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 بدعين اللبنانيين والعرب المقيمين  مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمالكاتب

  .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
  

راهن، محاولة منها برفده بصوت الجدل الحيوي،  إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع المجلة 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 
وأصبحت رهن سيادة الطوائف واألحزاب، وأصبح المثقف أو أشباهه، والجاهل المتثاقف في زمن الفايسبوك تبدلت 

  .  يشترى ويباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجهزة والسفارات والغرف السوداء
  

ي أن تتطور إنساننا اللبناني والعربي في األوطان األم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ينهض، وثقافتنا ينبغ
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 عانقت مجلة الكاتبتمر حيوات، بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز االبداع وتثمر الحرية، ول
  .المكم واحتضانكم لها، وال وقت يمر دون بشاراتهأق
  

  : 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 
ثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خالل تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع ال

 .موسيقيين أكاديميين غربيين
 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب، أو ك أعمال الكاتبيشجع ويتبنى فريق ال

، عدة لغاتر ب التي تصدكاتبالمتحدرون 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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  ّفي حين يبدو أن الجميع في هذه البالد يحاول عن عبث شرح األسباب الحقيقية ّ

ّلألزمة المأساوية التي تهز لبنان واكتشاف السبل الفعالة التي تتيح الخروج منها، تقترح  ُ ّ ّ
ّكلمتين باللغة الالتينية لمساعدتنا في "  L’Orient-Le-Jourلوريان لو جور "صحيفة 

 .ّفهم ذلك جيدًا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ّفلنعش أوال، ثم نتفلسف" ً ّوالمقصود بذلك أنه قبل المباشرة . ّ، يفيد القول الالتيني المأثور"ّ

: ٍبعبارات معاصرة. ّبأي نشاط، على المرء أن يسعى إلى ضمان حياته وسبل معيشته
ٍتتقدم االحتياجات والمتطلبات البيولوجية على أي نشاط أو مسعى، سواء فلسفيا كان أو  ّّ ّ ّ

 .ًثقافيا أو اجتماعيا أو سياسيا، إلخ
  

ّفي إطار أزمتنا، يمكننا أن ننسب ثالثة معان إلى هذه األولوية البيولوجية، أي  ّ فلنعش "ٍ
ًأوال ّ:" 

 نتيجة األزمة -
 سبب األزمة -
 ما العمل للخروج من األزمة؟ -

 

 غريغوار حداد الذي توفي بعد نزاع طويل مع ننشر هذا المقال للمطران الراحل
وكان المقال صدر مطلع الحرب . ٢٠١٥ديسمبر /  كانون األول٢٣المرض في 

ّاللبنانية الناطقة باللغة الفرنسية في » لوريان لو جور«األهلية في جريدة  ّ١٥ 
ّوهو يعطي فكرة عن موقع العدالة االجتماعية في . ١٩٧٥يوليو من العام / تموز 

 .ونشاطه" المطران األحمر"ر فك

  
  

 لبنان
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  ّالعودة إلى ما هو بيولوجي -
 

بعد ثالثة أشهر من القتال، ومن الدمار، ومن الجنون، ومن المعاناة، ومن الموت، ومن 
ّالخوف، ومن الكراهية، يتمثل الوضع االقتصادي لدى السواد األعظم من الناس في أنه  ّ ّ

ّالبقاء طبعا، والتمكن من إنقاذ حياتهم وحياة : حدلم يعد لدى هؤالء سوى هاجس وا ً
ّأوالدهم، إنما أيضا التمكن من إيجاد السبل األسرع لتلبية احتياجات الحياة األساسية ُ ّ ً ّ :

 .ّالمأكل، والمسكن، والملبس، والعناية الطبية
 

ًففي مقابل طبق من العدس، بلغ المطاف بالكثيرين، بسبب جوعهم، وخصوصا جوع  ٍ
َأسر ًالعيش أوال"، وجعل مقولة "بيع حقوقهم"تهم، إلى ُ ٍتتقدم على أي اعتبار آخر، على " ّ ّ ّ

ّأي قناعة، أو طموح، أو مطلب إيديولوجي، مذهبي، سياسي ّ ّ هذا هو واقع الحال، النتيجة . ّ
يعود المرء إلى . الدراماتيكية لهذه األشهر الثالثة من سفك الدماء، والحداد، والذعر

 .ّبيولوجية األساسيةاحتياجاته ال
 

ّقبل أن يكون هاجس االحتياجات البيولوجية األساسية نتيجة لألزمة، شكل أحد أهم  ّ ّ ّ
ٍفقد بات الوضع االقتصادي لعدد أكبر وأكبر من المواطنين، في السنوات . أسبابها ّ

ّاألخيرة، هشا لدرجة أنه بلغ حدا من البؤس ال يمكن تحمله ّدية ما عادت هذه ظاهرة فر. ّ
ّوباتت تتخذ أشكاال جماعية ً أصابت بالكامل قرى ومناطق في لبنان، وكان النزوح : ّ

ًالجماعي ينقل البؤس من المناطق الريفية ويزرعه في ضواحي المدن، خصوصا  ّ ّ
 .ًبيروت، وصوال إلى قلب بعض أحيائها

 
ًخالل هذا االنتقال، كان البؤس يتبع مسارا كامال ّوقد نما إدراك معين. ً  لدى أولئك الذين ٌ

ٌإدراك لبؤسهم، ولبؤس الطبقات العاملة، وللفارق : ّكانوا حتى اآلن ريفيين مسالمين
ٍالفاضح بين مستوى معيشتهم ومستوى معيشة أقلية تعيش في ترف فاحش، بحيث تنفق  ّ

 .ُفي سهرة واحدة ما يكفي إلعالة أسرة لعشرة وعشرين سنة
 

ّإنه إدراك لحقهم في العدالة، وا ٌ ُلمساواة، والحياة الكريمة، حيث ما من أحد محسن وما من ّ ٍ
 ".يتلقى اإلحسان"أحد 

 
ٍمن شأن هذه العملية اإلفضاء، أو عدم اإلفضاء، إلى االلتزام بحزب  وتتضافر ". ّيساري"ّ

ٍالقوى الشعبية، وتتضاعف، وال يمكن للنتيجة، عاجال أم آجال، أن تتمثل إال في انفجار  ّ ً ً ّ
ّ الجائر وضد القيمين عليه ألنهم يجدون في ذلك مصلحة لهمّضد هذا الوضع ّ مقولة . ّ

ٍمع متطلباتها المزعجة، ما عادت تمثل واقع حال ثابت" ًفلنعش أوال" ّ ّباتت تشكل أحد : ّ
ّاألسباب األساسية، السبب األكثر أساسية ربما، ألزمتنا ّذلك الذي يثير األمواج، والمد : ّ

 .ٍكل شيء في طريقه من أجل إعادة إعمار أفضلّالبحري القادر على تدمير 
 
  
 

ّيمكننا تقديم وقائع وإحصاءات ال تعد وال تحصى كمستندات إثبات في هذا المجال ُ .
ِسأكتفي ببعض األرقام التي كشف لنا عنها من خالل مسح  الذي أجرته » القوى العاملة«ُ

 مقيم ١,٢٠٠,٠٠٠م ّ لبناني، من بينه٢,٩٠٠,٠٠٠هناك : ١٩٧٠وزارة التخطيط عام 
ّماذا عن دخلهم؟ ال يأتي التقرير أبدًا على ذكره، ذلك أن النتائج . في بيروت وضواحيها

ّوبالعودة إلى النسب المئوية . ّكانت ستبدو مرعبة إن كشف عنها أمام الشعب اللبناني ِ
ً والتي لم تتغير كثيرا كما ١٩٦٢التي وضعتها عام » IRFEDإيرفد «الشهيرة لبعثة  ّ

، ومن خالل زيادة )ٍإن لم يكن بمعنى استقطاب أكبر وإفقار للطبقات الوسطى(نبغي ي
 ١٣ُمداخيل األسرة زادت بمعدل الضعفين ال أكثر خالل (المداخيل بمعدل الضعفين 

 : على الجدول التالي١٩٧٥، نحصل عن عام )ًعاما
  

  ١٩٧٥يوليو /  تموز١٥صحيفة لوريان لوجور، بتاريخ 
خيل الفئات المختلفة في ما يخص قسمين فقط من نفقات األسرة، اإليجار ّإذا قارنا مدا

َ؟ إن إيجار شقة من غرفتي نوم في )١٩٧٥بالنسبة إلى بداية عام (والمأكل، ماذا نجد  ّّ
ومع أخذ اإليجارات القديمة . سنويا. ل. ل٦٠٠٠بيروت وضواحيها، ال يمكن أن يقل عن 

َّى متوسط يقدر بـ بعين االعتبار، يمكننا اإلبقاء عل سنويا، هذا بصرف . ل. ل٤٠٠٠ُ
ّالنظر عن رسوم المياه، والكهرباء، والرسوم الضريبية والبلدية ّ.  

  
ّغير أن بعض . ّيصعب تقدير تكاليف الطعام بالنظر إلى االرتفاع الجنوني في األسعار
ّالمقارنات بين ميزانيات األسر وميزانيات المجموعات الكبيرة تشير إل َّ  ١٩٧٠ّى أنه عام ُ

. ل. ل٣، تبلغ ١٩٧٥ّيوميا، في حين أنه عام . ل. ل٢ٍكانت كلفة إطعام ولد واحد تبلغ 
ّ أفراد، فإن الميزانية الشهرية الدنيا ٦ّوبالنسبة إلى أسرة متوسطة، تتألف من . على األقل ّ ّ

ا ً شهر١٢ x ٥٤٠أو . ل. ل٥٤٠= ً يوما ٣٠ x. ل. ل٣ x ٦ّالمخصصة للطعام ستبلغ 
 .ًسنويا. ل. ل٦٤٨٠= 

ًوهكذا فإن إضافة رسوم اإليجار وتكاليف الطعام تعطي سنويا ّ :٦٤٨٠ + ٤٠٠٠ = 
ّبالتالي فإن الخالصة الباردة والمأساوية التي تنبثق عن هذه األرقام  .ل. ل١٠,٤٨٠ ّ
ة، ّالملبس، والنقل، والرسوم الدراسي: التي ال تتضمن أيا من األقسام األخرى(ّالتقريبية 

 ١٠,٤٨٠ّ٪ من اللبنانيين هو أقل من ٧٩ّتتمثل في أن راتب ) ّوالرعاية الطبية، إلخ
ُ، الحد األدنى تحديدًا للتمكن من تسديد التكاليف السنوية للمأكل واإليجار ألسرة .ل.ل ّ ّ

 .واحدة
 

ّماذا يفعلون لسد هذا العجز؟ يلجأون إلى وسائل استثنائية ّ: 
 .ق بالمدرسة، المساكن غير الالئقةسوء التغذية، عدم االلتحا  -
 .بيع األراضي والمباني  -
 .االستدانة من المرابين بفوائد باهظة  -
َهجرة مؤقتة أو دائمة، وغالبا تفكك األسرة  - ُ ّ ً. 
ّاالستجداء من الجمعيات الخيرية  - ّ. 
 .ّالغش والرشوة  -
َّمداخيل خفية، لم يصرح وال يمكن أن يصرح عنها  - َُّ ّ. 
 .رائم، وجنايات وعمليات فساد أخرىج  -
 

ٍال يسهم ذلك كله إال في مضاعفة عدد ضحايا مجتمع غير عادل، ال يرحم، غير واع،  ّ ّ

  .ّوغير مسؤول وبالتالي عدد المتمردين، والقوى الراغبة في التغيير
 
 

  
ال لكي نتفلسف، : "ال تكمن نتيجة واقع الحال هذا في المقولة الالتينية المعكوسة وحسب

ًبد لنا من أن نعيش أوال ّ ّ، إنما ال بد اآلن من إضافة"ّ ّولنتمكن من العيش وإنقاذ حياة : ّ
ًالجموع، لم يعد من الممكن أال نتفلسف أوال، أي ّ ّ: 

 .ّتحليل معطيات هذا المجتمع غير العادل، والجائر والساحق وتركيباته وبناه الفوقية  -
ّكل كبير في العداء الطبقي، وتضارب مصالح اكتشاف سبب هذا الوضع الذي يكمن بش  - ٍ

ّهذه الطبقات االقتصادية والبيولوجية ّ. 
ًتعميم هذا اإلدراك وبخاصة أمام أولئك الذين كانوا دوما مخدوعين بإيديولوجيا   - ٍ

ّالطبقات المسيطرة، المموهة غالبا بأسباب طائفية أو دينية أو ثقافية، ومساعدتهم في  ّ ً ّ
ّبدون أن يعني ذلك أن عليهم أن يأخذوا كل شيء وجودهم، " فلسفة" ، أي "بمأخذ فلسفي"ّ

 .القبول بالوضع الراهن غير العادل
ّتنظيم إدراكهم من خالل قوة حاضرة وفعالة في سبيل إحداث تغيير والحؤول دون   - ّ

ّالعودة إلى نظام آخر جائر وقمعي ٍ. 
 

ّصحيح أن أسباب األزمة ال تكمن في الظروف المعيشية ّ االقتصادية والمادية للسواد ّ ّ
ّوصحيح أنه من بين هذه األسباب هناك هذا المرض . ّاألعظم من اللبنانيين وحسب

ّبيد أن هذا المرض يظهر بشكل خاص في أوقات األزمات . ّالمستوطن المسمى بالطائفية ٍ ّ
ًاالقتصادية واالجتماعية، وخصوصا في األماكن حيث تنتمي الطبقات المحرومة  ّ ّ

ّفمن شأن إرساء العدالة االجتماعية أن يساعد في . ّغلبيتها الساحقة إلى الطائفة نفسهابأ
ّالقضاء على هذا المرض بشكل نهائي ٍ. 

 
ًومن الصحيح أيضا أنه يبدو أن القضية الفلسطينية تشكل عنصرا هاما من هذه األزمة ّ ّ ّ ّ ً .

ّهنا أيضا فإن الظلم الذي تخضع له غالبية الشعب اللبنا ّني ال يمكن إال أن يقترن بالظلم ً ّ
ّوهكذا فإن العدالة اإلجتماعية اللبنانية ينبغي أن . ّاألكبر بكثير الالحق بالشعب الفلسطيني ّ ّ

ّتوفر عدالة متساوية لجميع الذين يعيشون على أراضينا وخصوصا جموع الفلسطينيين ً ّ .
 وضد قضايا الظلم ٍوسيكتشف الشعبان بالتالي صراعات مشتركة ضد العدو المشترك

 .ّاألكثر راديكالية في العالم الثالث بأسره
 

ّفمن الصحيح أيضا أن الصهيونية، واإلمبريالية والرأسمالية العالمية تشكل جميعها قضايا  ّ ّ ّ ّ ّ ً
ٍأهم بكثير، وأن وضع حد لها أصعب بكثير ّلكن إذا حلت مشاكلنا الداخلية، سيقل عدد . ّ ّ َّ ُ

ّستعدين للتعاون مع هؤالء األعداء ضد أبناء وطنهمالضعفاء كما العمالء الم ّ. 
  

 
 

ٍيقودنا ذلك كله إلى القول، مع المجازفة بتكرار أنفسنا، إنه بغية وضع حد لهذا الوضع  ّ ّ

ًالمأساوي الذي، على الرغم من الهدوء المؤقت السائد، ما زال يعتبر متفجرا بسبب  ّ ّ
ّاستمرارية األسباب التي أدت إلى تفجره،  ّ ّإن أحد أهم السبل التي ينبغي اتباعها تتمثل في ّ ّ ّ

ًالعيش أوال"ضمان  ّلهذه األغلبية التي تعاني، في زمن السلم كما في زمن الحرب " ّ
ًولعل األكثر إلحاحا هو تأمين العمل، والمسكن، والمأكل، والطبابة لهذه الجموع . ّاألهلية

ّوذلك بكرامة وبشكل مستقر ٍ. 

  بعض األرقام البليغة

  نتفلسف لنعيش

  للخروج من األزمة
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ّفقد كرر قادة سياسيون . األمن: ًشعارا لها، كلمة واحدة" ّليةوزارة الداخ"اختارت  ّ
ّومعلقون كثر أن المطلب الوحيد الذي هم متمسكون به في هذه المرحلة األولى هو  ّ

 .ًأما الباقي فسيأتي الحقا. األمن
 

ًالعيش أوال"ّغير أن الرغبة في إرساء هذا األمن من دون السعي إلى  ، والمباشرة في "ّ
 .ّينه بتأمينه، هي مجرد وهمالوقت ع

 
، "قوى األمن"ّفاألمن السلبي تضمنه . ّذلك أن األمن قد يكون سلبيا وإيجابيا في آن

ًووزارة قوية، ورئيس وزراء ووزير داخلية حريصان ومتحدان، يحاولون جميعا تهدئة  ّ ّ ّ
ى عدم ، وعل"ّالطرقات كافة مفتوحة وآمنة"المواطنين الذين يحرصون على أن تكون 

ومن شأن هذا األمن أن يقضي على . ّتعرض أحد لالختطاف أو إصابته برصاصة طائشة
ّأما األمن اإليجابي فينبغي أن يؤمن سبل . ٍالخوف من موت عنيف ويطمئن المواطن ّّ

ّالعيش بطريقة أكيدة ومستقرة جدا حتى أن المواطنين لن يطاردهم بعد اآلن هاجس  ّ ّ
فهو .  أن يحتاجوا إلى العمل، إلى الطعام، إلى المسكنالخوف من الغد، الخوف من

 .ّيقضي على الخوف من الموت البطيء، ومن األلم المبرح الذي ال ينتهي أبدًا
 

ّهذان النوعان من األمن مترابطان بشكل أساسي ٍ: 
ّفي حال عدم توافر األمن السلبي، تصبح االستفادة من سبل العيش غير ممكنة، حتى   -

ّؤمنة ومستقرةوإن كانت م ّ. 
ّوعلى العكس، في حال انعدام األمن اإليجابي، يهدد ذلك مباشرة األمن السلبي أي حياة   - ّّ

  .الجميع
 

ّعندما يكرر السياسيون، والتجار، والصناعيون والصحافيون بال كلل ّ ّّ أعطونا األمن، : "ّ
ّونحن اللبنانيين نتكفل بالباقي رها، وسنعيد لبنان إلى سنعيد بناء اقتصاد البالد وازدها: ّ

 :ّ، يحق لنا أن نسألهم!"زمن المعجزة اللبنانية
ٍأي اقتصاد تقصدون؟  - ّ 
 ّعن ازدهار من تتحدثون؟  -
 ّأي معجزة لبنانية تقصدون؟  -
 ّأي لبنان سينتعش؟  -
 

ّإن كان األمر ما زال يتعلق باالقتصاد الليبرالي الوحشي، حيث سيستمر األقوى بقمع  ّ ّ

ّستغالله، وإن كان يعتمد على ازدهار األقلية الرأسمالية القليلة وازدهار األضعف وا ّ
ّوإن كانت المعجزة اللبنانية ستظل تترجم من خالل االرتجال  ّالمجتمع البرجوازي،

، وإنتاج )غير الخاضعة للضريبة( ّوقصر النظر، والصيغ التقريبية، والمداخيل الخفية
ّ األمر يتعلق في نهاية المطاف بلبنان خاص ببعض ّالخاليا الرمادية وحسب، وإن كان ّ

ًالمحظيين، فسنشهد بسرعة على تعرض األمن اإليجابي للمخاطر األشد سوءا وسنغرق  ّ ّ ّ
ّمجددًا في األزمة، ويعني ذلك هذه المرة كارثة لن ينهض منها لبنان مجددًا وبالتالي . ّّ

ّ عاما من االستقالل، وعد الحكام الذين ٣٢ين، وخالل كيف؟ في ح! ّعلى لبنان أن يتغير ً
ًتعاقبوا على مراكز السلطة، وباسم الجموع التي باتت أكبر عددًا وأكثر وعيا، بالعدالة 

 . والتنمية
 

ّلم يتحقق حتى اآلن، يقودنا ذلك إلى أن " ّالحد األدنى للمعيشة"ّوبما أن الوصول إلى  ّ
 :نطرح على أنفسنا أسئلة عديدة

ّهل كان الحكام جادين في وعودهم؟  - ّ 
 هل حاولوا أن يفوا بوعودهم وفشلوا في ذلك؟  -
ّاالقتصادي والطائفي المعمول " النظام"أكان بإمكانهم الوفاء بهذه الوعود في إطار   - ّ

 به؟
ٍهل علينا أن نتحدث عن عجز أشخاص أم عجز   -  ؟"النظام"ّ
 

ّ النظام اتباع هذه الطرق في المساءلة كونها لطالما رفض قادتنا والمستفيدون من هذا
ًالعيش أوال، وعدم : "بالنسبة إليهم، كانت المقولة األكثر مالءمة هي. محفوفة بالمخاطر ّ

ٍبيد أنه وبشكل مفاجئ، يصبح من األخطر بكثير ! ٌفالتفكير متعب وخطير!" التفلسف أبدًا ّ
ّذي من شأنه أن يتيح لألغلبية الحصول ، وعدم السعي فعليا إلى التغيير ال"التفلسف"عدم 

 .ًأخيرا على حياة الئقة وعيش كريم
 

 :كان قادتنا يحمون أنفسهم من خالل هذه الكليشيهات التي كانت بمثابة ثوابت
ولن . ّيعتمد اقتصادنا كليا على القطاع الثالث، فالبالد خالية من الثروات الطبيعية"  -

ّتتمكن االشتراكية من التكيف  ّ  ".ٍمع وضع مماثلّ
ًلن تحصل يوما ثورة قائمة على الصراع بين : بلدنا عبارة عن فسيفساء من الطوائف"  -

 ".الطبقات
  ٍال داع ألن نقلق، أكثر من. فهي تالئمها: ّاللبنانية" الصيغة"تصون الدول الكبرى "  -

 ".ّ الالزم، حيال الشغب الذي يثيره بعض المحرضين
ّولن ينجح أبدًا في تشكيل قوة حقيقية لتبوء السلطة أو حتى تمني ! اليسار منقسم جدا"  - ّ ّ

 ".ذلك
 

ّإنها كليشيهات معدة في سبيل ضمان األمن األناني لألقلية المحظية ّ ّ ّ ُ ّولم يتم القبول . ّ
ّبالتغييرات الصغيرة المنجزة إال لتعزيز المكتسبات وحماية امتيازات هذه األقلية نفسها ّ.  

  
ّذه التغييرات أن تكون بوضوح أكثر جذرية، وأن تطاول القوانين  كان يفترض به

َّوالتركيبات التي سمحت بوجود طبقات محظية ومستغلة في يومنا هذا وأخرى محرومة  ِ ّ
 .َومستغَلة

 
  
 

ّوفق أي معيار علينا البحث عن التغيير؟ إن المعيار الوحيد الحاسم الذي يضمن صالحية  ّ ّ
فاإلنسان هو القيمة المطلقة التي . ّ الذي يصون حقوق األغلبيةالنظام واستدامته هو ذلك

ّينبغي أن يوضع كل نظام، وكل منظومة وكل قانون لخدمتها ّ والمقصود باإلنسان، . ّ
ّمطلق أي إنسان، الناس كلهم ّ. 

 
ٍبيد أنه إن كانت األقلية المحظية تستفيد دون غيرها من نظام ما أو من تغيير في إطار  ٍ ّ ّ

ًفال يمكن للمعيار المعتمد إال أن يكون خاطئاالنظام،  ّلكن إن كان يصب في مصلحة . ّ
ّاألغلبية، فسيشمل ذلك تلقائيا األقلية لسوء الحظ، لم . ًبذلك يكون في خدمة الناس جميعا: ًّ

فهل كانت . ّتكن هذه الحقائق واضحة بالنسبة إلى الحكام والطبقات المسيطرة في بالدنا
ّمة والحرب األهلية كافية لفتح أعينهم، وأذهانهم وقلوبهم وتحديد ثالثة أشهر من األز

 إرادتهم؟
 

ًينبغي أن يحكم على كل عمل تقوم به الدولة وفقا لهذا المعيار ٍ ًوهذا ينطبق أيضا على . ُ
. عمل األحزاب والمجموعات الصغيرة التي تكافح في سبيل التغيير ومطالباتها ببرامجها

، بل ينبغي أن تكون هذه "مصلحة الشعب"ات على ذكر ال يكفي أن تأتي الشعار
ّالمصلحة مرجوة فعال وقابلة للتحقيق بشكل موضوعي ٍ ً ّوأال ينتهي هذا التغيير بتغير . ّ ّ

ٍاألشخاص الذين سيدعون أنهم بخدمة الجماهير، والذين سيستغلونهم في الواقع بأسلوب  ّ ّ ّ
 .جديد

 
ّفضال عن ذلك، سيساعد هذا المعيار حتى ف ي علمنة بعض المطالبات الغامضة، كتلك ً

ّ، وإحصاء السكان، "في تعديل الدستور اللبناني" المشاركة"المتعلقة على سبيل المثال بـ
 .ّوقانون الجنسية إلخ

 
تتصارعان، بكثير من " ّقوتان"ٍفي لبنان، كما في كل مكان آخر في العالم، هناك 

 :الوضوح والضراوة
ّالمركز في دول معينة وشركات معينة (ّممثلة برأس المال ، ال"بعض األشخاص"ّقوة   - ٍّ ٍ َّ ُ

ّمتعددة الجنسيات ّ، والتي تقويها أسلحة القمع والدمار وإيديولوجيا قمعية)ّ ّ. 
ّقوة الجماهير الشعبية التي تنتفض من كبوتها في كل مكان، وترتبط، وتتحد، وتخرج   - ّ ّ ّ

، لكنها تؤمن دوما ًعن صمتها، وتجعل صوتها مسموعا، أملحدة كان ًت أم مؤمنة با ّ
 .باإلنسان، بصرف النظر عن إيمانه، وطائفته، وإلحاده

 
ّيبدو أن المحظيين في كل دولة، وفي العالم، يشكلون لبعض الوقت، الطاقة األقوى لكن . ّ

ّعلى الرغم من المظاهر الخادعة، يبدو أن كفة الميزان تميل أكثر فأكثر لناحية الجماهير 
 .ّيةالشعب

 
ّ، في بالدنا، يستطيعون أن يكونوا أكثر شفافية بقليل، "األشخاص القليلون"ليت هؤالء 

ّويضعوا أنفسهم فعال في خدمة الشعب من خالل تبني برنامج  ، ال من "ّاألمن اإليجابي"ً
ّوحسب، بل من خالل عملهم، وذلك في القطاعين العام والخاص" ّبيان وزاري"خالل  ّ .

