمن الحاضر واسترجاع الماضي اإلسالمي في زمن 

وكما يالحظ فإن المستقبل مغلق في وجه ثقافة . الرسول
ة حديثة، علمانية تفتح آفاق المستقبل العربي للقيام عربي

 .عصر تنوير عربي حديث ونهضة عربية حديثة

يرى سوروكين أن لألنظمة الثقافية ديناميكية خاصة بها 
فالثقافة التي تتبع . وتنبع من داخل تلك األنظمة الثقافية

الواقع االجتماعي وتنشأ عنه، تكتسب مع الوقت، حسب 
ًاللية خاصة بها بعيدا بشكل مطلق عن سوروكين، استق

الواقع االجتماعي، بحيث ال تعود تتأثر به بل تؤثر فيه، 
أي أن سوروكين ينطلق من نظرية مادية ليعود في النهاية 

لكن عالقة الثقافة بالواقع . إلى النظرية المثالية للثقافة
االجتماعي عالقة جدلية، والثقافة تتأثر بالواقع االجتماعي 

ر به حسب عالقة نسبية وليست مطلقة، ولذلك على وتؤث
أية ثقافة يجب أن تضع نفسها في موضع تساؤل بصورة 

وأن الثقافة تضع نفسها موضع التساؤل، بشكل . دائمة
رئيسي، في زمن التحوالت االجتماعية، وخاصة عندما 
تصبح الثقافة المسيطرة ال تلبي حاجة القوى االجتماعية 

ًطبعا، في المجتمع العربي، . االجتماعيالتي تريد التغيير 

هناك القوى االجتماعية العربية التقليدية المحافظة التي 
ترى أن الثقافة التي تكونت في الماضي، عصر التدوين، 
صالحة لكل عصر وزمان وال داعي لوضعها موضع 

لكن القوى االجتماعية العربية التقدمية كانت . التساؤل
مل لوضع الثقافة العربية عند كل تحول اجتماعي تع

موضع التساؤل، فقد ) الماضي(وخاصة ثقافة التراث 
وضعت الثقافة العربية موضع التساؤل في عهد المأمون، 
كما أنها وضعتها في عهد دمحم علي باشا، ثم وضعتها في 

، ثم )القومية، التقدمية(عهد أنظمة الثورة العربية 
ًثم وضعها أخيرا وضعتها بعد انهيار العالم االشتراكي، 

، وتبدو الثقافة العربية موضع "الربيع العربي"مع حراك 
تساؤل دائم بسبب االرتباط مع الثقافة العالمية المتجددة 
باستمرار، ورغم ركض الثقافة العربية خلف الثقافة 
العالمية بطابعها الديناميكي، فإن الثقافة العالمية لم تتحول 

ظلت ثقافة استهالكية بسبب إلى ثقافة عربية وطنية، بل 
البنية العربية االجتماعية الكولونيالية، وبذلك ينعكس 

السلطة (مأزق البورجوازية الكولونيالية المسيطر بالقوة 
على ثقافتها المسيطرة بالقوة هي األخرى عبر ) السياسية

 

  

 سورية
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 اريــاليس

احتكار الساحة الثقافية العربية بحيث ال تتحول الثقافة في 
ى ثقافة ديناميكية، تساهم في خلق المجتمع العربية إل

 .المجتمع العربي الحديث

األثر الكبير ) اليونان ثم أوروبا(لقد كان للعالقة مع اآلخر 
في تحول الثقافة العربية، فالمأمون أتجه إلى تراث 

_ العقل وأنتج ثقافة عقالنية _ اليونان، الفلسفة اليونانية 
روبا، فلسفة التنوير المعتزلة، والباشا دمحم علي أتجه إلى أو

العقل من أجل تحديث الدولة، ونتجت عن هذه العملية _ 
بداية تكون الثقافة العربية الحديثة مع الطهطاوي عبر 
التوفيق بين ثقافة التراث وثقافة التنوير األوروبي، 
ًواتجهت أيضا أنظمة الثورة العربية القومية إلى أوروبا 

ًالحديثة، ولكن أيضا ًأيضا، خليط من الفلسفات الغربية 

العقل مع األخذ بعين االعتبار القدرة الذاتية والموضوعية 
عند القوى االجتماعية العربية القومية الكتساب العقل 
وكل مكتسبات عصر التنوير، ذك أن ثقافة عصر التنوير 
وضعت في مواجهة الثقافة القومية خاصة للوقوف في 

ولت ثقافة وجه التدخل األوروبي االستعماري، وتح
التنوير األوروبي إلى غزو ثقافي للمجتمع العربي، 

  .وخاصة عند القوى القومية المتطرفة والقوى اإلسالمية

 ثم أصبح العالم العربي في حالة تواصل دائمة مع ثقافة 
الغرب، وأصبحت ثقافته هي ثقافة ذلك الغرب حتى دون 
أن يكلف نفسه وضعها موضع التساؤل، وحتى دون أن 

  على أن تتجذر في المجتمع العربي كثقافة اجتماعية تقدر
جماهيرية، فما تزال الثقافات الحديثة ثقافات تنتج 
ًوتتمحور ثقافيا في نطاق النخب العربية التي تلهث خلف 

الثقافة العالمية التي تطور وتجدد نفسها باستمرار دون أن 
تقدر النخب الثقافية العربية أن تؤسس عبرها لثقافة 

ًوكثيرا ما يكون تجديد الثقافة العربية ليس أكثر . نيةوط

من عودة إلى الثقافة العربية التقليدية، وخاصة بعد أن 
يصطدم المثقف العربي المجدد للثقافة بأمية الجماهير 
العربية وبعدها عن الثقافة األوروبية الحديثة فيلجأ إلى 

 نجد العودة إلى الجذور، ثقافة التراث العربي، ويمكن أن
في حالة الدكتور زكي نجيب محمود ومراجعة ثقافته 

التي ظلت غريبة عن " الوضعية المنطقية " الغربية 
تجديد الفكر " بثقافة عربية تراثية في كتابه الجماهير

، ورغم أن روح الوضعية المنطقية ظلت "العربي
مسيطرة بشكل أو بآخر على تجديد الدكتور زكي للفكر 

ديده كان عودة إلى الماضي ال رحيل العربي، ولكن تج
  . في المستقبل

_ وما قام به الدكتور زكي هو جزء من حالة اجتماعية 
ثقافية عامة لمراجعة الثقافة العربية كثقافة فاعلة بعد فشل 
الثقافة األوروبية الحديثة في التكون في الساحة العربية 
الثقافية كثقافة جماهيرية، وكان أن اتجهت، من جهة، 

القوى التي تنتمي إلى أنماط اإلنتاج : وى اليمين العربيق
 اإلقطاع ما قبل الرأسمالي، وقوى نمط اإلنتاج الكولونيالية

والقوى التقليدية الدينية المحافظة وقوى البورجوازية 
الكولونيالية، الذي اتجه إلى الثقافة العربية اإلسالمية 

ات الروحية الالعقلية، ثقافة الغزالي واألشعرية والنزع
المثالية، ثقافة تأبيد التخلف ومنتجاته من الجهل 

ومن جهة أخرى اتجهت . واألساطير والجمود االجتماعي
 قوى نمط اإلنتاج الرأسمالي ونمط اإلنتاج االشتراكي 
البورجوازية الوطنية والطبقة العاملة نحو الثقافة العربية 

والنزعات اإلسالمية العقلية، ثقافة ابن رشد والمعتزلة 
 .المادية، ثقافة العقل والعلم والتقدم االجتماعي

ورغم أننا ال يمكن أن نتكلم عن الثقافة العربية بالمطلق 
يمكن التكلم عن الثقافة بالمطلق عندما تتكون ثقافة قوى (

اجتماعية مهيمنة تفرض ثقافتها على المجتمع، أو حتى 
لثقافات على العالم كالثقافة اإلمبريالية بحيث تهمش ا

، فإذا تجاوزنا أن لكل قوة اجتماعية عربية )األخرى
ثقافتها الخاصة بها حسب تكوينها الطبقي، فإنه ال يوجد 
ثقافة عربية مهيمنة، حيث ال يوجد قوة اجتماعية قادرة 
على فرض ثقافتها على المجتمع العربي كثقافة مهيمنة، 

قاليد وأن الثقافة الدينية هي موجودة بحكم التاريخ والت
ة على والعادات والعرف االجتماعي وتملك أكبر سيطر

إن المعتقدات الشعبية "الشعب، وكما يقول غرامشي 
  ". تضاهي القوى المادية في فاعليتهاومشاكلها 

، كما أن 1967والثقافة القومية تراجعت بعد هزيمة 
الثقافة الماركسية الرسمية والثقافات المرتبطة بالماركسية 

زمة وأصبحت في أزمة أكبر بعد انهيار العالم كانت في أ
الشيوعي، وتراجع تأثير الثقافة الماركسية حتى أن 
المثقفين العرب الماركسيين العضويين أصبحوا يطالبون 
بأن تقوم الثقافة البورجوازية الحديثة، ثقافة عصر التنوير 
الليبرالي الغربي، بدور ثقافي أساسي في المجتمع العربي 

ع ثقافة الماركسية وكذلك ثقافة عصر األنوار بعد تراج
، بحيث أصبح أكثر )ثقافة الحداثة العربية(العربي 

المفكرين العرب المستهلكين لثقافة الغرب ينظرون لثقافة 
هذا الوضع . ما بعد الحداثة في مجتمع لم يعرف الحداثة

االجتماعي الكولونيالي وسيطرة ثقافة العولمة على 
بر الفضائيات العربية، والترجمات المجتمع العربي ع

العربية التي تلحق كل جديد في الثقافة العالمية دون 
وضعه موضع التساؤل من حيث جدواه للمجتمع العربي 
الكولونيالي المتخلف، جعل الثقافة العربية في أزمة، هي 

. في األساس نتيجة أزمة البنية االجتماعية الكولونيالية
ة، وألنه ال يقدر أن ينتج ثقافة لكن المثقف يريد الثقاف

وطنية فإنه يتجه إلى الثقافة الغربية ليس إلنتاج ثقافة 
وطنية عربية، والتي تحتاج إلى مثقف عضوي يرتبط مع 
قوى اجتماعية عربية مهيمنة توفرت لها ظروف 
السيطرة، بل لتوطين ثقافة الحداثة وثقافة ما بعد الحداثة 

ثقافة العالم الذي أصبح في المجتمع العربي باعتبارها 
وأصبحت الثقافة الوطنية من الماضي، لقد " قرية كونية"

طرح مشرف على ملحق أسبوعي ثقافي كانت تصدره 
جريدة تشرين أنه ال يريد مساهمات حول قضايا ثقافة 

بل يريد قضايا ثقافة ما بعد ) النهضة والتنوير(الحداثة 
 .الحداثة التي حطمت كل ثقافة الحداثة

خطاب إلى العقل "قول الدكتور فؤاد زكريا في كتابه ي
أما في العالم الثالث فإن المشكلة الحقيقية التي ": "العربي

السلطة . تواجهها الثقافة هي تحدي السلطة ال تحدي العلم
  ". الدينية وسلطة الحكومة

لكن الثقافة مثلما تزدهر في ظل األمان تزدهر "ويتابع 
 ولذلك على المثقفين العرب "في ظل عدم األمان

إن : التقدميين أن ينتجوا ثقافة وطنية في ظل عدم األمان
ثقافة تنتج في ظل عدم األمان هي ثقافة فردية ال ثقافة 
اجتماعية ألن المجتمع المدني مغلق في وجه القوى 

لكن قد . االجتماعية بحيث تؤبد سيطرة الثقافة التقليدية
لمثقفين العرب أن ينتجوا كيف يمكن ل: يطرح سؤال نفسه

الثقافة الوطنية؟ وما هي تلك الثقافة الوطنية التي يمكن أن 
ًتواجه ثقافة العولمة؟ وخاصة إن هناك صراعا بين 

المثقفين العرب حول ثقافة التراث وثقافة الحداثة وثقافة 

ًما بعد الحداثة، وخاصة أيضا بعد طرح بعض المثقفين 

، وبالتالي "ن التاريخخروج العرب م"العرب مسألة 
نهاية الثقافة العربية أو أنها في حالة انهيار داخلي، وهل 
مواجهة العولمة يتم في البنية الفوقية أو في البنية التحتية، 
بمعنى هل يمكن حل إشكالية الثقافة العربية دون حل 

 إشكالية البنية االجتماعية الكولونيالية؟

لحديثة ضرورة فكرية يمكن القول إن الثقافة الوطنية ا
واجتماعية في المجتمع العربي المعاصر، لكن البد من 
ًالقول أيضا أنه ال يمكن إبدال ثقافة الشعب التقليدية 

بقرارات رسمية، وال عن طريق بعض المفكرين العرب 
يجب تأمين : يجب(الذي تنحصر معركتهم الفكرية ب 

يس الحرية للمثقف، يجب تحقيق الديمقراطية، يجب تكر
في نهاية كل مؤتمر حول ) العقالنية في المجتمع العربي

الثقافة، إنهم بغياب قوى اجتماعية فاعلة يحاربون بثقافة 
  . الكلمة ال بثقافة الفعل

لقد تربى الشعب العربي عبر التاريخ على ثقافة معينة 
وليس من السهولة إدخال ثقافة ) الثقافة العربية اإلسالمية(

به بدون مقاومة شعبية لها، هذا إذا جديدة إلى عقله وقل
ًتجاوزنا ثقافة السلطات الحاكمة التي هي أيضا ثقافة 

إسالمية محافظة تؤبد الوضع الثقافي القائم، وال تشجع 
انتشار الثقافة في المجتمع بحيث تزيد الوعي االجتماعي 

 دقائق في 6والثقافي، فاإلنسان العربي ال يقرأ أكثر من 
 عنوان في السنة، 5000شر ال يتجاوز السنة، ومعدل الن

وكل ما أنتجه العرب في الترجمة منذ أيام المأمون يترجم 
  . إلى اللغة اإلسبانية في سنة واحدة

وحتى تكون الثقافة وطنية يجب على القوى االجتماعية 
المهينة أن تطرح ثقافتها التي قد تنطلق من ثقافة التراث 

يثة معها، أو من ولكن مع إدخال عناصر الثقافة الحد
الثقافة الحديثة مع إدخال ثقافة التراث معها، والتمازج بين 
ًالثقافتين التراثية والحداثية ال يتم ميكانيكيا بل جدليا عبر  ً

ًسيطرة تلك القوى االجتماعية المهيمنة لتحول تدريجيا 

الثقافة التراثية والثقافة الحديثة إلى ثقافة عصرية عبر 
ًراث وثقافة الحداثة استخداما جديدا يخدم استخدام ثقافة الت ً

ثقافتها كطبقة مهيمنة بحيث تشكل ثقافة خاصة بها مهيمنة 
في الساحة الفكرية، بحيث تتغلغل بين الجماهير كقوة 

ًولنا في ثقافة العصر العباسي نموذجا عن . اجتماعية

التالقح بين العقول، الثقافات، وكما يقول أحمد أمين في 
واليوناني النصراني .. . فالفارسي"إلسالم كتابه ضحى ا

أو العراقي اليهودي يخالط العربي المسلم ويتبادالن الرأي 
، وكان هذا "والقصص والفكرة فينشأ من ذلك فكر جديد

الحوار يقوم على العقل، وال شيء غير العقل، وهذا هو 
ذلك أن التاريخ يجيب . "سر النهضة العربية اإلسالمية

بأن الثقافة واإلشعاع الروحي والتقدم لم إجابة قاطعة 
تزدهر إال حيث ازدهرت التجارة واختلطت الثقافات 

كما يقول تيودور ماير " وتصارعت اآلراء المتباينة
 .الليبرالية: غرين في كتابه

وحتى ذلك الوقت سوف تبقى الثقافة العربية التقليدية 
 العصر ًالمنغلقة على نفسها بعيدا عن ثقافة) اإلسالمية(

ًالحديث إلغالق باب االجتهاد دينيا بعد أن أصبحت الثقافة 

اإلسالمية خارج موضع التساؤل، ألن ذلك التساؤل حول 
. التقدم والتطور والحداثة أصبح يجر إلى التكفير والقتل

لذلك يجب أن تبقى الثقافة العربية الحديثة في موضع 
طنية، ذلك التساؤل من قبل القوى التقدمية لتصبح ثقافة و
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أن الثقافة العربية لم تستوعب ثقافة التراث، وحتى أنها لم 
ًتستوعب نقديا ثقافة العصر الحديث، وألن ثقافة العالم 

تتغير بسرعة بحيث أن المثقفين العرب يركضون خلفها 
دون أن يتمكنوا من اللحاق بها، وتبقى ثقافة الفضائيات 

لها في المجتمعات العربية، ثقافة العولمة هي التي تفعل فع
العربية لتغييب الثقافة الوطنية في فوضى الثقافة 

 .االستهالكية

إن الإلنسان العربي يعرف أن هناك مكتبة عربية عن 
الغزو الثقافي للعالم العربي والعالم اإلسالمي، وإن هناك 
مقاومة من قبل تيار الحداثة للغزو الثقافي اإلمبريالي ألنه 

يرية تساهم في تحديث المجتمع يريد ثقافة حديثة تنو
العربي ال ثقافة إمبريالية تكرس الجمود االجتماعي 
والتخلف، كما من قبل التيار التقليدي اإلسالمي من أجل 
الحفاظ على ثقافة اإلسالم لمقاومة ثقافة الغزو، ويالحظ 

ًإن الثقافة وقفت عائقا في ": الثقافة"آدم كوبر في كتابه 

ضرت وقد استح..  التصنيع، أو العولمةسبيل الحداثة، أو
الثقافة عندما برزت الحاجة إلى تفسير سبب تمسك البشر 

. باألهداف غير المنطقية، وباستراتيجيات تدمير الذات
وطوحت المقاومة الثقافية مشاريع التطوير، وانهارت 

. ..الديمقراطية، ألنها كانت غريبة على تراث أمة ما
من أجل تفسير السلوك غير فكانت الثقافة هي المالذ 

كذلك كانت الثقافة هي السبب وراء . ًالمنطقي ظاهريا
النتائج المخيبة لآلمال لكثير من اإلصالحات السياسية، 
وكانت التقاليد هي الملجأ للجهلة والخائفين، أو المعين 
لألغنياء واألقوياء والمدافعين ضد أي تحد المتيازاتهم 

لكالم ينطبق على التقوى وأعتقد أن هذا ا". الراسخة 
الدينية اإلسالمية التقليدية والراديكالية، وكذلك ينطبق 
على السلطات العربية الحاكمة التي تحالفت، بشكل أو 

وهكذا، كما يقول . بآخر، ضد ثقافة التنوير والتحديث
إن مصر، ودعونا نقتصر الحديث : " مصطفى صفوان

". خلو من الثقافة عليها، ال تخلو من إناس مثقفين، لكنها ت
وأعتقد أن هذا الوصف ينطبق على كل الدول العربية، 
من حيث أن مهمة الثقافة هي خلق المستقبل عبر الخروج 
من قوقعة النخبة واالتجاه صوب الشعوب العربية، عبر 

 .لغة تلك الشعوب

 حكم على الفيلسوف الفرنسي سارتر بالسجن، 1970عام 
ا ال أستطيع أن أزج الثقافة أن"لكن الرئيس بومبيدو قال 

ولألسف فإن السلطات العربية ". خلف قضبان السجن
كانت وما تزال تضع الثقافة الوطنية خلف القضبان في 

لقد منعت السلطات السياسية حرية الكالم كما . السجن
لكن، وكما ) حرية الفكر والثقافة(منعت حرية اإلبداع 

 ينطبق بشكل ًيقول تيودور ماير غرين أيضا، وكالمه
حرية "كبير على حالة الثقافة العربية المعاصرة، أن 

الكالم ليست غاية في حد ذاتها ولكنها وسيلة للتوصل إلى 
الحقائق ونشرها، هذه الحقائق الالزمة لحياة البشر 

لذا فإن قمع حرية الكالم يؤخر كل تقدم ثقافي، . وتقدمهم
ة من وقد يضطر الناس إلى النكوص إلى حالة بدائي

  "البربرية واإليمان بالخرافات والخوف

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  ليس تدهور مستوى كلمات األغنية العربية والمصرية خاصة هو المشكلة األولى في ذلك
ب الفني، وليست المشكلة األولى أيضا تلك الدهشة التي تثيرها أحيانا كلمات األغاني، مثال القال

يخطف .. يدخل قلبك يعلم " :حين تسمع رامي صبري وهو يصف معشوقته بحرقة ولوعة مغنيا
فتتخيل على الفور أن حبيبة رامي نشالة في أتوبيس، بتخطف المحفظة من جيب "! خطفة معلم

  "! معلمخطفة"الزبون 
  

كيف تكون "، وعلى الفور تتساءل "قربت منه أشتري.. عناب خدوده سكري: " أما العندليب مصطفى قمر فيغني
  ! الخدود عناب؟ والعناب مشروب؟ أم أن محبوبة مصطفى فاتحة محل عصير في وجنتيها؟

  
.. يمشي يتمخطر براحته.. محتوالو س.. لو سمحتوا : " جنتل الغناء هاني شاكر له رجاء آخر يشدو به بلهفة وحرارة

مع أن الناس كلهم عادة ينزلوا " تتمخطر"وهي المرة األولى التي أسمع فيها عن واحدة نازلة "!! اوعى حد يقل راحته
طيب يا حبيتي بس ما :"وأمها ترد" انا نازلة اتمخطر ساعتين كده وراجعة" :يعني البنت تقول ألمها ! يتمشوا بس

  "! تتمخطريش كتير
  
قول إن تدهور مستوى الكلمات والدهشة التي تثيرها أحيانا ليس لب الموضوع، لكن مأساة األغنية أكبر من ذلك أ

، وستجد أن المرأة في جميع األغاني "األنوثة: "وتحديدا في كونها منذ نشأتها قد حاصرت المرأة في ركن وحيد هو
، وأحيانا رقيقة، وممشوقة، وملفوفة العود، فهي على فاتنة، جميلة، ذات عيون كحيلة، ورموش طويلة، وضحكة حلوة

امتداد تاريخ األغنية مجرد أنثى، تمتاز فقط بصفاتها الجسدية، لكنك لن تجد أغنية واحدة تصف المرأة المعشوقة 
  !بالذكاء، أو القدرة على التعاطف مع اآلخرين، أو التضحية 

  
لتي ال يمكن لها أن تكون شيئا خارج ذلك اإلطار، ورسخت مفهوم أن فقد كرست األغنية مفهوم المرأة األنثى، ا! !! كال

الحب يقوم على تلك العالقة بهذا الفهم، عالقة الشخص الذي يسهر الليالي مشغوال بعينيها، على حين كان من الممكن أن 
أخوتها الصغار، وكل يسهر الليالي مشغوال بأنها تحاول أن تساعد اآلخرين، أو تقوم بعمل خيري، أو تتولى مسئولية 

لم . أحكمت األغنية حصار المرأة في الجسد، وبسببه تنطلق آهات العاشقين ليل نهار. تلك أسباب تدعو للحب أيضا
نسمع قط أغنية عن رجل يحب ويعشق فدائية مصرية في سيناء قبل استعادة سيناء، لم نسمع أغنية عن رجل يسهر جدا، 

  . شفى، أو أغنية عن شاب حركت فتاة اعجابه بها لتفوقها في الجامعةألنه يحب طبيبة أنقذت طفال في مست
  

وليس لدي اعتراض على أن يكون الحب الموضوع الرئيسي لألغاني، فليكن الحب، وليكن عشق الرجل للمرأة، لكن 
 تصورنا للحب فلنوسع قليال من دائرة تصورنا لألسباب التي يمكن ألجلها أن نعشق النساء، ألننا بذلك نوسع من دائرة

لماذا ال نسمع أغنية عن ولد أحب . نفسه، ونخرج الحب نفسه من حصاره في المنطقة الجسدية إلى آفاق العالقة الروحية
فتاة فقيرة ألنها رغم ظروفها الشاقة نجحت في انهاء تعليمها؟ أحب فيها قوة إرادتها وعزيمتها؟ وليس فقط رموشها التي 

   .تدلت بالمصادفة من جفنيها؟
  

في الخارج يمكن أن تجد أغنيات مكتوبة ، مشبعة بعشق الرجال للنساء، بكل أبعاده، ولكن أيضا مع وضع المرأة في 
، أي في خانة االنسان الذي ال تقل بطوالته وآماله وتضحياته عن أي من د كونها امرأةخانة أعرض وأعمق من مجر

ة ويقلق ألجلها ألنها عالمة ذرة تقضى وقتا طويال في معملها أحلم بيوم أسمع فيه أغنية عن رجل يعشق امرأ. الرجال
   !سكري" عناب خدوده"و " بتتمخطر"فليعشقها، ويحبها، لسبب آخر غير أنها . مع اإلشعاع والخطر

 

 

 
  

 مصر
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  ُأقدم قصة موثقة، كتبت بلغة شاعرية راقية، بعقل وخيال

وتحفظ في الذاكرة، .. ًزمنها، قبلها كانت القصص تتناقل شفهيا
ُوغالبا ما تنسى، أو تتعرض للتشويه والتحريف ً. 

 
الخط (القصة أتت على شكل قصائد ملحمية، باللغة األكادية 

  ًيا، يعود تاريخها إلى عصر ساللةً لوحا طين12على ) المسماري
تحمل أقدم نسخة منها اسم .  أور الثالثة السومرية في القرن الثامن عشر قبل الميالد

ُيقال إن من . »هو الذي رأى الهاوية«، أو »أعظم جميع الملوك«، أو »البابلي القديم«
ُها، اكتشفت ُ، حيث عثر على توقيعه في نهايت»شين ئيقي ئونيني«جمعها أو ألفها، هو 

، في موقع أثري عرف فيما بعد أنه أنقاض المكتبة الشخصية للملك 1853بالصدفة عام 
ويحتفظ بااللواح الطينية التي كتبت عليها . اآلشوري بانيبال من القرن السابع قبل الميالد

 .الملحمة في المتحف البريطاني
 

ين، ذات األسوار التي تشبه في بالد الرافد) أو الوركاء(تبدأ القصة في مدينة أوروك 
 .النحاس بلمعانها

 
كان سيئ الطباع، . كان يحكمها ملك اسمه كلكامش، عمالق، أبوه إنسان وأمه إلهة

ًوظالما، ينتهك الحرمات، ويشارك األزواج زوجاتهم في الليلة األولى، ويصارع 
ى أن ضج ًالمواطنين في الشوارع، وكان دائما يزعج أهل المدينة بقرعه الطبول، إل

 .السكان، واشتكوا لآللهة من ظلمه
 

كان حل اآللهة إرسال شخص شديد القوة، مثل كلكامش ليخلص الناس من بطشه، اسمه 
 .أنكيدو، وهو كائن بري همجي، يعيش مع الحيوانات

 
ذات يوم، رأى أحد الصيادين أنكيدو وهو يخلص الغزالن من األفخاخ، فذهب إلى 

 كلكامش أن يرسل له امرأة جميلة اسمها شمخاء، لفتنته فقرر.. كلكامش وأخبره عنه
 .وترويضه

 
بالفعل تنجح شمخاء بإغوائه، ويتهذب سلوكه، فتخلت عنه الحيوانات، بعد أن صار 

 .وبدأ يتعلم كيف يتحضر.. فقرر الذهاب إلى المراعي.. ًإنسانا
 

الرجالن، وفاز تصارع .. سمع أنكيدو عن مظالم كلكامش، فاتجه إلى المدينة لمالقاته
وبذلك استمر .. كلكامش، لكن االثنين انبهرا بقوة بعضهما وصارا صديقين حميمين

 ً.الظلم، بل وصار مضاعفا
 

ًبعد وقت قصير، مل أنكيدو من حياة المدينة، فطلب كلكامش منه أن يذهبا معا إلى غابة  َّ
 .األرز لقتل الوحش الخطير خمبابا إلظهار قوتهما

 
ًيقطعان األشجار، حتى سمعا صوتا مخيفافي الغابة راحا  فتجمدا من الخوف، وحينها .. ً

ّهم الوحش بالهجوم عليهما، لكن إله الشمس تدخل على الفور وأوقفه، فخضع خمبابا  َّ
 .فقتاله، وأخذا رأسه إلى المدينة، وقطعا شجرة األرز المقدسة.. لهما

 
 فغضبت، وطلبت من أتت عشتار وعرضت على كلكامش الزواج منها، لكنه رفض،

ًفأرسل له ثورا خارقا لكن أنكيدو قتله.. أبيها اإلله أنوخ معاقبة كلكامش فشعرت عشتار .. ً
ِحيث لم يكتف بقتل الثور المقدس، بل حمل فخذه وألقاه في وجه عشتار .. بالهزيمة
 .إلهانتها

رض حتى مات فسلطوا عليه الم.. اجتمعت اآللهة لمعاقبة أنكيدو على قتله خمبابا والثور
ثم أقام له .. حزن كلكامش بشدة، ورفض دفن صديقه حتى تعفنت جثته..  يوما12بعد 

فقرر ترك مدينته وأمواله .. جنازة مهيبة، وحينها أدرك كلكامش أنه سيموت هو اآلخر
في الرحلة خاض مغامرات .. وانطلق في رحلة البحث عن الخلود، وسر الحياة األبدية

ًوحوشا وأسودا وعقارب ضخمةعجيبة ومثيرة وقاتل  إلى أن وصل إلى أودنبشتم، .. ً
 .وسأله عن سر الخلود

 
قبل زمن .. كان أودنبشتم وزوجته الوحيدين الناجيين من الطوفان، فقصا عليه قصتهما

فعلم أودنبشتم من خالل أحد .. بعيد قررت اآللهة محو البشر كلهم من خالل الطوفان
لب منه بناء سفينة، وأن يحمل فيها حيوانات الحقل والبر اآللهة، الذي أخبره بالسر، وط

 .وما يكفيه من مؤونة
 

في اليوم السابع تهدأ العاصفة، فيخرج أهل .. يأتي الطوفان، أعنف مما توقعت اآللهة
إال أن بقية اآللهة كانت قد قررت منح .. السفينة، فيغضب إله الرعد من نجاة البعض

 .أودنبشتم الخلود
 

ًإذا أردت الخلود عليك أن تظل صاحيا : وبعد إلحاح طويل، قال له أودنبشتم ًوأخيرا، 
إذا لم تستطع : لكن كلكامش غلبه النعاس منذ اليوم األول، فقال له أودنبشتم.. سبعة أيام

َّحزن كلكامش، وهم بالرجوع إلى ! التغلب على النوم، فكيف ستتغلب على الموت؟
 .مدينته

 
ار كلكامش عن سر الخلود، وهي نبتة سحرية في أعماق البحر، حينها قرر أودنبشتم إخب

على الفور ربط كلكامش نفسه بصخرة، ونزل إلى قاع البحر، واستخرج النبتة، وكانت 
فرحته بها عظيمة، وقرر أن يعطي سكان مدينته منها، ويحتفظ بجزء منها إلى أن يصبح 

فأتت أفعى، والتهمت .. حة فيهاوفي الطريق صادف بحيرة، فقرر السبا.. عجوزا فيأكلها
 .لكنها اختفت في أعماق الغابة.. العشبة ورجعت شابة

 
ًوواصل رحلته إلى مدينته محبطا، ولما اقترب منها لمح .. انزعج كلكامش وتملكه الحزن

ًاألسوار الالمعة ففرح ونسي خيبته، وفكر في قرارة نفسه أن عمال ضخما كهذا السور  ً
وصار يعامل شعبه باحترام، . وهكذا استسلم لقدر الموت...  اسمههو أفضل طريقة لتخليد

 .واهتم بالعمران، فأحبه الشعب وصار يحكي قصته حتى خلدها
 

تؤكد القصة أن نسيان الموت، وتجاهله، أو محاولة قهره، أو أي وصفة طبية، أو عشبة 
ات، والعالقات ًسحرية ال تمنح الخلود ألحد مهما كان عظيما، ربما تستطيع ذلك الصداق

والتي من خاللها يمكن أن يعيش .. الطيبة، أو اإلنجازات المهمة، أو األعمال البطولية
وهذا ما حصل مع كلكامش بالفعل، حيث نال الخلود، .. اإلنسان في ذاكرة الناس إلى األبد

 .من خالل قصته المثيرة، التي ما زلنا نتداولها حتى اآلن
 

لى الصراع بين حياة البرية الهمجية والبداوة، وحياة ويرى البعض أن القصة ترمز إ
ًالمدن التي بدأ السومريون بالتعود عليها تدريجيا بعد أن غادروا حياة البساطة والزراعة، 

أي . وتتجسد هذه النقلة في شخصية أنكيدو، مع إبراز لدور المرأة في ترويضه وتهذيبه
 . الرجلأن المرأة صانعة الحضارة، وهي التي تهذب سلوك

 
وربما ترمز إلى االرتداد عن عصر األمومة، إلى المجتمع الذكوري، من خالل إهانة 

 .عشتار وتجاوزها
 

المسألة األخرى، أن معظم القصص التي جاءت في العهد القديم والكتب المقدسة مأخوذة 
 بما فيها قصة الطوفان الشهيرة، ويقال إن قصة. من الملحمة، ومن المدونات السومرية

ًالطوفان مستقلة عن الملحمة، وقد وجدت في ألواح طينية منفردة، والحقا تم مزج 
كما هو الحال في قصة عودة أنكيدو للحياة من جديد، وما شاهده في العالم . ًالقصتين معا

حياة اآلخرة، السفلي، وعالم األموات، وهي قصة تحكي تصورات األقدمين عن ال
   وفهمهم للموت آنذاك
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  صارت قضية فلسطين قضايا وقضايا فاين اصل القضية ومن

هي الجهة المعنية بها بعد ان اصبح لكل منا قضيته ليست الفردية 
فقط بل والعامة فقد اقتسمنا القضية بأيدينا كما اقتسم العدو ارضنا 

ان قضية بأشكال واشكال وحتى صار بإمكاننا اليوم القول ب
االرض لم تعد قضيتنا الحية وال قضيتنا االولى واالمر ينسحب 

  ايضا على الشعب فبعد ان كنا نتحدث عن شعب فلسطيني واحد 
بات لدينا شعوب وتحول كل ما كان موحدا في قيمنا واهدافنا وقضيتنا الى موحد فقط في 

ن علني وبال خجل االستهداف من قبل االحتالل بعد ان صار تهريب االراضي في سلوا
وصار بائع االرض يلجا الى تركيا ال الى دولة االحتالل ولم يعد االمر حكرا على فرد 
منعزل بل يبدو انه بات يتحول الى نهج لدى البعض ال احد فينا يدري الى اين سيصل بنا 

  .الحال
 

قضية فلسطين التي كانت قضية القضايا لدى العرب والمسلمين واحرار العالم لم تعد 
كذلك حتى بالنسبة ألصحابها فقد تقاسمناها وحمل كل منا ازمة ال قضية بات يتقن 
ادارتها واطالة امدها دون السعي حقيقة للوصول الى نتائج بشأنها فالتحرير بات اضغاث 

تبقى من يافطات بعض االحزاب والفصائل التاريخية وان كان احالم ولم يبقى منه اال ما 
االعالم بات يختصر حتى هذه االسماء حتى ال يأتي على ذكر كلمة التحرير ال من قريب 

  .وال من بعيد
 

في الضفة الغربية الوضع كارثي ومأزوم الى حد بعيد فالسلطة تتعرض لحصار مادي 
 غيرهم واالبواب موصدة بالكامل والحال صامت فال مساعدات وال مانحين ال عرب وال

يشبه الى حد بعيد حصار المقاطعة حين تحول هاتف الرئيس الراحل ابو عمار الى قطعة 
ديكور ولم يعد يصدر رنينا على االطالق وحتى انه لم يعد يجدي إلرسال االتصاالت فقد 

ثانيها مقتل الناشط توقف الجميع عن االجابة واالسباب كثيرة اولها الغاء االنتخابات و
نزار بنات والية التعامل مع المحتجين واالحتجاجات وحكومة اسرائيلية جديدة ما يميزها 
يمينيتها التي تعتمد على قاعدة من العرب واليسار ان صح التعبير واقتطاعات المقاصة 
واالحتياجات اليومية للحياة ومواصلة الوجود بأدنى االمكانيات بعيدا عن التنمية 

احالمها التي لم يعد احد يذكرها واحتدام الصراع الداخلي اثر حراك المحتجين على و
مقتل الناشط نزار بنات وغياب أي افق سياسي لحل او القتراب حل وتصاعد وتيرة 
االستيطان كل ذلك جعل من الضفة الغربية في حصار ال يقل ابدا خطورة عن الحصار 

داعيات كورونا التي وجدت بها بعض الذي يتعرض له قطاع غزة خصوصا عبر ت
 .الجهات شماعة لرفضها مد يد العون للفلسطينيين اينما كانوا

 بات االمر اكثر مأساوية بعد االنقسام االخطر في 1948في االراضي المحتلة عام 
تاريخ العمل السياسي لفلسطينيي االراضي المحتلة االولى ومشاركة قائمة منصور 

تيار االسالمي في حكومة االحتالل اليمينية والتي تجلت عباس المحسوبة على ال
افرازاتها اوال بتصويت كتلة عربية ضد التحقيق في الجرائم في الوسط العربي 
الفلسطيني والثانية بالتصويت في موضوعة لم الشمل والثالث في وقوف منصور عباس 

امة وسوداوية بعد ان احتراما للنشيد الوطني لدولة االحتالل مما جعل الصورة اكثر قت
كادت تتحول الى ابعاد وطنية جديدة خالل حرب ايار المجيدة وبدل ان تتطور التداعيات 
الوطنية العظيمة لحرب ايار في الجليل والمثلث والنقب جاءت مشاركة قائمة منصور 
عباس في الحكومة لتقضي على ما كان يمكن ان يتم البناء عليه في مواجهة االحتالل 

الجليل " اته وحتى مستقبله بالكامل وقد كان سيكون النتفاضة المثلث الفلسطيني واجراء
ان تشكل الخطر االكبر على المشروع الصهيوني لو تم التعطي معها " والمثلث والنقب 

وبها بشكل مختلف عما جرى وال زال يجري بعد ان ادار لها الجميع ظهره اال من 
  .يوم حتى تالشىالتمجيد اللفظي الذي بهت يوما بعد 

  
في غزة االمر اكثر صعوبة حيث تخوض حماس وحدها مفاوضات مع دولة االحتالل ال 
احد يعرف اجندتها لكنها بالتأكيد ستتناول كل القضايا الساخنة رغم اصرار حماس على 
تبادل اسرى مقابل اسرى اال ان الضغوط اكبر في موضوعة االعمار واالغالق 

س اليومية بما فيها موضوعة الغذاء والدواء والكهرباء وما الى والحصار واحتياجات النا
ذلك وال تستطيع حماس ان تدير ظهرها الحتياجات مواطني غزة بالمطلق فهي الى 
جانب سعيها لقطف ثمار حربها وما حققته من انجازات لقطف ثمار ذلك بإنجاز سريع 

رك ايضا اناها في مازق في موضوعة االسرى لتقدمه كنصر جديد لشعبها اال انها تد
مواجهة حكومة اكثر يمينية وقد قدمت نفسها منذ البداية انها ضد اسرى مقابل اسرى وان 
االسرى مقابل الخبز وما شابه وهذا يعني انهم عادوا بنا الى الرحلة من اولها وباتت 