ّهم عاجزون عن تحقيق هذا التحول العميق، عليهم أن يتمتعوا بالشجاعة ّوإن شعروا بأن ّ
ّللتنحي وإفساح المجال أمام أولئك الذين سيضعون أنفسهم حقيقة في خدمة الشعب، 
ًإلنجاز كافة التغييرات الالزمة مع تجنيب البالد والشعب مآسي جديدة، ألنه عاجال أم  ّ

 .نصر النهائي هو له وحدهًآجال، الكلمة األخيرة هي للشعب، وال
 

ّلم يعرف التاريخ حلوال على مثال الحل اللبناني ّ ولعل أغلى !" ال غالب، وال مغلوب: "ً
ّذلك أن أيا من "! الالعنفية"ّأمنياتنا أن يتحقق نصر الشعب هذا من خالل األساليب 

ّمشاكلنا الداخلية لم يحل بالعنف الذي تدفق على البالد ُ ّيمكن أن تحل  ّا كافةّبيد أن مشاكلن. ّ َ ُ
ّمن خالل قوة الالعنف التي بدأت بالتشكل، وأول المشكالت تلك المرتبطة بـ العيش "ُّّ

ًأوال ّ"  

  املعيار الوحيد الصاحل
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  لقد مرت البشرية بمراحل ذهبية وسمت عصورها بها كأن
نتحدث عن العصر الذهبي للفضاء والعصر الذهبي للمعلومات 

الذهبي للموسيقا والعصر الذهبي للغناء والعصر والعصر 
اليوم نحن نعيش . الذهبي لفن النحت والعصر الذهبي للفلسفة 

في عصر آخر مختلف عن العصور السابقة تماما في جوهره 
  .وشكلة

 
يحتلنا الغباء .  أشكاله وصفاته، جوهرا ومضمونانحن نعيش العصر الذهبي للغباء بكل

القتصادي والعلمي والمعرفي والطبي واألخالقي والحضاري السياسي واالجتماعي وا
  .الغباء سمة من سمات العصر الحديث. بأشكاله المتعددة 

 
ا وسياسيا ، والسيطرة على البلدان اقتصادياءإن غياب االنتماء للوطن يأتي في طليعة الغب

اللقاح ، ورفض ماليين الناس أخذ ومعرفية شكل من أشكاله، والخضوع شكل من أشكاله
ز العلمية كنموذج للغباء ضد فيروس كورونا يصلح أن يدرس في الجامعات والمراك

، متجاهلين أنه لوال اللقاحات ضد شلل األطفال والمالريا والكوليرا وغيره من الجماعي
الغباء والجهل واإلهمال وعدم . لهذه األمراض أن تختفي من العالماألوبئة ما كان 

  .باءاالكتراث أشكال من الغ
 

اشتر نموذج من الغباء ، : لقد صرنا في عصر يتباهى بالغباء حتى صار سلعة من السلع
من الهيستريا واللعنات واألحزاب السياسية حبيسة دورات انتخابية . وخذ الثاني مجانا

ه ويتعامى عمدا وكل فريق يجهل حقيقة الفريق اآلخر ويتباهى بجدارة غبائ. المتبادلة
  .وكل طرف يؤكد صوابيته رغم حماقة المحتوى ومجافاته للحقائق. وقصدا عن الحقيقة

  
، ، وندعم الشمولية ألنها تحقق مصالحنااطية ألنه نافذة للسيطرة والتسلل نشجع الديمقر

، ونتصرف وفق  نركز على الشكل ونتجاهل المضمون،نغمض عينا هنا ونفتحها هناك
مع ثم ارا ويتحمل عواقبه المجت، نصدر قرر واحد من دون أن نسمع الرأي اآلخرأي

، وحجة عدم الغاء  اإللغاء أنه طبق من باب التجريب، حجةنلغيه من دون إلغاء عواقبه
  .عواقبه احترام القانون وقرارات المحاكم

 
ن توصف ، هو أسمى إرهابيا عندما تدافع عن داركالعصر الذهبي للغباء هو أن ت
، وأن تلتحق وبات الدولية من جانب واحدع للعق، أن تخضبالتطرف عن تدافع عن وطنك

  .بمحور الشر لسبب واحد هو أنك تحافظ على الحد األدنى من حرية قرارك

العصر الذهبي للغباء هو أن تتبوأ منصبا رفيعا بسبب الشهادة العلمية ال بسبب السلوك 
  .األكاديمي و خالصة الرأي وحكمة التجارب

 
كماء وتستبدلهم بالشباب وتعرض كينونة الوطن العصر الذهبي للغباء هو أن تزيح الح

  .لالهتزاز بسبب ضعف الخبرة وحماوة دم الشباب
 

العصر الذهبي للغباء هو أن تدخن النرجيلة وأنت ال تمتلك قيمة رغيف الخبز متجاهال 
  .أن الحياة أولويات

 
اة العصر الذهبي للغباء هو أن ترتدي السراويل الممزقة مدعيا أنها الموضة والحي

  .العصرية متجاهال أن الذوق يختلف عن صرعات الموضة
 

العصر الذهبي للغباء هو أن يكون مهرجو البالد حكماؤها وأن تخرج الحكمة من أفواه 
  .المجانين

 
العصر الذهبي للغباء يعيش اإلنسان في بلد ويستمتع بموارده وخيراته في ساعات الشدة 

 لبلد آخر يبعد عن البلد الذي تعيش فيه آالف وساعات األمان ويكون االنتماء العقائدي
  .الكيلومترات

 
العصر الذهبي للغباء يعني أن تعيش في بلد يفرض فيه الوزراء من الخارج أو السفارات 

  .األجنبية ويتدخل هؤالء في سياساته العامة والخاصة
 

 بيئات العصر الذهبي للغباء هي أن تنتمي لبيئة غير بيئتك وال تعرف عنها شيئا مثل
اإلنترنت المختلفة والمنظمات المختلفة الغريبة وتخزن بياناتك في بيئة رقمية مكشوفة 

  .للغير بحجة رقمنة الحياة
 

العصر الذهبي للغباء هو أن تتعامل مع األجهزة الرقمية الخالية من الوجدان بحيث تكون 
  .أول مرة مثل آخر مرة وكأنك مسنن في آلة أو رقم مادي ليس إال

 
عصر الذهبي للغباء هو أن تتعامل مع الصورة ليس مع األصل بحيث تحكم على ال

  .اآلخرين على أساس هش يجافي الحقيقة
 

العصر الذهبي للغباء هو أن تعتبر االنترنت معلمك األول واألخير في الحياة من دون 
  .بذل أي جهد في البحث والتقصي عن المعلومات الحقيقية

 
 أن تبني الدول مواقفها وأراءها على أساس شبكات االعالم التي العصر الذهبي للغباء هو

  .تمتهن تزوير الصورة والخبر
 

العصر الذهبي للغباء هو أت تجري في طريق ال تعرف نهايته ، تسير بال هدف، بال 
  .نتيجة ، ومن دون غاية

 
 من العصر الذهبي للغباء هو أن تخرج الجامعات مهندسين من دون فكر هندسي ولغويين

  .دون معرفة باللغة وأطباء وصيادلة ال يمتهنون الطب والصيدلة مذهبا ومنهجا في الحياة
 

 للغباء جوقة موسيقية هاربة من المسرح اإلغريقي تردد عبثا كلمات يالعصر الذهب
. غامضة المعاني واألهداف في عصر أجوف وثقافة جوفاء وتعليم أجوف وحب أجوف

  . طبل فارغصوت هادر يأتي في كل صوف من
 

والسؤال الكبير هو أن غباء الغباء وجوهرة هو أن تتبع هرطقة تعلم مسبقا أنها هرطقة 
   رغم ذلك تطبل لها وتزمر بملء فيكوزيف و
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  ،مهما كانت انشغاالتنا، ومهما تنوعت اهتماماتنا

بحاجة ضرورية، السيما في هذه األيام - باعتقادي-فمازلنا
من تاريخنا، ألن نستعيد ونستذكر بعض األساسيات التي 
ما تزال تتحكم في عقيدة التفكير االستراتيجي السياسي 

ذي هو في جزء كبير منه نتاج والعسكري اإلسرائيلي ال
التفكير االستعماري البريطاني االنتدابي، الذي هو بدوره 

قبل أربعة -جزء من نظام سياسي غربي سمح لنفسه 
ًأن يكون وصيا على شعوب األرض سواء ً-قرون تقريبا
وهو ذات ". انتدابها"األرض أو " استعمار"من خالل 

وطنين ًالنظام الذي سمح، الحقا، لمجتمع المست
االستعماري في فلسطين، بإنشاء دولتهم هناك، وهو الذي 

ًسيسمح، الحقا أيضا، لموشيه يعالون أن يقول   على "ً
 أنهم -وفي أعمق أعماق وعيهم-الفلسطينيين أن يفهموا 

ًمن ناحية أخرى هو أيضا ذات النظام ". شعب مهزوم
الذي سمح لضابط االستخبارات البريطاني، الكابتن 

أن يؤسس فرق الليل الخاصة في الجليل، " نغيتأورد وي"
كخطوة  هامة بهدف القضاء على الثورة العربية في 

 . فلسطين في ثالثينيات القرن الماضي
 

وينغيت هذا، سليل عائلة اسكتلندية تنتمي ألحد الطوائف 
صافية تتيح له أن ) بيوريتانية(المشبعة بنزعة طهرانية 

النتداب البريطاني عصر ا: يتكيف العيش في عصرين 
ًلفلسطين، حيث المشروع الصهيوني يمضي قدما نحو 
غاياته، وعصر القصص التوراتية، وترانيم المزامير، 

ً مصدرا جوهريا في تحويله -هذه القصص-حيث شكلت  ً
شعب "أصيل يدافع بشراسة عن " مسيحي"إلى صهيوني 

النضال "، ويرى أن "أرض إسرءيل"و " إسرءيل
ًلتاريخ ليس غريبا عنه، طالما  كانت عبر ا" اليهودي

ومازالت قصص العهد القديم وحروب بني إسرءيل 
وبطوالت ملوكهم وأنبيائهم ماثلة أمام عينيه كيفما تلفت 

، ولذلك، لم يجد صعوبة في تفسير "أرض الميعاد"في 
ًأحداث وقصص العهد القديم تفسيرا حرفيا، بل حتى  ً

ًتفسيرا عسكريا وكأنها حدثت باأل مس، وقد ابتدأ بأولى ً
 -ضمن القوات البريطانية العاملة في فلسطين-خطواته 

لتحقيق حلمه في إقامة الدولة اليهودية، من خالل نشاطه 
العسكري المميز في فرق الليل التي أنشأت بهدف القضاء 
على الثوار ومن يؤيدهم من المدنيين الفلسطينيين، وكان 

ة، ربما، في إنشاء عمل العناصر اليهود معه خطوة حاسم
الجيش اإلسرائيلي من خالل تدريب أفراده وتزويدهم 
بالمعدات، وقد حدث أن التقى وينغيت بحاييم وايزمان 
ّودافيد بن غوريون وقدم لهما خطة مفصلة إلنشاء جيش 
ًعبري في فلسطين ليكون جاهزا لتسلم البالد في اللحظة 

 . المناسبة
*** 

العسكرية البريطانية " SNSفرق الليل الخاصة "تشكلت 
 1938اليهودية المشتركة في فلسطين االنتدابية في العام 

. ، الضابط في الجيش البريطاني"أورد وينغيت"على يد 
وهو الذي نظمها، وقادها، بهدف القضاء على 

أثناء الثورة العربية -الفلسطينيين الذين وقفوا ] المتمردين[
 في وجه  البريطانيين والهجرة اليهودية 1936-1939

وانحصر نشاط هذه الوحدة في منطقة . إلى فلسطين
وفي حين تغطي سير وينغيت . الجليل شمال فلسطين

الذاتية فترة خدمته في فلسطين، تقدم هذه المقالة، بتوسع، 
األدبيات المتوفرة بتفحص إمبريقي لعمليات وحدة فرق 

ب العميق في المصادر األرشيفية الليل على أساس التنقي
وتسعى هذه الدراسة للقول بأن . البريطانية والعبرية

عمليات جمع المعلومات االستخباراتية المشتركة قدمت 
 كان -الجيش البريطاني لعمالء يهود وإمكانيات التعاون 

   قبل البدء بتفصيل-ًوينغيت ضابطا في االستخبارات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الميدان مع فرق الليل  العمليات العسكرية المشتركة في
وتأتي أصالة هذه المقالة من خالل . غير النظامية

تشريحها لآللية الي عمل بموجبها الجنود البريطانيون 
على تحويل الفرق اليهودية إلى فرق وحشية عبر تدريبهم 
على األساليب البريطانية المعروفة في مكافحة التمرد 

من هجمات التي استهدفت المدنيين والقرى القريبة 
ًوبعيدا عن سيطرة القيادة العسكرية البريطانية . المتمردين

القائمة، كانت قوات فرق الليل قاسية في حربها ضد 
، "حربا قذرة"الفلسطينيين وخاضت قوات هذه الوحدة  

وهي طريقة عملياتية  استطاع الجنود اليهود الذين 
ها يعملون تحت القيادة البريطانية من استيعابها وتطبيع

وإذن، يمكن القول أن هذه المقالة عبارة عن وصف .
لتاريخ عسكري وإمبريالي يشرح بالتفصيل الطرق 
الوحشية اليومية المتبعة إلخماد حالة التمرد، كما أنها 
تفتح نقاشات أوسع حول كيفية تعاون القوى اإلمبريالية 
مع األقليات الكولونيالية الموالية لها، كما تظهر كيفية 

 الجيوش النظامية لقوات غير نظامية في حمالت استخدم
القضاء على حاالت التمرد هذه، وهي، أي المقالة، تشير، 
ًأيضان إلى تبني أنظمة ما بعد الكولونيالية، مثل إسرائيل، 

 .مثل هذه المنهجيات واألساليب للسيطرة
 
  
 

عندما انتشر الجيش البريطاني في فلسطين في 
في بداية الثورة العربية ضد الحكم ، 1936أبريل \نيسان

االستعماري البريطاني والهجرة اليهودية إلى البالد، 
تعاون هذا الجيش مع المستوطنين اليهود هناك كقوة 

سرعان ما . الفلسطينيين] المتمردين[له ضد " موالية"
كان الجيش البريطاني يلجأ إلى مجتمعات األقليات إلحكام 

 تجنيد أبناء هذه األقليات سيطرته االستعمارية، فيتم
كمقاتلين يعملون لصالحه ضد المتمردين، بما يضم 
تشتيت أعدائه ويتمكن من جمع المعلومات االستخباراتية 

كما هو حال السيخ والجورخا في الهند، أو : الالزمة
، ومتعقبو السكان 1945القبارصة األتراك بعد العام 

و  في كينيا األصليين في ماليزيا، والموالين الكيكوي
وتبعا لذلك سيكون التعاون ). 1(والبروتستانت في إيرلندة

العسكري اليهودي مع الجيش البريطاني هو موضوع هذه 
ًالمادة، تاركين جانبا تجنيد الحكومة االستعمارية آلالف 
إضافية من المستوطنين اليهود والشرطة والذين يصل 

 ابتدأ .)2( عنصر وفقا ألحد المصادر15000عددهم نحو 
التعاون بين الجيش واليهود بجمع المعلومات 
ًاالستخباراتية المشتركة، ثم تحول هذا التعاون، الحقا،  ّ
إلى تنظيم وحدات عسكرية مشتركة، وال سيما الفرق 
الليلية الخاصة غير التقليدية التي قاتلت في الجليل في 

، وكان يقودها من 1939-1938شمال فلسطين في عامي 
 الناصرة أورد وينغيت ضابط المخابرات في قاعدته في

" مسيحي"ووينغيت هذا، ضابط . الجيش البريطاني
، وهو يقود، 1944صهيوني مات في بورما في العام 

  . هناك، القوات غير النظامية ضد اليابانيين
 

كانت المشاركة البريطانية األولية مع وحدة فرق الليل 
ًيطانيا ً جنديا بر37على هيئة ثالث فصائل تضم 

] كيبوتس[ًمتمركزين أساسا في مستوطنات يهودية مثل 
عين حيرود تحت أمرة  ثالثة من ] كيبوتس[حنيتا و

 الذي يرأسه العميد جون إيفيتس 16المتدربين من اللواء 
من فوج ويست (في حيفا وهم المالزم مايك غروف 

-كينج" ريكس"والمالزم روبرت ) كينت الملكي الخاص 
من (بريدين " باال"إن .وإتش إي ) نشسترفوج ما(كالرك 

وقام العميد إيفيتس . )3() سالح مشاة  أولستر الملكي
وينغيت باستطالع  منطقة الجليل، ووضع " بتشجيع"
وحدات يهودية، سوف تعمل "إلنشاء " خطة تفصيلية"

19381939 
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حظيت .. ًليال بدعم من القوات البريطانية لمكافحة التمرد
ً القوات في القدس، ولكن نظرا هذه السياسة بمباركة قيادة

ًألنها اعتبرت ممارسة غير نظامية، فقليال ما تعرضت 
قاد وينغيت بنفسه الدوريات وقد  . )4(الصحف ألنشطتها

. 1938جرح جراء ذلك في قرية دبورية في تموز 
وحرصت أعداد كبيرة من الجنود اليهود التابعين لمنظمة 

التي تحولت إلى [) الدفاع(الدفاع الصهيونية الهاغانا 
على الحصول على ] 1948الجيش اإلسرائيلي بعد أيار 

تدريب عسكري رسمي من البريطانيين من خالل وحدة 
فرق الليل هذه، بمن فيهم العديد من القادة اإلسرائيليين 

دعم الجنرال .  المستقبليين مثل يغال آلون وموشي دايان
في فلسطين في أرشيبالد ويفيل قائد القيادة العامة العليا 

، وينغيت، ولكن خلفه، الجنرال روبرت 1938أوائل عام 
هاينينغ، والقيادة العليا في القدس كانا غير مرتاحين 
للحرب غير التقليدية، وطلب الجيش في نهاية المطاف 

أكتوبر \من  وينغيت الرحيل عن  فلسطين في تشرين أول
ُ، مدفوعا بتقارير عن وحشية عمل فرق الليل، 1938

وعندما . وتولى بريدين مسؤولية قيادة وحدة فرق الليل
، تم وضعه في 1938ديسمبر \عاد وينغيت في كانون أول

وظيفة مكتبية ولم يسمح له بالوصول إلى الوثائق وخطط 
العمل السرية، ليس أقلها منعه من تسريب الوثائق إلى 
األصدقاء اليهود، وهو األمر الذي لم يحاول وينغيت 

 حل البريطانيون آخر 1939يوليو \ وفي تموز .)5(إخفاءه
 .)6(فرقة تابع للوحدة

 
وقام فوج . في  مكان آخر" ًليال"دفعت الفرق  للعمل 

، على "فرقه الليلية الخاصة"ويست يوركشاير بإدارة 
الرغم من أنه لم يتضح من ملخصات مخابرات الكتيبة ما 

ت الوقت، وفي ذا. )7( إذا كان هؤالء الجنود هم يهود أم ال
طلبت سلطة بلدية تل أبيب اليهودية من البريطانيين في 

ما " إذا ما كان بإمكانها أن تشكل 1938 أغسطس \آب
سيكون السكان اليهود في "حيث ": يسمى بالفرقة الليلية

الجنوب مستعدين، كما هو الحال في الشمال، لتوفير العدد 
 في المطلوب من الرجال ذوي النوعية الجيدة للمشاركة

ولكن هذه . )8( "هذا النوع من العمليات الهجومية
 . المشاريع  تبخرت مع رحيل وينغيت عن فلسطين

 
تتحدث هذه الدراسة  عن فرق الليل الخاصة، وترى بأن 

ٍالذي يتحول إلى عمل وحشي في أحيان -العمل الصارم 
 لمكافحة التمرد العسكري، إنما هو ممارسة -كثيرة

دام، يقوم بها الجنود البريطانيون نموذجية سهلة االستخ
الذين يقودون فرق الليل ضد المدنيين والمتمردين، 
وانتقلت هذه الممارسة للجنود اليهود المتدربين والمقاتلين 

لطالما كانت العقيدة . العاملين في وحدة فرق الليل الخاصة
والممارسة العسكرية البريطانية ضد المتمردين قاسية، 

ن بشكل علني، ولكن إنسانية الجنود، وتستهدف المدنيي
واإلشراف المدني، والضوابط القانونية، والتدقيق العام 
والصحافة، والتدابير المضادة للمتمردين، وحالة التراتبية 

حيث ينك التعامل بقسوة أقل مع  -العرقية االستعمارية 
، كل هذا كان يخفف من وزر -"البيض"المتمردين 

  . )9( األعمال العسكرية
  

وكان الجنود البريطانيون، عالوة على ذلك، يقومون، 
ًتناوبيا، بجوالت دورية محددة زمنيا عبر فلسطين، على  ً
ًما كان بالنسبة لهم موقعا استعماريا آخرا مثير لالهتمام  ً ً

ًوالحال هذه، يبدون اهتماما بمصير البلد، / ولم يكونوا 
دا عن  وبالتالي لم يكن لديهم عداء شخصي للفلسطينيين  ع

كالرك في مذكراته -يتذكر كينج. كونهم جزء من الثورة
عندما سئل عما إذا كان هو، أو رجاله، يعرفون شيئا عن 
فلسطين قبل أن يخرجوا من المملكة المتحدة في العام 

في ذلك الوقت، في الجيش على األقل، " فيقول 1938

ًكان هناك ال مباالة تقريبا، وجهال في الشؤون السياسية  ً- 
  . )10( ً"بين الضباط والرجال األصغر سنا

  
ولم يكن هذا هو الحال مع فرق الليل ذات التفكير 

وكان وينغيت الزئبقي من المؤيدين المتعصبين . المستقل
لدولة يهودية وقد شغل فرق الليل الخاصة بتدريب الجنود 
اليهود  لحرب البقاء المستقبلية  ضد الفلسطينيين 

.  1948التي ستأتي في العام  المحليين، وهي الحرب 
وهذا يعني، مع االفتقار لوجود  تسلسل عسكري رسمي 
في القيادة، أن وحشية فرق الليل سرعان ما سوف تصبح 
خارج السيطرة، مما سيتسبب ذلك بانزعاج  كبار الضباط 
الذين يدركون  مدى التأثير السلبي للقصص الفظيعة، 

تقليص نشاط فرق وهذا كان أحد األسباب الذي ساهم في 
ومن الصعب . الليل الخاصة، ثم حلها  في نهاية المطاف

الكشف عن الوحشية المتأصلة في العمليات العسكرية، 
ولكن األعمال الليلية التي تقوم بها فرق الليل هي أعمال 

على وجه الخصوص، كما ستتم " جامحة"غامضة و
التي وقد لقنت هذه األعمال الوحشية . )11( مناقشته أدناه

ارتكبتها شبكة فرق الليل البريطانية للجنود اليهود، 
وعلمتم كيفية التعامل مع التمرد والمتمردين ووضع هذا 
ضمن إطار قانوني استعماري للعقوبات الجماعية 
واإلجراءات العقابية التي جعلت من هذه األعمال 

ًالوحشية تبدو كأنها امرا طبيعيا ً. 
 

  
 

في الجيش ) SSOs(ن ضباط الخدمة الخاصة تعاو
الذين تعاملوا مع ) RAF(البريطاني وسالح الجو الملكي 

قضايا االستخبارات السياسية في المنطقة منذ بداية الثورة 
ًالعربية، مع اليهود في فلسطين لجمع المعلومات، نظرا 
للمكانة الجيدة لعمل اليهود االستخباراتي  في صفوف 

 م الفلسطينيين ومواطنيهم الناطقين بالعربيةالعدو ومخبريه
ويذكر أن وحدات الخدمة الخاصة أدارت عمليات . )12(

جمع المعلومات االستخباراتية في فلسطين منذ ما قبل 
الثورة، وهو األمر الذي سمح للجيش باستغالل هذه 
الخبرات واستخدامها للتعامل مع شبكات المخبرين 

لى سبيل المثال، كان جوشوا واالستخبارات الميدانية، فع
، كرجل ارتباط 1936جوردان، يعمل، مذ أواخر العام 

للوكالة اليهودية مع الكابتن وندسور، والمعروف لليهود 
والذي كان ضابط االستخبارات في سالح " الدوق"باسم 

وقد رتب وندسور . )13( الجو الملكي البريطاني في نابلس
ن العميل اليهودي ً، اجتماعا بي1938هذا، في العام 

الرئيسي عزرا دانين والكابتن فيتزباتريك، ضابط 
وحل العقيد . المخابرات من فرقة الفرسان الملكية التاسعة

الش محل وندسور، الذي أطلق عليه  اليهود اسم 
ً، ويشار إليه الحقا باسم العميد نورمان الش من "األسد"

فيل من بي  دوم. وكان جي. )14( الفيلق العربي األردني
المحققين االستخباراتيين البريطانيين من ضباط الخدمة 

ديسمبر \الخاصة الذين عملوا في العراق بعد كانون أول
) ًالحقا شيلواح(وكان رؤوفين زاسالني  .)15( 1937

ًمترجما لدومفيل، وكانا يعرفان بعضهما جيدا كأصدقاء  ً
يد والتقى الزعيم السياسي اليهودي ديف. منذ األربعينيات

وكان هوس، وهو عميل .  بن غوريون مع دومفيل
يهودي آخر، قد وصف دومفيل، قبل ذلك الوقت، في العام 

. )16( "أفضل مخبر صهيوني في البالد"ً تحديدا، 1934
وكان ثمة ضابط بريطاني آخر  استخدمه اليهود من وحدة 
الخدمة الخاصة، وكان يدعى هاكيت، ويشير إليه اليهود 

فاين ،وهي الترجمة الصوتية السمه في -هاكيت. باسم أ
ًوأطلقوا عليه اسما سريا , العبرية والعميل " خميس"ً
MI5 أو MI6 وهو الذي حل محل الش والذي كان ،

كان دانين بمثابة الوسيط بين  .)17( "مرتبطا به"دانين 

الشرطة والجيش فيما يتعلق بقيمة االستخبارات المتحصل 
لوثائق العربية، كما سمح له عليها، وفك الشفرة وترجمة ا

  .)18( البريطانيون باستجواب المتمردين المقبوض عليهم
 

عززت عالقة المنفعة المتبادلة بين مجموعة 
االستخبارات اليهودية والبريطانية خالل الثورة العربية، 
العمليات العسكرية البريطانية، كما أقام وينغيت بصفته 

  عالقات 1936عام ضابط استخبارات في فلسطين منذ ال
ممتازة مع فرع االستخبارات اليهودي الذي سيصبح 

 ثم 1940في العام ) خدمة المعلومات(اسمه شاي 
في ) جهاز األمن العام(المخابرات العسكرية والشابك 

كالرك  في حديثه ألحد كتاب -ويتذكر كينج. 1948العام 
سيرة وينغيت بعد سنوات عديدة أن الضابط السامي، 

شبكة استخبارات آمنة عبر "وينغيت، كان لديه ويقصد 
وأشار مايك غروف إلى اتصاالت . )19( "الوكالة اليهودية

، بمن فيهم حاييم "من األعلى لألسفل"وينغيت مع اليهود، 
: ًوايزمان الرئيس اإلسرائيلي المستقبلي، وصوال إلى

فجميعهم كانوا يعرفون . رؤساء جميع المستوطنات"
كان لدى دانين صالت قوية بضباط و. )20( "وينغيت

االستخبارات البريطانية، وكتابه الذي نشره والذي 
يتضمن مجموعة من الوثائق العربية التي تم االستيالء 

، تشبه إلى حد بعيد الوثائق العربية 1944عليها في العام 
االستخباراتية التي تم االستيالء عليها والمخزنة في 

راق وينغيت الميكروفيلمية أوراق فلسطين الخاصة في أو
عن فلسطين في المكتبة البريطانية في لندن، والتي جاء 

وتثبت أوراق وينغيت . )21( معظمها من عناصر يهودية
الفلسطينية أنه كان يتبادل جملة من  الوثائق سرية مع 
اليهود الذين ساهموا في تقديم المساعدة للبريطانيين في 

ث نتطلب  عملية مكافحة توجيه عملياتهم ضد الثورة، حي
التمرد تقيم المزيد من المعلومات االستخباراتية الجيدة، 

يتمتع باليد ) الجالية اليهودية في فلسطين(وكان الييشوف 
ًالعليا في هذا الصدد، نظرا المتالكه شبكة استخباراتية 

كما كان اليهود يرتدون الزي . جيدة بين الفلسطينيين
لبريطانيين، والجنود العسكري في العمليات مع ا

ًالبريطانيين يرتدون زيا يهوديا مدنيا كما شجع . )22( ً
اليهود والبريطانيين العرب الموالين لهم والذين كانوا ضد 
المتمردين، وهو موضوع نوقش باستفاضة في أماكن 

ولذلك الحظ دانين بعد ذلك بسنوات، قيام . )23( أخرى
رة، ربما فنحاص ميتال، وهو ضابط يهودي من الخضي

يعمل مع  الشرطة، بوساطة مع البريطانيين لعودة العرب 
وفي الوقت . )24( 1938الموالين إلى فلسطين في العام 

، قام  بعض اليهود مثل ديفيد 1938ذاته، أي في العام 
. )25( هكوهين من حيفا  بتقديم دفعات مالية لموالين عرب

ًفي حين زود اليهود أيضا، بالسالح، عائلة ال نشاشيبي ّ
ًومن المرجح، احتماال، أن . الفلسطينية المعارضة للتمرد

يكون البريطانيون هم من قدموا هذه البنادق لليهود بهدف 
وقد  نظر . )26( عرضها على العرب المعارضين للتمرد

اليهودـ باهتمام، إلى البريطانيين وإلى الفلسطينيين 
جمع الراغبين في التعاون لتحقيق هدفهم المتمثل في 

المعلومات االستخباراتية والحصول على التدريب 
ودعم البريطانيون . العسكري وإضعاف الفلسطينيين

وحدة -الييشوف بقدرات من القوات المسلحة البريطانية،
، وبهذا أعطي -فرق العمل الليلي هي مثال على ذلك

رجال مثل دانين إمكانية الولوج إلى قلب الجهاز 
 تسللت المخابرات اليهودية إلى وقد. العسكري البريطاني

هياكل أمنية بريطانية وقامت بسرقة ملفات الشرطة 
 وبالتالي كانت أكثر قدرة على مراقبة المقاومة الفلسطينية

 األمر لم يقتصر على فلسطين   ومثل هذا.  )27(
وحدها، فقد حدثت أشياء مماثلة في أماكن أخرى من 

ال في كينيا، في االمبراطورية البريطانية ، كما هو الح
خمسينيات  القرن الماضي، وهي كانت مستعمرة ذات 
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ّغير محلي واضح، حيث سلم " أبيض"مجتمع  استيطاني 

البريطانيون أجزاء من عملياتهم العسكرية إلى مستوطنين 
ممن ينتسبون إلى ما كان يعرف باسم فوج كينيا وإلى 