االحجام وما القضايا الملحة اهم بكثير شئنا ام ابينا من حكاية التبادل واالعداد واالسماء و
  .شابه

 
في القدس صمتت كل االصوات وتمكنت حكومة بينيت من السماح للمتدينين بالصالة 
العلنية في باحات االقصى ومر االمر بكل الهدوء وسكتت كل االصوات في الشيخ جراح 
وجرى تهريب علني بصمت فظيع لعقارات في سلوان جعلت االمر اكثر كارثية من أي 

على احد ان ال مصلحة لرئيس الحكومة االسرائيلية الحالي االكثر وقت مضى وال يخفى 
يمينية من نتنياهو باستمرار هذه الحكومة بل ان كل ما يسعى اليه هو ان يقدم نفسه كقائد 
يميني متطرف واكثر صهيونية من أي كان ليتحول الى زعيم تاريخي لدولة االحتالل 

ويدها وتحقيق االحالم الصهيونية فيها وهو بالتالي صب كل اهتمامه على القدس وته
وعليها على حساب عروبتها وبسبب من انشغال االطراف الفلسطينية االخرى كل 
بأزماته فان القدس باتت تواجه ازمتها وحيدة كلقمة شبه سائغة امام االحتالل المتربص 

وفوق كل ذلك ال تزال قضية الالجئين في  .بها اكثر من غيرها من ارض فلسطين
لشتات وشتات الشتات قائمة وان كان احد ال يعنيه امرها بعد ان انشغل كل بقضيته حتى ا

  .صارت قضية الالجئين تخصهم وحدهم
 

هذا هو حالنا انقسامات علنية وصامتة مفضوح امرها ومسكوت عنها وباتت القضية 
لغد االجل في تاريخ العرب مقاوالت يحمل كل مقاول منها ما يعنيه وبات الخوف من ا

هاجس كل مواطن فلسطيني وصار صراع الذات مع الذات شعار المرحلة وصار ذكر 
  .االحتالل من باب الديكور للبيانات ليس اال

 
انها الغابة الجافة التي وصفها هادي عمرو المبعوث االمريكي للشرق االوسط والغابة 

 لتشمل كل الجافة هذه التي قصد بها سلطة رام هللا ليست صحيحة بل يمكن سحبها
الجبهات الفلسطينية التي انفصلت كليا عن بعضها البعض وباتت جاهزة لالشتعال منفردة 

  .بعد ان فعلت بنفسها ما فعلت
 

ان شعبنا اليوم ال يحتاج شيئا على االطالق اال استعادة وحدته خلف قضيته الواحدة 
 ما هي فيه وكذا الموحدة فلن تنتصر الضفة وحدها في معاركها مع االحتالل فسيكفيها

غزة والمثلث والجليل والنقب واما القدس فان الخجل من الذات قد يصبح شعار المرحلة 
بعد علنية تسريب العقارات في سلوان الكارثة االبشع في تاريخ شعبنا وال يمكن للقدس 
دون الوطن والشعب موحدين ان تستطيع الحاق الهزيمة بحملة تهويدها ما دامت باقي 

  .محطمةاجنحتها 
 

ان ذلك يعني ان ال فلسطيني واحد بريء مما يجري وان مواصلة االنقسام واالقتسام 
لكعكة الوهم واالزمات هو جريمة بامتياز يتحمل مسئوليتها كل فلسطيني على وجه 
االرض بما في ذلك الصامت لصمته واذا لم نعترف جميعا بجريمتنا معا كل بحجمه 

لوطني الموحد والديمقراطي فان النهاية هي المقبرة لنا ونعاود من جديد صناعة سقفنا ا
   "يداك أوكتا وفوك نفخ"ولقضيتنا وسينطبق علينا المثل الشعبي القائل 

 
 

  
  

 فلسطين
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  من الناحية المبدئية ال بد من النظر إلى مشروع االتحاد
األوربي على أنه استطالة لمشروع هيمنة مركز ثقل القارة 
ًاألوربية ممثال بالقوى السياسية واالقتصادية والعسكرية 

ي قام بتوحيدها بسمارك في للمقاطعات واإلمارات األلمانية الت
ً فيما يعرف حاليا بالدولة األلمانية، والذي تمت 1871العام 

محاولة ترسيخ تمدده وتغوله على القارة األوربية بالقوة في 
  اولة ــوقف عن محـــ التلم يتمة، وـة األولى والثانيـالحربين العالمي

لقارة األوربية، والتي ال ًإنجازه عسكريا سوى بعد تيقن النخب االقتصادية المهيمنة في ا
زالت تدور في فلك المركز االقتصادي والهيمنة األلمانية بشكل أو بآخر حتى اللحظة 
الراهنة، بأن أي محاولة لتطبيق مشروع الهيمنة األلمانية على القارة األوربية بالقوة في 

ربية المعاصرة ًاء البشرية بأجمعها، نظرا لتعقد القدرات الححرب عالمية ثالثة قد يعني فن
ًودخولها في مرحلة التطفر النووي الذي قد ال يبقي أو يذر شيئا على وجه األرض في 

ولذلك كان ال بد من استنباط نموذج جديد لتحقيق نفس مشروع . أي حرب من ذلك القبيل
ًهيمنة مركز الثقل األلماني دون استخدام القوة العسكرية لجعله أمرا واقعا، وهو ما  ً

ًمشروع االتحاد األوربي فعليا، الذي تمكنت من خالله ألمانيا من السيطرة تمخض عن 
على موارد ومقدرات القارة األوربية بشكل أو بآخر بشكل ال يختلف في جوهره عن 
األهداف االستراتيجية التي كانت مستبطنة في أس الحربين العالميتين األولى والثانية، 

  .ا وأزيز طائراتها الحربيةودون الحاجة إلى صخب وقعقعة أسلحته
 

ًوكما كان مشروع الحربين العالميتين، مشوبا بذلك الوعي اإلمبريالي االستعماري 
العنصري في منظار النخب األلمانية المهيمنة، و الذي كان هدفه األسمى تحقيق و توطيد 

ًتحضرا وتمدنا«في ألمانيا على كل الشعوب األقل » السادة البيض«هيمنة  في سواء » ً
القارة األوربية أو غيرها، إلدماجهم في عجلة الرأسمالية الصناعية المتوحشة العابرة 
ًللقارات، ابتداء من المستعمرات األلمانية في أفريقيا، والتي يتناسى الكثير مفاعيلها 
ًالبائسة على المظلومين في تلك القارة األم لكل أبناء البشر، وصوال إلى المجتمعات 

خرى، والتي كان يجب أن يتم تحويل جميعها إلى مورد رخيص للموارد األوربية األ
ًاألولية، ومصدر قوة عمل رخيصة لمنظومة اإلنتاج اإلمبريالي األلماني، وسوقا مفتوحة 

  .على أعنتها دون رقيب أو حسيب لتصريف ذلك اإلنتاج
 

ًلف كثيرا في ًوإن نظرة مدققة لواقع االتحاد األوربي راهنا تظهر بجالء صورة ال تخت
كل مالمحها العامة وتفاصيلها الدقيقة عن الواقع الذي كان يراد تحقيقه بالقوة عبر 

إذ أن هناك سيطرة اقتصادية . الحربين العالميتين األولى والثانية من المنظار األلماني
شبه مطلقة على كل مفاصل اقتصادات االتحاد األوربي من خالل السيطرة األلمانية على 

سات المالية والضريبية واإلنفاقية وأدوات ضبط التضخم التي يحددها البنك السيا
المركزي األوربي، والذي يمثل بشكل أو بآخر استطالة للهيمنة األلمانية، ال يغير من 

البرلمان األوربي » صخب«ًجوهره شيئا الصخب اإلعالمي الرنان لإليماء باستماعه إلى 

اته ونتائج مباحثاته على القرارات التي يتخذها المصرف الذي ال قيمة فعلية ألي من قرار
المركزي األوربي الذي يعمل باستقالل شبه مطلق عن أي تأثير واه عليه من أي من 
البنى الديمقراطية الشكلية في المجتمعات األوربية، وليس من محددات آلليات عمله 

على االقتصادات سوى تعشقها بمصالح المؤسسات المالية والمصرفية المهيمنة 
األوربية، والتي جل رأسمالها الفعلي يعود للشركات األلمانية التي تحولت إلى عابرة 

  .للقارات في مرحلة ما بعد انهيار جدار برلين
  

ًوعلى المستوى اإلنتاجي فإن مشروع االتحاد األوربي فعليا قام باستدماج جميع 
االتحاد السوفيتي بعد انهياره في العام اقتصادات دول شرق أوربا بعد انعتاقها من هيمنة 

 لتصبح بشكل وصفي موطن الصناعات الملوثة للبيئة التي يريد األلمان حماية 1991
ًأرضهم من عقابيلها، وموردا للمواد األولية وقوة العمل الرخيصة التي لم يعد لها من 

ا، وأصبحت خيار سوى بيع قوة عملها للشركات األلمانية التي تغولت على مجتمعاته
  .ًالمشغل األكثر ثقال في تلك المجتمعات

 
وعلى المقلب العربي قد يكون شق حرية التنقل بين دول االتحاد األوربي العنصر الوحيد 
الذي تحتاجه الدول العربية وبإلحاح فيما بينها، بالتوازي مع شبكة للسكك الحديدية قادرة 

 العربية الذي قد تمثل استعارته من على تسهيل عملية االنتقال الحر بين المجتمعات
مشروع االتحاد األوربي ضرورة ملحة ومفيدة وال بد منها في العالم العربي، إذ أن 
نموذج الدول االعتباطية التي تم اجتراحها على شكل المصالح اآلنية والضيقة للسادة 

ين االعتبار المستعمرين إبان مرحلة االنتداب في مطلع القرن العشرين، و دون األخذ بع
البنية الحقيقية للعالقات االجتماعية واالقتصادية بين المجتمعات العربية، وشبكة العالقات 
ًالتي تكونت تاريخيا فيما بينها خالل آالف السنين، وأنتجت شبكة معقدة من التواشج 
والتناغم بين تلك المجتمعات؛ أفضى لشكل مسخي بائس من الحدود السياسية المصطنعة 

وأد شبه كلياني الحتماالت تطورها الطبيعي إلى أي مجتمعات تلك المجتمعات، وبين 
ًصحية، وأدى إلى تأسيس ذلك الصراع المزمن في الوجدان العربي ممثال بفقدان هويته 
الحقيقية المضيعة بين القبلية القروسطية، والدينية التمترسية بأشكالها المذهبية والطائفية 

 من الصراعات الماقبل وطنية التي كان اشرئبابها و تعملقها الناتج االنغالقية، وغير شكل
المتهافت الذي ليس من بديل سواه في أي مجتمع تم حصار إمكانيات تطوره العفوي، 
وفرص تخليق وتطوير شبكة عالقات طبيعية ومصالح بين أفراده تؤدي في المآل األخير 

ًليس قسريا باالنتماء إلى ذلك إلى نموذج من وعي عام متحقق بشكل عضوي عفوي و
  .المجتمع

 
ولذلك أعتقد بأن االستسهال وتبني منظومات مؤوفة كمنظومة االتحاد األوربي كنموذج 
أمثل لحل مشاكل المجتمعات العربية خيار مقصر من الناحية المنهجية واألخالقية لكل 

ًعارف وقادر على االجتهاد فكريا ومجتمعيا، لتكشف الخيار األفضل  الذي ال بد أن يتفق ً
وال أعتقد بأن . من سوف يتأثرون بطبيعته ومفاعيله فيه على صالحيته إلدارة شؤونهم

أي وصفة جاهزة تصلح لذلك المشروع الكبير، لتعقد احتماالت ومآالته المستقبلية 
والطريق الوحيد إلى ذلك والذي ال أعتقد بصوابية غيره هو . وإمكانيات تداخلها فيما بينها

ًصيل التنوير والمعرفة والرشاد في المجتمعات أوال كخطوة قبلية ضرورية للحشد تأ
والتنظيم والحراك االجتماعي المدني الذي يجب أن يتيح لكل أفراد المجتمع المساهمة 
برأيهم عن النموذج التنظيمي األجدى لحيواتهم وحيوات أبنائهم الذين هم األدرى 

وعورة إلدراك تلك ثر قدرة على تلمس أقل السبل ، واألك»بشعابها«ًواألعرف دائما 
   الضالة السامية
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  رومنطيقيو المشرق "في مقصده األساسي يصبو
ر للتو عن ، كتاب حازم صاغية الذي صد"العربي

ًدفاعا عن "، إلى أن يكون "رياض الريس للكتب والنشر"
التطابق مع الواقع ومع العالم، والربط بين تغيرهما باتجاه 
ًأكثر ديمقراطية وحداثة وتقدما وعدالة باإلمكانات 

عدم التطابق ". واألدوات التي يوفرها هذان الواقع والعالم
لتفكير والسياسية هو الرومنطيقية التي يتعقبها حازم في ا

المشرقيين منذ ما بعد التنظيمات العثمانية، لكن بصورة 
خاصة ما بعد استقالل بلدان المشرق وقيام دولة إسرائيل 

الكتاب مستحق لقراءة متمعنة، . ًفي الوقت نفسه تقريبا
ييسر من أمرها األسلوب السلس الرشيق الذي تميز به 

 .حازم على الدوام
 

ستعرض المثقف والصحفي  صفحة، ي560في نحو 
عموم ) أو الرومنسي(اللبناني تخلل الموقف الرومنطيقي 

التيارات الفكرية والسياسية المشرقية، من القومية إلى 
ًالماركسية إلى اإلسالمية، سنية وشيعية، إلى ما بعد 

، "جائحة نقد االستشراق"ًالكولونيالية محموال على 
تم عليها أو تأويلها ًوصوال إلى الطائفية التي يجري التك

ًأو فصلها كليا عن تشكالت عصبوية (على نحو يحجبها 
ً، متقصيا النزعة أو الحساسية الرومنطيقية )قرابية أسبق

في طروحاتها النظرية، إن وجدت، وفي ممارساتها 
ًوليس بعيدا عن مقصد حازم القول إن . السياسية

نها الرومنطيقية تعطي أولوية للمذهب على الواقع، أي أ
مثالية بالمعنى الذي كانت أشاعته الماركسية، معنى 

ويمكن تصور أنه لو ألف . أولوية األفكار على الواقع
الكتاب في سبعينات القرن الماضي فلربما حضر في 
عنوانه مدرك المثالية بدل الرومنطيقية، وربما مدرك 

على أن . الالواقعية في الثمانينات والتسعينات
أنها تدرج تنويعتنا من أولوية المذهب للرومنطيقية ميزة 

 .في تراث أوسع، عابر للثقافات
 

العداء الحاسم "ينضوي تحت مفهوم الرومنطيقية 
للرأسمالية وللتنوير، والحدة التعبيرية، والصوت الخاص، 
وضعف الحفول بالواقع وممكناته لمصلحة تصعيد الذات 
 وطاقاتها المفترضة، ثم اإلفضاء إلى خالصات قصوى،

ًوفضال عن ذلك يعبد الرومنطيقيون ". إن لم تكن عدمية
ُالجذور واألبطال، وبالتالي األنبياء، ويعلون من شأن 

 .اإلرادة
 

ًوالرومنطيقية عموما هي ما عولت عليه مشاريع متنافرة، 
منها صهيونية وقبلها نازية، أما في اإلطار العربي 

كسد لنقص فادح في الواقع "فتحضر الرومنطيقية 
فنقص الواقع هو . هذه عبار تستوقف". لموضوعيا

ًتصور يحيل ضمنا إلى تصور معياري للتاريخ كشيء 
ق معه، أو متحقق أو كامل في مكان ما، يتعين التطاب
هناك روح . ًكمسعى يسير في اتجاه محدد، معروف سلفا

هيغلية في هذا التصور للتاريخ، حيث على الشيء أن 
ملية تحقق الفكرة المطلقة يطابق مفهومه المتحقق عبر ع

وجدت هذه . التي بلغت وعي ذاتها في فلسفة هيغل بالذات
التاريخانية كمذهب عمل انعكاسها في شيوعية القرن 
العشرين عبر مفهوم سمة العصر، وقد كانت السمة كما 

اكتمال . هو معلوم االنتقال من الرأسمالية إلى االشتراكية
ًارا لتقييم الوعي الواقع بتحقق هذه السمة وفر معي

والسياسة، ما يسير في االتجاه الصحيح للتاريخ وما يسير 
ُبعكسه، وتاليا تحديد من ينجو ومن يلعن النقطة مهمة في . ً

كتاب يتحدث عن الرومنطيقية ألنها يمكن أن تكون قناة 
ًلكثير من الرومنطيقية، ولكثير من العنف أيضا، مما 

 الذي هو اتجاه اكتمال ارتبط دوما بمعرفة اتجاه التاريخ
فما دمنا نعرف محطة الوصول، ". سد نقصه"الواقع و

  وهي بحسب حازم الحداثة والتنوير والرأسمالية، فلم ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ً يكون كل مسعى من أجل الوصول مقبوال؟ يبدو هذا 
ًغريبا في كتاب لحازم صاغية، العقالني الليبرالي، الذي 

لكن . ال يؤمن بالخالص والناقد لعقائد الخالص
مذهب ) وغير العربي(التاريخانية في تداولها العربي 

سبق للعروي، وقد كان للتاريخانية حضور . خالص
أساسي في فكره، أن وصفها بأنها الترياق الذي يحرر 

 .المثقف العربي من شياطينه الداخلية
 

وعلى أرضية نقص الواقع، كيف يستقيم نقد حازم في 
التدخل "نية المتأخرة لـسياق الكالم على السلطنة العثما

بغرض " اإلرادي لمثقفين ذوي تكوين إيديولوجي معين
نيابة عن تطور "صنع القومية واألمة، ما دام هذا التدخل 

إضفاء "؟ أو التحفظ على "اجتماعي أو اقتصادي ما
  ؟ "الرمنطقة على العلم ذاته

  
ًومن باب تقليب هذه القضية على وجه إضافي، يمكن مثال 

من نوع أن الرومنطيقية مهرب من واقع تصور عبارة 
ودون أن تكف عن ). ًبدال من واقع ناقص(مذل وال يطاق 

أن تكون رومنطيقية بقدر ما، فإن السياسة التي يمكن 
ًتصورها حيال واقع مذل هي أقل انغالقا من السياسة 
ًالغائية لواقع ناقص، دون أن تكون حتما سياسة كرامة 

وستجري العودة إلى هذه  (بالمعنى الذي ينتقده حازم
الواقع أن الوجهة العامة لالعتراض الديمقراطي ). النقطة

في بلدان مثل سورية ومصر وتونس وغيرها جمعت بين 
مقاومة واقع مذل وبين مطلب الكرامة الذي شغل موقعا 

 ".الربيع العربي"بالغ األهمية في 
 

وجد المنزع الرومنطيقي للنخبة المشرقية في العقود 
خيرة من الحكم العثماني في نزعة قومنة السلطنة األ

العثمانية على غرار القوميات األوربية، مع مركزية 
تركية، لم تمتنع عن أعتى التهويالت المميزة للدعاة 

كان هذا استجابة . القوميين على ما يوضح الكتاب
، وقد حضر بوصفه "للشعور بفداحة الدور األوربي"
ًإخضاعا واحتالال" الدور "ع ذلك فهو يشغل هنا ، وم"ً

  ". الذي أدته الرأسمالية والتنوير في أوربا
  

، "اإلخضاع واالحتالل"ًلكن أال يبدو ذلك تقليال من شأن 
أي االستعمار؟ كانت الرأسمالية والتنوير داخليا المنشأ في 
أوربا، غيرا المجتمع بمجمله ومن تحت، ومع ذلك أثارا 

ند بورك بين آخرين، ردود فعل محافظة مثل عليها إدمو
ومن المفهوم أن تكون هذه . على ما يرد في الكتاب

من " الدور األوربي"الردود أكبر في مجتمعات جاءها 
في تناول حازم تبدو . ًفوق ومن خارج، وبعنف غالبا

ًاالستجابات في جهتنا من العالم ضربا من معاندة للعالم، 
ة على غير عقالني بالمرة، أو تغليب للكرام" تتنيح"

الموضوعية كما يقول حازم، وليس استجابة متعثرة على 
الجهة التي يأتي منها االستعمار هي : مشكلة صعبة بالفعل

ذاتها الجهة التي تأتي منها حضارة كاملة، بالغة 
الديناميكية والتجدد، وحدت العالم ألول مرة، بل 

في وقت الحق، . ًبعد أن لم يكن موجودا" اخترعته"
سبعينات القرن العشرين وما بعد، لم يعد وبخاصة في 

ًالميل االنكفائي أو الممانع نتاجا للرضة االستعمارية على 
ما قد تقول دراسات ما بعد االستعمار، بل صناعة 
سياسية، يرفع القائمون عليها الصوت ضد الغرب 

  .االجتماعي والثقافي أكثر من السياسي والعسكري
  

ين منازع خبيثة تجمع  تطورت على يد أنظمة ما بعد سبع
بين تغذية هذا الميل االنكفائي المرتاب بالعالم، وبالغرب 
بخاصة، وبين التكيف السلبي التام مع أوضاع السيطرة 

وقلما . الدولية، فلم تكد تبقى لدينا أنظمة غير ممانعة
انحصرت الخيارات خالل نصف القرن السابق بين قبول 
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ه، وبين رفضه بالواقع الدولي والتحرك وفق معطيات
التسليم : لقد جرى الجمع بين األسوأين. الممانع الكاذب

السلبي بالواقع الدولي، ومنه استثنائية إسرائيل 
وعنصريتها، بل وأولوية أمنها، ثم تحريم الحياة السياسية 
في الداخل وتغذية نظريات المؤامرة واالرتياب بالغرب، 

الحريات ًودوما مع إرساء شر الغرب في الليبرالية و
، على "الجمعيات النسوية"ًالمدنية والسياسية، فضال عن 

والحال أن مقاومة . ًما أمكن لشيخ سوري قوله مؤخرا
عقالنية لألشكال األشد عدائية من السيطرة الغربية وغير 

: الغربية ممكنة وعقالنية، لو استندت إلى تركيب معاكس
ة تعدد فكري وسياسي في الداخل وسياسات وطنية جدي

 .على المستوى الدولي
 

هذه بدورها نقطة مهمة ألنها وثيقة الصلة بمجمل منظور 
تبدو المشكلة كامنة في سياسات واهمة . حازم في الكتاب

تتجاوز القدرات الفعلية، رومنطيقية سياسية ال تعترف 
الحفول بالواقع "ًكثيرا بمبدأ الواقع أو هي ضعيفة 

ام عز القومية ًربما كان هذا صحيحا أي". وممكناته
العربية والجيل األول بعد االستقالل في خمسينات القرن 

كانت المزايدة، أي الشعارات . العشرين وستيناته
المنفصلة عن الواقع والقدرات الفعلية، والمستسلمة 

اإليديولوجي، وقد برع فيها بعثيو " مبدأ اللذة"لضرب من 
عن سورية أكثر من غيرهم، كانت هي التعبير األصدق 

  . الرومنطيقية والالواقعية
  

ًلكن هذا لم يعد صحيحا منذ سبعينات القرن الماضي على 
جيل حافظ األسد وأنور السادات وحسني مبارك . األقل

وصدام حسين، وبعدهم بقليل معمر القذافي، ال تختلف 
عن ملكيات الخليج في مزيج من إلغاء الحياة السياسية 

خاطر الخارجية أو مواجهة الم/بذريعة الخصوصية و
وبين تفاهمات ضمنية مع القوى المسيطرة بغرض ضمان 

فهل تكون هذه الالواقعية من طرف حازم . بقاء النظام
ضرب من رومنطيقية معكوسة؟ ال يكاد يبدو في الكتاب 
أن هناك اعتراض على سياسات أميركية وغربية ليست 
هوياتية ورومنطيقية في دوافعها، وهو ما يعطي لمواالة 

يؤخذ على ثائرين . لقوى المسيطرة وحدها زعم الواقعيةا
ًسوريين مثال أنهم كانوا غير راغبين بتدخل أميركي في 

والحال أنهم يؤخذ عليهم العكس كذلك، بما في ذلك . بلدهم
جمعة الحماية : ُتسمية إحدى جمع المظاهرات األسبوعية

 لكن في أي. الدولية، على ما هو مذكور في الكتاب بالفعل
جهة نجد الواقعية هنا؟ في تسمية إحدى الجمع بالتدخل 
الدولي، وقت كان المسؤولون األميركيون واألطلسيون ال 
ًيفوتون أسبوعا أو اثنين دون القول إنه ال نية لهم للتدخل 
في سورية، أم في توريط النفس بالترحيب بتدخل غير 

من يحل : وارد رغم كل شيء؟ ومن هو الرومنطيقي
بتدخل دولي يسقط النظام رغم كل المؤشرات أمنياته 

 المعاكسة، أم من يتشكك ويتحفظ؟
 

وليس اعتبار الكرامة وحده وراء التشكك والتحفظ، وال 
الكرامة مجرد مفهوم رومنطيقي يتقابل مع الموضوعية 

الكرامة قيمة حقوقية . والواقعية، كما في تناول حازم
 اإلنسان، وسياسية أساسية، عليها يتأسس مفهوم حقوق

وعليها قامت بقدر كبير الثورات العربية، وأخذت في 
أال : السياق السوري دالالت محددة ال رومنطيقية فيها

يضرب الناس ويهانون ويعذبون من قبل المخابرات وما 
شابه، وأال يضطروا طوال الوقت للرشوة والواسطة من 

 إنكار الواقع وممانعة. أجل تسيير أبسط مصالحهم اليومية
العالم المميزان لكل من التفكير القومي واإلسالمي، ولقدر 
طيب من التفكير الماركسي، ليسا متولدين عن مفهوم 
الكرامة، بل عن تفريغه من مضمونه ورده إلى كبرياء 

اإلسالمية يحفزها نازع الكرامة . كاذب موجه ضد الغرب

بالفعل، لكن في انفصال عن الثورات الفكرية السياسي 
قية واألخالقية في عالم اليوم، بل في رفض مجرد والحقو

أخذ العلم بها، ترتد كرامتها إلى تكبر أجوف، أو إلى 
مثل ذلك يصح . منزع عدائي عدمي، مؤذ للذات قبل الغير

بخصوص القوميين الذين استطاعوا الجمع بين عداء 
ثقافي واجتماعي للغرب وبين التبعية لقوى مثل إيران 

 في موقع من الكتاب بين الكرامة حازم يميز. وروسيا
. التي هي تفريغ للكرامة من مضامينها" العنجهية"وبين 

هذا جاء في سياق التعليق على قول متكبر لقاسم أمين في 
ليس لدى مصر ما تحسد الغرب عليه، : "مرحلته المبكرة

بل ربما كان لدى الغرب، بالعكس، ما يحسد مصر 
ول هو إهانة ذاتية، وليس البطالن الواضح لهذه الق". عليه

 .فعل كرامة
 

يميز حازم بين تركيبين فكريين سياسيين كانا مرتعين 
طريقتين للتعبير عن صعوبة الدخول في "للرومنطيقية، و

قومي ديني، أو عربي ": الحداثة الرأسمالية والديمقراطية
وقد تجسدا في الناصرية، . إسالمي، ثم قومي اشتراكي

د يطبقون النسبية الثقافية قبل راح الحكام الجد"حيث 
عقود من صعودها في الجامعات ومراكز البحث 

  . وهذا عبر فرادة قوميتنا وفرادة اشتراكيتنا". الغربية
  

من " قضم الواقع"لقد جرى عبر هذين التركيبين الفوقيين 
االطمئنان السعيد وتوهم "قبل السلطة، مقابل ضرب من 

ن مستمران بالفعل، هذا التركيبا". السيطرة على الدنيا
وليست الخصوصية اإلسالمية، . وبخاصة القومي الديني

أي امتناع ديار المسلمين وعقيدتهم على أي وجهة عالمية 
عامة، غير شكل محافظ من الرومنطيقية والحنين إلى 
الماضي، كان وجد تعبيره في من قبل في فكرة األمة 

 .العربية الواحدة، ذات الرسالة الخالدة
 

ثنائية الشرعية والسيادة في الكتاب مرتين، لكن تحضر 
يبدو أن المقصود شرعية وجود الدول . دون توضيح كاف

حيال بعضها، وليس (وسيادتها ) وليس شرعية حكمها(
، ويرى حازم )قدرتها على أن تكون قوى سيدة في العالم

أنه جرى اإلعالء من شأن معيار الشرعية والتهوين من 
  . شأن السيادة

  
ارج الدالالت المحددة لهذه التعابير في منظور لكن خ

قومي عربي يتحفظ على شرعية الدول ذاتها، وبقدر ما 
أين المشكلة في اعتبار الشرعية : إسالمي، يمكن التساؤل

أهم من السيادة؟ في سياق ديمقراطي ليبرالي شرعية 
الدولة، وشرعية عنفها بالتالي، تتصادم مع سيادتها التي 

ق القانون وفرض حال االستثناء أو تتظاهر بتعلي
الطوارئ بحسب كارل شميت، وعلى ما يذكر حازم في 

دولنا تنظر إلى مجتمعاتنا بعين السيادة الواحدية، . الكتاب
وليس بعين السياسة التعددية، هذا بينما تتعامل مع قوى 
السيطرة الدولية، الغربية وغير الغربية، بعين السياسة ال 

ّا السياق المختلف يغير معنى دالي هذ. بعين السيادة

، بما كان يدعو إلى مزيد )والسياسة(الشرعية والسيادة 
  .من التحديد والتوضيح

 
ًيعجب المرء بتحليالت حازم كثيرا وبمذهبه أقل، وهذا 

للعروي . ًكالم قاله عبدهللا العروي يوما عن ريمون آرون
 حضور إيجابي في كتاب حازم، يكاد يشاطره إياه ياسين

رومنطيقيو "هذان اسمان من بين عشرات يوفر . الحافظ
  . نظرات نافذة في أعمالهم" المشرق العربي

  
من نامق كمال وضيا غو كالب في العقود األخيرة من 
حياة السلطنة العثمانية إلى جمال الدين األفغاني ودمحم عبده 
وقاسم أمين وحسن البنا وسيد قطب، إلى باقر الصدر 

 إلى ميشيل عفلق، أدونيس، إلياس وأخته نور الهدى،
مرقص، برهان غليون، إدوارد سعيد وجوزف مسعد 
ووائل حالق، إلى أسامة مقدسي وعزمي بشارة، إلى 
عادل عبد المهدي الذي كان ترجم يوما بعض عمل سمير 

حازم (ًأمين قبل أن يصير رئيس وزراء شيعيا في العراق 
بين أصالي يجد استمرارية وجيهة بين ريفية الماوية و

، إلى أنطون سعادة وجبران )قومية وإسالمية في منطقتنا
ومهدي عامل وفواز طرابلسي، مع حضور إيجابي لكل 

 .من أحمد بيضون ووضاح شرارة
 
شديد اإليجابية حيال " رومنطيقيو المشرق العربي"

الربيع العربي، والثورة السورية بخاصة، وهذه نقطة 
مالحظات نقدية هنا وهناك، لمؤلف الكتاب . بالغة األهمية

لكن الجملة الختامية من الكتاب تقول بوضوح ال لبس فيه 
التي كانت " الدائرة الرومنطيقية"أن أول شروط انكسار 

أن ترحل األنظمة السياسية "داعش أحدث تجسداتها هو 
ًوتصطحب معها عددا هائال من األفكار والقناعات التي  ً

وهذا ليس . يب في ذلكال ر". تحكمت بأهل هذه المنطقة
، بحسب ما يرى "هو الحل"ألن رحيل األنظمة 

الشعبويون الذين يقول حازم في أحد هوامش الكتاب إني 
ًأعفيهم من النقد خالفا للثقافويين، ولكن ألنه ليس هناك 
فرصة ألي معالجات أو حلول في ظل أنظمة تمنع 
ًمحكوميها من االجتماع والكالم وتخوض حربا مستمرة 

  .  المستقبلضد
  

وتعليقي على النقد الخاص . حازم شريك في هذا التصور
بامتناعي عن نقد الشعبوية أنه يغفل الشروط السياسية 
للكتابة في بلد مثل سورية، وجدت تنويعة الثقافوية 
العلمانية التي أنتقدها نفسها على قرب من النظام وأجهزة 
 مخابراته بخاصة، وتطوعت للنيل من معارضيه، هذا

ً، أيا يكن المقصود بها، بالكاد "الشعبوية"بينما كانت 
نتكلم ضمن حقول سياسية وإيديولوجية . قادرة عل الكالم

َمستقطبة بعينها، وليس من فوق االستقطابات 
 .والصراعات االجتماعية والسياسية

 
حازم من جيل من المثقفين خبر في حياته الشخصية وفي 

ي القضايا والتيارات الفكرية حياة بلده لبنان والعالم العرب
هذا يلون صفحات ما . والسياسية التي يتناولها في الكتاب

يكتب، مثلما يحدث ألكثرنا وربما لجميعنا، بسخط معتق، 
، وال "رومنطيقيو المشرق العربي"ال يخفيه مؤلف 

وهو من قلة في المجال العربي كله اليوم ممن . يستسلم له
باطالع واسع وبمعرفة يمكنهم تغطية شؤونه مسلحين 

 دون غنية، حتى ليمكن وصفه بالقومي العربي األخير،
  ًأن يكون هذا مزاحا بالكامل
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  أهداني الفاضل أحمد صالح جربوني نسخة من كتابه
أبو صالح من سكان عرابة . ، ذات لقا"الذاكرة الحية"

البطوف، وانتخب من قبل رئيسا لبلديتها، وحاليا يبعث 
ذكريات الماضي حلوها ومرها تجارب ودروس، كما 
يسعى في وأد الفتن وإصالح ذات البين، وهي مهمة 

اعية جوهرية حين تتخلى عن وظيفتها األ جهزة اجتم
  .الحكومية لحفظ األمن وتثبيت القانون

  
تعثر في الكتاب على مجتمعات تختلف عن المألوف في 
المجتمع المرتبط بالعصر الوسيط وثقافته المتخلفة 

اهل منطقة البطوف بالجليل . المشبعة بالقهر والهدر
تاب، تنطوي على الشمالي، حسب النماذج الواردة في الك

، يبادرون "ّراعي األولى: "شهامة ومروءة ونخوة
المعروف وتقديم القرى وزرع المحبة لتغرس جناها في 
الوجدان الجمعي؛ أحيانا تدهمهم المصائب فيهبون بنفس 
الحمية والنخوة للنضال الثوري المناهض لالنتداب 
البريطاني، او يتصدون بصدورهم دفاعا عن أراضهم 

 البقاء في ديارهم وبيوتهم التي عمروها وحقهم في
  .وسكنوها واجدادهم عبر آالف السنين

 
يبدو ان سهل البطوف، بخصبه وتنوع وتعدد الخضرة 

. فوق ربوعه، قد أثر في ذهنيات البشر الملتصقين به
السهول بثراء محاصيلها وتنوعها، وكذلك تنوع ألوانها 

تجدد فى وتمازجها في لوحات طبيعية جذابة، وكذلك ال
كل هذه الوفرة انعكست وفرة في العطاء والجود ... الحياة 

وطبعت سلوك البشر وتفكيرهم بالرفق واللين واإلبداع 
والتحضر لينتج عن ذلك كله ثقافة تفاعل ووئام وثقافة 

  .مقاومة وتحدي 
 

في الكتاب نماذج تجسد بؤس مقاومة ارتجالية لغزو 
وده هيئة أركان اقتالعي أعد لعدوانه جيشا منظما تق

مدربة وخبيرة في معارك الحروب الدولية، تحسب 
وتخطط وتنظم وتعبئ حسب مقتضيات التفوق الكاسح 
على مقاومة عدتها إيمان بحق يستلب أو يهدر، تنفذ 
ذخيرتها بعد دقائق من مواجهة وتقطع الفيافي بأقدام 
عارية بال تموين وال خدمات ميدانية، شانها في ارتجال 

وخالفا لبقية . ة، شان جميع مناطق فلسطينالمقاوم
المناطق الفلسطينية التي تعرضت للعدوان استطاعت 
الجموع البقاء على أرضها ضمن مدن وقرى وتحتفظ 

  .بمساحات من أراضيها
 

على الصفحة األخيرة من الكتاب ما يشير الى ان المؤلف 
منخرط في الشأن العام، ودخل السجن بسبب نشاطه 

صراع : د صدر له المؤلفات التفوق الكاسحفق. الوطني
، عميد )2005(، فهود الروابي )1996(على األرض 

، غبار األيام )2010(، عبد الناصر )2006(األسرى 
، عرابة البطوف ))2014(، الصلح سيد األحكام )2013(
وال يزال يتمتع بعزيمة الشباب، ما يؤمل فيه ). 2018(

  .ان يتحف المكتبة بالمزيد
 

الكتاب فهو سردية حكايات منطوياتها القيم اإلنسانية أما 
والسجايا الرفيعة التي تجعل من الحياة بهجة الروح رغم 

يصلح . قساوتها وتتابع قوى القهر الوافدة من خلف البحار
الكتاب مادة لباحثي األنثروبولوجيا في فلسطين لما فيه 
من تعمق في استكناه خصال وسجايا إنسانية راسخة 

ور، مغايرة لترسبات القهر والهدر المزمنين الجذ
العهد قديم نسبيا . المتحدرين من استبداد العصر الوسيط

بهذه الخصال، تربى عليها أجيال الشباب عبر قرون 
فغدت تقاليد راسخة ملهمة لتصرفات الجموع واألفراد، 
كان لها إسهام في صمود األهالي بوجه رياح النكبة، وما 

  اعـــوة الدفــء العالقات الحميمة ونخفىزالت تبعث فيهم د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .عن األرض ووأد الفتن
 

تلحظ في السرد غياب العائالت اإلقطاعية تضطهد 
اإلقطاع ونظامه األبوي . وتستغل، تحني الظهور والرقاب

ال يقبل المشاركة، يزدري القاعدة االجتماعية وال يشعر 
تنتقل عدوى قيمه المنحطة من فردية . بآالمهم وهمومهم

ية وازدراء للجمهور الى أفراد المجتمع وتلوث الحياة انان
اما عالقات الندية وتبادل الجمائل بتكافؤ . االجتماعية

، وحيث تنزل "عيشة األجواد على األجواد قرض"حيث 
المشورة وكلمة اإلصالح على أرض خصبة معطاء 

اما جماعية الرؤية ... فتغرس في النفوس ألفة الجوار 
 االجتماعي فحصيلة نظام اجتماعي لم والتضامن والتكافل

  .يعرف النظام األبوي، كما يبدو
  

تتناثر في الكتاب سيرة عشيرة الزيدانية شمل حكمها 
فلسطين بأجمعها تقريبا؛ نال الفالحون الرخاء على 

، ون عن دويلة ظاهر العمر الزيدانيكتب الكثير. أيديها
حاكم عكا، في ظل حكمه نشأت اول دولة فلسطينية 

أذكر ممن اطلعت على . شرت الرخاء وانعشت االقتصادن
العرب : [كتاباتهم المؤرخ الفلسطيني الدكتور إميل توما