بت الشرطة االحتياطية الكينية، وهي الوحدات التي ارتك
  .)28(أسوأ االنتهاكات ضد مقاتلي الماو ماو 

 
نمت وحدة فرق الليل من خالل التقاسم االستخباراتي 

وقد أقر كل من ويفل وهانينغ من . البريطاني اليهودي
القيادة العليا البريطانية وفرق الليلية الخاصة عمل هذه 
الفرق الليل، ولكن مراكز قيادة الجيش كانت مترددة حول 

الحرب غير النظامية واستخدام مستويات من أساليب 
القوة ال يمكن تبريرها حتى في ظل  قوانين الطوارئ 
الصارمة المعمول بها في ذلك الوقت، فثمة حدود رسمية 
إلخماد التمرد، وقد حث هاينينغ قادة  الوحدات التي تحت 

العنف غير الضروري، ونزعة "إمرته على معاقبة 
ًبريطانيين بصلة، فضال عن االنتقام، التي ال تمت ل

وبما أن الجيش لم يطبق .)29( "عمليات القتل بدم بارد
ًقانونا عسكريا  كامال في فلسطين، فقد استمر مسؤولي  ً ً
اإلدارة االستعمارية المدنية في ممارسة صالحياتهم، 
ًوكانت احتجاجاتهم شكال من احتكاك آخر بخصوص 

ستخبارات وأشار أحد ضباط اال. التجاوزات العسكرية
 من الواضح -العسكرية إلى كيفية قيام مفوض المقاطعة 

، الذي سيصبح الحقا اللورد كارادون، "هيو فوت"أنه 
 بتحذير قرية فلسطينية من -والذي سيصبح حاكما لقبرص

من " غارة وشيكة للجيش، وهكذا مسكه ضابط كبير 
 ورأى )30( "خائن دموي"صدره وصار يهزه ونعته بـ 

كل مباشر، آثار عمل وينغيت، حيث أن ، بش"فوت"
قضى على رجال العصابات المعارضين بقتلهم "األخير 

ًلقد كانت حربا قذرة . كان يقف على الجانبين. جميعا
ال . تخللها  عمليات قذرة من االغتيال واالغتيال المضاد

كان لواء . )31( "أعتقد أنه كان علينا أن نخلط في ذلك
 فرق الليل اتي عن منطقة عملً مسؤوالفا،ي في حتس،يإيف

  حماية عناصر وينغيت من المحليةتلك، وأمنت قيادته 
عمل وينغيت وإيفيتس .  مقر القيادة  ومن التدخل المدني

أحد "هروب :ًمعا بشكل وثيق، وقام إيفيتس بترتيب 
ًوبعيدا عن . )32( مخبري وينغيت من حراسة الشرطة

فرق الليل مندمجة ، كانت  "رعاة البقر"كونها  أشبه بـ
 التي يخوضها لتمردبالكامل في استراتيجية  محاربة ا

  .)33( 16اللواء 
 

 إيفيتس يتمتع بسمعة رفيعة تشير إلى صالبته تجاه كان
وكان الجنرال ريتشارد أوكونور، من : المتمردين العرب

نوفمبر \قيادة القدس، قد كتب إلى زوجته في تشرين ثاني
يشجع ) من بيننا(ًتس دائما ، كيف كان جاك إيفي1938

رجاله على أن يكونوا وحشيين، وبوصفي، في نهاية 
. )34( "المطاف، كائن بشري فأنا  أختلف معه حول هذا

توافقت قسوة إيفيتس تجاه المتمردين مع قسوة وينغيت، 
" المعجبين"ًوكان إيفيتس قد ابتدأ ليكون فعال من 

 القرويين بوينغيت، وكان كالهما على استعداد إلرهاب
. )35( الفلسطينيين بهدف إجبارهم على إنهاء دعم الثورة

 أحد قادة فرقة إيفيتس، تغمريشارك اللواء بيرنارد مون
والذي وصل إلى فلسطين في نهاية مسيرة فرق الليل، هذا 
النهج القاسي، وترك رجل الدين األنغليكاني المحلي الذي 

ًمحتارا  "كان يحتج على فظائع الجيش في قرية البصة،
، وفقا لما ذكره الضابط السامي االستعماري ً"تماما

 رد واحد لكل ونتيكان لدى م. "إدوارد كيث روتش
وقد اشتكى منه ". سوف أطلق النار عليهم: " سؤال

هذا الرجل دموي  بشكل ال "األسقف في مكتبي بقوله 
قوبل الدعم الذي قدمه إيفيتس وفرق الليل . )36( "يصدق

قبل الييشوف، مما أعطى اليهود فرصة بالسرور من 
لالنتقام ضد هجمات المتمردين اإلرهابية على 

المستوطنات اليهودية في الجليل وفرصة للتدريب 
وهكذا، شكر أحد كبار المسؤولين اليهود . العسكري

سنظل دائما نتذكر : إيفيتس عندما غادر فلسطين بقوله
للجيش مساعدتكم، التي مكنتنا من تقديم بعض العون 

لقد بذلتم أنتم، أيها العميد إيفيتس، . البريطاني في حملته
 سمعتنا وتحسين كريسوضباطكم  قصارى جهدكم  لت

مظهرنا الخارجي داخل الجيش البريطاني، ولهذا نشكركم 
إال أننا نأسف ألنكم في لحظة مغادرتكم هذه . بصدق

مضطرون إلى أن تشهدوا هذا الهمود الذي فرض علينا  
قت الذي ال مازال فيه القتل والهجمات على في الو

 يلوسوف تتذكر إسرائ. )37( ًالممتلكات أمرا شبه يومي
ًجيدا المساعدة التي قدمها وينغيت ورجاله، فقد رحب 

كالرك  عندما -رئيس إسرائيل بكل من بريدين و كينغ
، حتى أنه تمت 1988ذهبا في رحلة إلى البالد في العام 

ره البطولية المشهودة ين نتيجة لمآثتسمية تلة باسم بريد
المشؤوم، كما  "-بدء وينغيت. )38( "بصورة خاصة

 1938يونيو \ عملياته في حزيران-كالرك-ينغيتذكره ك
بمباركة رسمية وقادر على القيام بما .. غبطة عظيمة"في 
في النهاية، حيث تحولت ] منه[، وهي نعمة سحبت "يريد

و غير منتظم  بحيث عمليات فرق الليل إلى عمل سيء 
أنها أساءت للقيادة العسكرية العليا عبر ارتكابها اعتداءات 

  .)39( ميةمنهجية ونظا
 
  
 

 وينغيت ورجاله بتصعيد ومفاقمة  أعمال مكافحة قام
التمرد المتضمنة  العقاب الجماعي ضد الفالحين 

مردين أو حجب الفلسطينيين المشتبه في إيوائهم للمت
المعلومات أو االقتراب من هجمات المتمردين مثل تفجير 

الذي يمر عبر " تابالين"خط أنابيب شركة نفط العراق  
وقال وينغيت لرجاله إن عليهم أن . الجليل إلى حيفا

/  حزيران 11وفي " انتقامية"يضربوا بشدة في هجمات 
ن  في إحدى العمليات األولى، طارد بريدي1938يونيو 

ورجاله  مجموعة من العرب  باتجاه قرية، وألقوا قنابل 
وخالل عمرها الذي دام خمسة  .)40( يدوية على المنازل

 وينغيت من تشرين ادةشهور، قامت فرق الليل تحت قي
، وثم تحت قيادة بيردين، بتنفيذ 1938 أكتوبر \أول

، )كفر حطين(مجموعة من الهجمات في كفار حطين 
صر، دانا، سيلة الضهر، بيسان، حطين، نين، كفر م

دبورية و ما حولها، إلى جانب األعمال التراكمية 
الوحشية خارج نطاق القضاء في القرى التي لم يكشف 

وحدثت جميعها في الجليل األدنى في وادي  . عن اسمها
مرج ابن عامر، أو بالقرب من طبريا، باستثناء سيلة 

الضفة الظهر الواقعة جنوب غرب مدينة جنين في 
إن اإلشارة إلى الطعن بالحراب في خربة بيت . الغربية

ليد، في نهاية هذه المقالة، هي بالتأكيد إشارة إلى خربة ليد 
 غرب العفولة، وليس إلى األدنىليد في الجليل / 

. المستوطنة التي تقع شرق نتانيا بالقرب من تل أبيب
وأسماء القرى األخرى التي وقعت فيها حوادث، عندما 
ترجمت من العربية إلى العبرية إلى اإلنكليزية، ال معنى 
لها، أو حتى ال تبدو كأنها عربية، مثل كوكومبلي 

Kokombleالقرويين جبار حيث هدد البريطانيون بإ 
وفي . )41( على سف التربة المتشربة بالبترول بأفواههم

هذا السياق، يبرز جدال حول وجود المقاتلين اليهود في 
وكيف تعلموا من رفاقهم البريطانيين كيفية فرق الليل 

إلحاق العنف، وإعجابهم بالطريقة التي يمارس فيها 
الجنود البريطانيين أسلوبهم لفرض السيطرة 

 كما يظهر ذلك من وصفهم الشخصي براطورية،اإلم
  . )42( بفرق الليل وشهاداتهم المدونة باللغة العبرية

  
  ء أحضرهم إليهأعدم بريدين، في كفر حطين، ثالثة سجنا

باسم ملك إنكلترا، أجد أنك مذنب بالقتل : "ً اليهود، معلنا
وأمر الجنود اإلنكليز تنفيذ ".. والحكم عليك حتى الموت

كان .  فأطلقوا النار على العرب مباشرةلفور،الحكم على ا
وقد يكون هذا إشارة إلى . )43( بريدين يتبع سلوك وينغيت

  حيث 1938وبر  أكت\ تشرين أول20حادث وقع في 
شهده الرقيب اليهودي ييغال ألون، الذي ذهب مع بريدين 
إلى حطين، حادثة إطالق النار على العرب وإلقاء القبض 

حاولوا الفرار أثناء " بهم والذين تبهعلى ثالثة رجال مش
 "اقتيادهم للسيارة فأطلقت الفرقة عليهم النار في الحال

للرجال الذين وقال وينغيت للعريف هاوبروك و. )44(
كالرك أن العرب كانوا يرهبون -يخدمون تحت إمرة كينغ

يرهب اإلرهابيين كبعض "القرويين، لذلك كان فريقه 
. )45( ً" عليهم تمامالقضاءالشيء مثل القبض عليهم  وا
" كالرك، مميزا في موقفه -وكان بريدين، كما يتذكر كينغ

ً موقفا قاسيا مع الفالحين الذBalaيتخذ باال  ين يعيشون ً
ًيمكنه أن يكون شخصا قاسيا جدا، -قرب خطوط التابالين  ً ً

والواقع أن بعض التدابير . هذا ما يمكن أن يكون عليه باال
في .  كانت بعيدة عن التطرفالتخريبالتي اتخذها لمنع 

ًإحدى المرات، على وجه الخصوص، عندما اتخذ حقا 
إجراءات وحشية صارمة ضد قرية كانت تؤوي 

ولكن -ًردين، أصيب بالحزن بعض الشيء تقريبا المتم
كانت نتائج أعماله ناجحة  من حيث منع أعمال التخريب 

 من قبل ربتقدي"  قبضته الحديدية"ًالحقا، وساهم  منهج 
ومع اقتراب الفرق من المستوطنين، . )46( السلطات العليا

" كالرك-كان هذا ما أوضحه كينغ. " أصبحوا متورطين
 وينغيت األعمق  إلى المعسكر اليهودي، أخذتنا سياسة

 "ًإلى ما هو أكثر خروجا عن القانون الذي أصبحنا فيه
)47(.  
 

 الشرطة الفلسطينية بإلقاء جثث األشخاص الذين قامت
اغتالتهم فرق الليل في جنوب البالد، مما يشير إلى وجود 
منطقة عمليات للفرقة تمتد إلى ما وراء الجليل، أو 

ورأى ضابط . رى في جنوب فلسطينأخ" حرب قذرة"
فرق " بقايا"الشرطة ريتشارد كاتلينغ ما كان يعتقد أنه 

لقد كنت في يافا : "وعندما سئل عما يعنيه هذا، قال. الليل
وأنا متأكد إننا التقطنا، في مناسبتين على . في ذلك الوقت

األقل، جثث القتلى العرب الذين قتلوا على يد عناصر هذه 
في المناطق الريفية المحيطة بمدينة .. ةالوحدة الخاص

تذكرنا مثل هذه اإلجراءات بالطريقة التي كان . )48( "يافا
 بها الجيش الفرنسي من الجثث خالل حاالت لصيخ

ًالتمرد الجزائري في الخمسينات أو الحقا ما قامت جيوش 
  . دول أمريكا الالتينية

  
ن فالحي"وفي بعض األحيان، كان العرب الميتون مجرد 

تعرضوا إلطالق نار " تصادف وجودهم في الطريق
عشوائي من قبل الفرق التي  تشتبه بهم في أنهم يأوون 

وكان اإلرهاب الذي تسببت . )49(  من المتمردينقاتلينم
: به قوات األمن القومي ذو أبعاد ومزايا كالسيكية

فالطريقة المفضلة لدى الجنود البريطانيين واليهود كانت 
الهالك، مع -تخدمتها الفيالق الرومانية تلك التي اس

اختالفات في نسبة المقتولين، وتهدف إلى جمع المعلومات 
 وتجميع البنادق أو ببساطة لغرس الخوف بارية،االستخ

ففي قرية كفر مصر قام . في نفوس الفالحين سكان القرى
ًاليهود بإعدام ذكرا من بين كل ثمانية إلجبارهم على 

كما  قتل . )50( القانونية التي بحوزتهم تسليم بنادقهم غير
ًبريدين  رجال من كل خمسة عشر رجال أحصاهم في  ً
قرية فشلت في جمع البنادق، وبلغ العدد ثالثة رجال، كما 
ذكر ذلك مقاتل يهودي يدعى جوناثان في األربعينيات من 

كما قامت مجموعة أخرى من . )51( القرن الماضي
نادق خالل خمسة عشر مجموعات بيردين بطلب سبع ب

ًدقيقة، وإال، كما أخبر بيردين الفالحين، سوف يقتل رجال 
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 إذا لم يحصلوا على  لقرية،من بين كل عشرة رجال في ا
ًالبنادق، وفي المرة القادمة سيقتل رجال من بين كل  

واستدعت قيادة اللواء بيردين عقب هذا الحادث، . ثمانية
اليهود، على حد سواء، بعد أن قال لجنوده البريطانيين و

  .)52( ما ينبغي قوله في حال حدوث تحقيق رسمي
 

وكتب قرويون . )53(  قام وينغيت بتدمير القرىكما
عن طريق محامي (فلسطينيون رسالة باللغة اإلنجليزية، 

 اشتكوا فيها من أن ضباطا ساميين  -) يعتقد أنه يهودي
وا النار ًيهودا دخلوا قريتهم، وقاموا بصف الرجال وأطلق

على كل رجل ثامن لعدم حصولهم على عدد من البنادق 
ثم قال اليهود أنهم سيعودون ليقتلوا .  منهملبوهاكانوا قد ط

ويبدو أن هذه الوحدة كانت وحدة فرق الليل، . الجميع
ولكن مزيج العنف الغامض في الجليل ومع وجود ضباط 

لين بريطانيين آخرين يقودون الوحدات اليهودية والمقات
اليهود يتصرفون من جانب واحد يجعل من الصعوبة 

وشارك المستوطنون . .)54( األحداثبمكان تفكيك تسلسل 
والجنود اليهود رسميا في أعمال العنف التي فرضتها 

قام . فرق الليل، وقاموا بنشر نظام التدريب المصاحب لهم
وينغيت بصفع وجرح الجنود اليهود في الفرق، الذين 

ًك جزء ضروريا من تدريبهم، وأطلقوا عليه اعتبروا ذل ً
 الجنود البريطانيين ينغيتلم يصفع و.)55( "المجنون"نعت 

في فرق الليل قط، فمثل هذا العمل كان مخالفا للقانون 
العسكري البريطاني، لقد أخبره الضباط الذين يعملون 
معه بأنهم لن يسمحوا له بأن يمس أو يضرب جنودهم 

األدبيات حول وينغيت األكثر شهرة التركيز في . )56(
 اليهود من منهاينتقص من الدروس اليومية التي استفاد 

جنود الفرقة البريطانية مثل بريدين، الذي تظهر فيه 
قصص مختلطة، ولكنها متسقة، عن عمليات اإلعدام 

فبعد مجزرة بحق المدنيين اليهود العزل . )57( والوحشية
أكتوبر /  تشرين األول 2من قبل متمردين في طبرية في 

" بًكان اليهود أيضا في مزاج مناسب لقتل العر"، 1938
وبحضور جنود الخدمة بريطانيين أداروا  فوهات 
مدافعهم نحو أهالي دبورية، باتجاه أي شخص يدخل أو 

وقام رجال فرق  .)58( يغادر المكان وفي محيط القرية
طبريا، الليل بإطالق النار في محيط دبورية بعد مجزرة 
رجل "ًعلى الفلسطينيين عشوائيا، كما حصل عندما أطلق 

 على عربي من قرية لوبية، ربما كان رالنا" إنجليزي
لكنه لم يتمكن من إصابته -القروي على دراجته الهوائية 

بمسدسه فأخذ بندقية من يهودي وأطلق النار على الرجل 
  .)59( فقتله على الفور

 
ً فنظم رجاله  هجوما   مجزرة طبريا بريدين،أغضبت

أو ربما في وادي (ًثأريا ضد خيام البدو قرب دبورية 
، في حين قامت الطائرات بإطالق النار على )األردن

وخالل المعركة، وصل ضابط بريطاني . قطعان ماشيتهم
ًمن قوة الحدود عبر األردن وبدأ في إشعال النار عشوائيا 

  . )60( في خيام البدو
 
ً صهيونيا ملتزما، لكنه كان مرتبطا  ال يكون بريدينقد ً ً

التقى بريدين ورجاله، في الطريق . باليهود الذين خدمهم
إلى دبورية بعد مجزرة طبرية، برجل عربي على 

 وهذا -دراجته فأطلق بريدين عليه النار فقتله على الفور
وعندما وصلنا إلى . ما ساعد قليال في إحياء الجو العام

ألوامر بالتصرف بال رحمة   أعطى بريدين ايةدبور
أتذكر كيف أحرقت عائلة يهودية، أم .. وليس كسادة

وأطفالها في النار في طبرية، انهالت الدموع على خدي 
لكنت محوت جميع , لو يسمح لي باالنتقام: "بريدين وقال

يهاجم وينغيت دبورية بعد مجزرة طبرية، . )61( "العرب
 حين أن  أعاله، فيالمفصلربما في نفس الهجوم 

مخابرات الهاغانا حددت فيما بعد أن كفار حطين هي 

المسؤولة عن مذبحة طبريا مما أدى إلى غارة عقابية من 
كما أثار جنود الفرقة حوادث استفزازية، . )62( قبل بريدين

كما عندما رأى جندي يهودي في فرق الليل توجيه 
 خرجوا ينفوهات  المدافع الرشاشة نحو العرب الذ

 النار الناجم عن البنزين الذي أشعلت به فرق الليل إلخماد
ًويتذكر أيضا، عدد . ً شخصا20النار، مما أسفر عن مقتل 

قادة العصابات الذين تم ضبطهم وإرسالهم لليهود 
في " صفعة المتابعة"لالستفادة منهم، بما في ذلك وجبة 

 ذهب يفوأشار المقاتل اليهودي، شلومو، ك .)63( العفولة
ود، اثنين من اليهود، وجنديين بريطانيين خمسة جن

ومعهما ضابط بريطاني، إلى قرية دانا بعد الهجوم على 
يونيو \  جزيران11خط أنابيب التابالين ، ربما في 

، في عملية سرية في مالبس مدنية في يوم ممطر، 1938
وفي . موحل، وتذكر أن الطقس العاصف ازعج الضابط

لى جميع الرجال الذين كانوا  النار عالضابطالقرية، أطلق 
ثم جمع القرويين الباقين على قيد الحياة وسأل . يركضون

. شلومو عن عدد الجلدات التي يعتقد أن الرجل يستحقها
 الذي قال الضابط إنه سيجلد كل 25ورد شلومو بالرقم 

ثم قام الضابط البريطاني بجلد جميع .  جلدة13قروي 
كما قام الضابط .  المختار وطفلءالقرويين باستثنا

أحد الفلسطينيين  بطريقة قاسية  للحصول على " بتعذيب"
 "لقد كان مشهدا فظيعا.. معلومات عن رجال العصابات

وعندما قام الضابط بجلد القرويين، توسلت إليه نساء . )64(
ويتذكر يهودي آخر . القرية  وقبلن قدميه للتوقف 
ان يتحدث  الذي كينغيت،محاصرة  قرية دانا من قبل و

ًبالعربية وهو يجلد الفالحين وهم يتراكضون أمامه هربا 
ولعل الضابط الغاضب في الطقس . )56( من سوطه

الموحل لم يكن سوى وينغيت نفسه، والذي يبدو غريبا في 
ضوء استعداده المعروف، للقيام بمسيرات والعل في 

 لقرىوقد استهدفت هذه الفرق ا. ظروف الميدان الصعبة
وهو قائد عسكري -متعددة، يراقب زفي برينر بغارات 

  ما  أمر به وينغيت فالحي قرية -إسرائيلي  مستقبلي آخر
دانا بفتح أفواههم والطلب من الجنود اإلنجليز إجبارهم 
على سف تراب األرض المجبول  بالنفط المنسكب من 

ًوهنا أيضا، تأكد وينغيت من أن أولئك ,أنابيب التابالين 
وليس من  -هذا كانوا من الجنود اإلنجليز  نفذوا الذين

كما وجد شلومو والجنود البريطانيين . )66( "اليهود
جريحين عربيين يحتضران، فأجروا لهما محاكمة ميدانية 

  . )67( "هناك وقتلوهما
 

وهكذا، . ً العقوبات الجسدية غير العادية شائعة أيضاكانت
-10و كان وينغيت يهين الفالحين فيجعلهم يركضون نح

ثم يأمرهم . ً كيلومترا أمام سيارات الجيش البطيئة15
.. المرهق" التمرين"ًبالعودة سيرا على األقدام بعد هذا 

وكان، في بعض الحاالت، يأمر العرب بأن يصطفوا  
 النفط ليجبرهم على مسح وجوههم بطبقة النفط بوبأمام أن

وكانت الطبقة . التي تشكلت على األرض  بعد االنفجار
كون من النفط المحترق المختلط بالحجارة واألوساخ، تت

وعندما يتردد العرب في االمتثال ألوامره يكون الجنود 
ًالحاضرين دائما لتنفيذ ما يروه أنها تعليمات وينغيت يجب 

ًكان هاوبروك حاضرا في تفجير التابالين . )68( القيام بها
, جيرعندما لم يرغب العرب في اإلبالغ عن المتسبب بالتف

". ًحسنا، سنقوم بتدريس هذا بشكل جيد: "فيقول وينغيت
.. أوه، إلى الخارج. لذلك سنجمع جميع الرجال في القرية

حيث  النفط المحترق، هناك حيث كمية كبيرة من النفط 
. ونحضر الرجال هنا بجانب تلك البركة.  المحترقداألسو

 ثم نأخذ كل فرد من ذراعه وساقه وندفعه نحو المنتصف
يظهر استخدام النفط كتعذيب للفالحين  في السير .. )69(

ًالذاتية لوينغيت، أيضا، مع إجبار الفالحين على غرس 
التفت . )70( أفواههم في التراب الملوث بالنفط حتى يتقيؤوا

  إلى أحد اليهود، وهو يشير إلى العربي الذي توينغي

". أطلق النار على هذا الرجل"يسعل ويتنحنح ويقول 
فقال وينغيت، بصوت .ر اليهودي له بشكل بشك وتردد نظ

فأطلق اليهودي . "هل سمعت؟ أطلق النار عليه"متوتر، 
والبعض اآلخر يحدقون للحظة، بغباء، . النار على العربي

] كيبوتس[كان األوالد من . إلى  الجثة التي بين  أقدامهم
يقول وينغيت، " تكلموا اآلن" حنيتا ينظرون بصمت 

  .)71(لرجالفيتكلم ا
 

معرضين " مشتبه بهم" كان العرب الذين يبدون لقد
لخطر الضرب والموت إذا ما قبض عليهم من قبل 
الفرقة، كما حصل عندما اعتقل جندي بريطاني من 
الفرقة  رجل في الليل بالقرب من قرية نين الذي بدأ 

" قتل في الحال: "ًمتوسال  كما لو كان لديه سالح
 الجدير ذكره أن منو. )72( لشرطةوأرسلت الجثة إلى ا

الفرقة  كانت تمثل  التعاون األكثر وضوحا بين الجيش 
والييشوف، في حين كانت وحدات الشرطة بمثل التعاون 
مع المستوطنين اليهود كما هو الحال عندما شاهد ضابط 
الشرطة البريطاني جاك بينسلي الجنود البريطانيين مع 

زخرون يعقوب مفتش شرطة يهودي من مستوطنة 
واطلع  بينسلي فيما بعد على .  بعد هجوم عربيليهوديةا

ستة من العرب طعنوا بالحراب كانت جثثهم ملقاة على 
أرضية غرفة دراسة القمح في مخزن كبير للحبوب، لقد 

وكان ". جروح مروعة في صدورهم وبطونهم"كان ثمة 
المستوطنون قد أعدوا الطعام و الشراب للجنود، وذلك 

قرية محلية على الرغم من عدم وجود " هاجموا" أن  بعد
دليل على أن أي هجوم قد جاء من هناك، فاختاروا ستة 

ويقول , "رجال عصابات محتملين و طعنوهم بالحراب
بينسلي أن المفتش  كان هو القاتل الحقيقي، على الرغم 
من أنه استخدم مواطنينا للقيام بعمله القذر، مع العلم أن 

  لتجنب أي فضيحة تتعلق اوف يتم إخفائهالمسألة س
لم يشهد للفرق أنها كانت تترك . )73( "بالقوات البريطانية

: خلفها متمردين جرحى ليموتوا في أرض المعركة
لقد كان خطأهم بأن أطلقت النار . حسنا، دعهم"

  . )74("عليهم
  

وقد شجع الدعم البريطاني القوات اليهودية، وخاصة 
 من قبل المدعومةد، المسلحة والشرطة الفائقة العد

البريطانيين، لمحاربة المتمردين عبر فلسطين وليس في 
وقد رأى أحد المسؤولين االستعماريين . الجليل فقط

كيف تدخل الشرطة "  ليس. أو. ت. أ"البريطانيين 
اليهودية في شاحنات  قرية صرفند الخراب بالقرب من 

من األوالد وهناك التقوا بتالميذ الصف األول : يافا
 من مدرسة القرية الذين كانوا بغادرون المدرسة، لصغارا

فألقى أحد أفراد . للتو، في طريق عودتهم إلى بيوتهم
الشرطة قنبلة عليهم فانفجرت وقتلت ثالثة منهم، اثنان 
منهم يبلغان من العمر ست سنوات والثالث يبلغ من العمر 

مسيرها، وواصل مجموعة الشرطة اليهودية . سبعة أعوام
وعند مرورهم بالقرب من المسجد أطلق أحدهم 
الرصاص من بندقيته على شخص كان يصلي فقتله في 

وأطلق آخر طلقة واحدة على امرأة تحمل حفيدها . الحال
مما أدى إلى مقتل الجدة على الفور، ). ال يتجاوز العامين(

  . )75( بينما  نقل الطفل إلى المشفى إثر إصابته
  

 كاتلينغ عن رههذا ما يتذك" ليس"ويؤيد وصف 
حيث . االغتياالت في جنوب فلسطين بالقرب من يافا

ببندقية "  "ليس"ًهددت الشرطة اليهودية األكثر عددا  
: واعترضوا طريقه، وبعد ذلك سمع إطالق النار" تومي

سمعت المزيد من رشقات إطالق النار التي أعقبتها 
ناحية بيت مباشرة صرخات ألم أنثوية حادة تنطلق من 

ولم يمض وقت طويل حتى خرجت ثالث .  كبيريعرب
ًنساء انفجرن غضبا في وجوهنا، وشرحن باضطراب أن 
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اليهود انقضوا عليهن وبدأوا يطلقون النار صوبهن 
وأطلقوا النار، أو كانوا يطلقون النار، على كل رجل 

وأثناء ذلك سمعنا صوت شاحنة .. يمكن أن يجدوه
 بالشرطة التي لباالتصا" ليس "  فقام)76( المغادرين

وصلت وأخذت اثنين من الجرحى العرب؛ وقامت 
عناصر الشرطة اليهودية بإطالق النار على رجال 

اثنين من العرب في " ليس"وزار . آخرين في شاحنتهم
تشرين األول /  أكتوبر 24المستشفى بعد يومين، في 