والتطور التاريخي في الشرق األوسط ـ معهد إميل توما 
  ].477، 1995لألبحاث االجتماعية والسياسية، حيفا 

 
، الدكتور عز الدين وكتب عنها األكاديمي والشاعر

مملكة فلسطين األدومية دولة "تابه المناصرة في ك
، ].2013الصايل للنشر والتوزيع" [الزيادنة الفلسطينية

قناديل "كما أبدع الروائي ابراهيم نصرهللا عمله الروائي 
  ".ملك الجليل

 
، حكاية عن عمر الزيداني" ريات حيةذك"وفي كتاب 

ارتبط بعالقات مع أهالي عرابة؛ كان ذلك بدايات القرن 
وكرد فعل على كرم شيوخ عرابة تكفل . عشرالثامن 

بنجدتهم ومنع زواج اجمل بنات القرية من مقاول جمع 
  .الضريبة عرف بظلمه وتجبره، زواج غير مرغوب فيه

 
يشير المناصرة الى أن ظاهر العمر ولد في عرابة 
البطوف، وكان والده عمر متعهد جمع ضرائب بالمنطقة 

ر من عرابة منطلقا اتخذ ظاه. الى جانب منطقة طبريا
لتوسيع نفوذه في منطقة الجليل حتى احتل عكا وحولها 

منع ) "89ص(كما يورد في الكتاب . مدينة مزدهرة
الوالة من ان يأخذوا من الرعية أية زيادة على المال 

وطد ظاهر األمن في الجليل "، و"المقرر عليهم) الميري(
 شجع"و" ومنع البلص والنهب والرشوة واالغتصاب

، وعامل الى بالده وأطلق الحريات الدينيةالهجرة 
، "المسلمين والمسيحيين واليهود على قدم المساواة

اجرى تحسينات على الموانئ وشجع التبادل التجاري "و
  ".مع اوروبا بحرا

 
في مقالة منشورة جاء وعن مؤلف اميل توما نقلت فقرة 

طن في عهد العمر ازداد الطلب األوروبي على ق" :هايف
، وترسخت العالقة بين التجار الفرنسيين والسلطة ليلالج

تشير المعطيات ان فلسطين شهدت ). الزيدانية(العمرية
في ذلك العهد ازدهار زراعة القطن وتركزت هذه 

، ولكن أفضل القطن من الزراعة في اللد والرملة والجليل
الجليل او قطن شفا عمرو وعبلين وطمرة والمكر 

أشرفت دويلة ...   وكفرياسيف وعمقهوجولس وأبوسنان
العمر على توطيد العالقة المباشرة بين التجار األوروبيين 
والمنتجين المحليين، وفي الوقت نفسه دفعت هذه العالقات 
االقتصادية المشايخ المحليين وفي نهاية المطاف السلطة 

. زراعة وتخمينها لزيادة مداخيلهمالزيدانية الى تشجيع ال
هذا االهتمام أن التجار األوروبيين كانوا ولم يضعف 

 
 

  

 فلسطين
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 اريــاليس

وأثر هذا البناء . يكدسون األرباح الطائلة من هذه العالقات
االقتصادي على حياة الفالحين المنتجين، بحيث أصبح 

 فال يهينون ،المخاتي والمشايخ يهتمون بمصدر مكاسبهم
الفالحين او يرهقونهم الى درجة اإلركاع وبالتالي إهمال 

   ).385صفحة ."( لزراعيةاألراضي ا
 

يالحظ أيضا ان حركة ظاهر العمر الزيداني تزامنت مع 
تم سحق .  بن عبد الوهاب بالجزيرة العربيةحركة دمحم

بتها الرائدة الزيدانية وشطب مكتسباتها االجتماعية وتجر
، بينما تم تعهد ورعاية الوهابية من الذاكرة الجمعية

صحر خارج صحراء وترويجها بالمال النفطي، ثقافة ت
  .الجزيرة

 
  اتــــاج يعوزه ما يسنده من حكايــأرى ان هذا االستنت

، لذلك أورد عينة معبرة، مختصرة بطبيعة الحال.  الكتاب
تاركا لمن تستهويه حكايات الكتاب الرجوع الى راس 

 .النبع
 ** *  

يستذكر الكاتب عهد ظاهر العمر نشر العدل وراجت في 
ينقل الكاتب عن . تتب األمنزمنه الزراعة والتجارة واس

العمر الزيداني أرسل يستدعي من "دليل سياحي، ان 
تركيا الراب أبي العافية، ليعيش مع أهله وإخوانه اليهود 

ما ان وصلها واستقر فيها حتى بنى ظاهر . في طبريا
 .، وآخر إلنتاج الحالوةمصنعا إلنتاج الطحينةالعمر لهم 

  ".فيهكما أقام لكل عائلة بيتا لتسكن 
 

هذا ما قاله المرشد السياحي الطبري امام الرؤساء 
ما . 2016السابقين، خالل مؤتمرهم الذي عقد في أيار 

أبعد الفارق بين اليوم واألمس بين حكم الزيادنة وحكم 
، اغتصبوا لصهاينة؛ الصهاينة هدموا ويهدمونا

هدموا المساكن والمساجد ومنعوا اآلذان فيها  ويغتصبون،
  .133-. ة للمقدسات وال لإلنسان عندهمفال حرم.
 

بعد هذا نقدم بعض الحكايات التي شكلت وعي الناس 
 .وبلورت قيمهم الحياتية، لتخلد مع األجيال

  
  

 
ظل القتال بين شباب المقاومة وقوات الهاغاناه حتى 

حبت سرايا جيش ؛ إذ في ليلة ليالء انس1948تشرين ثاني 
اإلنقاذ من كفر مندا ومن عرابة وجميع قرى الجليل حتى 

رزحت قرانا وجماهيرنا العربية تحت  ... الحدود اللبنانية
  .سلطة الحكم العسكري

 
، بدأت حكومة اوائل الخمسينات من القرن الماضيفي 

اسرائيل العمل على تحويل مياه األردن الى النقب عبر 
 ويمر بسهل البطوف، من شانه مجرى قطري من الشمال

تحويل السهل الى بحيرة، شرعت العمل فرق المساحة 
بدأت زيارات ...  وتصدى لها اهالي كفر مندا ومنعوهم

اعوان السلطة الى كفر مندا القناع شيوخها القبول 
حينئذ تنادى الشباب . باالمر، فشلوا ولجأوا الى القوة

 ة بالحجارةللصعود الى مرتفع وراحوا يضربون الشرط
قاومة أدرك الضتابط شويلي ان عنوان الرفض والم" ...

، وهو الذي حرك الشباب هو الحاج محمود عبد الحليم
جرب اإلرهاب، أطلق ... للمقاومة ومواجهة الشرطة

الضابط النار من مسدسه ثم صوبه الى صدرالحاج فما 
كان منه اال ان فتح صدره ثم دق األرض بعكازه متمردا 

  . ل اضرب اقتل ما نطلع من بلدنا وفينا روحوهو يقو
  

اضطر شويلي لمغادرة بيت الحاج محمود بعد ان اقتحمه 
عشرات الرجال والشيوخ للدفاع عنه، خاصة عندما راوا 

قوات الشرطة تتراجع أمام هجوم الشباب، وقد استبسلوا 
  175-"في الدفاع عن بلدهم وشيخهم

 
قدموا كل "باب واعتقلوا الشيخ محمود مع عدد من الش

المعتقلين الى القضاء، وسرعان ما صدرت احكام 
بالسجن اشهرا متفاوتة مع غرامات مالية باهظة على كل 

كان الحكم األقصى على الحاج ... المعتقلين 
  .176"محمود

 
امام إصرار األهالي على الصمود وتشبثهم بارضهم 
وبيوتهم اضطرت السلطات الى التراجع عن مخطط 

 ارتكبت ."..ل وتحويل سهل البطوف الى بحيرةالترحي
اسرائيل عشرات المجازر بحق الشعب الفلسطيني 

لذلك خططت إلقامة . وشردت األكثرية منه الى الشتات
خزانات المشروع القطري على اراضي صفورية 

أما كفر ... "برك اشكول"المهجرة حيث توجد اليوم باسم 
دة اهاليها، مندا فظلت صامدة وقوية بانتصارها ووح

 177-"فكانت الكف الذي الطم المخرز
 
  
 

بعد سقوط حكومة ظاهر العمر كثر قطاع الطرق مع 
حدث عراك بين تاجرين . انتشار الجوع واختالل األمن

جوالين من بني معروف مع قاطع طريق، حاول 
  . اغتصاب بضاعتهما، قتل بضربة على رأسه

  
ان الى عرابة وقصدا ديوان الشيخ مصطفى لجأ التاجر

، ا أثمانهاتوزع األهالي بضاعة التاجرين ودفع. الياسين
ثم توجه الشيخ مصطفى مع صحبه يستطلعون عشيرة 

دخلواشق الشيخ وشرع الشيخ . القتيل حتى عثروا عليها
من شاف مصيبة غيره "مصطفي يسرد حكايات مغزاها 

   ".هانت عليه مصيبته
  

ت في البداية وحيال اإلصرار عرض عطوة رفض
وإصالح  مشايخ عرابة أهل خير... اسمعوا يا الربع "
شيخ مصطفى الياسين ما هو وال. صحاب نخوة ومروءةوأ

 الشيخ دفع" !، أقبلوا جاه شيخهم وأكرموهموجه فشل
لي عاد مشايخ عرابة ، وفي اليوم التامصطفى من ماله

 .32."وطلبوا هدنة لمدة ستة أشهر. ومعهم العطوة
  

، حيث رافق شباب من عرابة الدخيلين حتى منطقة أمان
  !كفيتوا ووفيتوا: طلب منهم الدخيالن العودة

 
قبل انتهاء مدة الهدنة قدم شيوخ بني معروف من قرى 
الجليل والكرمل الى عرابة للوفاء بعهد شيوخها 

لمضيفين مشاعر عكست في نفوس الضيوف وا..."
 33".والعرفان مودة، مشاعر الاالحترام والتقدير

  
، الياسين المشاركة منا صفة بالديةاقترح الشيخ مصطفى 

ما قدمتم كاف وهو : واعتبروا ذلك واجبا وجاء الجواب
". فضل لن تنساه األجيال القادمة في الطائفة المعروفية

ومنذ ذلك . اصر المضيفون على موقفهم، وهكذا تم
تحولت . التاريخ تربط عرابة وبيت جن روابط صاداقة

خالل فترة من الزمن الى قدوة ومثل يحتذى به اهالي 
 34."..القرى المجاورة

  
 

 
ايام ثورة الثالثينات كانت عرابة منطلقا للثورة، وتكررت 
غارات الجيش البريطاني على القرية يفتشون ويتلفون 

  . المواد التموينية ويعتقلون

يطانية معها احد ذات غارة جلبت القوة العسكرية البر
طلب ضابط القوة جميع . العمالء مقنع الرأس والوجه

ف الرجال الحضور الى ساحة القرية واالنتظام في ص
مر الشباب والشيوخ " .يمرون واحدا واحدا امام العميل

وانهال العميل عليهم بالضرب، ولم ينج من عصاه أحد 
حتى وصل الشيخ سعيد المصطفى، مختار القرية وأحد 

ز المثقفين بالمنطقة، والقاضي العشائري األول في ابر
  .؛ هوى عليه العميل بالضرب"البالد

 
وما ان راى ذلك الشيخ صالح األحمد حتى وثب كاألسد "

من الصف الطويل وتقدم من العميل ونزع الغطاء عن 
 يا خائن يا : راسه، ثم اشبعه ضربا شديدا، وهو يصرخ

البالد كلها، يلعن ابن الكلب، تضرب شيخ عرابه وشيخ 
ابوك وابو االنجليز اللي جابوك على بلدنا ياخاين يا 

 46..."نذل
  

ذهل القائد واسرع يحاول انقاذ العميل وليهدئ من غضب 
الشيخ صالح، ثم حاول ان يسترضيه، ولكن الشيخ ظل 

عندها أمر  ".يصرخ وكانت كلماته كانها طلقات رشاش
المجنزرات، وما القائد جنوده بسحب العميل الى إحدى 

هي اال دقائق حتى غادرت قوة الدهم القرية وسط إكبار 
  .46 -"الناس وإعجابهم

 
  
 

" التطهير العرقي في فلسطين"كتب إيالن بابه في كتابه 
عن اول دراسة انثروبولوجية قام بها الموساد اإلسرائيلي 
في القرى العربية بأمر من بن غوريون، وذلك في 

حسب " لتشريد وحشي"القرن الماضي تمهيدا ثالثينات 
توجهت فرق . تعبير بن غوريون، للشعب الفلسطيني

، راحوا لقرى العربية بصفات مختلفةاالستطالع الى ا
يتعرفون على عشائر القرية والعالقات بين مشايخها 

، وباألخص عن راعتها ومصادر المياه وامور اخرىوز
. ر الى الجهة المختصةالمشاركين بالثورة؛ يقدمون التقاري

وخالل حرب التطهير العرقي كان الملثمون يجلبون مع 
ٍالجيش ومع كل منهم قائمة باسماء منقولة عن تقارير 
فرق االستطالع، يشير الملثمون ويحجز الشباب لينقلوا 

في رواية باب الشمس ذكر الروائي . الى حيث يتم إعادهم
ترفتها ميليشيات اللبناني، الياس خوري، المجازر التي اق

وكتب باحث أميركي ان ما . 49-1947اليهود أعوام 
ذكره الياس خوري في روايته لم يكن اكثر من قمة الجبل 

  .الجليدي
 

ُعن إحدى المجازر كتب أحمد جربوني، وأختصر هنا 
  :روايته الى داللتها

 
المواسي عشيرة كبيرة وعريقة انتشرت بيوتها، بيوت 

 الى القرب من وادي الحمام الشعر وبعض بيوت الحجر
عمل رجالها في تربية الماشية، ومن . القريب من طبريا

عاداتهم إكرام الضيف وحماية الدخيل ونصرة المظلوم 
بعض . .. واحترام الكبير، خاصة شيخهم، األميرعجاج

، شمال عيلبون وظلوا هناك الى اللويزيةعائالتهم نزحوا 
تى تشرين ثاني في األودية وبين األشجار الكثيفة ح

  . ، حين سقط الجليل حتى الحدود اللبنانية1948
  

خ عطية ، بعد اجتياح عيلبون ذهب الشيفي اليوم التالي
. الحمود يستطلع األمر فيها؛ فوجد القرية خالية من أهاليها

، وعندما اقترب منها الى الكنيسةظن ان السكان لجاوا 
ا عددا مع ذلك دخلها فوجد فيه. كان الصمت يلف المكان

من الشباب قتلوا رميا بالرصاص ودماؤهم ما زالت 
 .151-.طرية على أرض الكنيسة
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اقتحمت الجيبات عاد الى قومه يحدثهم بما شاهد؛ بعد أيام 
مزق . م؛ رفعوا األعالم يعلنون االستسالاليهودية منازلهم

شباب والرجال جمعوا ال. اليهود األعالم وداسوا عليها
بعد . ، ونقلوهم الى مركز للشرطةواعتقلوهم أسرى حرب

ِأيام أخرج اسرى المواسي من المعتقل لجمع النفايات  ُ

في غفلة من الحرس أشاروا لبعضهم . تحت الحراسة
وهربوا دون أن يبالوا بالرصاص، الذي اطلق غزيرا 

  .وصلوا الجوالن السوري. عليهم
 

. ا في سيارة حتى موقع باب الثناياأسرى قرية المغار نقلو
انزلوهم وامروهم الوقوف صفا واحدا وجوههم الى "

ما هي سوى دقائق معدودة . الشرق والجنود من خلفهم
بين الرجال كان . حتى انطلق رصاص المدفع الرشاش

 أشجع شباب ،خ عطية الحمود وولداه مقبل ومعجلالشي
  .، كانوا في العشرينات من العمرالعشيرة

  
 :يضيف احمد جربوني نقال عن محدثه

ندما حرك مقبل يده حركة بسيطة الحظ الجنود ذلك ع"
. فعاد أحدهم يطلق الرصاص عليهم ثانية ليتأكد من موتهم

ل العشيرة على لسان سعد أبي هذا ما حدثنيه احد رجا
، أحد شباب المجموعة؛ تظاهر بالموت ولم يحرك سودي

يده وظل ساكناعندما تأكد القائد من موتهم جميعا انسحبوا 
  .ن العمليةبعد ساعة م

 
ما إن ترك الجنود أرض المجزرة حتى قصد سعد "

الى الشمال من باب " حزوة"البيوت البدوية في جبل 
هناك قدموا . حيث نزلت بعض عائالت المواسي. الثنايا

سخنوا السمن البلدي حتى حرارة عالية . له اإلسعاف
حدثهم عما خبر من . ومسحوا جروحه عدة مرات كل يوم

  .أهوال
 
ط عدد من الشباب الى باب ى الليل سدولة وهبارخ"

. ، وعندما تأكدوا من عدم وجود عساكر بالمكانالثنايا
انهوا مهمتهم عند .  متر500نقلوهم الى مغارة تبعد 

 .153-"الفجر
 
 
 

كان من بين جرحى المعركة مع االنجليز عبد هللا  ...
ه الى الحجيري، ما إن رفعوه على ظهر جمل لنقل

حذاءه وقدمه لصديقه دمحم مستشفي في سوريا حتى خلع 
، يصعب عليك أن تعود الى خذ حذائي: ، وقالالفاعور
كثر من بين ( حافي القدمين - حيث منازلهم-الظهرة

أما انا .  قدمهالثوار من اجتاز الفيافي بدون حذاء في
ظهرة ابو الهيجا كانت مقرا ". فساتدبر، أمري بعد العالج

رة ، ألن الدوريات البريطانية ابتعدت عنها نظرا للثو
  .لوعورتها وصعوبة التحرك فيها

 
، وأبرزهم دتهاتوقفت الثورة الفلسطينية بعد ان استشهد قا

عد مواجهة في منطقة الشمال عبد هللا اآلصبح؛ إذ قضى ب
 إحدى طائراتهم من ، حتى تمكنتحامية ثم مطاردة طويلة

 على سفح 1938 في نيسان ّ، فخر شهيداإصابته بقذيفة
  ...جبل الجرمق 

 
 58-.َفي الظهرة استقر عبدهللا الحجيري

، وإذا بجهاز ا ان استتب األمر لحكومة إسرائيلم
لذلك كان . مخابراتها يعرف كل شيء عن الثورة

الحجيري أول من فرضت عليه اإلقامة الجبرية في 
هكذا ظل ..  .الطهرة بامر من حاكم الجليل العسكري

، يتجدد  كما صار يدعى، سجينا في الظهرةشيخ عبد هللال
  .1972أمر حجزه حتى العام 

بعدها انطلق يتجول في البالد من الشمال حتى مرج بن 
، مرا ذات يوم. عامر برفقة أحد اوالده كتجار مواشي

بالقرب من منازل عشيرة القديرات التي شردتها رياح 
 يوقف من ابنه انالنكبة مع أميرها خالد المعجل، فطلب 

، عرض االبن مرافقته السيارة وينتظره بعض الوقت
زيارة إخوتي واحبابي النازلين في : "ورفض بعناد

اود أكون لوحدي عندهم  "...وراء الرويسة ... المنطقة
 59-"وفي زيارتهم

  
عاد الشيخ بعد ساعتين، ورأى االبن امارات األسى 

. ته إخفاءهاوالحزن بادية على وجه والده، رغم محاول
شيخ على الحزن والذكريات ّوسأل االبن وألح؛ تعالى ال

، وراح يحدث ولده بصوت متقطع عن معركة المؤلمة
، وان ا ورفاقه الثوار هناك، وأشار الى المكانخاضه

  .. .ثمانية من إخوانه استشهدوا فيها ودفنوا في أرضها 
  

 بعد رفع اإلقامة الجبرية –صار الواجب يا بني : وأضاف
ثم ارتفع  . ، فهم إخواني وأحبائيان ازورهم –عني 

د الصمت الى ان استجمع بعدها سا. صوت الشيخ بالبكاء
  .لن انساهم جميعا ما حييت: قواه وقال

 
 ! يا سالم تتذكرهم ةتبكيهم كانهم سقطوا قبل اسبوع؟-"

 كل إخوانك الثوار بمثل حنانك ووفائك يا أبي؟... 
ت لكنها ال تنسى، فيها تآخينا ، تلك أيام مضنعم يا ولدي"

ووقعنا عهد الوفاء للوطن وللشعب، وكذلك لبعضنا بالدم 
  60".نعم أذكرهم جيدا، واحدا واحدا، هللا يرحمهم... 

 
ثورة غريبة سبقت : يضيف الكاتب أحد صالح جربوني

الزمن، فانطلقت قبل موعدها في ظروف صعبة جدا، لم 
 بنادق قديمة بال يكن لمقاتليها ذخائر كافية وسالحهم

تموين وال إسعاف ميداني، كل رجالها كانوا آية في 
منهم من اليملك . العطاء والوفاء، وفي الصدق والحنان

ذخيرة وال حذاء، بل إيمان ال يتزعزع بعدالة القضية وثقة 
لذلك قاتل رجال الثورة الفلسطينية بشجاعة . بالقيادة

باحثين ادهشت المؤرخين، وما زالت تثير إعجاب ال
إليمانهم ان الوطن للجميع وانه األب الحاني لكل 

   61األبناء
  

  
  
  
  
  

  
 بداية الصبح 

.. 
 في السماوات البعيدة العقل

 أيضا هناك الشعر
 فلنقل األرض بداية العقل

 ذكرياته
 طفولته

 أنت ياصديقي
 كالبندقية تصطاد الهدف

 يا من الليل بدايته
 ثم االنطالقة

 في االتجاه البعيد
 

 الفراشات السعيدة
.. 

 بعض القصائد ذاكرتها قوية
 تتقمص الفراغ كله

 ال تشبه صاحبها
 ال تشبه أصدقائه

 ال تشبه زهرته المفضلة
 ال تشبه شمعة األمس
 ال تشبه هذا النهار

 كأي كائن حي
 تنتظر أن تعيش

 أطول فترة ممكنة
 
 

 الحضور األزرق
.. 

 آه من قسوة المطر
 فوق القبور

 تجعل الموتى يتذكرون الحياة
 ما أقساها من عزلة، الكونية

 نبي يشبه األنبياء
 تب السماويةوالك

 حبة رمل بين رمال األرض ما الفرق
 لربما البوهيمية ردة فعل على التشابه

 والطعم والذوق الواحد
 الجحيم إذا الفقير استغنى

 العاهة السابعة
 أم السماء السابعة

 
 المعلن والخفي

.. 
 قد ال ترى التأريخ بالطريقة العلنية

 في السمفونيات الموسيقية
 قد ال ترى التأريخ جيدا

 من دون العالقة الشفيفة للسماء
 الشاعر ليس نبيا

 لكنه بدوي ينظر للنجوم
 والسماوات البعيدة

 أكثر الذي تتعلمه من أخطائك
 ومن ذنوبك

 االستسالم الى الطبيعة
 الهدوء بكل أشكاله

 الحرب السرية للنبي غير معلنة
 كذلك بالنسبة للشاعر
 أنك ال تتحدي الشعر

 ما تستحضر شخصيتكإن
 

 الصدف المتشابهة
.. 

 الحياة مثار جدال
 بين راقصة وموسيقى تائهة

 اللغات كالصباح
 الشمس توقظه فتجعله مبتسما

 قادرا على كل شيء
 المشاعر في قلب النجمة
 المشاعر في جسد القمر
 كاألغاني تنتمي للحياة

 خالية من الصوفية
 اإلنسان هو الكون بالتحديد

 ضد االغواء
 ضد الضعف لو يستطيع

 في البعيد
 نحن نشبه بعضنا البعض

 أن تسقط الفوضى
   ءوتركن للهدو

 

 

 العراق -
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 كم مضى من الزمن بقياس األرض؟ ال أعرف، ال وجود للوقت هنا، وأقصى ما أتذكره هو ما أخبروني به بأني سأبقى .. ّ، حل الموعدًوأخيرا
  .نا األرضيهنا لفترة، ثم سيقومون بترحيلي ربما بعد سبعين أو سبعمئة سنة حسب توقيت

 
 .قبل ذلك الكم المتراكم من الزمن الالمعلوم، كنت أقف في البقعة نفسها، أرتعد متوجسة في انتظار حكمهم

 
ّلم يختلفوا طويال حول هذا الشأن وفسرت .. ًجاؤوا ومعهم ميزان عظيم، فهم ما زالوا يستخدمون طرقا بدائية للقياس الذي يحددون بموجبه الحكم ً

  .ّعديدة مماثلة لحالتي قد مرت بهمذلك بأن حاالت 
 
ّ بما أن كف ميزان حسناتك يعلو على كف سيئاتك، لذا قررنا أن تمضي فترة حياتك عندنا متناوبة بين الجنة والنار، ولو كنت لم تشركي بالخالق لكنا أكرمناك بما تحت -

ِفي الجنة، ولكنك ألحدت وكفرت رغم أعمالك الصالحة ، ونح" الوسيلة"درجة    .ن أعدل العادلينِ
 

ّيومها، كان يخيل لي اني في حالة حلم كابوسي أو ربما كنت أقوم بدور مهم في فيلم خيال علمي، وأقول لنفسي، قد يحصل 
 ً.هذا، لكنه غير واقعي، سينتهي كل شيء قريبا

  
قوم بأعمال شاقة أثناء فترة إقامتي في درجة الفردوس، سكنت مع آخرين في خيمة على شكل قوقعة من لؤلؤ، كنا ن

ّومرهقة كتنظيف مخلفات مؤمنين جالسين طوال الوقت على األرائك دون عمل، أفسدوا المكان بقذاراتهم وفضالتهم 

وترهاتهم، قاموا باحتكار نهر الكوثر وأهملوا األشجار والزرع، تخاصموا مع بعضهم البعض على عيون الماء، 
مركزه وحسناته، يحاولون في كل غزوة إلقاء الحجارة وتلويث مياهها فتقاسموا السلسبيل والكافور كل حسب طبقته و

ّأما االقتتال والتنافس على استحواذ الحوريات األكثر جماال، فغدا عادة لهم، ألنهم ال يلمون من ممارسة .. وتخربيها ً
ين آلخرن يغيرون على ًمتعهم الجنسية الدائمة وبال انقطاع، وبما أن هناك تفاضال وطبقية في الجنة، فكانوا من ح

ّالمؤمنين في درجاتها األخرى، يسبون حورياتهم وينهبون طيباتهم ويعودون بعدها لالتكاء على فرشهم وتناول 
 .األعناب واألرطاب

 
 ّ هيا، امتطي هذه الدابة-
 

 أرقى في طريقي الى النار وأنا على ظهر الناقة، خطر في بالي باننا كنا نستخدم على األرض وسائل مواصالت
ًلكن يا ترى كيف ستكون فترة محكوميتي الثانية هناك، هل سأتألم كثيرا، ولماذا يلجئون .. َوأكثر تطورا من الدواب

  ًالى عقاب النار وليس الى غيره، أال توجد طرقا أكثر حداثة مثلما كانت موجودة على األرض؟
 

ّأكاد ال أصدق ما يجري، هل ما أمر به محض خيال؟ ولماذا أشعر   بهلع وانقباض في داخلي كلما اقتربت المسافة؟ّ
 

ْعند دخولي النار، لفحني لظى طاغ فارتعبت، ولدهشتي، رأيت أن من حولي كانوا غير آبهين بآالم الحروق وألنني .. ٍ
ّفي درك الجحيم، فسرعان ما حلت استراحة قصيرة عندنا، وحين ذاك، تقدم مني شخصان، علمت فيما بعد أنهما 

ية، نقالني الى فجوة تحت الجحيم حيث قاما بعالجي بمرهم من صنعهم واستبدال الجلد وتغليفه بمواد طبيبا جلد
ًتتحمل الحرارة، كما وأعطياني طعاما آخر غير الزقوم، طوره العلماء هنا، ليكون لذيذ الطعم ومفيدا ًّ رحت أتجول .. ّ

ًفي المكان وفي كل مرة أكتشف شيئا جديدا أعجب به وله اء وعالمات منشغلين بصناعة أنابيب لتوليد طاقة علم.. ً
ّحرارة من النار يستخدمونها في أغراض نافعة عديدة، خبراء وخبيرات منكبين على أدوات لتوفير مياه صالحة 
للشرب وتربة قابلة للزراعة، رجال ونساء فكر ومصلحين ومصلحات، يتعاونون مع بعضهم من أجل إصالح ناس 

كخاليا نحل، يعمل الجميع لصالح البشر المعذبينن، العلم شعارهم من .. نار كالجحيم والسعيرفي دركات أخرى من ال
ًأجل تحمل النار والسير قدما، وغالبا ما كانوا يستشيرون كبار العلماء والمفكرين األوائل الموجودين بكثرة هنا ً ّ. 

 
ق استقبال واسعاف القادمين الجدد وتعريفهم على االماكن في الفجوات، وكذلك معرفة علمهم مضى الوقت دون أن أشعر بألم أو ضجر أو عدم جدوى، عملت معهم في فر

  .وخبراتهم لالستفادة منها، ومضى وقت طويل حتى حان موعد رجوعي الى الجنة التمام الحكم التعاقبي
 

 .جاءت المالئكة الصطحابي، وكانت معهم الناقة نفسها لتقلني الى من حيث قدموا
 نني البقاء هنا؟ هل يمك-

  كانت صدمتهم كبيرة حينما سألتهم وعجزوا عن االجابة
 

 
 

  
 

 قالعرا
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  ّفرحت كثيرا ألم كريم عندما أحضر أوالدها صبية من الهند ً ُ

ّعن طريق وكالة لتشغيل األجانب في خدمة كبار السن، ألنه وفي 
ية األمر، أصبح لديها من يساعدها في أمورها المنزلية دون نها

حاجة لألوالد واألحفاد واألقارب، المشغولين عنها في أمورهم 
ّالشخصية، وكانت فرحتي أكبر عندما تعرفت إلى الصبية ال ّهندية ّّ

ّلكن الفرحة ... التي تعمل لتعيل أفراد أسرتها الفقيرة في الهند
لى هذه الصبية وجميع من يعمل في ّتحولت إلى حزن وكآبة ع

 .هذا المجال من أجانب
 

ًلمدة ثمانية أشهر كانت تتقاضى كاجول الهندية أجرا ال يذهب إلى جيبها بل للوكالة التي  ّ
 ساعة في اليوم، 13 إلى 12أحضرتها من الهند إلى البالد للعمل في خدمة العجائز من 

راحة، إذ يقتصر طعامها على فتات ترميه بما في ذلك أيام األحد، من دون عطالت وبال 
 .لها ربة البيت

 
... ًكاجول هو اسم هندي جميل، ويعني الكحل الذي يوضع على العين فيزيدها جماال

ّقصة هذه الشابة ليست واقعة معزولة، فعشرات اآلالف من العمال األجانب يعانون مثلها 
 .ّعاصرة وغير اإلنسانيةمعيشة قاسية وظروف عمل أشبه بالعبودية بأشكالها الم

 
-1- 

ًصرخت العجوز بأعلى صوتها في منتصف الليل بصوت يختلج تأثرا ... كاجول: ّ
 ...كاجول

 :استيقظت كاجول من نومها ترتجف خائفة، وجمجمت بصوت مهموس
        ماذا حدث يا ماما؟-

 :ّصاحت العجوز والشرر يتطاير من عينيها حتى بانت نواجذها
  من بصحبتك في هذا الليل؟ لماذا تقفين على بابي وتراقبينني وأنا        من معك؟-

 نائمة؟
ّترددت وتلعثمت كاجول وكان وجهها الجميل مقطبا بعض الشيء، إال أن الهدوء لم 

 :يفارقه للحظة وأجابت
       ماما أنا كنت نائمة ولم أقف على بابك، ماذا تريدين مني وأنا لوحدي؟ خلص ماما -

 نني بهذه القسوة؟ لماذا ال تثقين بي؟َلم تعاملي
 

ّتأففت العجوز كعادتها وبرمت وجهها وأشعلت سيجارتها لتطفئ شرر غضبها، أما  ّ
ّكاجول انقطعت عن الكالم وحدجتها بنظرة ذات معان، ثم أدارت وجهها وعادت إلى 
غرفتها لتخلد إلى فراشها وهي تبكي مقنعة نفسها بأن العجوز تحلم وغير مدركة 

 .تهاماتها الباطلة المتكررةال
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ّفي كل أحد، كانت العجوز أم كريم تقدم المال الوفير لصينية الكنيسة وهي تحني هامتها  ّ
باحترام وورع وثغرها يضيء بابتسامة فاتنة محبة منها للكنيسة ورب الكنيسة وراعيها 

 .ا بال منازعوال تتغيب عن الصالة إال ألمر عسير فالخوري ورعيته وكنيسته هم أهله
 

وضعت أم كريم مئتي شاقل بجانب سريرها تنتظر قدوم الخوري بمناسبة عيد الشكر 
ومن حسن حظها أن ذكرى ميالدها الرابعة والتسعين . لتقدم هديتها بمناسبة حلول العيد

ّتصادف يوم عيد الشكر، ولكنها تدعي أنها ابنة تسعة وأربعين عاما، وتتشبث بالحياة  ً ّ ّ
ة في العشرينات، وقد خطت برجليها االثنتين أولى خطواتها داخل القبر، إذ ّوكأنها شاب

 .ًفقدت السيطرة على جسمها الذي خانها شر خيانة، فأي نسمة هواء تطيح بها أرضا
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ّأما كاجول الطيبة فهي الممرضة  في جنوب الهند " كيرال" الخادمة القادمة من مدينة –ّ
ّلة األولى تدرك بأن هذه العجوز تنتمي إلى علية القوم لترعى العجوز المقعدة، وللوه ّ

ّوأنها من الصفوة المختارة فالنعمة بادية على مالمحها وتنم عن رخاء وترف ّ درست . ّ
ّكاجول التمريض لمدة أربع سنوات في الهند وعملت في أحد المستشفيات في اليمن 

ربعة كي يتمكنوا من بناء بيت ّكمولدة ثم جاءت إلى البالد لتساعد زوجها وأوالدها األ
ّتشط وتنط كاجول من مكان لمكان حتى تنهي دورتها في خدمة أم كريم وليتسنى . لهما

ّلها أن تذهب إلى الكنيسة لتصلي مع رفاقها من الخدم، ويصل عددهم إلى مئة وخمسين  ْ
 الكنيسة ًشابة وشابا من الهند جاءوا إلى البالد للسهر وللرعاية المسنين، يصلون في هذه

أصل كلمة ماالالم من . مع خوري هندي وصالتهم باللغة الماالالمية وهي لغتهم األم
 تشير للناس الذين malayaliكلمة مااليلي ). أرض) (alam(و(الجبل  (malaالكلمة 

ونظرية أخرى تقول إن األصل . الغربية" جات"سكنوا في الجبال التي تقع في منطقة 
وبيشير لـ جبال ساهيا وبحر العرب الذين يحيطون -“يط، مح)azham(و) mala(من 

ألن االسم األول كان من ) Malayalam(إلى ) Malayazham(ثم تغير . بكيراال
 .الصعب نطقه
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ً هذا ما تردده أم كريم أمام ضيوفها من رعية الكنيسة أو أقربائها، وفعال كانت -ّربيتها ّ
 غضبت أمسكت بمنفضة الحديد ورمتها بكل كانت إذا. ّكاجول تهابها وتخاف من شرها

 .باتت كاجول تخافها وتخاف غضبها. ًقوتها أرضا
 

تذهب كاجول كل يوم أحد لكنيستها بذات البهاء والرواء، وبعد عودتها من الصالة تبدأ 
ّالعجوز بالتأفف من خروجها وتركها وحيدة، وكانت تصطنع البكاء والضعف والمسكنة 

 . المشاكل وتحضر الهم والغم فوق رأس كاجولوتولول وتبدأ باختالق
 

ّجهزت كاجول الغداء ألم كريم، صحن قرع وباذنجان محشي باألرز واللحم، بعد أن 
ّعلمتها كيفية تحضير كل أنواع الطبخ العربي، وقدمت كاجول لنفسها صحن قرع  ّ ّ

لم ترفع . نظرت العجوز بعيون غاضبة إلى كاجول وإلى صحنها. وباذنجان محشي
ًنظرها عن الصحن وكل لقمة علكتها كاجول كانت العجوز تلوك معها قلبها غيظا، فهي 
تبخل على هذه الممرضة حتى بلقمة عيشها وتجادلها وتناكفها وتناطحها في كل شيء 

 .وكأنها في كامل قوتها
 

ّتميزت أم كريم بأنانية مفرطة غير محتملة وكانت تعامل كاجول بفوقية وحكمتها حكم  ّ
ٍش، رغم أن كاجول ترعاها بكل صدق وأمانة ومحبة وتفان وإخالص، تحفظها قراقو ّ ّ

وتزيل عنها البول والغائط وتدلك لها رجليها االثنتين وبطنها وخصرها وظهرها وتقص 
أظافر يديها ورجليها وتنتزع الشعرات الطويلة الشائبة من شاربيها وذقنها ووجهها 

ًيرا على األقدام لمدة نصف ساعة ذهابا وإيابا إلى ًتذهب أسبوعيا س. ّوتلون لها أظافرها ً ً
ّأحد المطاعم الصينية لتشتري لها شوربة صينية، ومرتين كل أسبوع لتجلب لها  ّ

  . الحلزونات الصغيرة وتنظفها وتطبخها لها
  

وتسحب كاجول الحلزونات الصغيرة من قوقعتها باإلبرة وتجهز لها العشرات من 
تدخن أم كريم بعدها السيجارة أو . ها العجوز إلى داخل فمهاالحلزونات الصغيرة وتشفط

ّتشعل لها نارجيلتها وتصر أم كريم على أن تلعب كاجول معها الكوتشينة لمدة ساعتين  ّ
ّتركض كاجول المسكينة من مكان إلى آخر لتلبي . متتاليتين والويل لها إذا اعترضت
اجول في المطبخ، تنادي عليها لتتفقد ّوإذا تأخرت ك. طلبات هذه العجوز التي ال تنتهي

بأنها ال تسرقها، وتفتش كيس القمامة قبل أن تخرجه لتلقيه في حاوية القمامة الكبيرة 
ّخارج البيت، وإذا تحدثت في الهاتف مع أبنائها تتضايق شر ضيقة، ترمقها بنظرات 

ّالغضب والكراهية والعبودية ّ. 
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ّبت من كاجول أن تقترب منها واعتذرت دون تحرج في الصباح، استيقظت أم كريم، وطل
ّوقبلت جبينها معتذرة عما بدر منها في ليلة األمس باتهاماتها الباطلة بحقها بأنها كانت 
ّبصحبة شاب في بيتها وتراقبها وهي نائمة، وادعت أم كريم بأن ضوء اللمبة الكهربائية  ّ

غرفة نومها ليبدو كجسد شخص، سقط على قنينة المياه وانعكس ظل القنينة على باب 
ّلهذا اعتقدت بأنها تتلصص عليها وهي نائمة ّ. 