المسؤول الطبي العربي، اهتماما "، و لما رأى 1938
 الوحشية هذه أشار بأن مثل هذه تيالي بمحاولة االغمن

" ليس"أحال .)77( الحاالت المماثلة تحدث يوميا تقريبا
تقريره إلى الشرطة  والسلطات عن هذه الحادثة ولكن لم 

  .يحدث شيء يذكر
 

 أعجب اليهود في الفرقة بالثقة والبراعة العسكرية 
لفرقة اليهود، شاهد حاييم ليفكوف أحد مقاتلي ا. البريطانية

هنا وجدنا عربي مع . "كيف قاد بريدين ساحة المعركة
بندقية فقتلناه، وهناك عثرنا على عربي آخر، فراودنا 

وبعد معركة  ". الشك نحوه بأنه يحمل سالحا فقتلناه
ً وجد ليفكوف ووحدته عربيا نجا من المعركة، ،دبورية

 ضربه. ًكان متخفيا بين القش، يستجدي أن نبقيه حيا
فنزع  حربة بندقيته  "اليهودي حتى جاء جندي بريطاني  

طلب وينغيت ". وبدأ  كمن يصنع سلطة من العرب
تفاصيل الحادث، وكانت تذمره الوحيد هو أن العربي قد 

وقد أشار دان رام، . )78( تجوابهمات قبل أن يتمكن من اس
وهو مقاتل آخر من مقاتلي الفرقة اليهود، إلى أن 

] ولكن"[انوا جنود رائعين قبل أن يقول البريطانيين ك
، وعند  انتهائه من هذه "فال  حد لغضبهم, عندما يغضبوا

الجملة، تنفس الصعداء وهو يردد كأنه يبرر ما فعلوه 
 في تعاونهم لبريطانيينمرر وينغيت وا. )79( "مممممممم"

. القصير مع اليهود طريقة عملهم في مكافحة التمرد
غارة  "فأثناء تنفيذ ". رجل رائع"ه ويصف رام بريدين بأن

في إحدى القرى، طلب  بريدين  من اليهود البقاء " عقابية
ًخارجا ألنهم سوف يضطرون للعيش مع هؤالء الناس 

 البريطانيةبعد ذلك، وهكذا ذهب بريدين مع القوات 
استغل بريدين ما اعترضته مخابرات . )80( وحدها

، عندما 1938توبر أك\الهاغانا اليهودية في تشرين أول
ذهبت قوات الفرقة إلى قرية سيلة الضهر بعد الهجوم 
على خط أنابيب  النفط، حيث اختاروا ثالثة قرويين، وهم 
لطفي اليوسف ودمحم اليوسف ورشيد إبراهيم القاسم، 

ّ مترا من القرية وشد 30 لمسافة حوالي وهموأخرج ً
  . )81( وثاقهم وأطلقوا  عليهم النار فماتوا من فورهم

  
كالرك  هذا الحادث في مراسالت بعد -ويتذكر كينغ

لقد ذكرت لي : سنوات عديدة مع أحد كتاب سيرة وينغيت
" باال بريدين"الحادث الذي وقع في فلسطين والذي أوقع 

 التي تعرض لها بعد ذلك، نتقاميةبمشاكل، والعمليات اال
  . وهو الهجوم على خط األنابيب

  
بخصوص أوراق كنت أنظر إلى بعض مالحظاتي  

وينغيت في فلسطين في أحد األيام، وقرأت عن ثالثة 
 \رجال قتلوا في قرية سيلة الضهر  في تشرين أول

كالرك أن بريدين -رأى كينغ .)82( .1938أكتوبر 
 الفرقة بعد رحيل إنهاءساعد على " البري"وسلوكه 

في . قاسيا بشكل واضح للغاية" باال"قد يكون : وينغيت
 قسوة شديدة  في إحدى القرى القريبة من الواقع، أظهر

لكن قسوته هذه . خطوط النفط حين وقع في مشكلة حقيقية
ّأنهت الهجمات على أنابيب النفط وهذا ما أنقذ رقبته 

في ( وينغيت درعندما غا) سأخبرك عن ذلك في وقت ما(
المهام مكانه، " باال"وتولى ) 1938سبتمبر \أيلول

وخارجة عن السيطرة، ًأصبحت الفرق أكثر توحشا 

ًوأعتقد أن هذا كان واحدا من األسباب التي أدت إلى إنهاء 
  .)83( عملها

 
وقد . )84( "اإلرهاب باإلرهاب" الجيش البريطاني حارب

وضع وينغيت الفالحين الفلسطينيين في حالة تجعلهم 
فإذا ما .يخافون من الجنود أكثر من خوفهم من المتمردين 

رية، يقوم رجال وينغيت بإحراق دخل المتمردون إلى ق
الحظائر واعتقال الفالحين واالستيالء على الماشية، 

ولكن يا سيدي القائد ماذا " الفالحون اءلوعندما يتس
عسانا أن نفعل؟ يأتي لنا رجال العصابات مسلحين، ونحن 
ال سالح لدينا لمجابهتهم  فال يسعنا سوى االستسالم 

إما أن تكونوا : خياران"ثمة : "لمطالبهم،  كان يجيبهم
أنا ال أقبل . خائفين مني، وعندها يمكنكم محاربتهم

 )85( " وال تستطيعون فعل أي شيءءاالدعاء بأنكم فقرا
اعترف وينغيت بأنه لم يكن خطأ القرويين، ولكن المسألة 

أريد الوصول إلى وضع "فيقول . ليس على هذه الشاكلة
  ".)86( ل قريتهمال يسمح فيه سكان القرية للغرباء بدخو

 
 فرق الليل للغارات باستخدام االستخبارات، أو خططت

، "وحشي"كانت تتصرف كردة فعل على األحداث بعنف 
وهكذا، عندما قتل لغم . كما حدث في مجزرة طبريا

زرعه المتمردون حاييم شتورمان الزعيم اليهودي 
 14، في ]شمال غرب بيسان[لمستوطنة عين حرود

كانت " رخةص"، أطلق وينغيت 1938سبتمبر \أيلول
أشد األعمال "، وأدت إلى القيام بـ "أمر"أكثر منها 

من سكان الحي العربي في بيسان، حيث وقع " االنتقامية
الجميع إلى  .. "ّاالنفجار، كانت صرخة وينغيت مدوية

فقبضنا على بنادقنا، وفي غضون بضع !".. السيارات
 أي خطة عمل أو وبدون. ثوان كان  الجميع في السيارات

 الجزء العربي من -وكان يقودنا وينغيت-  دخلنا داد،إع
بيسان التي كانت تغص برجال العصابات، وبدأنا على 

وينغيت . الفور بدعس وضرب أي شخص في طريقنا
ًنفسه خرج عن السيطرة، فدخل المخازن وعاث فسادا 

 وبعد ساعة عدنا إلى عين حرود. ًوتدميرا  لكل ما فيها
 المتعاطفون إلى أوامر وينغيت ةّوتطرق كتاب السير .)87(

" قتل كل عربي يتم كشفه في محيط الغارة"الداعية إلى 
األوامر "على بيسان، مشيرين إلى حالته العاطفية و 

قبل " الوحشية غير المتداولة التي اتخذت لحظة بلحظة
تم إطالق النار على بعض " مهاجمة بيسان وهكذا 

ن من بين المتمردين الفارين الذين ردوا األبرياء المتسكعي
كانت غارة مفاجئة غير معد لها، وهو خطأ . باطالق النار

ًغير معهود وفقا لتعاليم وينغيت نفسه،  ويقع جزء من 
أطلق وينغيت وفرقته غارات العقاب . )88(" اللوم عليه

المعد لها والمتجددة، كحالة مطلبية، وكان المزاج المتقلب 
 غير الرسمي نحو رتجلع باتجاه العنف الملوينغيت يدف

العرب كما حصل في بيسان أو عندما كان العمال اليهود 
يتحدثون مع فلسطيني عجوز مصاب بالتراخوما والعرج 
والذي كان يعمل معهم كجاسوس، بهدف استخدامه 

أحضروا لي "فأمر وينغيت . كمرشد للغارة على القرية
، فاقترب منه حتى جلب له الجاسوس". ".. هذا العربي

 يلتصق به، ونظر نحو عينيه بثبات، وبدأ باستجوابه ادك
وفجأة، تراجع إلى الخلف، ووجه للعربي . باللغة العربية

.  )89( ً"ضربات عنيفة على عنقه فارتمى الرجل أرضا
 كالرك رجل محلي بقسوة خالل غارة -كما أصاب كينغ

 أدى إلى  على قرية تليل الواقعة على بحيرة الحولة مما
ًوحتى عندما يتم إعداد الغارات وفقا . )90( كسر يده

غير " الوحشي"لمعلومات استخباراتية، فيمكن  للعنف 
سبتمبر \وهكذا، في أوائل أيلول . المخطط له أن ينفجر

، كان لدى وينغيت تقارير استخباراتية تدين مختار 1938
قرية الطنطورة، لذلك ذهب مع الفرقة للقرية وجمع 

وبعد ذلك، تحولت الغارة . مذنبفالحين للعثور على الال

إلى حالة سيئة، كما يروي أحد كاتبي سيرته الذاتية، حيث 
أجبر أحد الجنود على إطالق النار على فالح هارب 

فحين اقترب وينغيت من الصف لتفحص السجناء، اندفع "
ًأحدهم وولى هاربا فأطلق عليه النار على الفور من قبل 

"  نار إثر محاولة الهربقإطال. ")91( "د الفرقةأحد أفرا
ّصيغة ملطفة ومريحة لالغتياالت، يقول أحد  الجنود 

اليهود الحاضرين و يدعى ليفكوف أن وينغيت ذهب إلى 
الطنطورة، وأطلق النار على الشخص غير المقصود، 
وهو أحد العرب األبرياء الذي  كان يعمل أيضا في نقابة 

 الضباط فكوفكما اتهم لي). ستدروته(العمال اليهودية 
البريطانيين بأنهم كثيرا ما كانوا في حالة سكر أثناء 

 )92( عملهم، بعد أن ترك وينغيت الفرق
  
  
 
 يشعر الجيش النظامي بالخجل من استخدام العنف ضد لم

المتمردين، وكان إنهاء مهام فرق الليل يعني الحكم 
 والتنظيم الرسمي للقوة وتبريرها بقدر ما المالئم لفلسطين

كان وينغيت يعمل . يتعلق بمعارضة استخدام القوة الزائدة
خارج الشبكة الرسمية، وكان كل من الجيش والشرطة 

التي كانت " المتداعية" للوحدات الخاصة رتاحينغير م
في موقفها من القوات النظامية، كما أشار " حرة ومنفلتة"

ًنظر إلينا الجيش تقليديا بعين : ذكراتهكالرك في م-كينج
بمسحة، بل وربما بحسد " قوة خاصة"الشك باعتبارنا 

.. ، وباحترام النتائج التي نحققها"خارج القانون"بكوننا 
كنا منذ البداية في مأزق، .. وفيما يتعلق بشرطة فلسطين

ًوأحيانا -وذلك بسبب الحريات التي أخذناها في دخول 
العربية دون سابق إنذار ودون مرافقة  القرى -البحث في

ة كان رجال -يونيو\في حزيران-في البداية . الشرطة
ًالشرطة يرافقوننا أحيانا في الدوريات، ولكن عندما 

 لم يعودوا يفعلوا ذلك، وسرعان ما نأصبحنا متدربي
ًلكننا لم نلومهم حقا، ألن عملهم . اختفوا من مشهد الفرقة 

المتحزب على القانون والنظام كان الحفاظ النزيه غير 
المدني منطلقين من مراكز الشرطة ومن مكاتبهم  في 

كنا، في نظرهم، على النقيض منهم، من . جميع أنحاء البلد
ً  بمظهر المنظمة المتحيزة جدا هرينبغي عليه أن يظ

وقد فوجئ مسؤولون يهود كبار بأن . )93( ًوالتي تعمل ليال
ت تواجده في فلسطين بأن ًوينغيت كان مقتنعا طوال وق

، ويفترض "ريتشي"الجميع كان ضده باستثناء ويفيل و 
أن يكون هذا األخير، آالن ريتشي، قائد المخابرات التابعة 

وكان دعم . )94(  في مقر الجيشلكيةللقوات المسلحة الم
ًإيفيتس ضروريا أيضا في وجه قادة الفصائل المحليين 

غير راضين عما تقوم به اآلخرين في الجليل الذين كانوا 
كالرك وزمالئه من -ويتفاخر  كينغ. )95( فرق الليل

أعضاء الفرقة البريطانية بنجاحهم ضد المتمردين مما 
لكي نكون : ييشوفأكسبهم بعض  األصدقاء خارج ال

منصفين للجيش والشرطة، فإن الكراهية التي يشعرون 
بها تجاه فرق الليل قد تفاقمت بشكل مبرر بسبب أن 
رؤوسنا لم تعد تحملنا بخصوص صالبتنا المتخيلة 

ِلم نجن سوى الفاجعة التي تسير بنا نحو ". معدل قتلنا"و
 غربال"النهاية، وكانت هناك حالة أو حالتين من أساليب  

الغريبة عن سلوك الجيش " المتوحش، وإطالق النار
 - ولكنها كانت، مع ذلك، ممتعة-البريطاني العادي 

أعتقد أن  القيادة كانت ). مال  باال بريدينمقارنة مع أع(
من الحكمة بأن تقيل وينغيت وتنهي كل شيء عندما 

الجيش "حصل ذلك، لعدة أسباب، بما فيها وجهة نظر 
، كان 1938سبتمبر /  أيلول بحلولو. )96( "الخاص

هاينينغ قد أعرب عن رأيه ليخبر إيفيتس بإنهاء عمل 
ونخ  حول وحدات فرق الليل، إبان اتفاق مي

تشيكوسلوفاكيا مما سمح بتحرير  كتلة من القوات 
وبمجرد أن . البريطانية النظامية لنشرها في فلسطين
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 يطانيةمرت أزمة ميونخ وانتفاء الحاجة إلى القوات البر
لحرب أوروبية، كانت هذه الفرقة فائضة عن 

فبدون اتفاق ميونيخ، كان من الممكن لفرق . االحتياجات
ًى وقتا أطول، وقد كتب  اللواء ويليام الليل أن تبق

  1939إيرونسايد، قائد قوات الشرق األوسط في العام 
إلى وينغيت  يشرح  له كيف لو أن  أزمة تشيكوسلوفاكيا 

قد تطورت  فإن هذا سيجعلني أفكر بتسليح اليهود "
وكانت فرق الليل تتلقى على . )97( "وسحب معظم قواتنا

ًالدوام دعما جزئيا، ول م يكن الجيش، وال وزارة الخارجية ً
يعتنقان قط فكرة إنشاء وحدات من اليهود فقط، ألن 
وحدات كهذه كانت ستكون كارثة دبلوماسية للعالقات 

  .  األوسعلعربيالبريطانية مع العالم ا
 

 مكتب الحرب في لندن إلى الجنرال جون ديل، القائد كتب
، 1937ير فبرا\العام في فلسطين، وسلف ويفيل، في شباط

عقب مؤتمر حول فلسطين، يبلغه كيف أن ممثل وزارة 
الخارجية في المؤتمر أوضح  أنهم سوف ينظرون بأشد 
المخاوف إلى أي فكرة  تدعو إلى استخدام اليهود في 

وتوقعوا أن هذا قد يدفع .  ضد العربميةالعمليات الهجو
ًجميع العرب معا، ويؤدي إلى اندالع  اضطرابات عامة  

لن يكون هناك اعتراض على . عراق وأماكن أخرىفي ال
استخدام اليهود في دور دفاعي في مواقعهم الخاصة، 

 وقد استجاب ويفيل )98(ولكن ليس في التجمعات العربية
 تشكيل قوات فرق الليل لىلهذه النصيحة عندما وافق ع

، ولكن بعض 1938التي تقودها بريطانيا في أوائل العام 
ض األحيان، كوحدات يهودية فقط الفرق عملت، في بع

حين أصبح الجنود المستوطنين أكثر ثقة في مهاراتهم 
ٍلم يحظ هاينينغ بوقت كاف للعمل مع وينغيت . العسكرية

وعالوة على ذلك، ربما لم يفهم رؤساء . مثل رئيسه ويفل
ًوينغيت ما يجري تماما في الجليل، على األقل في األشهر 

 فرق الليل عندما كانت فلسطين القليلة األولى من عمليات
كلها في حالة اضطراب، فقد ركزت القيادة المركزية في 
القدس على أمور أخرى، ولم يكن هناك تقارير بعد عن 

عرفت " العليا دةومن المؤكد أن القيا .)99(عمليات الفرقة
أن جنودها كانوا يدربون اليهود " ًجيدا بصورة تامة

لما أن األمر مناسب لها، ولكنها اختارت تجاهل ذلك، طا
ًتاركة بذلك نافذة صغيرة للفرق لممارسة أنشطتها، حيث 
ًقامت الحقا بإغالق هذه النافذة وإنهاء عمل فرق 

بعد ذلك تصاعد الضغط ضد فرق الليل ضمن . )100(الليل
المؤسسة البريطانية في فلسطين، ليس من طرف  

عديد المسؤولون المدنيون والشرطة فقط، بل من طرف ال
من ضباط المخابرات البريطانية، الذين اعترضوا على 

. سياسات وينغيت القاسية، مقتنعين بأنهم استعدوا العرب
واتفاق ضباط االستخبارات البريطانية في شمال فلسطين 

 على عدم استخدام 1939يناير \ الثانيكانونفي نهاية  
اليهود ألن ذلك أثار الفلسطينيين، األمر الذي أزعج 

نغيت، ولكن ال يمكن أن يفعل حيال ذلك سوى القليل، وي
كما . )101(ًنظرا ألن فرقته كانت تمضي نحو نهايتها

اشتبهت السلطات البريطانية في أن وينغيت سرب 
 حيث قاموا بمراقبة لييشوف،معلومات استخباراتية إلى ا

  . )102("ال تطاق"هاتفه، وجعلوا حياته 
  

انية لوينغيت لتشمل وامتدت مراقبة المخابرات البريط
ّزوجته وأمها، ربما نتيجة تحقيق الجيش في أمر 

المعطى من وينغيت للجنود اليهود في قرية " اإلعدام"
 روأشاد هاينينغ  بوينغيت بعد أن غادر األخي. )103(عربية

فلسطين، لكنه رأى انحيازه للقضية الصهيونية على أنه 
ت حرجة ما جعل خدماته في فرع المخابرا"ًكبير جدا 

وكان إبعاده إلى مجال آخر من العمل مسألة . ومحرجة
وينغيت بتدمير الحكم " وحشية"هددت ". )104(وقت

المالئم لفلسطين، كما يعترف المسؤولون المدنيون 

 كان يعذبهم بقسوة، أي عرب ذينالشعب ال: "المحليون
 بالضرورة هم سوايل, غرباء تصادف دخولهم للقرية

لم تکن . )105(" خطوط  النفطالرجال الذين فجروا
ً ماليا أو ةيالحكومة االستعمارية البريطانية في فلسطين قو

 الذي ی أشکال من التوافق المحلی واعتمدت علًا،يعسکر
 إدارته بعد أن نييحل الموظفين اإلداريين المیکان عل

 .)106(ذهب الجنود
  

 فرق الليل ضحية لنجاحاتها الخاصة، فقد شكل كانت
ستشري الذي كان يهدد الفلسطينيين، في نهاية عنفها الم

المطاف، إهانة إلدراك القيادة العسكرية العليا البريطانية، 
التي ابتعدت عن القوة غير النظامية المطلقة لصالح قوة 

. نظامية معتدلة، فأنهت عمل الفرق وفصلت وينغيت
بشكل حدسي، يتوقع المرء أن العديد من "  ذلكيتخط"و

ا من وينغيت على أساليبه، وأساليب الجيش اليهود تعلمو
كان . البريطاني، وخبراء  االستيطان االستعماري

ورأى بريدين  في -وينغيت شخص فرداني وعاطفي 
، في حين وصفه مسؤول "حماسة متعصب"وينغيت 

مجنون "بريطاني آخر عمل معه في السودان بأنه 
و ، ولكن نهجه األساسي في مواجهة المتمردين ه-"خطير

ين مثل بريدين ذاته نهج الجيش، كما هو حال ضباط آخر
بمعنى دفع فرق الليل  البريطانية إلى  .)107( كالرك-وكينغ

أقصى حد غير مقيد، مما جعل أي شكل من أشكال 
ًالعالقات الطبيعية مع الفلسطينيين يبدو مستحيال، وقد 

قوة " ذلك يتسحاق ساديه القائد المستقبلي  للبالماخ حظال
  1938يونيو \، حيث كتب في حزيران"هاغانا الضاربةال

البحث في (الطريقة التي تعمل بها هذه الفرق "كيف أن 
ً، وفقا )قرية بالتزامن مع االعتداء و الضرب وما إلى ذلك

لرأي العديد من الناس من هذه المنطقة تقوم بتعقيد 
  )108(" غير المرحب بها مع الجيرانقاتناعال

  
ذه المقالة هو كيف اعتقد بعض اليهود أن  ال تناقشه هما

قام وينغيت . )109(ًوينغيت أكثر إزعاجا مما كان يستحق
بنقل مستويات من العنف غير المقيد إلى اليهود، وهو ما 
ًلم يكن مستخدما من قبل البريطانيين العاديين بسهولة، 

لقد شكلت . والذي ظهر كأنه عمل روتيني لفرق الليل
-قادة الوطنيون العسكريون المستقبليون  الليل هذه القفر

مثل موشيه دايان، الذي خدم مع وينغيت، وأعجب بـ 
ورغبته في إطالق النار على العرب " قساوته المطلقة"

ون ً ليصبحوا مثاال لآلخرين والذين يكن-على الفور
وقد وصفه رجال ". ال حدود لها" لوينغيت " مودة"

وا أن هناك الكثير مما وأدرك) الصديق(الهاغاناه ها يديد 
ينبغي قوله القتناعه بأن أفضل وسيلة للدفاع هي 

يقول مفوض المنطقة جيمس بولوك بما هو . )110("الهجوم
ّلقد علم وينغيت اليهود سفك الدماء دون :" أكثر صراحة

ًوكتب دايان، الحقا، كيف، زرع . )111("أن يرف لهم جفن
ي وقت مبكر، بين  مثل ساديه، فد،القادة العسكريين اليهو

ًالمقاتلين اليهود بأن يكونوا أكثر عدوانية، وأكثر تفكرا 
" مهنية: "ًبعقلية الكوماندوز، وما أعجب به دايان حقا هو

وينغيت واحترافيته التي  جاءت من خالل تدريبه في 
  . الجيش البريطاني

  
ًومفتقرا بشكل واضح للحلول " ًواقعيا"وكان وينغيت 

ًيته المهيمنة تمسنا جميعا بتعصبه كانت شخص, فيقيةالتو
لقد كان هدف وينغيت خلق جيش يهودي، . )112("وإيمانه

سوف تستمعون اآلن بعناية "فكان يقول لرجال الهاغاناه 
. فائقة إلى ما سأقوله لكم، وسوف لن تنسوا كلماتي قط

اليوم هو يوم ال ينسى لشعب إسرائيل، ألنه يمكنكم، اليوم، 
لقد كانت كلمات ". ل الجيش اليهودي بداية تشكيترونأن 

ولكن هذا . ًلم يكن حتى رجال الهاغاناه لينطقوها جهارا
. )113(بالضبط ما كان في ذهن الكابتن أورد وينغيت

ًواستمر إرث وينغيت في الييشوف طويال بعد مغادرته 
وكتب هاري ليفين، المحاصر في القدس الغربية . فلسطين

، في مذكراته عن وينغيت 1948مايو /  أيار فياليهودية 
، الذي وضع األسس لقوة "اإلنكليزي الغريب المحبوب"

البالماخ، التي كانت تقاتل بعد ذلك لرفع الحصار عن 
لم يمرر وينغيت  التدريب التكتيكي عبر . )114(المدينة

فرق الليل فحسب ، إنما بث فيها، وبأعلى المستويات، 
ًضابطا "باعتباره  وكان آلرائه، لة،ًروحا عدوانية فعا

ًمحترفا في الجيش البريطاني، وزنا كبيرا لدى القادة  ً ً
وتوحش الجنود . )115("السياسيين المسؤولين عن الهاغاناه

اليهود، وتطبعهم مع العنف،  كما هو حال أي معسكر 
، إنما كان  نتاج نظام )116(تجنيد لوحدات النخبة العسكرية

، بالسير الطويل بهم  تدريب فرق الليليوينغيت الصارم ف
على الطرقات، حيث ال يتورع عن ضرب المجندين 

كما يتذكر " يبدو أنهم لعقوها"-اليهود على وجوههم 
كان الجنود البريطانيين، كأولئك الذين يخدمون . -بريدين

كالرك، مثل العريف هاوبروك، ملتزمون -في فرقة كينغ
ه  وخالل فترة خدمت،عبر تدريب عسكري بريطاني مقيد

مع فرق الليل، رأى  كيف يقوم رجل غريب األطوار مثل 
كان يفعل ما يحلو .. تقريبا بقذارة"وينغيت بمعاملة اليهود 

. يمكنه دفعهم، ويأمرهم بالقيام بأي شيء. له مع الجنود
ًوكانوا يركضون تقريبا مثل القطط، والجراء 

  .)117("الصغيرة
 

ول استخدام  اليهود تدريبات على يد البريطانيين حتلقى
السالح األبيض في العمل ضد المتمردين العرب، 
واستخدام الحراب أثناء القتال، والذهاب للقتال بالحربة، و 
الغاية القصوى للقتل الشخصي، كما هو الحال، مع فرقة 

يشار ( في خربة ليد 1938سبتمبر \كالرك في أيلول-كينغ
ن يروا حيث يمكن للجنود أ)  باسم خربة بيت ليدلبالها غا

ًعربيا مختبئا خلف جدار، فيدعو كينغ كالرك  أقرب -ً
يفترض [أعتقد أنه كان ديفيد من دغانية : الجنود اليهود

ّ، وقدمت ]أنه كيبوتز بيت ديغانيا جنوب بحيرة طبريا
أتذكر أن عينيه اتسعتا . حركات قتال بالحربة بذراعي

وأومأت بحيوية ونشاط، ,  حربته الثابتةإلىعندما أشرت 
فانتزعها وشاهدته يركض نحو خمسين ياردة نحو 
الجدار، ثم يقفز ويطعن ببندقيته المثبتة عليها الحربة عدة 

وعاد بعد دقيقة إلى جانبي، يحمل في يده بندقية , مرات
ماوزر قديمة في يده وحربته غارقة في الدم وعيناه 

وقد انضمت  .)118( قد فعله للتونواسعتان من هول ما كا
الهاغاناه في هذا الهجوم، أو هجوم آخر في وحدات من 

وقت مختلف ضد القرية ذاتها وكان من بين عناصر 
الهاغاناه من سوف يكونوا قادة إسرائيل العسكريين 
المستقبليين مثل  ييغال ألون وشيمون أفيدان وموشى 

 ريطانيةدايان، حيث كان من الواضح أن القوات الب
د العاملين في فرق اضطرت إلى إيقاف المقاتلين اليهو

 الليل عن توجيه ضربات  للفلسطينيين ونهب منازلهم
)119(   

 
  
  

 دراسة استخدام الجيش البريطاني للفرق الليلية تتطرق
الخاصة هنا إلى طريقة استغالل القوى اإلمبريالية 

. ٍلمجتمع محلي استعماري موال لها إلخماد التمردات
 الفرق ملفتة للنظر، والتفاصيل التجريبية لوحشية هذه

لكنها غير مستغربة، حيث تمكن الجيش البريطاني من 
حشد المستوطنين المحليين بقيمة معنوية وشعورية 
لمستقبل فلسطين، كما سيحدث في مستعمرات أخرى، 

ًكان الجيش البريطاني  جيشا . مثل كينيا في الخمسينيات
محافظا كمؤسسة، حيث ظهر عليه بعض التردد، عندما 

لق األمر بالحرب غير النظامية على غرار الفرق تع
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 الجزئي الوجيز، االليلية، وبالتالي أوقف عملها بعد عمله
تلك الحياة القصيرة التي شابها  المخالفات الفظيعة التي 
أساءت إلدراك وحساسية القيادة العليا البريطانية 
والمسؤولين المدنيين المحليين، وغيرهم من ضباط 

مكنت السيطرة العسكرية المركزية من وقد ت. الجيش
القوات "السيطرة على العنف وتهدئته، وكان استخدام 

في عمليات مكافحة التمرد يتعارض على الدوام " الخاصة
مع المحاذير العسكرية التراتبية للجنود الذين يعملون 
ًبشكل مستقل، مما يثير قلقا مبررا بشأن االتهامات  ً

الحروب "رجة عن السيطرة و المتعلقة بفرق الموت الخا
  ".. القذرة

 
 ويفل هو من وافق على تشكيل الفرق الليلية، ولكن كان

ًمصدر إلهام هذه الفرق جاء على يد وينغيت، ومحليا  
على يد قادة مثل إيفيتس، متجاوزة  هياكل القيادة 
العسكرية المركزية باستثناء االتفاق األولي لخلق ما 

وفة، مؤكدة على سلطة سيصبح قوة جديدة غير معر
. المبادرات المحلية عندما يتعلق األمر بمكافحة التمرد

وكانت التكتيكات األساسية لفرق الليل هي ذاتها تكتيكات 
الجيش البريطاني والمتمثلة في العقاب الجماعي للسكان 
المحليين المعادين الذين كانوا يدعمون المتمردين 

 واضحة بشكل المسلحين، هذه التكتيكات التي باتت
 قبل وحدات عسكرية منصارخ عندما تستخدم بفجاجة 

غير تقليدية مثل فرق الليل بقيادة وينغيت الذي لم يقم بأي 
   العنف المتأصل في مكافحة التمردعمل يخفي فيه

................... 
  : األصليالعنوان

Terror in Galilee: British-Jewish Collaboration and 
the Special Night Squads in Palestine during the Arab 
Revolt, 1938–39 

 : المؤلف
Matthew Hughes 

 : المصدر
The Journal of Imperial and Commonwealth History 
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 :  المؤلفمالحظات

 القارىء عدم الدقة في استخدام تعابير مثل  الحظسي
، وسوف "يهودي"، "يهود"، "صهاينة"، "يشوف"

يالحظ أنها كلها تشير إلى المجتمع اليهودي  في فلسطين 
؛ في بعض السياقات، تم استخدام 1948قبل العام 

بما يناسب ما كانت مستخدمه في حينه  " يهود/ يهودي "
واألمر ذاته .  غير دقيقتخداماسآنذاك، ومن الواضح أنه 

" عرب"ينطبق على االستخدام المختلط لـ 
  ".فلسطينيين"و
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  إذا كانت القراءة لدى الكثير منا في الوقت الراهن بمثابة المعين الذي يستقي منه

ًالمرء قبسات تضيء الدروب الضبابية أمامه، فاألمر نفسه كان في الماضي  وخاصة في 
القصص أماسي القرى ولياليها الحالكة الطوال يتم عبر آلية سرد األحداث التاريخية و

ِالحياتية على اختالف أنماطها شفاهة، وال شك أن الغرض من تالوة الماجريات في تلك  ً
األماسي لم يكن للتسلية وتضييع الوقت فحسب، إنما لتكون تلك القصص والوقائع 
ٍالمسرودة كالذخيرة المتنقلة من جيل إلى جيل عبر الذاكرة الجمعية، والتي يعود إليها 

ٍله إشكال حياتي ما، أو تعثر في دربه بمعيق من المعوقات التي ال المرء إن اعترض سبي ّ
يعرف كيف يعالجها، إذ بخصوص ذلك العائق كان يعود إلى المخزون الشفاهي للملة كي 
يستفيد الشخص منه أو يفيد غيره به في مساره الوجودي، باعتبار أن المحكي بمثابة بنك 

  .مة منه لحل مشاكله أو تلبية حاجاته الحياتيةمعرفي مجاني بمقدور المرء التزود بالحك
 

ُوإذا علمنا بأن الحكمة أو المعرفة في الماضي كانت تعطى من قبل العارفين أو تستقى  ُِ
ًمن قبل طالبها مشافهة، فإن العصر الراهن فرض شروطه الخاصة في هذا المجال،  ِ

عارف المتنقلة من األفواه ُولكن كما كانت التساؤالت تطرح حينها عن أهمية تلقف تلك الم
ّإلى األسماع مباشرة وبدون أية وسائط، كذلك األمر تعترض قارئ اليوم عبارات مماثلة  ً
مثل ما فائدة القراءة والغرض منها؟ وهل القراءة لها دور إنقاذي؟ وهل بمقدور القراءة 

  .؟أن تلعب الدور الشفائي بخصوص بعض عللنا النفسية واالجتماعية وحتى الجسدية
 

كيف "ًويظهر أن نفس األسئلة التي طرحها يوما الناقد األمريكي هارولد بلوم في كتابه 
على األغلب كانت تخطر على بال ذلك الشخص األمي الذي يعتمد " نقرأ ولماذا نقرأ

على السمع في تلقي معارفه، أو ذلك الذي ال طاقة له على تحمل القراءة والذي يكتفي 
 رئيسي عن القراءة، ليقول بينه وبين نفسه لماذا عليه أن يستمع حينها باإلصغاء كبديل

لهذه القصص والحكايات؟ وما الجدوى من قضاء الليالي وهو يصغي إلى األحاديث 
ًوالروايات من كبار السن في أيوان القرية أو في المقهى؟ وما الذي استفاد منه فعليا بعد 

لما أن نفس األمراض اإلجتماعية َّأن عبأ جعبته بالمرويات الشعبية؟ وذلك طا
ّوالممارسات القميئة التي كان الرواة يحذرون الناس منها أو يحثون المتلقي على اإلبتعاد 

ًعنها تتكرر وتمارس جيال بعد جيل َ وذلك باعتبار أن اقتراف نفس المثالب التي نهاها ! َّ
المستمع لم يكن بذهنه المقروء أو المسموع من قبل مئات المرات دليل على أن القارئ أو 

َّحاضرا أثناء القراءة أو االستماع، وإال فكيف يتصرف بخالف ما تلقفه عبر حواسه  ً
  .مئات المرات؟

 
ً والشكوك حيال ذلك األمر حقيقة لم تكن لتراود الواحد منا إن لم يرى أمامه من يتأبط 

ي الوقت الذي تراه الكتب ويتفوه بما جاء في القراطيس في أغلب األوقات أمام المأل، ف
ًيزاول نفس ما استقبحه محتوى تلك الكتب مرة تلو األخرى، وبالتالي يدفعه الشك أيضا  ً

ًبمن كان يحضر يوميا أيوان القرية مع أقرانه لالستماع إلى الحكواتيه وأصحاب الخبرة 
ِالحياتية، طالما أن واحدهم عمليا ال يعمل بأي موعظة أو نصيحة أو حكمة من الحكم  ً

  .التي حيكت في حضرته عشرات المرت
 

ّومن كل بد أن من يقرأ طويال وال يهضم أي شيء مما قرأه، شبيه بالبيداء التي تغمرها  ً َ ِ
َاألمطار بغزارة ولكنها ال تستفيد من ذلك الغيث قط، وعلى المنوال ذاته فثمة من يحضر 

ة وأساطير ُمئات الجلسات التي يحكى فيها قصص التراث وقصص الشعوب المجاور
األولين من دون أن يكون قد حظي بأي حكمة أو معلومة أو خبرة من كل ما قيل أمامه، 
وحيث الواقع المعاش وممارسات أولئك األوادم في حياتهم اليومية تؤكد ذلك، كما أن تلك 
النماذج ليس في مقدورها االستفادة من المقروء أو المسموع ولو تكرر أمامها المذكور 

ات، وذلك ألن الفرد المجبول على الطمع والحسد والجشع والبغضاء يبقى مئات المر
ٍصاحب عقل متحجر ومن الصعب على قيم الخير أو الحكمة أو اإليثار أوالعطاء أو 

  .التسامح أن تصل إلى جوفه وتستقر في قاعه
 

 إنما وبما أن اإلنسان يتوق الكمال ليس في مجال الفكر واألدب والفن ومغانم الدنيا فحسب
حتى في سلوكه كذلك األمر، لذا فحيال القضية المطروحة هاهنا ثمة تساؤالت تداهم 
ًالكثير منا في بعض األوقات، خاصة عندما نسمع أو نرى تصرفات الماضي تحدث 
ُبحذافيرها في الزمن الحاضر، ويالحظ المرء أن ثمة ممارسات يقدم عليها بشر اليوم 

ُادم القرون الغابرة يزاولونها؛ لذا فعندما يمعن النظر في هي نفس الممارسات التي كان أو
تصرفات السالفين ويقرأ عن سلوكياتهم السلبية تلك يشعر بالقرف منها، ويتمنى في 
ًدخيلة نفسه أن ال يسمع بها مجددا، وكل همه أن تغدو تلك المعايب السلوكية كالقطع 

ش أو يتم إحياؤها من جديد كما يعمل ُاألثرية موجودة في متاحف التاريخ فقط، وبأال تعا
ُالزراع على إحياء بعض أنواع النباتات التي كانت على قيد اإلندثار، وإذا كانت مهمة 
ًالمحافظة على النباتات والحيوانات من اإلنقراض فضيلة وخدمة للمسكونة ككل، فإن 

 وانتشار إحياء المستقبح من السلوك البشري معناه العودة إلى ما قبل ذيوع القيم
األخالقيات والحكمة والرجوع  بالتالي إلى ما قبل الحقب الزمنية التي تم تعميم مبادئ 

  .العدل والحق والمساواة فيها
 

ومن كل بد أن الغرض من سبر أغوار أجران السلف واالطالع على تجاربهم هو ليس 
تعاد قدر المستطاع من أجل محاكاة حياتهم، إنما لتجنب الكثير من مقابحهم السلوكية واالب

عن المثالب التي كانت جزء من بيئة زمانهم، هذا بالرغم من أن السلف ترك لنا ذخيرة 
ُقصصية ال يستهان بها وهي كافية ألن تكون عبارة عن مجسات ومنبهات تحمينا من 
ُالزلل وارتكاب المعاصي، وتنير دروبنا حتى ال نقع بنفس الحفر التي وقع فيها بعضهم 

أن نبتعد بالتالي عن كل ما غدا في المسيرة اإلنسانية كالمشترك السلوكي للبشر، آنذاك، و
ًبما أن القميء والنتن في أبعد دولة هو عينه في أقرب بقعة مننا، خصوصا وأن الثقافة 
الكونية صارت بمثابة المنهل والمقصد والحكم والقياس العام في الكثير من القيم اإلنسانية 

  .في العالم
 

ن تلك الجوانب السلوكية التي ركز عليها السلف في وم
الكثير من كتاباتهم هو سقم الجشع الذي هو موضوعنا 
اليوم، وكيف أن ذلك المرض ال يضر صاحبه فقط إنما قد 
ُيكون وباال على المجتمع ككل، ومن الكتاب القدماء الذين  ً
ّعالجوا هذا الموضوع وحذروا منه هو إيسوب اإلغريقي 

 التي جاءت على لسان الحيوانات، ومنها قصة في قصصه
  ً.اإلوزة التي تبيض ذهبا

 
ٍوالقصة التي ذكرها إيسوب تقول بأنه كان ثمة رجل وزوجته يعيشان فى منزل صغير، 
وكان المنزل محاط بحظيرة صغيرة، يربون فيها بعض الطيور من دجاج وإوز، وكانت 

تفقد أحوال الطيور وتجميع البيض، الزوجة فى كل صباح تخرج للحظيرة مع  زوجها ل
ًوفى إحدى األيام وجد الزوج بطة ترقد على بيضة من الذهب، ففرح كثيرا ونادى على 

سنكون أغنياء يا : ًزوجته ليخبرها، وعندما علمت الزوجة فرحت كثيرا بالمفاجأة، وقالت
 على زوجى العزيز، فنحن يمكننا أن نجمع عدد من البيض الذهبى ثم نبيعه، لنحصل

الكثير من األموال وبعدها نشترى كل ما نحتاج إليه، واهتموا بتلك البطة التى تبيض 
ِيوميا بيضة ذهبية، إلى أن تسلط على الزوج سلطان الجشع وقال لزوجته إذا كانت : ً

البطة تبيض لنا كل يوم بيضة من الذهب، فما بالنا إذا ذبحنا البطة وأخرجنا أحشائها؟ 
اء البطة بها الكثير من الذهب، وبالفعل أخذ الزوج البطة فى اليوم فمن المؤكد أن أحش

ُالتالى، ثم أحضر السكين وذبح البطة، وبدأ يخرج أحشاءها، وكانت المفاجأة الغير سارة 
والصادمة، وهي أنه وجد أحشاء البطة عادية كأحشاء باقى الطيور، ولم يعثروا على 

ًذهب قط، فحزن الزوج كثيرا على فقدان  ُمصدر الثراء، كما حزنت زوجته ألنهم حرموا ٍ
من البيضة الذهبية التى كانت البطة تهديهم إياها كل يوم، وكل ذلك بسبب الطمع الزائد 

  . وغياب القناعة لديهم
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وبما أن تلك القصة لم يكتبها إيسوب من باب التسلية وإمضاء الوقت، إنما كان يخاطب 
راس من هذه المثالب الشخصية ألفراد معينين أناس مجتمعه وقتها ويحثهم على االحت

على أمل أن يستفيد منها باقي أبناء المجتمع، لذا فإن القصة التي يحذر إيسوب من ظاهرة 
الجشع عبرها كان من المفروض أن تكون مرجع ومتكأ لكل من ال خبرة له، أو تكون 

ء وتصرفات جديدة لم الذخيرة لكل من كان فقير التجربة في الحياة ممن قد يصادفه أشيا
  .تخطر بباله ولم يسمع عنها من قبل

 
وصحيح أنه ليس كل الناس لديها شغف االطالع والقراءة حتى يلجأوا لمعين األولين 
ليستقوا منه ما يلزمهم في معاشهم، ولكن من شبه المؤكد أن معظم الناس تتمتع بفضيلة 

َن خاللها اإلستماع إلى سير السمع ومن إحدى فضائل هذه الحاسة أن بمقدور المرء م
ًوقصص وحكايا وأخبار السلف من دون جهد أو كلفة، وحيث أنها ال تكلف المرء شيئا 

ِهو الحال مع الكتاب الذي ندفع ثمن محتواه قبل أن نستفيد منه، وذلك باعتبار أن كما 
اإلصغاء متاح لمعظم الناس، هذا إن أراد المرء تلقف ما كان سهل المنال مثل النظر 
لكسب الخبرات البشرية التي تأتي في قوالب قصصية شيقة، ومن المؤكد أن من لم 

ٍئا، فالحظ لم يكن يعانده إن أراد االستماع من أي كهل يحالفه السعدُ في السمع وصار قار ً
ٍيحتفظ بعشرات الحكايا في الذاكرة أو من صاحب خبرة ممن عايش بنفسه األحداث أو 

  .تلقف من غيره المعارف المتعلقة بسير وروايات الراحلين
 

مسموع ًوتبقى الكارثة كامنة فيمن يقرأ وال يعمل بالمقروء، ويستمع من دون أن يكون ال
َقد تسرب إلى أعماقه، ومن هؤالء موجودن لدينا بكثرة، وربما وجد من يماثلهم بعشرات 

  ً.اآلالف في بقع أخرى من هذا الكوكب الذي نعيش عليه معا
 

وبخصوص الجشعين من أبناء المجتمع فحتى ال نبقى في مضمار الماضي واإلشارة 
لراهن، وال شك أن هنالك العشرات واإليحاء سأأتي على ذكر مثالين حيين من واقعنا ا

من نفس هذه العينة في مناطق أخرى من بالدنا، منهم على سبيل الذكر شخص يدعي 
كان إذا ما بدأ موسم قطاف الزعتر البري ال يكتفي باالسحواذ هو وأوالده على " ب ـ ع"

فعه أكبر مساحة ممكنة من الحراج القريبة من القرية والقرى المجاورة، إنما كان يد
الجشع آنذاك إلى إبادة الزعتر من أساسه في المساحات الحراجية التي كانت تطأها قدماه، 
حيث كان يقوم هو وأوالده في كل جولة لهم بدل قطف الزعتر باقتالع الشجيرات من 
جذورها، وذلك لكي يوفروا حسب تصورهم الوقت والجهد، ولم يخطر على بالهم من 

أنهم من خالل هذا الفعل سيحرمون أنفسهم واآلخرين معهم الجشع الذي أعمى بصيرتهم ب
  .من مادة الزعتر في المواسم التالية

 
ِعلى كل حال ففي المثال األول كان الجشعون الذين يحفظون عشرات الحكم والقصص  ّ
ًغيبا وال يملون من ذكرها هنا وهناك  ولكنهم يعملون بما يخالف مضمونها هم أناس من 

وهنا سأذكر نماذج أخرى ربما كانت أسوأ منها بكثير وذلك بسبب مدنيي المنطقة، 
كثرتها من جهة، وضررها الكبير على البيئة والمجتمع في المنطقة ككل من جهة أخرى 
وفوقها تلحفها بالغطاء الديني، وحيث أن بعض الفرق المسلحة التي أطلقت الدولة التركية 

 وأباحت لها التصرف على 2018عام يدها في منطقة عفرين منذ الشهر الثالث من 
ًهواها مع البشر والشجر والحجر، فإن بعضهم تخصص بشق بطون األرض بحثا عن 
ًاآلثار، وقسما منهم تخصص بمالحقة البشر والسطو على أموالهم وسلب ما يمتلكونه من 

كنها خالل االبتزاز المتواصل، والقسم األدنى منهم ممن لم تدللهم الجهة التي أرسلتهم ول
سمحت لهم بالتحطيب والرعي الجائر من خالل إفالت مواشيهم على حقول الزيتون 
ًوالرمان وقطع ما يحلو لهم من الشجر، إذ بدال من لملمة األشجار اليابسة في األحراش 
وبيعها، قاموا بقطع مئات األشجار المثمرة والحراجية من جذورها لبيع أحطابها، وحيث 

لمنطقة وحدهم إنما طال حتى بيئتها، وحسب شهادات المئات من أن جشعهم لم يطل أهل ا
أبناء المنطقة، فإنه إذا ما استمر بقاء تلك الفرق المسلحة هناك ودام زمن إطالق يدها 
ُبضع سنوات أخر فإنهم من فرط الجشع سيجعلون من عفرين الخضراء مساحات جرداء  ٍ ُ

  . مثل عقولهم المتصحرة
 

َصل لنتيجة مفادها، أن من لم يتغذى من ضرع القيم منذ صغره وفي ختام هذه المقالة ن
ًحتى يفاعته ومن ثم بلوغه، وإن لم يتمثل تلك القيم ويعشها سلوكيا وليس فقط نظريا، فقد  ً
ّال تفيده أو تغير من طباعه أو تعدل ممارساته ال قراءة الكتب وال حتى حفظه لمئات  ّ

النا الحي هو أن عشرات اآلالف من مسلحي ِالحكم واألمثال والقصص واألحاديث، ومث
المجتمع السوري في عموم البلد يكاد ال يخلو بيت من بيوتهم من كتاب المسلمين المقدس 
أال وهو القرآن الكريم، هذا عدا عن التراث الشفاهي المنقول إليهم من خالل آبائهم 

ربما يتداولونه وأجدادهم، وحيث أنهم بين فينة وأخرى يستمعون إلى ذلك الموروث و
وفوقها يقرأون من حين آلخر كتابهم المقدس، ولكن رغم ذلك فعندما انهارت مؤسسات 
ّالدولة وغاب القانون وعمت الفوضى رأينا اآلالف منهم وبسرعة البرق قد عادوا إلى ما 
قبل وجود الكتب المقدسة، وإلى ما قبل تراكم التراث المجتمعي الشفاهي، أي أنهم عادوا 

   البشر في غابر األزمان والعصورلحالة القطيعية األولى التي عاشها أسالف إلى ا

  
  
  
  
  
  
  
  

 ظهر چورچ قرداحي علي شاشة ٢٠١٩قبل نهاية عام ،
كان يقدم ) حافظ وال فاهم(المصرية في برنامج باسم ) الحياة(

مسابقة بين فريقين من طلبة وطالبات الجامعات المصرية، 
ول سرعة ذهن الطالب على الرد علي وبينها سؤال أخير ح

أسئلة مختلفة، وسريعة التتابع، في هذا البرنامج، بدا أن 
قرداحي، مقدم البرامج الكبير والساحر، قد أصابه التعب بعد 

  رحلة طويلة مع االعالم الجماهيري، بل بدا بالنسبة لي وكأنه
من سيربح (جه الكبير  قبل هذا البرنامج اضطرارا، فليس فيه جديد ليقدمه بعد برنام

والذي بدأه منذ عشرين عاما تقريبا، ال علي مستوي الضيوف او المكان او ) المليون
قدم قرداحي علي شاشة مصرية خاصة ) حافظ وال فاهم (وقبل  ... الحضور الجماهيري

، كان يظهر فيه ليتوقف عند ٢٠١٨عام ) اسم من مصر(اخري برنامجا غريبا عليه هو 
د الشخصيات المهمة في التاريخ المصري القديم والحديث، توقف اسم وصورة اح

البرنامج سريعا، وفي الحقيقة فلم يكن برنامجا وانما عرض سريع لمسيرة شخصيات 
  . مهمة بصوت وصورة نجم اعالمي كبير مثله

  
االبواب ( اما البرنامج الذي استمر يقدمه لفترة، علي نفس الشاشة المصرية قبل هذا فهو

وكان يحاكي برنامجا اسبق له قدمه علي عدد من الشاشات ٢٠١٦الذي بدأه عام) قةالمغل
، والذي يحاول فيه البرنامج، باستخدام أهمية مقدمه وقوة )مح كريمالمسا(العربية هو 

حضوره علي مشاهديه ووصول معديه الي االسر المحترفة، ان يصالح االخوة 
برنامجا ) المسامح كريم(جمع باختصار، كان المتخاصمين، ويعيد االسر المشتتة الي الت

مهما في دائرة البرامج العربية االجتماعية، وكان دور قرداحي شديد االهمية فيه إذ بدت 
شخصيته وخبراته في التفاعل مع الجمهور وفهم ما ال يقال من البعض جزءا مهما في 

ذا فإن إضافة فريق من نجاح هذه التجربة البرامجية عن التسامح االسري واالنساني، وله
البواب ا(الخبراء في مجاالت متعددة للنقاش المطول حول قضايا الناس في برنامج 

قلل كثيرا من نجاحه، بينما كان االفتراض هو العكس، وأيضا وضع حد لتألقه ) المغلقة
كمقدم برامج كبير، قادر علي إدارتها بمفرده من خالل شخصيته وثقافته وحضوره 

  .اهدالجاذب للمش
  

 علي ٢٠٠٠برنامجا تليفزيونيا منذ بدأ عمله التليفزيوني عام ١٣ قدم قرداحي حوالي
االولي التي كانت اولى قنوات الشبكة السعودية االولي في عالم ) سي.بي.أم(شاشة 

شبكات التليفزيون الخاصة العربية بعد انطالق منظومة البث الفضائي في بداية 
  .التسعينات من القرن الماضي

 
  
 

هل من الطبيعي بعد ان يخفت الضوء االعالمي ان يعود صاحبه الي بؤرة االضواء من 
جديد؟ االجابة ان السياسة تفعل كل شئ، وهذا ما حدث مع چورچ قرداحي، مقدم البرامج 
الذي لم يعلن اعتزاله، ولكنه غير مساره حين اصبح وزيرا لإلعالم اللبناني في الحكومة 

عن تشكيلها في العاشر من سبتمبر الماضي، وبعد ايام بدأت االزمة الجديدة التي اعلن 
بين السعودية واالمارات وبين الحكومة اللبنانية بسبب تصريح لقرداحي قاله قبل تعيينه 
بشهر، في اغسطس حول الحرب في اليمن، وتطورت االحداث بدخول دول خليجية 

انه موجود دائما علي مدي اربعين مع (اخري الي رفض ما قاله، وبدأت التحليالت حوله 
، وحول انتماءاته السياسية في بلده لبنان، ومع اي جهة يقف؟، والي اي )عاما كإعالمي

طرف ينحاز؟، ونسي الجميع تاريخه، ونجاحاته، خاصة مع الشبكة التي عمل بها اكبر 
سي .يب.مدة بعد نهاية عمله في باريس مع اذاعة مونت كارلو، وحيث بدأ العمل مع أم

في إذاعتها بلندن قبل ان ينتقل لقناتها االولي ويقدم برنامجها وبرنامجه الشهير ١٩٩٤عام
 ولسنوات، ويتركها ويعود اليها ليقدم نسخة ٢٠٠٠ابتداء من عام) من سيربح المليون (

 عقده معها لسبب ، ويتركها من جديد بعد فسخ٢٠١١جديدة منه وبرامج اخري حتي عام 
وهكذا ال يمحو اي نجاح اعالمي كبير اي !! .، وهو رأي قاله عن سوريااعلنه فقط اخيرا

وهكذا أيضا يواجه چورچ قرداحي مصيره القادم، .تصريح سياسي، في عالمنا الفسيح 
فهل من الممكن ان يمسح هذا التاريخ السياسي القليل كل . وكل االحتماالت ممكنة االن

ان يتحول االنسان المشهور الي كائن تاريخه االعالمي الكبير، وهل من المفترض 
   صامت ، حتي ال يخسر كل تاريخه ؟
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  هناك العديد من األشخاص يشعرون بعقدة النقص

ويعيشون على هامش الحياة لقناعتهم انهم ال يملكون الحد 
األدنى من القدرة على التفاعل مع اآلخرين ويدركون تماما 
 أنهم يفتقرون للحد األدنى من الثقافة العامة وقاصرون عن

، وقد لوحظ في السنوات حوارامتالك مقومات المناقشة وال
القليلة الماضية ازدحام في الساحة الثقافية وانخراط بعض 
األشخاص في مؤسسات المجتمع المدني ومنها االندية 

أشباه ((ُوالجمعيات الثقافية وازدياد أعداد من يطلق عليهم 
  ومن هنا يستطيع أي وتصدر المشهد الثقافي،)) المثقفين

لو لم يقرأ كتاب او لم وأن يطالب االخرين بتسميته مثقف حتى ) مثقفا( شخص أن يصبح 
رشيح نفسه ومن حقه أن ، كما يحق له االنضمام لنادي أو جمعية ثقافيه وتيكتب سطرا
، أو بإمكانه ــ مع مجموعة من أشباه المثقفين على شاكلته ــ تأسيس نادي أو يصبح رئيسا

ــ أم العشر ليرات ــ من أي جهة ) فخرية (جمعية ثقافية ويحصل على شهادة دكتوراة 
الدكتور الكاتب الشاعر القاص الروائي األديب الناقد المثقف الفنان (وبذلك يصبح 

  ....)الموسيقي المسرحي 
  

وحفظ بعض االسطر ) العم جوجل( ومع قليل من الوقت أمام جهاز الكمبيوتر وتصفح 
م ولكن من المهم أن يحفظ ــ فمن حقه والكلمات وحفظ بعض األسماء ــ ليس مهما أن يفه

 .أن يتصدر المشهد الثقافي وأن يسرح ويمرح وينتقد ويبدي رأيه ويناقش ويحاور ويناور
، ومن حقه أن يتمترس حول رأيه حشر نفسه في كل جلسة هنا أو هناكومن حقه ان ي

ما عليه ك. )مثقف، ومن حقه أن يعيش الدور ويحوز على لقب  بنفسه ويظهر اآلناويزهو 
ان يحفظ بعض الجمل والعبارات من غيره، ويعيد ما حفظه ) المثقفين(وفي كل جلسة مع 

أليس . في جلسات أخرى، وهو غير مطالب بالفهم بل عليه أن يحفظ جيدا حتى ال ينسى
  !!!من حقه ذلك

 
وإذا تعرض ألي احراج من خالل سؤال أو حوار فعليه أن ينظر لساعته بشكل فجائي أو 

رج جهاز الهاتف ويجري مكالمة وهمية ويعتذر عن استمرار اللقاء ويغادر ان يخ
وحتى ال ينسى فعليه أن يظهر بكل الصور وبأوضاع مختلفة ومع  النشغاله بشي أهم،

 في )كحضور(أكبر قدر ممكن من الشخصيات المهمة وغير المهمة، وعليه أن يشارك 
يقية والمسرحية في أي مكان وزمان ــ وال الكثير من الفعاليات الثقافية واالدبية والموس

يهم إن فهم ما يدور او لم يفهم ــ وعليه أن يطلق لحيته وأن يضع على رأسه طاقية 
المثقفين أو أن يطيل شعر رأسه ليستطيع ربط جديلة، وال مانع أن يفتح عدة أزرار من 

نع في بعض المعلق على رقبته وال ما) السنسال(قميصه ليظهر جزء من صدره ويظهر 
الجلسات أن يرتدي شورت وأن يحيط معصمه بإسوارة أو اسوارتين، وفي فصل الشتاء 

وأن يرتدي معطفا أسود، وطبعا عليه أن ال ينسى أبدا ) لفحة(عليه أن يضع على رقبته 
السيجارة وأن يدخن بفن ويخرج الدخان من فمه بكثافة مع بعض الكلمات المبهمة، 

بة تحتوي على بضع وراق مكتوبة بخط يده ــ ال يهم ما هو وأيضا عليه أن يحمل حقي
ُمكتوب إذا كان يقرأ ويفهم أو عبارة عن طالسم وتعاويذ ــ ُ.  