 
ّاستغربت كاجول من الذاكرة القوية التي تملكها هذه العجوز واعتقدت بأنها ستنسى ما 

 .حدث في الليل، لكنها تذكرت حادثة األمس بكل تفاصيلها
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ً تشكر هللا، وبكت شوقا أمسكت كاجول مسبحتها وهي هانئة بمعيشتها وأخذت تصلي
احتفل قبل أسبوع بعيد ميالده " أبوو"لزوجها وأوالدها األربعة الصغار، فصغيرها 

ّوطغى عليها في هذه الساعة سرور عظيم ولكنها شعرت في قرارة نفسها أن . السنتين
ّسرورها هذا يشوبه ألم غامض وكأنه السم في الدسم ّ ّ   

 
 

 

  نفلسطي
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 والثقافة حتى النخاع ، وعلماني الهوىانا شاب متحرر ... 
، وهكذا  ومعارفي، وأصفها امام اصدقائيُهكذا كنت أقدم نفسي

وتحرري وثبات علمانيتي عرفني الناس رغم اني لم اختبر صدق 
، وبعد حصول خطبت االنسة رجاء… ارض الواقع على 

 …دية بمثل هكذا مناسبات ، وانتهاء الترتيبات التقليالموافقات
، في سهرة بسيطة على العشاء لوحدناح لنا اهلها ان نخرج سم

  !… وهي فرصة لنا لنتعارف
 

 االولى ، وكانت الخطوةواضعهما على المحك وآرائيكانت مناسبة جيدة الختبر نفسي 
، وما اذا  التي تنوي ان ترتديها في السهرةعندما اخذت رجاء رأيي في نوع المالبس
اعتبرت هذا اهانة لمبادئي التي تصورتها … كانت ثمة مالحظات عندي او تحفظ معين 

، وال احب ان اضغط اترك لها كامل الحرية في ان تلبس ما تريد فقلت لها بانني …ثابتة 
 !، وذهبت لكي تجهز نفسهاْفرحت… بسيط كهذا ٍعليها في أمر 

ًالست علمانيا حتى النخاع ؟ ُ!  
 

َّاطلت علي ا موشى باالزهار يكشف ترتدي ثوبا صيفي!  وجمالها، وهي في كامل اناقتهاّ
، ومفتوح ببذخ من االمام في منظر بدا لي ، وجزء غير يسير من نحرهاعن ذراعيها

، الرجعيين … ، فكيف بالناس االخرينواالنفتاحية انا المدعي العلمان… ًخليعا 
ونحن … ، وهم السواد االعظم من المجتمع ، وعلى تراثهمليهموالمنغلقين كما نطلق ع

  !؟تاكيد لسنا وحدنا على هذا الكوكببال
 

، يرتاده الناس من ، كما تقولرحت اسمه رجاء بتوصية من صديقتهاذهبنا الى مطعم اقت
، ْاخذت مكانها مقابل كرسيي… ، لكنه بالعموم يصنف درجة اولى  تقريباكل الطبقات

، واالبتسامة ال تغادر شفتيها، وبالزبائن من الجانبين ّوهي ال تكف عن التحديق في
…  ًكل شئ كان رائقا كأننا نقف على حافة حلم جميل… ن عينيها والسعادة تكاد تفر م

! ، والتهامسبنظرات خاطفة يعودون بعدها للمضغنا ، ويرمقونيرفع الزبائن رؤوسهم
جاء … كنا ال نرغب في ان يستمع الى حديثنا احد  …نختار مكانا بعيدا نسبيا عنهم 

، وانصرف اشعل شمعة في وسط المائدة … تلقى الطلبات …ًنادل ممسكا بقلم ودفتر 
، وبمدى الكنز الذي تهماشعرت بمدى رق…  ، واحتضنت يديها بيديًتأملتها مسحورا …

  … والثقافة  والرقة مثل زهرة متألقة غاية في الجمالفتاة تبدو… فزت به 
 

، والتي ُت تناسي مسألة المالبس المتحررةحاول …كنت بدون شك في غاية السعادة 
، وال بانها تؤمن بحق المرأة في الحريةقالت … ، وزوجة المستقبل ُتظهر مفاتن خطيبتي

 :تأُ، وكأنني أكمل ما بدقاطعتها بادب جم…  مصادرة حريتها بأية حجة تؤيد
 … والمنضبطةالمسؤولة 

 : ، واسترسلتًاومأت برأسها تأييدا لما قلت
لماضي في حجر المرأة في ، وليس لديك عقدة احت عندما عرفت بانك علماني منفتحفر

، ومتمتعا ًأسي مستعذبا كلماتهاُأومأت بر! ، وتسيير حياتها بعقلية الذكرقفص ذهبي
 … بآراءها

ًالست علمانيا حتى النخاع    ؟…ُ
 

عكس ما كانت تقول  …، وكأنها قد اعتادت على تلك االجواء تأخذ راحتها في الجلسة
ما االن ا… ، واختيار نمط الحياة التي ترغب اهلها لم يتركوا لها حرية الخروجبأن 

، وهي ثم أكملت… ، وتتمنى اقصى ما كانت تريد، وهو ستكون على ذمة رجل متحرر
  … بل بغاية السعادة، انا سعيدة… تبتسم في انشراح 

 
، وتحميلها علمانيتي ً تضايقت كثيرا من حماسها المفرطُال أخفي سرا اذا قلت بانني قد

  …المسكينة مسؤوليات قد تنوء بحملها 
 :سألتها 

ْ ولما الحظت بأنني ،الي او لعلها تجاهلته؟ ال تنتبه لسؤِهل سبق وان جئت الى هنا
 :، والبرود، وبنبرة فيها شئ من التردد بها بانتظار الرد اجابت باقتضاباستمريت محدقا

  … ال
 

ومن خالل … ، ومرفقيها مرتكزين على المائدة  مقوسة الكتفين الى االمام قليالتجلس
تتولد داخلي … شهد مثير للغاية فتحة ثوبها االمامية تظهر منابت نهديها بوضوح في م

… ُ، وقد بدءت تحدق اشعر بعيون الجياع من حولنا… رغبة عابرة سرعان ما تنطفئ 
كم بدت لي في تلك اللحظة ، وحسست بان معتقداتي في خطر، وا والضيقشعرت بالتوتر

  !، وعلى وشك االنهيار، وهشةمتداعية
 

، والغضب المشتعلة في ، وال بنار الغيرةلهاْبقيت هي ساكنة غير مبالية بما يدور حو
ً، ارى وجهها الجميل هادئا مسترخيا ملها من خالل ضياء الشمعة امامنااتأ… داخلي  ً
اردت … ، ومهذبة ُامة مشجعة حاولت ان تكون مسالمةاقابلها بدوري بابتس… ًسعيدا 

  !… واحضى باعجابها، منها ان انال بها رضاها
 

ًل ادعيت أشياء غير موجوده عنديه …ُحدثت نفسي  ، واتقبل ان ً، وهل انا فعال منفتحُ
، ل ساتقبل خالعتها هذه بعد الزواج، وه ما يحلو لها دون تدخل مباشر منيتلبس زوجتي

لكني شعرت بخيبة … ؟ ال ادري لحد االن …واتجاهل المجتمع المحافظ الذي نعيش فيه 
ُوتوصلت الى قناعة بان التناقض في ! …لت فيه يبدو انني قد فش امل من اول اختبار
ً يمكن ان يولد سالما داخليا، الوالتطبيقاالراء بين النظرية  ً ُكما قررت ان ال أقيم ميزان ! َّ

  !… حياتي على االحالم
 
ًت اتضايق اكثر عندما الحظت شابا يجلس مع صديق له قريبا منا أبد ًمدعيا بانه … ُ

بعينيه المتحفزتين على نهدي و يختلس في طريقه نظرات مفترسة ، وهذاهب الى الحمام
ً، وجسدها االبيض البض اللذان اصبحا منظرا مشاعا للجميع رجاء تلقيت وقتها دفقة … ً

! …ي في بدني رعدة هزتني كأنما مسني تيار كهربائي تسر… من انفعاالت مفاجئة 
  … حدجتهم بنظرات استنكار من عيون منكسرة

 
، ان تتعرى امام الجميع بهذه مفهوم الحرية عند المرأة الشرقيةهل هذا هو  :تسائلت 

  ؟…الطريقة المبتذلة 
 

 في اذن صديقه الذي قام هو ، وكأنه قد همس الشاب من الحمام ثمال باستهتارهعاد
َّ، وكأننا قد اصبحنا مشهدا ال يفوت للجياع من ، وكرر ما قام به الشاب االولاالخر ً

عمل يتناقض مع ما ، وكنت على وشك ان اقوم بًتضايقت كثيرا… شهوات رخيصي ال
  !، وانفتاحادعيته من تحرر

  
متوتر : عاجلتني… حت عن انفعاالتي بضربات خفيفة رتيبة على اطراف المائدة رو 

 !…ً ؟ حركت رأسي نافيا… 
، وهو  التحية، والقىًنتصب امامنا فجأة شاب وسيم انيقوالمفاجاة الكبرى حدثت عندما ا

، ثم ، وكأنه يعرفها منذ زمنً، ووجه كالمه الى رجاء مباشرةيبتسم ابتسامة ذات معنى
، وعبارات المجاملة تبادال االبتسامات… ًعرفتني به بصفتة زميال كان معها في الكلية 

ُ، وكأن بهجتي قد فسدتري في داخلي رعدة خفيفةتس… ثم غادر  َ …  
 

، وتغير تضايقت من سؤالي… سي فسألتها اذا كان بينهما شئ ما ُلم استطع ان أمسك نف
،  تطلق شعاعها بوجهها فتعكس جمالهلون وجهها الواضح امامي تحت نور الشمعة التي

: ، وهي تحاول ضبط انفعاالتهاثم انطلقت بدفقة توصيات …نفت ذلك … وروعته 
، وال  وال تحفر في الماضي،اشياء ال وجود لها ال اريدك ان تتصور… مجرد زماله 

  !تسمي االشياء بغير اسمائها
 
  !… ، ونفذ منهاًركت بأن الشك قد وجد ثغرة بينناأد
 

ًأخذ وجهي شكال جامدا متيبسا …ً فجأة ، وساد صمت ثم توقف سريان الكالم… ً وساكنا ً
تناولنا عشاءنا ! ، والبرود قد بدءا يسيطران عليها على الجلسة التي يبدو ان التوترثقيل

، دائم التفكير ًكان عقلي خاللها مشغوال… ، وانشغلنا عن بعضنا بالطعام بصمت ثقيل
   !!رار نهائي ال رجعة فيهبحثا عن ق… 

…
 

  

 العراق
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  مكابدات "ما أن وصلني ديوان شعر يحمل اسم
بداعات الشاعر عبد األمير خليل مراد، من من ا" الحافي

العراق الذي يسكن مني القلب رغما عن كل الجراح حتى 
لفت نظري العنوان، فتذكرت أبيات من الشعر للشاعر 

ّإن : "َّالسوداني إدريس جماع مثلت المعاناة والتي قال فيها
ٍحظي كدقيق ُفوق شوك نثروه.. ّ ٍ ٍثم قالوا لحفاة/ َ ُ َيوم ريح ٍ .. ّ

، بلوحة غالف للتشكيلي دمحم علي جمعة تحمل ُ"جمعوهإ
في ثناياها الم العراق والحلم بالغد، وعلى الغالف األخير 
مقاطع من الديوان، والديوان من اصدارات االتحاد العام 
لألدباء والكتاب في العراق جالت فيها روح الشاعر عبر 

  . صفحة من القطع المتوسط وأربع عشرة قصيدة136
 

بداية حيث االهداء نشعر بأننا سنجول في بحر من من ال
إلى عالمي المتخم : "األلم في الديوان، فاالهداء يبدأ بعبارة

إلى بشر : "، لينتهي االهداء بعبارة"بالمواجع واألحزان
الحافي الذي قذف مدرعته وهام في الشوارع وهو 

، فشعرت مسبقا بالمعاناة التي "أنا الحافي.. يصرخ
الشاعر في لوحة الغالف وفي اللوحات يوجهنا لها 

ُالداخلية وفي االهداء، عبر قصائده المطولة والتي جلتها 
  .أكثر من مرة

 
الوطن والمعاناة والحلم والرفض هي محاور الشاعر 
وروحه والوطن العراق مسرح هذا الصراع، وهذه 
المحاور تظهر بوضوح في القصائد جميعها وفي 

صائد، وفي جولة سريعة بين العناوين التي اختارها للق
جنبات الديوان كانت روحي تحلق في فضاء العراق 
وتتألم مع ألمه، فمن شرب من دجلة والفرات سنوات 

  .الدراسة وما بعدها ال يمكن للعراق أن يفارقه
 

فالوطن يظهر في القصيدة األولى من عنوان قصيدته 
 أينما جلنا بالديوان فالوطن" تهجدات في حضرة الذبيح"

مسرح ال نبتعد عنه، ولعل في القصيدة الثانية التي منحت 
الديوان اسمه نرى أن بشر الحافي هو العراق وهو 

أنا بشر الحافي، : "الوطن، فالشاعر يهمس على لسانه
، هذا الوطن "كم، عايشت ملوكا ورعايا.. ياه.. ياه.. ياه

الذي جرى تدميره وتخرييبه بعد عزة ورفعة فيهمس 
ا بشر الحافي، في السوق أقوم وأقعد، ودثاري أن: "متألما

، وتجول روحه في جنبات الوطن في نفس "أوزار بالية
وعلى نخالت البصرة، أو كوفان، : "القصيدة بقوله

، "وعناقيدي من فضة بابل، مبذوالت في سكك العشارين
أنبئوني يا "وتتجلى المشاعر للوطن العراق في قصيدته 

يا مملكة األشعار، يا قنديال يوقد من آه : "بقوله" بناة العالم
، وفي "لحمي، وربيعا يتبع ظلي، من كوفان إلى بابل

ق الوطن يتأل" جواد سليم يعود من موته"قصيدته 
ٌبالدي دجلة، وأنا : "بمساحاته وأمكنته والتجذر بالوطن

، ويبرز "بالدي بابل أو سومر، وأنا نشيد"، "فرات
، وفي هذا "جلبابي.. األرض: "التجذر بالوطن بالقول

وأقنعتي نياحات : "المقطع المتميز بكلماته التعبيرية
إنني وطن، تفتق .. ستورق في األزقة، والمقابر والمقاهي

كتاب "، وأيضا في قصيدته "ِدفلى.. أنهرا من علقم
فخذوا قلبي اختصارا، ودعوا في شارع : "قال" العبور

ن الوطن ، وفي نفس القصيدة كا"السعدون ما اختط، الكفن
يا بالد النخل والنهرين والفادين، يا دوحا بدا من : "بقوله
: ، ويبرز العراق بكل المه وحلمه متجليا في قصيدة"جنة

، وهذه القصيدة المطولة "من أحوال الحافي وأماليه"
:  صفحة من الديوان، وفيها يقول46الملحمية تمتد على 

ي ما بين سوط القهر واألحالم، وجعي يطول وتنطف"
  "أحالمي

 
والمعاناة تظهر بالديوان من الشطرة األولى في حين 

  لم اسأل عن هذا القلب المجروح، عن سبط يمشي : "يقول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، ونرى المعاناة تتجلى بقوة في القصيدة االولى "مذبوحا
التي أشرت لها أعاله، فيقول الشاعر واصفا حالة المعاناة 

وشقشقة هذي أيام حبلى باألسرار الممهورة، بالخوف، "
مكابدات "، وتتجلى المعاناة في قصيدة "الغرفات السرية

ٍوأصلي، وأصلي في كبد، .. أبكي: "بقوله" الحافي
نشيجي، انجيل ومصاحف، في معمعة .. ونشيجي آٍه

: يقول" أنبئوني يا بناة العالم"، وفي قصيدته "األحالف
، وهذه المعاناة لم "فأنا في مرفأ الستين أبكي، وأنوح"

جواد سليم "عبر صفحات الديوان ففي قصيدته تتوقف 
والليالي السود تعتقل الربيع : "يبوح بذلك" يعود من موته

، وتبرز المعاناة بقوة في "بكل عام، نهارات بال ومض
في قصيدة رائعة " من أحوال الحافي وأماليه: "قصيدة

ومطولة وفيها من معاناة العراق الكثير من اولئك الذين 
وتناسوا هذا القلب : "اعوه بالدوالرنسوا وطنهم وب

الموجوع بأنته، واكتالوا ضجرا وحنينا وجنونا، ومضوا 
ِفي شغف البؤس، وصوالت الدوالر ، وتبرز المعاناة "ِ

من تجليات : "وفي قصيدة" أبوة: "أيضا في قصيدة
" مرثية"، وتجلت المعاناة في قصيدة "الشابي األخيرة

ماذا تزدريني هذه ل: "وهي آخر قصائد الديوان بقوله
  ".األكفان، لماذا كل أحالمي، تناهبها هتاف الموت

 
في يده كون : "والحلم يظهر بالبداية أيضا بقول الشاعر

، وفي نفس القصيدة األولى "أبيض وحمامة، بوح وسالم
تتهجد في فضوات الرحمن، : "يكون الحلم بقول الشاعر

دم، أو دهورا، وتزاحم باإلصبع ذياك الهاطل، من سدرة آ
   ."مقل األنوار النبوية

  
ها انذا أتملى ما : "بقوله" مكابدات الحافي"وفي قصيدة 

أنبئوني "، وفي قصيدته "حكت األدهر، من سدرة أسالفي
يكون الحلم واضحا رغم كل المعاناة " يا بناة العالم

خلني في مركبي أشدو، : "والواقع المحيط فهو يهمس
ي قيثارة في عرس خلن: "، ويقول ايضا"واختط الفتوح

، وهنا "خلني أصهل في كفني: "، ويقول أيضا"ٍطاغ
الرمزية بالغة التعبير، فالخيول األصيلة هي التي ال 

   .قف عن الصهيل حتى اللحظة األخيرةتتو
  

جواد سليم يعود من "والحلم اآلت يتجلى في قصيدته 
ًسأولدُ من رماد النهر عنقاء، تخضب : "بالقول" موته ِ ُ

ان واآلمال، واألضداد، والرؤيا التي ارتجت عالمي األلو
" كتاب العبور"، ويستمر الحلم في قصيدته "مصائرها

خاصر الشمس افتنانا، ومزامير تدل : "كان الحلم
: ، ويتجلى الحلم واالصرار عليه في قصيدته"األنبياء

مشى الطفل يعبث بالنجمة، : "حين همست روحه" وجد"
ُالساحرة، مشى كذبال السماء،  يخط النهار ... وفي مقلتيهِ

، وكذلك يبرز الحلم "مواجع حلم، تبدد كالغيمة العابرة
أنى .. يا نشيد الفجاءة: "بالقول" التراب"بقوة في قصيدة 

نريق من القلب، أحالمنا، ونعاند كالشمس أوهامنا، إن 
ٍهذا التراب سيورق من شهقة، لم تزل في أديم الشهادة 

ا مدنا، وتخط بأوجاعها فرس َمخبوءة، تبذر الحلم أفياؤه
  ."، كي تعتليها..السبق

 
كيف سأمحو : "والرفض يظهر ايضا في البداية بقوله

، رفض الواقع الذي يحيط بالوطن "بسؤالي من عاداك
يتجلى واضحا رغم كل المعاناة، فال يرى غير اإلستشهاد 

ها : "في مواجهة الواقع فيقول ايضا في القصيدة األولى
، "لقاسم فاحملني، في سكك الجنة كي ألقاكأنذ سبط ابي ا
ال ليس منا في التالقي من جبن، قلوبنا من : "وبعدها يقول

" أنبئوني يا بناة العالم"، وفي قصيدته "حجر يوم المحن
أنبئوني يا طغاة العالم : "يتجلى الرفض للواقع بقوله

ومريديه كيف أنام وأصحو، وأرى بنادقنا غافية في 
   ."اصة أو زناد أهوجمشاجبها، بال رص

 
 

  