 
ولعل األهم من هذا وذان أن يتقرب للجنس األخر بشتى الطرق ومن خالل وسائل 
التواصل االجتماعي وأن يضيف لقائمة االصدقاء كل من هب ودب من أشباه المثقفين 

المثقفات حتى يستطيع أن يبرز من خاللهم، وال مانع أذا استطاع أن يبدع في خلط عدة و
  .كلمات من هنا وهناك ليصيغ عدة أسطر يتبجح بها على اآلخرين

 
وهكذا يكون أشباه المثقفين وهكذا يتصدروا المشهد الثقافي، ولهذا ال لوم على المثقفين 

ة ويعتزلوا المشهد الثقافي ألنه لم يعد لهم مكان الحقيقيين أن ينسحبوا من الساحة الثقافي
،  مكانتهم الحقيقية التي تليق بهمألن الحاضنة الرسمية للثقافة ال تريد أن تضعهم في

 والتطبيل الذين ال يتقنون سوى فن التسحيج) أشباه المثقفين(وأصبحت تركز على 
   والتزمير وتحت الرعاية

  
  
  
  
  
  ْصعقت الجالية الي: م2021القصة األولى في شهر نوفمبر هودية الحريدية في ُ

َّنيويورك، جي بروكلن، بعد اكتشافها شابا لبنانيا انتحل صفة يهودي، ادعى أنه من 
، وشرع 2014ية لبنانية، من جهة األم، تعلم اللغة العبرية وأجادها منذ عام ٍأصول يهود

في حضور الدروس الدينية لحركة، حباد، الحريدية األصولية وحضر كل االحتفاالت 
بات، وشارك في تالوة التوراة، عاش في الوسط الحريدي مدعيا أن اسمه، عيليا والمناس

ًحويله، ثم أحب فتاة  من طائفة، حباد، اليهودية، وهي طائفة كبيرة جدا في أمريكا َّ
ِوإسرائيل، حتى أن حاخام الطائفة، جوزيف الزاران كان شاهدا على زواج العاشقْين َ.  

 
ر، وهي تفتش في أغراضه الشخصية، حيث وجدت ُاكتشفت العروس شخصيته بعد شه

جواز سفره الحقيقي، كمسلم لبناني من أسرة لبنانية معروفة، وحين واجهته بالحقيقة 
ٌادعى أنه عميل للمخابرات، وأنه يحمل ذلك االسم، غير أن والدها بحث عنه فاكتشف أنه 

ه، ووضعت الجالية ملفه مسلم، استنفرت الجالية اليهودية كلها، أخفى والدُ العروس ابنت
في المخابرات األمريكية، غير أن الشاب اللبناني التقى مع الصحيفة الدينية اليهودية، 

Yeshiva World News انتزعوا مني زوجتي، فأنا " :م قال2021-11-14، يوم
  "!أحبها، أرجو أن تصفح عني، وتمنحني فرصة ثانية أنا مستعد أن أعتنق الدين اليهودي

 
زواج اليهودية من غير اليهودي جريمة في حق الشريعة اليهودية، وهو  (:مالحظة

ُإعالن موتها ومحوها من إسرائيل، كما أن وزارة الهجرة واالستيعاب، تحذر من 
أي زواج اليهود بغيرهم من األديان األخرى، وتنشر إعالنات في الجرائد ) االمتزاج(

وة في طريق تقويض دولة إسرائيل، كما أن ُالعالمية تحذر من هذا االمتزاج، وتعتبره خط
وزارة الداخلية ال تعترف بأي زواج من هذا النوع، وهناك جمعيات إسرائيلية، مثل لهبا، 

  )!ويد الخيم، تختطف كل يهودية تتزوج من غير يهودي
 

المخصصة ) التلفريك(أما القصة الثانية، بدأت بسقوط عربة الكيبل اإليطالية الهوائية 
م، من علو يبلغ أربعمائة متر، هوت فوق جبل، بينما 2021 في نهاية شهر مايو للسائحين

كان الطفل اليهودي اإليطالي، إيتان بيران يستقلها مع أسرته، كان عدد ضحايا الحادثة 
ُأربع عشرة ضحية، من بين الضحايا والدة الطفل ووالدُه وأخوه وجدته، لم ينج سوى  ُ ُ

ُأصيب بجروح بالغة شفي بعدها، تولت عمته اليهودية الطفل، إيتان بيران، بعد أن  ُ ُ
ُاإليطالية رعايته وتربيته، يبلغ السادسة من العمر، حصلت عمته على حق الحضانة من  ْ َ

  .القضاء اإليطالي
 

ُاعتاد جده ألمه، شموئيل الضابط السابق في جهاز الموساد أن يزوره ثم يعيده لحضانة  ُّ
  !ُأن يشتري له األلعاب، ثم يعيده إلى عمتهُّعمته، ادعى الجد أنه ينوي 

 
َّبدأت قصة الطفل عندما استخرج له جده، جواز سفر إسرائيليا من السفارة سرا، ثم  ِ ٍ ُ
اختطفه بطائرة خاصة من مطار، لوغانو، إلى مطار، بن غريون، تكلفة ساعة الطيران 

، مما دفع وزير تقدمت األم الحاضنة بشكوى للقضاء ! جنيه إسترليني2300الواحدة 
الخارجية اإليطالي، بعد حكم قضائي إيطالي إلى أن يطالب وزير الخارجية اإلسرائيلي 

  .بإعادة الطفل إلى حاضنته في إيطاليا
 

ِشرح الخاطفون أسباب االختطاف أرجعوا سبب االختطاف إلى أن والدي الطفل  َّ
 عمة الطفل، حاضنته لم تقدم له ِالمقتولْين في الحادثة كانا ينويان العيش في إسرائيل، وأن

الرعاية المطلوبة، وأنها سجلته في مدرسة إيطالية كاثوليكية مسيحية حكومية، كما أن 
الطفل المخطوف ال يرغب في العودة إلى حضانة عمته، وأن الطفل يخضع للفحص في 

  !مستشفى، تل هاشومير
 

ْلم يسدل الستار على القصة بعد، ألن بعض الصحف حلت ا َّ ُ للغز، ونشرت سبب ُ
ْاالختطاف عندما أشارت إلى أن هذا الطفل جوهرة مالية مستقبلية ثمينة إلسرائيل، وأن 
ُما أنفق عليه في رحلة الطائرة الخاصة ال يساوي شيئا بالقياس إلى ثروته المستقبلية،  ُ

عندما يبلغ سن الرشد، فهو الوريث الوحيد لمجموع عائلته القتلى في حادث تحطم عربة 
  !ُّالكيبل، وأنه سيتقاضى من شركة التأمين اإليطالية ماليين، ستصب في خزانة إسرائيل

 
ُلم تنته قصص  -11ْحتى بعد أن أصدرت المحكمة اإلسرائيلية، يوم ) دولة االختطاف(ِ

ْم حكما بإعادة المخطوف إلى حاضنته القانونية في إيطاليا، بل إنها أثارت 11-2021
بتواطؤ وخطط مدروسة، ليس لإلرهابيين ) الديموقراطية (قصص االختطاف في الدولة

   !ُواألعداء، كما اعتادت أن تعلن، بل أيضا ألصحاب الثروات المستقبلية
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 "ويخوض غمارها ثائر.. الثورة يفجرها مغامر ..
، عبارة قالها الثائر األرجنتيني "ويجني ثمارها جبان

ارنستو تشي جيفارا وأحد أهم قادة الثورة الكوبية التي 
.. المنسيون"تكللت باالنتصار، وحين قرأت كتاب 

تذكرت هذه العبارات، فالثورة الفلسطينية " والت وآالمبط
 م ضمت في 1965التي انطلقت في اليوم األول من عام 

صفوفها الشعب الفلسطيني بجميع شرائحه اإلجتماعية 
والطبقية للمطالبة بالحقوق الوطنية المهدورة واألرض 
المسلوبة، وكان شعارها تحرير فلسطين من نهرها 

ألرض واإلنسان، والثورة حتى لبحرها، وتحرير ا
النصر، وكبرت وثبتت أقدامها بعد هزيمة األنظمة 

م، فثار الشعب 1967العربية اثر هزيمة حزيران 
الفلسطيني بمؤازرة ومشاركة من الشعوب العربية وغير 
العربية، فتتالت قوافل الشهداء والجرحى والمعاقين 
واألسرى، وخاض غمار الثورة المقاتلون الشجعان 
ودافعوا عن الثورة في كل مكان تعرضت فيه لمحاوالت 
اإلجهاظ والتدمير، حتى ال يأخذ أحد دورها الريادي، غير 
مبالين بالموت وال األسر وكما قال فيدل كاستروا قائد 

  ..الثورة ليست سريرا مفروشا بالورود: "الثورة الكوبية
  

حتى "  الثورة صراع حتى الموت بين الماضي والمستقبل
ول إلى اتفاقية اوسلو وما تالها من اتفاقيات وما الوص

نشاهده اآلن على أرض الواقع، وإن كنت اؤمن أن روح 
الثورة لن تتوقف وستتجدد دوما حتى الحرية للوطن، 
فيمكن أن يتربع األنذال على العروش ولكن حتمية الحق 
ستشطبهم وتلقيهم في مزبلة التاريخ، فكان هذا الكتاب 

ولئك الشجعان الذين خاضوا الثورة الذي يبحث عن ا
  .وكانوا الفدائيون الحقيقيون وما آلت اليه أوضاعهم

 
إبداع آخر للمناضل والكاتب " بطوالت وآالم.. المنسيون"
والذي يعرفه الجميع بأبو العالء منصور، " دمحم يوسف"

من إصدارات درا الرعاة في رام هللا ودار الجسور في 
القطع الكبير، ولوحة غالف  صفحة من 296َّعمان، في 

معبرة عن المحتوى من تصميم رامي قبج، حيث كان 
الغالف األول يصور شخصين يسيران في طريق 
مرصوف بالحجارة وظهورهم باتجاه الرائي للصفحة 
باللون األسود داللة على انهم منسيون وغير معروفين، 
مع خمس صور ألشخاص ممن يتحدث عنهم الكتاب في 

بيرة، بينما اللوحة الخلفية للغالف اقتصرت مساحاته الك
على مقطع من كلمات المبدع عبد الفتاح القلقيلي وثماني 
صور من المنسيين، قدم التصدير للكتاب الكاتب 
واألكاديمي دمحم نعيم عرفات بسالسة وجمال تاله كلمة 
شكر من الكاتب لألسرى المحررين الذين أفاضوا عليه 

 ولكل من كان له دور بالكتاب بذكرياتهم فكان الكتاب،
بشكل أو آخر، تاله تعريف بالكتاب من الكاتب وبعض 

هذا الكتاب رحلة في الذاكرة والوجدان، : "مما قاله
، "ومضات سريعة وقصص مبعثرة عن البطولة والوجع

لينهي التعريف باعتذار عن األلم الذي يمكن أن يسببه 
لعالء الكتاب لمن يقرأه، بتهذيب معروف عن أبو ا

منصور الذي رافقته والشهيد خالد الديك والمرحوم كمال 
وهارون غنيم عتمة المعتقالت في " أبو رامي"ياسين 

أواسط السبعينات من القرن الماضي لعدة سنوات وبقيت 
الصداقة تربطنا حتى اآلن، وفي بداية الكتاب وتحت 
عنوان من خزائن القراءة كتب بعض من مشاعر 

في أنحاء العالم، وتالها تحت بند وتجارب لمعتقلين 
الشروق أشعار وعبارات عن السجون والمعاناة، ليليه 

وفيه نماذج مثل ريجيس دوبريه " مرافعات"عنوان 
وفليتسيا النغر وراشيل كوري ووالدة البريطاني 

  .هورندل، لينتقل بعد ذلك للكتاب
 

  األحالم ال"منذ النص األول في الكتاب والذي حمل إسم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كنت اشعر بحجم األلم الذي يعتمل في روح " أبدا تموت 
الكاتب أبو العالء وهو يتحدث عن اولئك الذين خاضوا 
غمار الثورة في أوجها ولكنه ال يستطيع مساعدتهم، 
ومنهم من فقد البصر او الذراع أو الساق، ومنهم من 
جربوا األسر سنوات طويلة، ولكنهم جميعا اآلن على 

نى من الحقوق، وجميعهم تحت بند الهامش بدون الحد االد
متضرر في سجالت مؤسسة الشهداء واألسرى برواتب 
ضئيلة ال تقيهم العوز، الذي دفع غالبتهم للعمل بأعمال 
مختلفة لدرء الجوع، ويعيشون على مساعدات عينية 
محدودة، وسادني األلم فكثير من االسماء التي وردت 

كان يستخدم " متضرر"عرفتها والتقيتها، وهذا التصنيف 
لألسرى والمعتقلين، وبقيت هذه الرواتب بتعديالت 
محدودة ال تواجه الظروف المعيشية والتضخم االقتصادي 

وتردي القيمة الشرائية، وقد استعرض الكاتب وبأسلوب 
روائي جميل اسماء وتجارب مناضلين ومناضالت، ولكن 
ا الجميع وبغض النظر عن المعاناة والتقصير بهم لم يندمو

على ما قاموا به، ولم تتزعزع أرواحهم وإيمانهم 
  .بالنضال

 
تحدث أبو " من ارشيف الذكريات"في النص التالي 

العالء عن تجربته النضالية وبكل تواضع بدأ الفصل 
خاطبت نفسي وأنا أتهيأ لكتابة هذا الكتاب، من : "بالحديث

، وطرح في هذا الفصل "أنا حتى أكتب كتابا عن السجن؟
ة من التساؤالت اإلنسانية حول معاناة األسرى، مجموع

فاألسير انسان من لحم ودم ومشاعر وأحاسيس، وليس 
من أي مخزون : "من فوالذ، وينهي تساؤالته بالسؤال

طاقة ينهل األسير فينتصر على أالمه وغرائزه، كيف له 
، مستعرضا العديد من "أن ينحي احتياجاته الفطرية

مدوا ومنهم ما زالوا األسماء ألسرى وأسيرات ص
صامدين، والبعض ممن اصيبوا بأزمات نفسية ومن 
أصيبوا بالجنون، ويواصل الحديث عن معاناة أسرى 
قضوا سنوات طويلة في المعتقالت بعد خروجهم من 

، وفي الفصل "يتألمون بصمت: "األسر معنونا الحديث
ينتقل إلى الحديث عن عائالت " في سماء الحلم"التالي 

واألسرى الذين زارهم في العديد من البلدات األسرى 
فينقل لنا معاناة " شاليط"ممن تحرروا فيما سمي صفقة 

األهالي في فترات اعتقال األبناء واألزواج واآلباء، 
ومعاناة أسرى خرجوا وأسرى لم يجدوا من يدعم دراسة 
ابنائهم، فمعظم األسرى من فقراء الشعب وليسوا من أبناء 

اسموا المناصب والوظائف العليا، الذوات الذي تق
والرواتب التي يستلمونها من مؤسسة رعاية أسر الشهداء 

  .والجرحى ال تزيد عن الفتات
 

" مئة كرسي متحرك: "في نص مؤلم جدا وتحت عنوان
روى حكايات العديد ممن تعمد االحتالل اطالق النار 
عليهم لتمزيق اطرافهم واصابة بعضهم بالشلل النصفي 

طلبة عائدون من المدارس واطفال اعتقلهم ومنهم 
االحتالل وخرجوا معاقين الحركة بتهمة القاء الحجارة 
على االحتالل، ومعاناة األهل مع االحتالل ومع ظروف 
ابنائهم الذين أصبحوا مقعدين، وفي النص الذي يليه 

تحدث عن االسيرات وعن " العرسة الفئران"وأسماه 
اتي التقاهن في بيت أمهات وأخوات االسيرات اللو

المحررة عهد التميمي، واستمع لقصص االسيرات 
واحالمهن وتضامنهن مع بعضهن في مواجهة االحتالل 

" الجليلية"ورفع المعنويات، بينما سرد في نص اسماه 
حكايات المناضلة زكية شموط وزوجها والتي أسرت وتم 
توزيع أطفالها على المالجئ واألديرة، وكانت اول امرأة 
تلد في السجن وبعد عامين نزعت طفلتها منها هذه 
الجليلية ابنة قرية سولم والتي افرج عنها وزوجها وابعدا 

  .الى الخارج وتوفيت بالجزائر
 

في النصوص التالية روى أبو العالء حكايات عديدة 
ألسيرات قاتلن بشراسة وأسرن وواجهن عدم االهتمام 

ة وايرينا حين الخروج من األسر ومنهن تيريز هلس
األوكرانية األصل وزهرة قرعوش التي روت حكايات 
الصمود واألسيرات اللواتي كن معها واألشبال، ونورس 
التي قضت اربعة عشر عاما في سجن عربي، وتالها 
حكاية األسيرة منى قعدان التي تصلح أن تكون روايتها 
وحديثها عن حبها وزواجها خلف القضبان ورعايتها 

رات القاصرات رواية رائعة، وفايزة لالسيرات الزه
عاصي التي مثلت الجنون عامين، والمناضلة فريال 
سمعان حنا سالم والتي تشوهت وفقدت عينها بانفجار 
عبوة ناسفة كانت تعدها وخليتها، وحين خرجت بعملية 

: تبادل اسرى وتمكنت من السفر للعالج في فرنسا قالت
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لي جهة رسمية حز في نفسي أنه لم تشارك في استقبا"
وإنني عولجت بتبرعات _ السفارة مثال-فلسطينية رسمية

، وكذلك المناضلة "انسانية كمسيحية فقيرة وليس مناضلة
عبير عودة والتي كانت ضحية المجتمع مع اخواتها 
واخوتها قبل األسر، وضحية للمجتمع بعد نيلها الحرية 
والتي روت أسماء عشرات المناضالت اللواتي عرفتهن 

في داخلي كم ألم هائل من كل شيء، : "ي األسر، وتقولف
من االحتالل ومن السلطة والفصائل والمجتمع، كل ذلك 

، وأسيرة "على حساب الوطن وآهات المناضلين وذويهم
سابقة تشتكي من ظلم المجتمع رفضت ان يذكر اسمها 

ما زلت عالقة في شباك الظلم، : "بالكتاب فهي كما قالت
 وحكاية أحالم ونزار التميمي والحب من ،"لم أتحرر بعد

خلف القضبان وخالل األسر، حتى تكلل الحب بالحرية 
والزواج رغم االبعاد عن الوطن ورغم اختالف اإلنتماء 
الفصائلي، وحكايتهما أصلح ما تكون لمسلسل أو فيلم، 
وذكرتني أنني أيضا عقدت قراني بالوكالة من خلف 

لسجن ورأيت زوجتي القضبان وبعد عامين خرجت من ا
ألول مرة يوم أحد وتزوجنا الجمعة، وتحدث الكاتب عن 

وداد .تجربة االسيرة مريم ترابين وحكاية األسيرة د
  .البرغوثي وزوجها عبد الكريم وابنائهما

 
في النصوص التالية يتحدث ابو العالء عن العديد من 

سرد " القفص: "األسرى الرجال، في نص طويل عنونه
 عدد كبير من األسرى الذين التقاهم بعد فيه حكايات

خروجهم من األسر كما رووها، حيث زار البعض في 
بيوتهم والبعض التقاهم في مناسبات مختلفة، ليعود في 

للحديث عن األسيرات، وفي نص " مالئكة العظمة"نص 
تحدث عن كبار السن من المناضلين القدامى " الرواد"

لون قضوا سنوات وقد بلغوا الشيخوخة، ومنهم مناض
طويلة من اعمارهم في سجون عربية، وغالبيتهم ممن 
تعرضوا لإلعتقال سنوات طويلة في خمسينيات وستينيات 
القرن الماضي لعضويتهم باألحزاب المختلفة قبل هزيمة 

م، ومناضلون قضوا معظم عمرهم في 1967حزيران 
سجون االحتالل وتحدثوا عن تجربتهم وعن السجون 

 التي كانت تحصل فيها بين أطراف متعددة، واالشكاالت
لعبت فيها الفصائلية دورا كبيرا اضافة لإلرتدادات 
الفكرية التي كان لها دور كبير في االنشقاقات وفشل 
بعض اإلضرابات وإضعاف دور الحركة األسيرة، 
ومعظم من تحدث اليهم الكاتب كانوا يلقون اللوم على 

ت اوسلو لتجاوزهم المفاوض الفلسطيني أثناء مفاوضا
قضية األسرى واإلفراج عنهم، ويسجلون مواقف على 

  .السلطة واألجهزة األمنية أيضا
 

تحدث عن " النضج"في النصوص االخيرة من الكتاب 
م موردا تجارب مهمة 1985 و1975مرحلة ما بين 

لألسرى ومنها ما تصلح أن تكون دروسا للمناضلين كي 
رى لالشكاالت التي يستفيدوا منها، وأشار بعض االس

حصلت مع انشقاق فتح في الخارج، وعن ظاهرة 
التعصب الديني التي حصلت بالسجون، وعن المشبوهين 
بالعمالة إلدارات السجون، وعن معاناة لألسرى بداخل 
السجن وخارجه ليكمل لمرحلة جديدة تحت عنوان 

م، فهذه 1993 الى 1985من " جنراالت الحجارة"
 من األسرى بمستويات علم مختلفة اضافت اعدادا كبيرة

شكلت قفزة نوعية على واقع السجون واألسرى السابقين، 
يتحدث عن الفتية " مصنع المقاومة"وفي النص األخير 

واألطفال الذي يأسرون ويزج بهم بالسجون لكسر 
شوكتهم فيخرج غالبيتهم أبطال ومقاومون بوعي، لينهي 

د موجهة له، يليها الكتاب برسالة من األسير أبو علي حام
قالوا بالكتاب، وهي : آخر ما ورد بالكتاب تحت عنوان

شهادات لبعض من قرأوا الكتاب من المناضلين 
واألسرى، ولعل ابلغها ما قاله األسير المحرر دمحم 

الكتاب يصف لنا في كثير من مقاطعه فرح : "البيروني
لكنه في كثير من الحاالت ولألسف الشديد .. البدايات

لنا إلى قسوة النهايات، ليست النهايات المرتبطة بألم يوص
  .القيد، بل قسوة المصير بعد الحرية

 
واسجل هنا مرة أخرى كل تقدير لهذا الجهد الذي استمر 
سنوات، لم يكل فيه الكاتب عن التجوال بين قرى ومدن 
وبلدات الوطن وخارج الوطن للقاء االسرى المحررين 

ت ليستمع من األسرى وأهاليهم، وحضور المناسبا
حكاياتهم ومعاناتهم وتجربتهم النضالية، وأسجل تقدير 

صاحب دار الرعاة " ابو ابراهيم"للصديق نيقوال ابراهيم 
والجسور على تبنيه هذا العمل وإصدراه، والكتاب والذي 
صنف تحت تصنيف السيرة الذاتية، كان يمكن لو لم 

ة توثيقية روي أن يكون رواييهدف الكاتب للتوثيق الم
ملحمية، ومع هذا فقد تمت صياغته بأسلوب أدبي جميل 
أقرب للسرد الروائي، وإن كان سيلحظ القارئ بعضا من 
التكرار، لكن هذا ناتج عن أحاديث أسرى عشوا التجربة 
بنفس الفترات، والكتاب لم يخل من بعض األخطاء 
الطباعية لكنها قليلة نسبة لحجم الكتاب الضخم، لكنه فعال 

  .كتاب يثير األلم كما اشار الكاتب في المقدمة
 

الكاتب لجأ اليراد فقرات عديدة من كتب قرأها تتحدث 
عن السجون والمعتقالت وتجربتها، فأضاف الهم 
االنساني العام للهم الوطني الخاص، والتقى مناضلين 
عرب من خارج فلسطين فأضاف البعد القومي الذي بدأنا 

تخدام العناوين لكل نص أو فصل، نفتقده، وكان موفقا باس
فكانت هذه العناوين تحمل دالالت عما سيقرأ بعده، وفي 
نفس الوقت ابتعد عن الفصائلية المقيتة فلم يحصر الكتاب 
بأبناء حركة فتح وهو ابنها، فالنضال ليس ملكا لفصيل 

  .معين
 

وحقيقة أنهيت الكتاب ولجمني الصمت على كل ما قرأته 
لتجربة في سبعينات وثمانينات وخاصة انني عشت ا

القرن الماضي في المعتقالت لعدة سنوات وبعض 
التجارب البسيطة في اجتياح االحتالل مدينة رام هللا عام 

م، ويبقى السؤال من سيقرأ الكتاب غير االسرى 2002
ومن عانوا ظلمات السجون ومرارة األسر، وهل سيقرأ 

 سيفكروا ولو الكتاب أصحاب القرار اآلن؟ وهل لو قرأوه
للحظة لرفع الظلم الذي وقع على اولئك المنسيين، أم 
سيبقى جهد الكاتب الوفي لألسرى والمناضلين محاولة 

   للدق على جدران الخزان لعل أحد يسمع؟
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 عالقات الندرة بين اإلنسان واألشياء والممتلكات تخلق عالقات جديدة بين البشر .
 تعمل على تحويل المجتمع الى حولت أحزاب السلطة الدولة الى دولة فاشلة، وهي

ّكيف ذلك؟ يعني اإلفقار المتعمد خلق عالقة جديدة بين المرء واألشياء، . مجتمع فاشل
  .أساسها الندرة

  
كان أغلب اللبنانيين .  تشرين لم تكن العالقة بين المرء واألشياء ذات أولوية17 قبل 

. خار أمر مؤكد وعادييعتبرون أن تحصيل وسائل العيش بما يتوفر لهم من مدخول وإد
مع تزايد الفقر، تبدلت العالقة مع األشياء، بما فيها القليل من . هذه العالقة تبدلت

فأصبحت عالقة قائمة على . اإليداعات في المصاريف، وما ينفقه الناس على معيشتهم
عالقة . الحصول على األشياء لالستهالك صار أولوية أولى بعد أن كان غير ذلك. الندرة

لم تعد العالقة االجتماعية . ندرة مع األشياء انعكست على العالقة بين كل فرد وجارهال
صارت العالقات تنافسية تدخل في باب النزاع وما يشبه الحرب األهلية . كما كانت

تراجعت عالقات . تفككت، أو تكاد، أواصر المجتمع. كل فرد عدو كل فرد. الباردة
يسير المجتمع . ت األولية العائلية والعشائرية والطائفيةالصداقة والتعاون، وحتى العالقا

الوضع الحالي هو غير . الصورة التي ترسمها الشاشات هي عن البلد سابقا. الى التفكك
ّيتحول الى حرب أهلية بين الكل . هو وضع نزاع، بمعنى صراع على الوجود. ذلك

س اختالف وجهات النظر لي. ليس صراع اآلراء. ُوالكل، وال يستبعد استخدام العنف
كل من في جواره . كل واحد صار يفتش عن كسرات الخبز وحده. وإمكانية الحوار بينها

صار الناس أعداء؛ كل واحد عدو . ًعالقات الندرة خلقت نزاعا ماديا بين الناس. أعداؤه
ما تبقى من تعاون أولي بين . مضطرون لتناتش األشياء بندرتها. لكل شخص آخر

صادرت السلطة بمصارفها إيداعات . والعشائر يتالشى أمام عالقات النزاعالعائالت 
ًتصاعد التضخم أضعافا). والكبيرة(الناس الصغيرة  حتى بات الجوع . تفاقم الغالء. ّ

ًكاد الجوع أن يكون كفرا كما قال اإلمام . الجوع أبو الكفار. الخطر األكبر على الناس
 .يزعزع قواعد المجتمع. دمر العالقات األوليةالجوع يهدد أواصر المجتمع وي. علي

 
ال يدرك أهل السلطة أن تدميرهم للدولة، وتحويلها الى دولة فاشلة، سيكون له أثار مدمرة 
على المجتمع؛ أو كانوا وما يزالون يدركون ذلك ويحافظون على سير إفشال الدولة 

 في إطار ديني، وبقية لعلهم يريدون انزواء بعض المجتمع. ًتمهيدا إلفشال المجتمع
يعلم أكباش . حديث الطوائف اآلن بلغ أبشع صوره. المجتمع في غير إطار ال يأبهون له

الطوائف أن هذه تتفكك، فيتظاهرون أنهم يعملون من أجل االنتخابات ويرفعون 
كل طوائفهم . الطائفي” شد العصب“األصوات والشعارات الطائفية لتحقيق ما يسمى 

. ًخذا باالعتبار أن االنتخابات ستحصل بسبب الضغوط الدولية الخارجيةتجتمع حولهم، أ
قانون االنتخابات . وإذا حدثت االنتخابات، فهي ستكون على أنقاض مجتمع مفككك

ًالمعمول به حاليا هو أفضل وسيلة للتعمية، كي ال يعرف المقترع من ينتخب، بدل من أن 
الناخب . د أو مجموعة أفراد يقترعون لهمًيكون القانون مبسطا كي يعرف الناس أي فر

ًاآلن يقترع أصواتا تفضيلية ولوائح ال يعرف منها آلية االنتخاب ويستحيل أن يعرف ماذا 
أسلوب التعمية مع اإلفقار هما السالحان بأيدي . إمعان في التفكيك. ينتخب من حواصل

يقترع . ، ال ما يريده الناسالطبقة السياسية كي تاتي بالنتائج االنتخابية التي تريدها هي
 .وهذه تختار النتائج. الناس فتذهب الصناديق الى العد لدى الطبقة السياسية

 
هناك وهم كبير بأن االنتخابات تؤدي الى تغيير السلطة والمجتمع لذلك يكثر الحديث منذ 

وهذه لن تجري قبل . 2022اليوم عن االنتخابات التي يؤمل أن تجري قبل أواسط عام 
ليس متوقعا أن تكون السلطة غير . من الفوز باألكثرية) أحزاب السلطة(ن تتأكد السلطة أ

 .وهي تعلم أن مزاج الجمهور في غير صالحها. لن تدفن نفسها بنفسها. ذلك
 

عملت السلطة خالل األعوام الماضية على تفكيك المجتمع، وتريد أن ال يكون هذا 
ُالموضوع مطروحا كأساس تبنى عليه اآل يريدون انتخابات . راء في االنتخابات المقبلةً

ليس همهم إنهاء . تؤدي الى نتائج تكون استمرارية لما انقضى، ال قطيعة مع الماضي
بلغ بهم الغرور أن اعتقدوا . وجودهم في السلطة) ًجعله أبديا(عذابات المجتمع بقدر تأبيد 

نسوا أن . سهم مكان اآللهةوضعوا أنف. أن وجودهم في السلطة ضرورة، والضرورة أبدية
ّاآللهة، وهي كانت تتدخل في شؤون البشرية، قد أزيلت وأن الذي حل مكانها إله واحد 

حتى أنه ترك لهم حرية أن يؤمنوا أو ال . ّيتهمه البعض أنه ال يتدخل في شؤون عباده
 .ومن شاء منكم فليؤمن. يؤمنوا

 
 لكن الطبقة السياسية فعلت كل ما .الدولة موجودة كسلطة، وهي رجاء في وعي المجتمع

يتفكك المجتمع عندما ال . بوسعها كي ال تبقى الدولة مرجعية المجتمع واإلطار الناظم له
وقد كان . ًكان غوار الطوشة محقا. ”حارة كل مين ايدو إلو“. تكون الدولة مرجعية له

ريخيا كان تا. ”انتو مش بلد، انتو قرطة زعران“: ًزياد الرحباني محقا حين قال 
كانت الطبقة السياسية الحاكمة . هم في قمته اآلن. الزعران في أدنى السلم االجتماعي

ًدائما، اآلن وعبر التاريخ، قرطة زعران، لكنها اآلن فقدت الحياء وتسعى ألن يفقد 
 .المجتمع ملكة التهذيب
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التواطؤ . شعبقصة الكهرباء في لبنان دليل على مؤامرة ما ضد الكهرباء وبالتالي ضد ال
 بنت السلطة معملي إنتاج في 1998-1997في عامي . حصل بين أطراف السلطة

الذين يعرفون لبنان . الزهراني ودير عمار، ثم في مختلف أنحاء لبنان محطات أصغر
في الحقبة األخيرة من أيام لحود . وطبقته السياسية توقعوا في حينه أن الكهرباء لن تدوم

اإلنتاج، ومعارضة غير محقة في بعض المناطق الستكمال حدثت االنقطاعات في 
بدأت مع هذه اإلجراءات . ثم خصخصة شبكة النقل المنخفض الفولتاج والجباية. الشبكة

فكأن الدولة وعلى رأسها الطبقة السياسية تقول فلتكن الخصخصة، . خربطة الشبكة
ي أحياء المدن والقرى، بدأت مولدات األحياء تظهر ف. وأمور الكهرباء ليست من شأننا

أحد فريقي . ًكان حال سهال للكهرباء وما زال. وال ندري كيف تم التشريع لها، هذا إذا تم
الفريق اآلخر كان .  سنة18ًالسلطة في لبنان سيطر على القطاع وزيرا بعد وزير لمدة 

  سنة من20 أو 15كان المفروض توسعة معامل اإلنتاج بعد . ّيتفرج ويوافق بسكوته
ّوالتوسعة ال تتطلب أكثر من تركيب مولد إضافي مع مستلزماته في كل معمل، . بنائها

ّألن معملي دير عمار والزهراني أخذ فيهما باالعتبار عند البناء األول تهيئة المجال 
يقال أن . ليس أوضح من تواطؤ السلطة بأحزابها ضد الكهرباء. لم يحدث ذلك. للتوسعة

في نفس الوقت بنيت سدود .  التوسعة، فرفض أهل الحكم ذلكعدة وفود أوروبية عرضت
ُال لزوم لها، ومنعت سدود مخطط لها منذ الستينات يعتمد المجتمع اآلن على مولدات . ُ

نظام لبنان طائفي، لكننا ال نعلم أن كانت . الحياء، كما يعتمد على كميونات المياه
طائفية، أو تسعى لكي تكون عندها هوية االلكترونات الكهربائية أو قطرات المياه تأبه لل

 .قس على ذلك المرافق األخرى. طائفية
 

ّعندما تتخلى الدولة عن إدارة المجتمع تتحول الى سلطة؛ مجرد سلطة تكون فيها 
إن المشكلة . وهذا ما يحدث. مؤسسات الدولة األمنية والقضائية والسياسية مشتتة مدمرة

المشكلة هي أن السلطة وأحزابها تدمر مؤسسات . هي موجودة. ليست عدم وجود الدولة
ُليس في األمر مجرد إهمال، وال يستبعد ذلك، . ّالدولة؛ وذلك عن سابق تصور وتصميم

  . اإلهمال نتيجة ال سبب. لكن الفعل العمد هو األساس، وهو ما أدى الى اإلهمال
  

أن ال تهمل، وأن ألن من واجبات الدولة . وعلى كل حال اإلهمال جريمة أكبر من العمد
تدير مؤسساتها وتحافظ عليها، لكن اإلصرار على ضرب هيبة الدولة، وهي علة كل 

إن البغض . العلل، هو الذي كان مفتعال، وكان يحصل يوميا عن سابق إصرار وتصميم
الذي كانت تكنه أحزاب السلطة لرفيق الحريري كان بسبب االعمار وليس بسبب تفوقه 

ًقدم نموذجا .  يشكله على الطوائف األخرى والبلدان المجاورةفي طائفته أو أي خطر
ًلم يكن مألوفا في أي بلد ) كرئيس سياسي ال كموظف أعلى إداريا(لرئاسة الوزراء 

حتى . ًعربي آخر؛ نموذجا في السياسة في لبنان وذي صدى في بقية البلدان العربية
ِ، أخذ في هذا السياق، مع الشك أنه شار1559القرار   .ك فيهُ

 
ًعندما تتوقف الدولة عن أن تكون إطارا ناظما للمجتمع، وعندما توضع شروط على 
وجودها، وعندما تنفرد الطوائف أو الجماعات المماثلة لها في القرار، وعندما تدير كل 
ّجماعة طائفية شؤونها، وتتملك حق الفيتو باسم الميثاقية، وعندما يتم التالعب بالقضاء 

ّنتائج تحقيقاته وأحكامه معروفة سلفا ومقررة سلفا، وعندما يشرع مجلس إال إذا كانت  ً ً
ًالنواس لقوانين يعرف سلفا أنها لن تطبق، وعندما تجري االنتخابات النيابية تحت وطأة 

ًوقد كان حريا أن (ُقانون ال يفهمه المقترع، وعندما يشار الى هذا االتفاق دون الدستور 
  ، ) اتفاق الطائف أدرج في الدستوريكون الحديث بالدستور ألن

  
وعندما تهمل مواد الدستور مثل مجلس الشيوخ والمساواة عن طريق الزواج المدني 
ُاالختياري، وعندما يقال أن األقوى انتخابيا في طائفته يجب أن يحق له التنصيب في  ً

ر كل المركز المخصص لهذه الطائفة، فكأن المركز العمومي ملك الطائفة، وعندما يتدب
حي أو قرية كهرباءه، وعندما تتدبر كل بناية التزود بمياه الشفة واالستعمال المنزلي، 

. وعندما تصادر المصارف أموال مودعيها، عندما يحصل كل ذلك وأكثر يتفكك المجتمع
. يصير كل شيء غير شرعي. تنفك عالقة المجتمع بالدولة، فتتفكك عرى المجتمع

انفكاك أواصر الدولة يؤدي الى . ى القانون والدستوريتحول المجتمع الى عصاة عل
. يتحولون الى أشياء غير مواطن. يبقى األفراد دون روابط. تفكيك المجتمع وتصفيته

تصبح العالقات بين المواطنين واهية كوضعية . تكتسب المواطنية بالدولة وفي إطارها
المجتمع الفاشل هو . ع بدون قواميصير المجتم. ًالليرة اللبنانية التي تنفجر قيمتها يوميا

تصادره السلطة كما . ال إرادة بل عجز عن المساهمة في أي قرار وطني. الذي ال قوام له
، فإن المجتمع ”أنكم تكونون كمن يولى عليكم”إذا كان صحيحا . صادرت أمواله وودائعه

رمى لصوص سرقتهم السلطة فيتناتشون الكسرات التي ت. ّيتحول الى مجموعة لصوص
  .إليهم

 
الندرة . العالقة بين اإلنسان واألشياء تقرر الى حد بعيد العالقة بين اإلنسان واإلنسان

المفروضة كعالقة بين اإلنسان واألشياء تنعكس عالقات ندرة األخالق في العالقات بين 
   ما تعمل السلطة على تحقيقه هو المجتمع الفاشل بهذا المعنى. البشر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  يحظى الكلب في الحياة البشرية بوجود مميز، إذ تمتد

بين البشر وبين الكالب كحيوانات أليفة منذ آالف العالقة 
ن، وهو ما خلدته آثار حضارات بشرية مختلفة، جعلت السني

من بعض الحيوانات األليفة أيقونة لها، ورفعت من درجة 
عبر  االهتمام بها إلى حد بعيد، ونال الكلب مناله في ذلك

مجموعة من الخصال التي روجت لطيب سمعة الكلب، 
والحقيقة شتان ما بين كلب وكلب، خاصة ما بين الكالب 

  .ها في عالمنا الثالث وبين الكالب في العالم الغربيالتي نقابل
 

  :عزيزي الكلب البلدي
 

ظهرت في مصر خالل السنوات القليلة الماضية موجة رواج لتجارة وتربية الكالب، 
والحقيقة أن األمر كلما تنظر إليه من زاوية ما، ستشعر بسخرية عجيبة وغريبة، ففي 

ًلما كنت أرى كلبا في الشارع كلما رق مصر وحيث عشت الكثير من سنوات عمري، ك ُ
ًلها في الحياة أنها خلقت كالبا، خاصة الكالب البلدي،  قلبي لحال هذه الكالب التي ال ذنب ُ

ُفالمسكين دوما مالحق بسوء النية، وباالتهامات المسعورة من حوله، مما يجعلني  ً
 استثناء يحرضوننا على أستغرب األمر حين أتذكر طفولتي البعيدة، كيف كان األهالي بال

ن محبتها لبعضها عالنية في تعذيب هؤالء المساكين، خاصة حين تعبر تلك الكالب ع
الشوارع أو يدفعها حظها البائس إلى أن تفقد سيطرتها على شهوتها الجنسية وتمارس 
ِّالجنس في جانب الطريق أو حتى وسطه، لتبدأ مالحقتها بكل وسيلة أمال في فك تلك 

كما يسمونها في العامية المصرية، وال أفهم السر في غضب األهالي " الحشكلة"
م ضد حيوان أبكم مارس حقه في الحياة وفي ممارسة الجنس مع بني جنسه، وتحريضه

فال سمح هللا لم يتجاوز الكلب الغتصاب امرأة في شارع أو خفها والتناوب عليها، إنما 
ّا، وكثيرا ما توقفت عند ذلك األمر وسر بكل براءة حسب طبيعته عبر عن محبته لكلبة م ً

ًب البلدي المسكين عوارا في تركيبتنا البشرية إذ هل يكشف هذا الكل! اإلصرار عليه؟
يمكنه بكل وضوح ومباشرة التعبير عن غرائزه وعن مشاعره في الشارع دون إكتراث 

 عن تلك باآلخرين من حوله؟ هل يكون الكلب البلدي المسكين أكثر شجاعة حين يعبر
عرون بتفوقه المحبة بعالنية ووضوح ومباشرة، ال يجرؤ عليها البشر من حوله، فيش

إذ كيف يمكن ألي كلب بلدي ببساطة أن يعبر عن ! عليهم، مما يدفعهم لالنتقام منه؟
  !ٍمشاعره وغرائزه في حدود بني جنسه دون اكتراث، ودون تعد على حقق الغير؟

 
ًن هناك كالبا تظنها أكثر رفاهية وحظا منك، كتلك مثال أعلم يا عزيزي الكلب البلدي أ ً ً

التي رأيتها حين عشت في واحدة من المدن التي يدعون أنها طبقية، وذات خصوصية، 
والحقيقة ربما شعورك هو انعكاس لشعور البشر حولك أيها الكلب البلدي المسكين، فحين 
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ا ستكتشف الخدعة الكبيرة التي طبقية في ظنهم، ورويدًا رويدًتدخل إلى تلك المدن ال
إياك أن تصدق أيها الكلب البلدي المسكين، فبعد فترة من . أقنعوك بها، وأنها مدن للصفوة

ًالحياة في تلك المدن ستكتشف أن سكناها من البشر وكالبهم الغالية ال تفرق كثيرا عن 
م ويشربون البشر، فهم يأكلون نفس الطعا حياتك ومن حولك من المساكين أمثالك من

نفس المشروبات، بل ستسمعهم يتجاذبون ويتفاوضون على سعر كيلو الطماطم في محل 
ًالخضروات، لكن لألمانة فللكالب في تلك المدن بعض التقدير، فمثال أن تكون كلبا في  ً

ة في باطنها، فأنت ال شك أكثر المستفيدين من تلك الدعاية البراقة الخادغ" مدينتي"
ًا خاصا من هذا الذي تعج به السوبر ماركت في إشارة إلى تميزها ًصحيح ستأكل طعام

عن السوبر ماركت في المناطق الفقيرة مناطق تسكنها أنت وأمثالك من الكالب البلدي 
المساكين، لكن صدقني في النهاية ربما تحظى أنت بحياة فوضوية وعشوائية فيها من 

ف في تلك المدن الطبقية التي يروجون يقي أكثر من طعم الحياة المزيطعم الحياة الحق
لها، فالكالب فيها على الدوام مربوطة بسالسل حيدية أو سيور جلدية، وقليل منها الطلق 
ًالحر، بينما أنت في غالب أيامك حرا تسيح في الشوارع كيفما تشاء، تتفادى ضربات 

ي الشارع أكثر البائسين الذين يشعرون بأنك فاألوالد الصغار ونهر البشر الكادحين و
حرية منهم، لذلك انظر إلى الوضع بنظارة أخرى غير نظارة الكالب الطبقية التي تسكن 
تلك المدن، فحالها يا عزيزي الكلب البلدي المسكين يبكي من زوايا أخرى، إذ تحولت 

  .عل أنتإلى كالب خانعة، ال تجرؤ على التعبير عن مشاعرها بحرية كما تف
 

  ):رلينب(الكالب في ألمانيا 
 

يلزمك أيها الكلب البلدي المسكين أن تتعرف على أحوال الكالب في ألمانيا لتدرك النعمة 
التي تعيش فيها، ففي بعض األحيان وعلى الرغم من الفوضى والعشوائية، إال أن تلك 
األمور تبقى حصانك الرابح في مواجهة الكالب التي تسكن في المدن الطبقية والتي 

وقررت العيش في تمثال المدن الطبقية وأوالد الزوات، ،  الفضيةرضيت هذه السالسل
وصدقوا الكذبة التي كذبها أصحابهم عليهم، فهم إذا ما خرجوا مثال نحو بلد كألمانيا التي 
ًتسن قانونا يختص بالكالب، ستدرك أن كالب مثل كالب مديني والرحاب 

ثار جدل في  2020عام والكومباوندات، كلها كالب بلدي مساكين بشكل ما، ففي 
المجتمع األلماني حول القانون الخاص بالكالب والذي يحتم على صاحب الكلب القيام 
ًبتريض خاص بالكلب ال يقل عن ساعة يوميا تريضا حقيقيا وليس مجرد تمشية حول  ًً
البيت والكتلة السكنيةة، بل ويحتم على أصحاب الكالب عدم تركها طوال اليوم لساعات 

يها من االكتئاب واألمراض النفسية، لذلك فأنت ككلب بلدي مسكين متى ًوفا علطويلة، خ
ًيمن هللا عليك بزيارة برلين في ألمانيا فاعلم أنك هنا فقط يمكن أن تكون محظوظا، فأنت 

ً يورو في العام لكونك كلبا يعيش 120مواطن كامل االهلية تدفع ضريبة سنوية قدرها 
وهي ضريبة مرتفعة عن مثيلتها في الواليات ، ي برلينفي معية أسرة ألمانية أو ف

ُالمتحدة مثال، األمر الذي يشير إلى قيمتك ككلب تعيش في برلين، ليس هذا فحسب، لكنك  ً
ستندهش حين تجد القانون يجرم تطويقك بطوق معدني أو جلدي وربطك بما ال يسمح لك 

رلين أفضل حاال بكل نا في بًبحرية الحركة، لذلك كن مطمئنا أنك ككلب بلدي مسكين ه
المقاييس من الكالب البلدي المساكين ومن الكالب المدجنة في المدن والكومباوندات 

  .الطبقية في مصر التي صارت رخوة وال تعرف حتى معنى النباح
 

صحيح إنك ستسمع شكايات بعض الكالب البلدي المسكينة التي شاء لها القدر أن تصل 
لها محاوالت لجلب مصمصة الشفايف وكسب التعاطف، ألنهن إلى برلين، لكن صدقني ك

ينسون أن للكالب باألساس حقوق في ألمانيا، ولكونهم مدهوشين من ذلك، ستجدهم 
الكالب األخرى تسير وتتريض وتتنزه في  وحدهم ينبحون ويعون ويبكون، بينما كل

ياة صعبة على سالم نفسي بالغ، وستسأل نفسك ككلب بلدي مسكين، إذا كانت هذه الح
الكالب البلدي المسكينة التي جاءت من عالمنا الثالث المتهالك، فلماذا ال يغادرونها أو 

ا تمنحه الحياة يعودون ادراجهم من حيث أتوا حيث الفوضى والعشوائية التي هي أعظم م
  .األمر عجيب وغريب يا عزيزي الكلب البلدي المسكين! هناك؟

 
  :نباح أخير

 
دي المسكين الذي يظن حتى اآلن آن العالم كله حسينية لللطم والندب، عزيزي الكلب البل

وأن أوضاع الكالب في العالم كله بائسة، دعني أصحح لك المعلومة بحياد مطلق، 
ورغبة حقيقية في أن تخفف عن نفسك هذا العبء الثقيل من المأزومية النفسية ودور 

 مسكين تعاني االضطهاد هنا في اء بإنك كلب بلديالضحية الذي قررت تبنيه واإلدع
العالم األول، وال أود لفت انتباهك إال العالم الذي جئت منه، يا عزيزي الكلب البلدي 
المسكين، تعلم أن تدرب نفسك على التمتع بأقصى درجة من قانون رعاية الكالب 

الكك، واخرج األلماني، واحرص على ساعات التريض خاصتك منفردًا أو في صحبة م
ًلعزلة التي تدعيها بدافع حاجز اللغة، فدقني الكالب كلها تنبح نباحا بأبجدية واحدة، من ا

ًوكلها لها نفس الغرائز الكالبية، فكن واثقا إنك حين تخرج حتما ستجد الكثير من الكالب  ً
ة وسبك التي تقابلك في الشوارع تفهم نباحك ولغتك، لكنها فقط لن تتفهم مظلوميتك الدائم

فيل الحياة في المدن الباردة قاسية القلب المتحجرة، ألنها على الدوام تالحظ ولعنك سلس
أنك تبكي على عالمك هناك الذي خرجت منه، هذا العالم الذي سيمنعك من مجرد التعبير 
عن حقك الحيواني األصيل ككلب في الشارع ان تعبر عن رغبتك ومحبتك لكلبة ما أو 

ب أقرانك دون ان ينهرك البشر حولك، درب ع مجموعة من الكالأن تعلب وتجري م
نفسك أيها الكلب البلدي المسكين على أن تستمتع بكل المزايا من كونك اآلن كلب يعيش 
في برلين، يمكنه ببساطة االستمتاع بجودة الحياة بتكلفة بسيطة، وأن يعبر عن رغباته 

  .بحرية مطلقة
 

اء مظلوميتك، أنصحك بالعودة ُعزيزي الكلب البلدي المسكين، ما دمت تصر على عو
إلى العالم الثالث المتخم بالحسينيات التي تسع الجميع لللطم والبكاء وأن تنسى أنها في 

  .النهاية مجرد حيوانات أليفة يربيها بعض البشر ألجل رغباتهم الشخصية
 

   دعزيزي الكلب البلدي؛ خالص تحياتي لك وعام جديد سعي
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  قبل الدخول في معترك تحليل عناصر قصور الفكر
ينه وتمظهراته، ال بد القومي على اختالف أشكاله وتالو

من االعتراف بالفضائل األساسية للنزعات القومية حينما 
ًكانت وتكون محركا ودافعا لمجتمعات ومجموعات  ً
بشرية في سعيها لالنعتاق من مستعمريها المباشرين أو 
وكالئهم في حركية جوهرها مقاومة هيمنة األقوياء على 

رزاقهم المستضعفين وإدامة التغول على حيواتهم وأ
وحقوقهم األساسية، كما كان الحال في صيرورة تكوين 
الكثير من حركات التحرر الوطني في عموم أرجاء 
األرضين، وتضحياتها الالمتناهية في محاوالت انطوت 
على الكثير من النوايا المخلصة للتخلص من أحابيل 
االستعمار االستيطاني المباشر أو غير المباشر بالوكالة، 

سباب ذاتية وموضوعية تاريخية وبنيوية لما والتي أل
تترجم في غالب األحايين إلى أي نموذج فعلي من 
االنعتاق والتحرر المنشود في تلك المجتمعات التي بزغ 

  .فيها زخم الفكر القومي واشتد عوده
  
وبعد تلك المقدمة التي ال بد منها يتحتم إعادة االعتبار  

ليل عناصر القصور للبوصلة المعرفية المنهجية في تح
والضعف التكويني والمنهجي في بنيان الفكر القومي، 
والتي قد يكون أسها هو اآللية التي نهض فيها الفكر 
ًالقومي ومفهوم القومية في أوربا أساسا في مرحلة 
نهوضها االقتصادي في خواتيم العصور الوسطى التي 
انتهت في القرن الخامس عشر الميالدي مشخصة بأفول 

دولة التي أسسها المهاجرون من بالد الشام وشمال ال
أفريقيا في األندلس، ونكوص تأثيرهم االقتصادي 
والسياسي، بالتوازي مع نهوض اقتصاديات الممالك 
األوروبية التي تمكنت من عزل دور الممالك واإلمارات 
في حوض البحر المتوسط، وخاصة تلك التي كانت 

اسي جارة العالمية األسخاضعة لحكم المماليك في خط الت
الذي كان يبدأ في شرق آسيا في الصين وشبه القارة 
ُالهندية، والذي كان ال بد له بأن يمر عبر ما عرف 
بطريق الحرير واألراضي والطرق البحرية في حوض 
المتوسط ليصل منها إلى أوروبا، وذلك بعد تمكن 
البرتغاليين في حملة فاسكو ديغاما من اكتشاف سبيل 

صول إلى شرق آسيا من أوروبا عبر االلتفاف حول للو
القارة األفريقية في منطقة رأس الرجاء الصالح؛ وهو 
التحول الذي أدى إلى صعود اقتصادي متسارع في القارة 
ًاألوربية ازداد شموال واتساعا مع اكتشاف األوربيين  ً
للقارتين األمريكيتين وبدئهما في عملية االستغالل 

وذلك الصعود . ي للبشر والموارد فيهماالوحشي والبربر
االقتصادي المتسارع ضمن حدود القارة األوروبية أفصح 
عن نفسه بتعاظم القدرات االقتصادية لبعض األمراء هنا 
وهناك على زيادة قدراتهم على حشد المحاربين من 
المجندين المرغمين بحكم إقامتهم في الفضاء الجغرافي 

 أو المرتزقة من عديد الفقراء لنفوذ ذلك الحاكم أو ذاك،
المهول الذي كان ال بد لهم من البحث عن أي عمل، حتى 
لو كان باالرتزاق كمحاربين مأجورين لدى من يستطيع 

  .تأمين قوت يومهم
  

ًوذلك الواقع استمر في تكريس وضوحه متكامال في 
سلسلة الحروب الوحشية البربرية التي خاضها األوربيون 

القرن الرابع عشر وحتى القرن العشرين، فيما بينهم منذ 
والتي كانت الحربان العالميتان األولى والثانية آخرهما، 
ِمرورا بسلسلة الحروب الدينية التي لم تنته بين  ً
البروتستانت ممثلين للبرجوازيات الصاعدة، وبين 
الكاثوليك الممثلين للطبقات اإلقطاعية الملكية المتواشجة 

ًيسة بنيويا ووظيفيا، والتي قد يكون العرى مع هيكل الكن ً
أبرزها من ناحية االمتداد الزمني حرب المئة عام بين 
المملكتين في فرنسا وإنجلترا في القرنين الرابع عشر 

  .والخامس عشر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتلك السلسلة التي لم تنقطع من الحروب البربرية 
ًالوحشية، كانت في جوهرها صراعا همجيا بين األغنياء  ً

 لتعظيم ثرواتهم وحيازاتهم، والتي كان نموذجها واألقوياء
العياني المشخص آنذاك يكمن في مساحة البقعة الجغرافية 
التي يهيمنون عليها، وخاصة األراضي الزراعية، ومن 
يعمل بها من الفالحين الذين لم يكن يشكل أي فرق في 
طبيعة حيواتهم البائسة أن يتحكم بمصائرهم وطبيعة 

  .لك الدوق أو األمير أو الملك أو ذاكمعاشهم اليومي ذ
  
و قد يستقيم القول بأن ذلك النموذج من الصراع بين  

ًاألقوياء بدماء وأجساد المستضعفين مثل تفلتا من كل 
عقال بنيوي مبتنى في عمق دارات بني البشر الدماغية 
التي تم اصطفاؤها وتنقيتها وتشذيبها في صيرورة 

ر، والتي كان أحد أهم االصطفاء الطبيعي لبني البش
ثوابتها الميل العفوي لالبتعاد عن أي صراعات جانبية ال 
تخدم الهدف البيولوجي األسمى للكائن البشري المتمثل 
في نقل مورثاته إلى ذريته، وحماية تلك الذرية من 
ًاالندثار جوعا أو تشريدا أو بسبب فقدان من يعيلها، وهو  ً

بدماء المفقرين مرغم على االنخراط في حروب تتم 
المستضعفين، وال يحصد ثمارها سوى األقوياء األغنياء؛ 

ًوهو التناقض الذي كان ال بد من حله تلفيقيا عبر 
اصطناع صدع يجرم العقيدة الدينية ألولئك األفرقاء 
اآلخرين المناجزين المصارعين على كعكة الثروة 
والسلطة، في نسق يضع المتحزبين في فريق المنتصر 

ز المحظيين عند ذلك المقدس الكامن في عليين، في حي
كمقدمة لغفران كل ذنوبهم وتصعدهم إلى الجنة الموعودة 
بعد أفولهم من حيواتهم الدنيا، وهو ما كان يتم استخدامه 
بأقصى قدراته التأثيرية المعنوية و اإليحائية لخدمة الفئات 
التي كانت تحصد ثمار االنتصار العياني المشخصة عبر 

ظيم ثروتها، وزيادة قدرتها على استدامة هيمنتها على تع
  .حيوات البشر الذين تتحكم بهم

  
وذلك النسق التلفيقي المستنبط كان المقدمة لذلك النموذج  

المهول من الصراع بحجة الدفاع عن المسيحية الحقة بين 
ًالكاثوليكيين والبروتستانتيين الذي استمر محركا لهمجية 

وروبيين لبعضهم حتى منتصف القرن وعدمية تقتيل األ
التاسع عشر، وإلى حد ما حتى اللحظة الراهنة بشكل غير 
ًمعلن جهارا نهارا فيما يحدث في بوتقة الصراع في  ً