 فلسطين
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 اريــاليس

يعلن الرفض " جواد سليم يعود من موته"وفي قصيدته 
  ".بيرقي رفضي.. على سرر المواجع: "جليا بالقول

 
ومن المالحظ في جنبات الديوان قوة الكلمات والمعاني 
والرمزية القوية واالبتعاد عن الرمزية المغرقة، وكان 
معجمه الشعري ملفت للنظر من خالل خروجه عن 

سهل والوصول للقوة بالكلمات وبدون تقعر باللغة ال
والمصطلحات، ولجأ إلى جمالية الفكرة وأساليب التعبير 
عنها، فنرى أن الشاعر نسب نفسه كمواطن وابن للعراق 
للرسول الكريم عليه أطيب السالم وآلل البيت، فربط 
قداسة المكان حيث سالت دماء آل البيت، بقداسة الوطن 

 واعتزازه بالعراق، فاستحضر آل البيت في روح الشاعر
: في المكان والوطن، فنجد الشطرات التالية في الديوان

، "نحن بني هاشم أزمان تتلى"، "ها انذا سبط ابي القاسم"
يستحضر ذكرى الحسين " مرآة السندس"وفي قصيدة 

من "الشهيد ويسقطها على العراق اآلن، وفي قصيدة 
  ".ونناجي فاطم أن قومي ":يقول" أحوال الحافي وأماليه

 
شآبيب : "كما ان المفاهيم الدينية لم تغب عنه فنراه يستخدم

مقل االنوار "، "تيجان األسماء الحسنى"، "الكوثر
، "بالنور األعظم"، "وأرى سبحاتي تتوضأ"، "النبوية

إذا زلزلت "، "كالقرآن على أرض هللا"، "سكك الجنة"
، "مهد صبيافأكلم عيسى في ال"، "األرض زلزالها

وأكب على نعل "، "وأخاصر موسى عند تخوم الطور"
أن ميدي يا ارضي "، "حمامة نوح"، "أبو القاسم

آية "، "يوسف وزليخا"، "أراجيح الثقلين"، "وابتلعي
، "جبلي أحد"، "معراجي"، "بئر يوسف"، "التكبير

وأسبح في مكة "، "زمن من عهد نوح، والسفينة"
أكلتني "، "جيمات سليمانن"، "قصعة مريم"، "والقدس

، فمنح ذلك الديوان رهبة األحاسيس "الدنيا كأني يوسف
  .الدينية

 
كما نالحظ في الديوان مناشدة وتذكر واستحضار لرموز 
معروفة بين األدب والشعر والسياسة والفلسفة، ففي 

ضيفا يتهجى أول : "يقول" مكابدات الحافي"قصيدة 
ُن الفارض وكثير، واب.. أطفال السياب.. حرف، نيرودا

زريابا يحبو : "، وفي نفس النص يقول"والمجنون وأحمد
، "وأدونيس الشرقي أبي: "، ويقول ايضا"في جوقة

، أنبئني يا همنغواي "أنبئني يا سقراط عن المقتولين بسم"
أنبئني يا غسان "، "عن الغرقى في أقبية البحر المآلن

أنبئني يا "، "كنفاني عن المغدورين، في المدن الالمرئية
أنبئني "، "أنبئني يا طاغور"، "أنبئني يا بدر"، "بوشكين

أنبئني يا غاندي وجيفارا وكاستروا ويا ابا "، "يا هرمس
عمار متى أرى، الحرية الحمراء تتبرج في ساحات 

" اإلعدام، وتتفجر في ضمائرنا، كأزاهير النيل والفرات
نداء يريد ِوهذه المناداة لم تأت عبثا فهو من خالل هذا ال

أن يعلن تفعيلة الرفض بعملية اسقاط واضحة للتاريخ 
جواد "على الواقع، وهذا االسقاط نجده يتجلى في قصيدته 

م 1961-1921، فهذا الفنان العمالق "سليم يعود من موته
والذي أبدع في جدارية الحرية في ساحة الحرية في قلب 

ي رفعت ٌبغداد وشاركه بهذا العمل كل من الفنان المعمار
الجادرجي والفنان دمحم غني حكمت، فنجده يقول في مقطع 

أنا جواد بن سليم، أهيء قامتي للريح : "من القصيدة
، وفي قصيدة "والمنفى، واشعل في ضميري آية التكبير

نجده يستحضر التاريخ " من أحوال الحافي وأماليه"
ها انذا بشر جاذبت السيوطي النحوي، وقاسمت : "بالقول

 يونس واألعشى، وجالل الدين الرومي، ويوشع ِصراري
وسنابل من ذهب، تتأود : "، وفي مقطع آخر"والخضر

لم ازدد يا : "، وفي مقطع الحق يقول"في خرج الحالج
، ويقول "ابن بخارى والمسعودي، إال تغريبا وعذابا

أنا بشر الحافي، ال أشبه نرسيس وال ميدوزا، ال : "أيضا

ومسالتي أركسها "، "أشبه نابليون وال الحجاج
ّوالمتنبي صار الرفاء، والعرجي : "وأيضا" حمورابي

، كما يستحضر الخنساء وغير "مجنونا بمضارب ليلى
ذلك من رموز التاريخ وكل في موقع رفع من قوة القصيد 
ولم يكن حشوا بال معنى، وهذا ما نلمسه بقوة في قصيدة 

ة ، وكذلك يستحضر طرف"من تجليات الشابي األخيرة"
  ".طرفة يغادر دائرة االحتمال"ابن العبد بقصيدة 

 
وكون الشعر كان وسيبقى مرآة العرب فهو من أجمل 
أصناف األدب، ونالحظ ان الشاعر في قصائده كان كمن 
يروي حكاية الوطن والتاريخ، فهو الرواي والمتحدث 
مستحضرا الشخصيات المختلفة عبر التاريخ، فكانت 

 بالحروف ة منقوشة كلوحاتأشعاره صور جميلة ومؤثر
حافلة باألفكار والصور التي دارت في ذهن الشاعر 
وأحاسيسه سواء الصور البسيطة أو المركبة، وتشد 

الفقرات والكلمات القارئ بقوة للوقوف واعادة قراءة 
المستخدمة، فاألجمل من الشعر هو ما نقرأه خلف 
الحروف، وأبدع باستحضار الزمان في قصائده، فنقلنا 
عبر تاريخ طويل منذ عهد سومر وبابل، وحافظ على 
وحدة المكان وهو العراق األشم فجعلنا نجول في مناطق 
مختلفة منه، وكان البناء الشعري متقن حفل بالمناجاة 
والحوار مع الشخصيات المستحضرة في النصوص، 
وكان موفقا في بدايات النصوص ووضعها األولي 

وضع النهائي، فكانت وصوال للتأزم في الحدث حتى ال
قصائد الشاعر حافلة باألبعاد الفكرية والدينية 
واالجتماعية، فتميزت القصائد بالتجدد واالبتكار والعمق 
وخاصة باللغة والمعجم اللغوي المستخدم وهذا يحتاج 
دراسة خاصة، فالمصطلحات والكلمات ليس من السهل 

لفظ الوصول اليها، ورغم هذا الزخم حافظ على سالمة ال
وسالمة األسلوب، فحافظ على وحدة الفكرة وسالمة اللغة 
وتقنيات الشعر، فلم أمتلك حين أنهيت القراءة إال ان 

   آه يا عراق: أصرخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 َهذا زمان المسَخرة َ ُ 
َهذا زمان الفشـَخرة َ ُ 

ًهذا زمان الجهل يمشي شامخا ِ َ ِ َ ُ 
َمتَخفيا تحت قناع الدكـترة َ َّ َِ َِ ً ّ ُ 

ْوالسخف يقبع للعقول إن اشتكت َ َ ِ ِ ُ َ َ ُ ُّ 
َوالجبن يرفل في ثياب العنترة َ َُ ِ ُ ُ ُ 
َومتداعي األخالق يذبح بنتهُ َُ َ َ ِ َ ِ ُ 

ُّوح يسجدُ ركعتين تشكراَوير َ َ ِ َ ُ 
ُوإذا الزعيم تقصقصت أذيالهُ َ َ َ ُ َّ 

ُّمأل البالد تنَمرا وتجبرا َ َ ًَ ُّ َ ِ َ 
 

َهذا زمان المسَخرة َ ُ 
َهذا زمان البخترة َ َ ُ 

ِهذا زمان الشعر المضمخ بالـ َّ َ ُ َّ  "ِجلي"ُ
ِواللحية المملوسة المتعطرة ِ ِ ِّ َّ ُ َ َ َ 

َوالجوخ يلبس تحت أسمال التـقى ُّ ِ َ ُُ َ ُ ُ 
ِوبوس الكالب ْ َذاك شرط المخترة.. َُ َ َ ُ َ َ 

ْوالبدلة الغراء إذ هي ألبست َ ُِ ُ َ ِ ْ ّ ُ َ َ 
ًللثعلب المكار أصبح ناسكا ِ َ َ ِّ َ َّ 

َأو قائدا في القصر يهوى السيطرة َ َّ َ َ ً ِ 
َويسوق قطعان العباد على صراط المسطرة َ َ ِ ِِ ِ َ ُ ُ َ 

 
َهذا زمان المسَخ  َرةُ

َهذا زمان الثرثرة َ َّ ُ 
َهذا زمان القادرين على فنون الهتورة َ َ ُ 
ِالمارقين على حقوق الطْبع والتأليف َّ َّ ِ 

َالرابضين على دُروب الشوشرة َ َّ ِ 
ِفإن كنت فذا سخفوك يسخفهم ِ ُ َ ََّ َ ً ّ َ ُ 
َوتناهشوا أشالءك المتكسرة ِّ ََ َ ُ َ 

ِفمنطق العقل مهاتر في عرفهم َِ ُ ٌ ُ ِ ُ 
َّومنطق الرج ُ َم مسانَد بالزنطرةِ َ َّ ٌ ُ ِ. 

 
َهذا زمان المسَخرة َ ُ 
َهذا زمان الهمشرة َ َ ُ 

َهذا زمان المجد إذ هو بالنذالة يشترى ُ ِ َ َ ٍ َ ُ. 
ًأهي الخيانَة حين نصبح موقفا ِ ِ ِْ َ ُ ِ ُ ً َ، 

َأم الشهامة حين تمسي في عداد السمسرة؟ َ َْ ِ َِ ُ َّ! 
 

َهذا زمان المسَخرة َ ُ 
َهذا زمان البعثرة َ ُ 

ِغتراب عن الكتابُهذا زمان اال ِِ... 
َوعن العقول النـيرة ِّ َّ ِ 

ِهذا زمان االقتراب من الجنون ِ ُ... 
َهذا زمان الهسترة َ ُ   

 

 
 

 

 
 فلسطين



 

  
31 – The Leftist Writer::  Issue No. 62 :: October  2021 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)1(  

  صحيح أن السياسي المنطلق كالصاروخ قد يكون محط
ٍأقرانه المسؤولين والجمهور على حد سواء، وبنفس الوقت اهتمام 

ِيبقى مرحبا به في فترة زمنية ما من قبل الكثير من أصحاب  ِ ً

َّاريع الكبيرة ومديري المنابر اإلعالمية، إال أن هذا االحتفاء المش

ذ قد ينال ذلك السياسي بعدها اللطمات ًقد ال يستمر طويال، إ
واللدغات المتالحقة، ولكن عليه عندئذ أن يتقبل المواجع الجديدة 
ًبصدر رحب، ألن من يستمتع بتناول عسل الموقع حينا من  ِ ٍ

  .الدهر، ال بأس به إن تحمل لسعات النحل حين المغادرة

)2(  

 بحق الرعية هو بمثابة خيانة رغم أن الوقوف موقف الحياد مع مقترفي الخطايا البوحية
ّللضمير الحي، إال أن الصوت الذي ال يغير أي معادلة على األرض فالكتمان الذي  َّ

يحرس صاحبه ربما كان أخير من الصراخ الذي يقوده إلى التهلكة،  إذ قد ال يتجرأ 
ِبعضنا بسبب البيئة أو خشية النهش من قبل أدوات وأذرع الساسة في بقعة جغرافية م ا َ

على استنكار مواقف هذا السياسي أو ذاك، ولكن مع ذلك فحتى إن لم يقدر الفرد الذي ال 
حول له وال قوة على االعتراض أو النقد أو إبداء المالحظة، فعلى األقل يبتعد عن تأييد 
ّتصريحات السياسيين قدر المستطاع، باعتبار أن تلك المفوهات السياسية تناغي فقط 

  .  تمت لمصلحة الوطن والمواطن بصلةمصالح الدول، وال

)3(  

ّالسياسي الذي يبني بال أي عدل أو أي قيم أخالقية مجده السياسي على أنقاض غرمائه،  ّ
ٌليس مطلوب منك أبد كمواطن هامشي، أن تسارع النتشالة بعد الوقوع المدوي لسلطانه، 

ٍأو القيام بأي عمل يتعلق بإنقاذه عندما ينهض خصمه من بين األ ِ نقاض وينتقم ممن كان ّ
  .قد فتح عليه نار الجحيم من قبل

)4(  

ًنسبة قليلة جدا من الساسة الذين يحافظون على توازنهم القيمي عندما يتسنمون مواقع 

ِالقيادة في مؤسسة ما أو دولة ما حتى النهاية، ومنهم من كثر التماهي مع موقعهم الجديد 
َي الذي يتربعون عليه، ومنهم من لطول تشعر بهم وكأنهم ليسوا سوى جزء من الكرس

ًفترة مكوثهم تزداد مع األيام خبرتهم إال أن المهيأ لالنجراف منهم ربما يزداد عفونة مع 

ًالزمن، هذا مع عدم اإلنكار بأن هكذا نموذج ربما كان أكثر إتقانا من سواهم ألصول 

هم والتزامهم سير العمل والبروتوكوالت، وبعض الساسة من فيض أناقتهم ولباقت
باألصول والمعايير يغدو حالهم  أقرب إلى حال الموظف الذي يتصور الناظر إليه بأنه 
الموظف النموذجي صاحب الكفوف النظيفة والسيرة الطيبة من خالل تزينه باالكسسوار 
ّعلى أتمه والتزامه الكامل بعلوم األتيكيت، بينما هو في الحقيقة على أهبة اإلنزالق إلى 

  . الفساد إن رأى النافذة اآلمنة التي تقوده إلى مرابع العفونةمهاوي

)5(  

ّأسوأ ما في عالم السياسة هو أنك غير مخير في التعاطي مع األشرار واألخيار، ولن 
َتعمل في السياسة إن قلت بأنك لن تالمس من تلطخت أيديهم بدماء األبرياء وغاصت 

ن مقابلتهم تعطي نفسك جرعات من الفشل أرجلهم في أرض الفساد، ألنك في االمتناع ع
في العمل، رغم أن موقفك خارج عوالم السياسة قد يكون هو األصوب واألصح 
َواألعدل؛ وسيبقى حال ضميرك في السياسة كحال من عليه الحفاظ على نظافة بدنه وهو 

ٍيعمل بكل جهده في مكان محاط بالمكبات، والعزاء الموجع الذي عليك االعتصام به  عند ٍ
ُإلتقائك بأولئك الساسة الذين إن سمحت لهم الظروف لقاموا بسحقك وأنهوا وجودك، هو 

ًمن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا ما من صداقته بد"تذكرك الدائم قول المتنبي  ِ."  

)6(  

  من هو السياسي يا أبي؟

ِحاصر طفل أباه في حجرة الهجران المؤقت للروح بتساؤالته المتالحقة، ٌ ُ عساه يستنطق َ
ُأباه بما يقلقه من أمر عموم الساسة الذين حسب تصور الولد يقضمون على مدار الساعة 
ُنصف مساحة األخبار التي تستقطع من حصته في التلفاز، لذا ألح عليه وداهمه بالسؤال 

  ً:قبل اندساس الوالد في فراشه قائال

 غايته؟ ويا ترى ما الذي يميزه ـ أبي ما هي السياسة ومن هو السياسي الذي نريده وما
  ُعن الذين يقال عنهم بأنهم من أساطين الخلق واإلبداع؟

ٍتمعن األب، وهو يجيل النظر في الموجودات، وبعد شهقة من هواء التفكير باسترسال  ِ ٍ ِ ُ
  :قال

ِـ إن الشاعر يا ولدي يحتاج إلى منجم من األوهام حتى يبني من خالل ساللمها المعلقة  ٍ
ُء، ما تملص يوما من بين شفاه الرغبة وما فر من عالم بصره؛ فالوهم يا بني في الهوا ً ِ

ُيساهم في تعزيز حضور ما غاب عنه ويكرمه بالحشر مع النافرات منه على خدود  ُ
  .الورق

ًوالروائي كما تعرف العامة يبقى متشوقا القتفاء آثار السراب حتى يستبدل الدروب  ُ
معنى المبهم في سياق حياة وصيرورة الشخصيات، وقد المفضية إلى لذة الكشف عن ال

َيعيش أناه المبطنة متنقال بين األدوار وهو يتقمص النماذج التي اخترعها إلتمام حيوات  ً

  .من مروا معه في سياق المسرودات

ّوالقاص يا ولدي لن يقدم زبدة الحكاية كما نعرف إال إذا تضمن إطار دُرته مطرزات  ُ ُ ُ
ِ سحقتها األيام ولكنها ما تزال متعلقة بالنية، وتنغرس في تربة الوقائع ٌالمرئية، وأحالم

ْخطفا وإقالعا، ورغم وحشة الواقع تبقى تتمايل شغفا على صراط التوقع ً ً.  

ِوالرسام كما عرف عنه في الجوار فإنه لن يبهر الناظرين وفق العارفين إن لم يغطس  ُّ ُ ُ ِ
ِ ما اختنق، واالنعكاف بهوس المحب على ريشته في حوض تصوراته المبنية على خلق

ًرتق الممزق، ليرسم بعدها لوحة تعشق صاحبها، وتتمنى في دخيلة نفسها أن يكون لها 

ْنبض الموجودات َ.  

ُوالموسيقي يا بني لن يكون بمقدوره جرنا إلى عوالمه، إن لم تستمد ألحانه من مقلع  َ ُ
ٍ سرب من السنونوات نحو فضاءات ُالمخيلة الغارقة في العواطف، فيسوقنا كما يساق ٌ

ِمستحمة بالجمال، ومن ثم يجرنا خلفه بأناة من دهليز الغم ليفضي بنا إلى بهو البهجة  ٍ ّ
  .والسرور

َّأما السياسة يا ولدي فبناء على ما تشرب من رأس توما األكويني  ، وغايتها "ُهي الخير"ً
ٌشأن من "اس، بل السياسة ٍكما يؤكد الغائب الحاضر هي تحقيق ظروف حياة طيبة للن

ومن جهتي يا بني أقول إن السياسي ) دمحم خاتمي(وفق اإليراني " أعظم شؤون اإلنسان
ُهو مرشدُ الرعية إلى الرفاه، وتبقى األرض ومن يدب عليها هما قضيته األولى، ولكن  ُ

ٌول ِحذار يا ولدي فإن لم تالحظ خطواته وهي تالمس كتف الحقيقة، فأيقن حينها بأنه رس
ٌماكر وغشاش، ولربما كان النائب الدائم ليهوذا االسخريوطي على أديم المسكونة هذه، 
ًبل وربما كان أكبر تاجر ما يزال يساهم في إجهاض راحتك يا ولدي، ومنهمكا تراه  ُ ٍ
ٍباالنقضاض على حيوات الناس بعاصفة من التعهدات، ولالستدالل إلى آثاره يا ولدي، 

ًن خاصرة األبرياء، واقتف مليا آثار خرابهم، منذ أن غزوا بأحابيل اتبع الدم المندلق م ِ
   األيديولوجيا أفئدة الدهماء
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