  .إيرلندا الشمالية
  

وعقب تلك المرحلة التي ترافقت مع اشتداد عود 
الرأسمالية بشكلها االستعماري اإلمبريالي بشكل غير 

 طور جديد من صراع األقوياء مسبوق، كان هناك
األثرياء على حصتهم من كعكة السلطة والثروة بدماء 
الفقراء المقهورين وعلى حسابهم تمثل في فقدان القدرة 
التأثيرية لتلفيقات خطاب واجب الفقراء المقدس للتضحية 
ًبنفسهم في حروب األثرياء دفاعا عن الصورة الحقة 

 لبدء األثرياء من نفس ًللمسيحية الخالصة وكنيستها، نظرا
ًالفريق الديني المذهبي بالصراع فيما بينهم، ممثال ببدء 
الصراع بين المنتسبين إلى فريق الكاثوليك أو 
البروتستانت كما كان في االحتراب الدموي بين 
الهولنديين واإلنجليز المنتسبين إلى المذهب البروتستانتي 

 الهمجي على حصتهم في االستعمار الوحشي والبربري
لشعوب المستعمرات في أفريقيا وآسيا والتي بدأت حوالي 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر، واشتد سعارها  في 

وهي المرحلة التي تزامنت مع حقبة . القرن التاسع عشر
الثورة الفرنسية التي تمخض جبلها التحرري في جوهره 

ئمة عن مسخ فكري قوامه أن مبادئ الثورة الفرنسية القا
صالحة للتطبيق في » الحرية والعدالة والتآخي«على 

حدود القارة األوربية بشكل حصري، وال ضير في 
التغاضي عنها، والقيام بكل الموبقات التي يقوم بها أنداد 
الفرنسيين األثرياء األقوياء في القارة األوربية، وخاصة 
اإلنجليز، من استعمار وحشي بربري لشعوب 

ير موضع من عموم أرجاء األرضين المستعمرات في غ
خارج القارة األوربية؛ وهو ما كان مثاله األكثر وصفية 

ًممثال في » اإلمبريالي المستنير«الحالة التلفيقية لكينونة 
مفاعيل شخصية نابليون بونابرت االستعمارية، وخاصة 

وذلك الواقع الجديد كان ال بد . حملته الستعمار مصر
 التعامل معه بأدوات مستحدثة تترفع لألقوياء األثرياء من

ِعن الحرب المعرفة بأنها انتصار لذلك المذهب المسيحي  َ َّ َ ُ
على من يخالفه من هراطقة وزنديقين عبر استنباط فكرة 

مصطنعة ألولئك الذين » خلبية«القومية ممثلة في هوية 
تصادف خضوعهم لذلك الحاكم أو ذاك، ليصبح أولئك 

لذلك الحاكم كما لو أنهم المتشاركون في خضوعهم 
» رأسها وشيخها«موسعة يمثل الدفاع عنها وعن » قبيلة«

ًدفاعا عن حيوات كل الخاضعين لهيمنة وسلطة ذلك 
، في نسق تم تشذيبه ليصبح الموت في حروب »الرأس«

ًعبثية يخوضها الملك في فرنسا أو إنجلترا دفاعا عن 
حية كيان تلفيقي مصطنع اسمه إنجلترا أو فرنسا تض

ًسامية على مذبح الملكية وفكرة القومية الوليدة قيصريا 
، بتعام عامد متعمد عن »الوحشي الظالم«من رحمها 
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الحقيقة الثابتة بالتطابق شبه الكلي في مستوى بؤس حياة 
عدم عموم الفئات الشعبية على ضفتي القنال اإلنجليزي، و
حدث ارتباط عمق معاناتهم السرمدية باللغة التي كان يت

ًبها من كان يمتص عصارة عملهم و كدحهم ضرائبا 
ًباهظة سواء كان منطوق لسانه إنجليزيا أو فرنسيا وقد . ً

ًيكون المثال األكثر نصوعا على تلك الحقائق التاريخية 
هو انتساب العديد من ملوك إنجلترا إلى عوائل أصلها 
فرنسي، واعتبار اللغة الفرنسية اللغة الرسمية للطبقات 

حاكمة في إنجلترا حتى وقت متأخر من القرن الثامن ال
عشر، بالتوازي مع جالء مدلول المقولة التاريخية 
لتعريف ملك فرنسا لويس الرابع عشر للدولة الفرنسية 

أنا «بأنها مختزلة في شخصه وكينونته، وقوله الشهير 
   .»الدولة والدولة هي أنا

  
ة تقديم وذلك التغاير األخير في طبيعة وشكل وطريق

األسباب التلفيقية لتبرير هيمنة األقوياء األثرياء على 
المستضعفين في أوربا وجدت تمظهرها العياني 
ًالمشخص األكثر وضوحا في حركتين تاريخيتين 

األولى تمثلت في حركة توحيد اإلمارات . عمالقتين
والمدن اإليطالية في سلسلة من الحروب الدموية التي 

 والتي كانت 1861 وحتى العام 1848بدأت في العام 
ًتمظهرا سياسيا وعسكريا للتيار الفكري الذي كان العنوان  ً ً

والتي  «Risorgimento» العريض له باللغة اإليطالية
، والتي كان جسدها »البعث«تعني باللغة العربية 

ًاالجتماعي ممثال في عدد من الجمعيات السرية التي كان 
التي تم تأسيسها في » فتاةإيطاليا ال«على رأسها جمعية 

  .1831العام 
  

 -التي تلقفها حكام مملكة بيدمونت » البعث«وهي فكرة 
وهي مملكة تقع في  Piedmont- Sardinia ساردينيا

الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة اإليطالية، وقاموا 
ًبمنحها بعدا فكريا قوامه بأن  إحياء لعظمة «هو » البعث«ُ

، وهو ما يجب تحقيقه »رومانية السالفةاإلمبراطورية ال
بالقوة «بأي من الوسائل حتى لو كان ذلك عنوة و

وتوحيد اإلمارات » البعث«وهو . »العسكرية الصرفة
والممالك والمدن المستقلة اإليطالية الذي تكامل بضم 

ً معلنا تمام مهمة توحيد شبه 1871مدينة روما في العام 
ستحدثة ضمت كل األفرقاء الجزيرة اإليطالية في مملكة م

وأبناء العمومة والخؤولة وأهل الجوار الذين طالتهم يد 
التوحيد العسكري الطولى، وتصادف عيشهم في الحدود 
الجغرافية التي تمكنت تلك اليد من الوصول إليها، والذين 
لم تكن نسبة المتحدثين منهم باللغة اإليطالية المعروفة 

ًتقديرات، حيث أن كال في أحسن ال% 8ًحاليا تتجاوز 
منهم كان يقيم في إقليم أو منطقة أو إمارة تتحدث بلغتها 
الخاصة التي كانت إما لغة بأصول التينية أو جرمانية، 
وهم الذين تم إرغامهم سواء بالقوة أو الترهيب أو 
الترغيب لتبني لغة إقليم توسكاني لتصبح اللغة اإليطالية 

  ً.عب اإليطالي راهناالجامعة التي يتحدثها عموم الش
  

، »إحياء رسالة األمة الرومانية«و» البعث«وهي أفكار 
إرغام كل األفرقاء على وحدة اندماجية في أمة إيطالية «و

التي تم تلقفها من قبل الشعبوي بينيتو موسوليني، » واحدة
ًاشتراكيا ثوريا«الذي كان في شبابه  ً، وعضوا ناشطا في »ً ً

ًرا، ومن ثم محررا إلحدى الحزب االشتراكي في سويس
 قبل 1909أهم الصحف االشتراكية في النمسا حتى العام 

ًإبعاده منها إلى إيطاليا، ليصبح هناك أيضا محررا ألحد  ً
، 1914أهم الصحف االشتراكية في إيطاليا حتى العام 

ليعيد استدماج رؤيته االشتراكية المتمثلة في وجوب كون 
نتاج والناظم لكل أهداف المالك لكل وسائل اإل«الدولة 

فيما قد يستقيم النظر إليه بأن » وحركية ذلك اإلنتاج
، مع »الدولة هي الرأسمالي األوحد في المجتمع«

ًاآلنفة الذكر، لينتج منها نموذجا » البعث«مرتكزات نهج 
ًفكريا هجينا هو  التي كانت مرتكزاتها األساسية » الفاشية«ً

تفوق «، و» األمةعظمة تلك«، و»األمة الواحدة«هي 
  .»المنتسبين إليها على غيرهم من المجموعات البشرية

  
وذلك النسق الفكري السياسي والعسكري لمفهوم 

بالشكل الذي قام بصقله موسوليني في إيطاليا، » الفاشية«
الذي تلقفه الشعبوي » الحل السحري«كان بمثابة 

ً والخطيب المفوه أدولف هتلر في ألمانيا لينقل به حزبا
ًمغمورا اسمه الرسمي حزب العمال األلماني القومي 

 ًاالشتراكي والذي كان يعرف اختصارا بالحزب النازي
Nazi Party والذي كان عدد أعضائه ال يتجاوز عدد ،

أصابع اليدين، ليصبح قوة شعبية هائلة في ألمانيا تصعدت 
إلى هرم السلطة بانتخابات ديموقراطية، عبر استغاللها 

لحاذق والمتقن لمكامن النقمة الشعبية على حال الشعبوي ا
عموم المجتمعات األلمانية عقب خسارة ألمانيا للحرب 
ِالعالمية األولى، وإلزامها من قبل غرمائها األوربيين على 
ًقبول معاهدة فرساي الجائرة ماديا ومعنويا، وهي  ً
المعاهدة التي نظمت استسالم ألمانيا في نهاية الحرب 

» الفاشية«وفي الواقع وجدت األفكار . ألولىالعالمية ا
طريقها في المجتمع األلماني بإخراجاتها على طريقة 
الحزب النازي بسهولة نسبية إذ أن المجتمع األلماني نفسه 

من أجل إحياء » توحيد قومي بالقوة«كان وليد عملية 
والتي تكاملت في العام » عظمة الشعوب الجرمانية«

   Otto Von ن بسمارك على يد أوتو فو1871
Bismarck  مستشار والية بروسيا األلمانية األكثر قوة

عسكرية واقتصادية بين الواليات الجرمانية األخرى، 
وهو الذي أرغم مئات المدن واإلمارات والبلديات 

مع » وحدة اندماجية قسرية«الجرمانية المستقلة على 
لترغيب األلمانية سواء بالقوة أو ا Prussia والية بروسيا

أو الترهيب في استطالة سياسية واقتصادية وعسكرية 
 ًتنفيذية لما أسس له تنظيريا الفيلسوف األلماني فيخته

Fichte في كتابه خطابات إلى األمة األلمانية 
Addresses to the German Nation  في العام

 والذي كان في جوهره دعوة لتوحيد المجتمعات 1808
نية، والتي يوحدها ويجمعها بحسب الناطقة باللغة األلما
العادات والتقاليد «و» اللغة الواحدة«نهج فيخته الفكري 

  .»المشتركة
  

وتلك المقدمة السالفة حول الكيفية التي نهض بها الفكر 
القومي في أوربا وتعضت أطروحاته المعاصرة 
ضرورية وال بد منها ألجل تفهم جذور أطروحات الفكر 

من جمعية العربية الفتاة، والتي ال ًالقومي العربي بدءا 
زالت ألوان رايتها الموزعة بين األبيض واألسود 
واألحمر واألخضر تمثل العنصر التكويني ألعالم الكثير 
من المجتمعات العربية، وهي الجمعية التي انضم إليها 
عبد هللا بن الشريف حسين، ومهد انخراطه بها لوقوع 

ي حدود السلطنة العثمانية المجتمعات الناطقة بالعربية ف
في حبائل احتيال البريطانيين عليهم في مراسالت 
الشريف حسين واللورد هنري مكماهون ممثل بريطانيا 

على » العرب«االستعمارية في مصر، لتحريض 
َّاالنتفاض على حكامهم الظالم الفاجرين من العثمانيين في  ُ

رة أولئك لج الحرب العالمية األولى، ليستبدلوهم بعد خسا
األخيرين بمستعمرين من الفرنسيين واإلنجليز أكثر 

  ً.وحشية وعسفا
  

ًومن ناحية أخرى قد تكون أكثر حضورا في حقبتنا 
َّالراهنة، فإن تلمس الصيرورة التي تكون فيها الفكر 
القومي وتمظهراته السياسية في أوربا ومصطلحاته 

ال بد وأنساقه المفهومية والتبريرية والتوفيقية ضرورة 
ِمنها لتكشف اآللية التي تم بها  ُّ َ » استيراد«، و»استجالب«َ

التيارات السياسية الكبرى للفكر القومي العربي ممثلة 
لجل بناه » حزب البعث العربي االشتراكي«ًأساسا بفكر 

اإلرادوية والهجينة والقافزة فوق حقائق التاريخ من منابع 
وقد ال . ًاه سابقاالفكر الفاشي والنازي بالشكل الذي وضحن

يحتاج أي متأمل حصيف لكثير من الجهد إلدراك الكيفية 
: التي تم بها نحت شعار حزب البعث العربي االشتراكي

كما لو أنه تعريب » أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة«
بدائي غير متقن للعناصر األساسية للفكر الفاشي سواء 

لبس بقشرة من بشكله األصيل في إيطاليا، أو بشكله المت
االشتراكية التزويقية على طريقة حزب العمال األلماني 

  .القومي االشتراكي أي الحزب النازي
  

وقد يستقيم في هذا السياق االلتفات إلى قصور وعوار 
التأصيل للفكر القومي باالستناد إلى تخرصات هرائية ال 

األصل «و» النسب المشترك«ًأساس علميا لها من قبيل 
 إذ أن جميع الكشوفات العلمية في مجال علم »المشترك

المورثات الحديث تشير إلى أن جميع بني البشر ينتسبون 
إلى مجموعة بشرية صغيرة من جنس بني البشر الحاليين 

 Homoفي مملكة الحيوانات المعروف بهوموسابينس
Sapiens وهو الجنس الحيواني الذي ال يتجاوز عمره ،

ًو أيضا الجنس الحيواني التطوري مئتي ألف عام، وه
الذي تعرض إلى شبه انقراض ماحق جراء عسف 

عنق «العصر الجليدي األخير، وأدى إلى ما يشبه 
، والذي أفصح عن نفسه بحقيقة أن »الزجاجة التطوري

كل بني البشر المعاصرين ينتسبون إلى مجموعة بشرية 
واحدة عاشت في شرق القارة األفريقية منذ حوالي 

 ولم يتجاوز عدد أفرادها الذين تمكنوا من  عام،70000
الصمود في وجه عسف العصر الجليدي األخير أكثر من 

ً فردا في أحسن التقديرات؛ وهي المجموعة التي 15000
هاجر أبناؤها إلى أصقاع األرضين في سعيهم للحظيان 

التي كان ال بد من إدراكها، ليس » بالطرائد الكبيرة«
ا ألهمية جلودها، التي كانت تمثل ألهمية لحمها فقط، وإنم

وسيلة الدفاع األولى التي ال بد من االتكاء عليها لمواجهة 
قسوة العصر الجليدي القارس الذي لم يبدأ باالنحسار إال 

ً عاما، ليبدأ معها تكاثر بني البشر 11700منذ حوالي 
وتزايد أعدادهم بعد تراجع مقصلة الطبيعة عن أعناقهم 

  .وحيوات ذريتهم
  

ولزيادة التوضيح العلمي الذي ال بد منه، فإن كشوفات 
علم المورثات المعاصر تشير بشكل ال مجال فيه للمجادلة 
ًمن مواقع الجاهلين، وعلى طريقتهم، إلى أن هناك تطابقا 
ًمورثيا شبه كلي بين أبناء بني البشر المعاصرين بغض 
النظر عن مكان وجودهم الجغرافي سواء كان ذلك في 

وأن . المعمورة أو غربها، أو شمالها أو جنوبهاشرق 
معدل التطابق الوراثي بين أي شخصين اثنين أخذا 
ًعشوائيا من أي من المليارات السبعة التي هي في طريقها 
ًألن تصبح ثمانية قريبا والتي تعمر وجه البسيطة يصل 

، وهو ما يعني بأن البشر %99.5إلى مستوى ال يقل عن 
 علم األحياء وتصنيف األجناس الحيوانية ًفعليا من منظار

ًمجموعة حيوانية ال بد من توصيفها علميا بأنها مجموعة 
، إذ أن معدل التطابق المورثي »األخوة البيولوجيين«من 

المشاهد بين بني البشر المعاصرين ال يمكن مشاهدته في 
أي من األجناس الحيوانية األخرى ما لم تكن المجموعة 

 أخوة أو أبناء عمومة أو خؤولة غير المدروسة فيها
بعيدين في مدى قرابة الدم أو الرحم بين أفرادها، إذ أن 
ًمعدل التفارق المورثي مثال بين أي كلبين أو حصانين 
ًأخذا عشوائيا من منطقتين جغرافيتين من وجه البسيطة ال 

التي ال تتجاوز الفروق % 0.5ًبد أن تتجاوز حتما نسبة 
  . بني البشر حدهاالمورثية بين كل

  
  ًولكيال يجادل غير مطلع أو جاهل لقلة معرفته أو عامدا، 
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بتلك الفروقات الشكلية التشريحية، وخاصة تلك المرتبطة 
باختالف ألوان بشرة بني البشر هنا وهناك، فالجواب 
العلمي المبسط على ذلك مرتبط بآلية االصطفاء الطبيعي، 

البقاء لألكثر «أ والذي يقف على قمة هرم مبادئها مبد
صالحية في التكيف مع الشروط البيئية المحيطة به، 
وإنجاب ذرية من بعده تخلفه وتنقل مورثاته إلى األجيال 

؛ وهو المبدأ الذي ال بد أن يفصح عن نفسه في »الالحقة
ميدان االختالفات التشريحية الظاهرية في مالمح ولون 

ى حاجة البشر بشرة بني البشر، والتي تعود في كليتها إل
المتصاص أشعة الشمس فوق البنفسجية عبر جلودهم، 
والتي دونها يستحيل على أبدانهم تصنيع فيتامين دي، 
والذي دونه تصبح فرص الحياة شبه مستحيلة، إذ أن عوز 
فيتامين دي يعني زيادة مضطردة في احتماالت الكسور 

وهو العفوية للعظام الكبرى في الجسم، واستحالة التئامها، 
ًما كان يعني وفق قوانين االصطفاء الطبيعي حكما 

  .باإلعدام البطيء
  

ولزيادة التوضيح فإن ذوي البشرة الداكنة يتمتعون بقدرة 
أقل على امتصاص فيتامين دي، وهو ما يعوضه وفرة 
الشمس في المناطق التي تطور فيها جنس بني البشر 

ية، في شرق القارة األفريق» هوموسابينس«المعاصرين 
باإلضافة إلى األهمية الوقائية التي توفرها البشرة الداكنة 
في الوقاية من سرطانات الجلد التي يسببها التعرض 
المزمن ألشعة الشمس، وخاصة السرطانات من طبيعة 

، والتي تكاد تكون شبه معدومة لدى البشر »الميالنوما«
 ًوهو ما يعني عمليا بأن البشرة. من ذوي البشرة الداكنة

الداكنة التي تمتع بها كل أسالف بني البشر المعاصرين 
إبان بزوغهم كجنس مستحدث في مملكة الحيوانات في 
شرق القارة األفريقية مثل ميزة تكيفية مثلى للتكيف مع 
الشروط البيئية التي كانت محيطة بهم، ومنحتهم فرصة 
تفاضلية أكبر للبقاء على قيد الحياة وإنجاب ذرية من 

  .بعدهم
  

وهو الواقع الذي تغير مع تحرك المجموعات البشرية 
المحدودة العدد من شرق القارة األفريقية باتجاه آسيا عبر 
مصر وشبه جزيرة سيناء ومنها إلى باقي بقاع األرضين، 
وهو ما أدى إلى تغاير في وفرة أشعة الشمس في البقاع 
أ الجغرافية الجديدة التي حلوا عليها أفسح المجال وفق مبد

االصطفاء الطبيعي السالف الذكر لتزايد أعداد ألولئك 
البشر الذين تحدث في أجسادهم طفرات مورثية تمنحهم 
ًشحوبا في لون جلدهم من خالل ما تنتجه تلك الطفرات 
من انخفاض في عدد الخاليا الميالنية المسؤولة عن إنتاج 

في جلدهم، وهي المادة المسؤولة عن » الميالنين«مادة 
الجلد درجة شحوبه أو قتامته بحسب تركيزها في منح 

جلد اإلنسان، بحيث أصبح من يتمتعون بجلد شاحب جراء 
طفرات عضوية حدثت خالل تخلقهم كأجنة متحلين بميزة 
تفاضلية تزيد من فرصهم للبقاء على قيد الحياة في البقاع 
الجغرافية الجديدة التي حلوا عليها، وكانت أشعة الشمس 

فرة، إذ أن شحوب جلدهم مكنهم من امتصاص فيها أقل و
كمية أكبر من أشعة الشمس فوق البنفسجية، وبالتالي 
تصنيع كميات كافية من فيتامين دي بالشكل الذي أشرنا 
ًإليه آنفا، وهو ما مكنهم بالتالي من زيادة فرص إنجابهم 
ذرية من بعدهم تحمل مورثاتهم نفسها وتتمتع بنفس 

زة التفاضلية التي لم يتحل بها وهي المي. شحوب جلدهم
أقرانهم في نفس المنطقة الجغرافية التي حلوا عليها من 
ذوي البشرة الداكنة، والذين لم تحدث في أجسادهم في 
مرحلة تخلق أبدانهم في أرحام أمهاتهم طفرات عضوية 
أدت إلى شحوب جلدهم، وهو ما أدى إلى اندثار مورثاتهم 

نتسبون إليها بسرعة من المجموعة البشرية التي ي
لصعوبة بقائهم على قيد الحياة في ظل معاناتهم من عوز 
فيتامين دي، وصعوبة حظيانهم بفرصة سانحة إلنجاب 

ذرية من بعدهم تستطيع الحفاظ على مورثاتهم ونقلها إلى 
وفي نفس السياق األخير فإن شحوب . األجيال الالحقة

انات الجلد البشرة ال بد أن يزيد من خطر اإلصابة بسرط
التي يقي صبغ الميالنين الفائض في جلد ذوي البشرة 
الداكنة الحاملين له من شرور تلك السرطانات، وهو ما 
يعني بأن االصطفاء الطبيعي، وعلى امتداد أجيال 
ًمتعاقبة، كان ال بد أن ينتج نوعا مرهفا من التوازن ينتج  ً
 عنه درجة وسطية من شحوب الجلد تمثل الحل التكيفي

األمثل للبقاء على قيد الحياة وإلنجاب ذرية لدى أفراد كل 
مجموعة بشرية بحسب موقعهم الجغرافي ووفرة أشعة 
الشمس التي يحظون بها في موطنهم، وهو توازن 
بيولوجي مرهف في أبدان أولئك األشخاص يعبر عن 
الدرجة الدنيا الكافية من الشحوب إلنتاج حد كاف من 

 ينتج عنه زيادة مفرطة في فيتامين دي، وبشكل ال
معدالت حدوث سرطانات الجلد لدى أبناء تلك المجموعة 

وذلك التوازن البيولوجي التكيفي مع الشروط . البشرية
البيئية يفصح عن نفسه بالحقيقة الدامغة والتي يتعامى 
عنها الكثير سواء ألسباب متعلقة بجهلهم أو بتجاهلهم 

ه اتساق في مستوى المتعمد والمتمثلة في أن هناك شب
قتامة جلد بني البشر الذين يعيشون على خط عرض واحد 
ًفي كوكب األرض شرقا و غربا يتمتع بنفس الدرجة من  ً
وفرة أشعة الشمس بغض النظر عن توزع أولئك البشر 
على قارات مختلفة، كما هو المثال الشائع بين مستوى 
ا قتامة جلود سكان شبه القارة الهندية وسكان أمريك

الالتينية وجزر الكاريبي األصليين من الهنود الحمر، 
وهو ما ينطبق على سكان األجزاء الواقعة في نفس مدى 
خطوط العرض التي تقع فيها تلك المناطق في آسيا 
وأفريقيا كما هو الحال في اليمن وعمان وجيبوتي 

وقد يستوي . والسودان وتشاد ومالي ومدغشقر وغيرها
ارة إلى حقائق علمية ثالثة، أولها هو في هذا السياق اإلش

من سكان القارة األوربية هم أحفاد % 80أن أكثر من 
مباشرون لمهاجرين من منطقة بالد الرافدين وسهول 
كيليكية بين بالد الشام واألناضول في حقبة زمنية تلت 

ً عاما، 11700أفول العصر الجليدي األخير منذ حوالي 
ثة في علم المورثات، وهو ما وهو ما تؤكده األبحاث الحدي

يقودنا إلى الحقيقة العلمية الثانية المرتبطة بتلك األولى، 
والتي تشير إلى أن السكان األصليين الذين سكنوا غرب 
القارة األوربية، وخاصة أرخبيل الجزر البريطانية كانوا 
من ذوي البشرة الداكنة والشعور الفاحمة والعيون الحور 

ً علمية رصينة منشورة مؤخرا في ًاستنادا إلى بحوث
والحقيقة الثالثة تتعلق بأن . أرفع المجالت العلمية المحكمة

كل ذوي العيون الزرقاء من بني البشر هم أخالف لسليف 
ذكر واحد تحلى بطفرة مورثية أدت إلى شحوب فائق في 
ًبشرته ولونا أزرق في عينيه ناجم عن شبه انعدام في بدنه 

 وما تفرزه من صباغ الميالنين في قزحية للخاليا الميالنية
عينيه، وهو ما منحه ميزة تفاضلية للعيش في أقاصي 
شمال الكرة األرضية التي تنخفض فيها معدالت وفرة 
األشعة الشمسية إلى درجة كبيرة، ومثل شحوب جلده 
ميزة تفاضلية مكنته من اقتناص كمية أكبر من أشعة 

تطلبه جسمه من الشمس فوق البنفسجية وإنتاج ما ي
فيتامين دي للبقاء على قيد الحياة في تلك المناطق 

  .الجغرافية، وبالتالي نقل مورثاته إلى ذرية تخلفه من بعده
  

ونفس المنهج التحليلي السالف يمكن توسعته على كل 
المالمح التشريحية األخرى التي يختلف بها بنو البشر من 

سجم أكثر مع قبيل شكل األنف، والذي اتساع منخريه ين
المناخات األكثر حرارة، إذ يسمح بمرور كمية أكبر من 
الهواء، دون الحاجة إلى حصره لتسخينه قبل إدخاله إلى 
القصبات الهوائية كما هو الحال في األنوف المستدقة 
ًاألكثر شيوعا لدى البشر الذين استوطنوا المناطق األكثر 

ًبعدا عن خط االستواء واألكثر برودة ُ.  

و المنهج الذي يمكن سحبه على شكل وطبيعة وقوام وه
الشعر الذي يكسو قمة رؤوس بني البشر، فقوام الشعر 
األجعد بين سكان المناطق االستوائية، والذي إن طال 
يصبح كالمظلة تظلل رأس صاحبه يمثل ميزة تفاضلية 
أكثر مالئمة لألجواء الحارة والشمس الغامرة، لما يوفره 

 ضربات الشمس؛ بينما الشعر األملس ذلك من حماية من
األشيع لدى سكان المناطق األبعد عن خط االستواء فإنه 
حينما يطول فهو يمثل حماية لألكتاف والرقبة من مخاطر 
حروق أشعة الشمس التي تمثل الزناد القادح لتطور 
سرطانات الجلد، والتي تزداد احتماالت اإلصابة بها لدى 

 طفرة حصلت في أحد من تحلوا بجلد شاحب جراء
أسالفهم ومكنتهم من التكيف أكثر للعيش في المناطق 
األقل وفرة في أشعة الشمس، وأصبح تحليهم بشعر أملس 
ًجراء طفرة عضوية أخرى أيضا خالل مراحل تخلقهم 
الجنيني ميزة تفاضلية تكيفية إضافية تزيد من فرصهم في 

كثر من البقاء على قيد الحياة وإنجاب ذرية من بعدهم أ
وهو نسق . أقرانهم الذين لم يتحلوا بتلك الصفة الظاهرية

ًالتوازن البيولوجي التكيفي الذي أنتج أنماطا ظاهرية 
تكيفية قد يظن غير العارفين بأنها اختالفات جذرية بين 
بني البشر على عكس حقيقتها بأنها اختالفات ظاهرية 

ن البنية تكيفية ال تغير من حقيقة التطابق شبه المطلق بي
الوراثية بين كل بني البشر، وتساويهم الكامل في كل 
األحياز البيولوجية األخرى سواء كانت عقلية أو إدراكية 
أو سلوكية أو حركية كما يثبت ذلك علم وظائف أعضاء 

  .الجسم البشري
  

بين بني » التفاوت العرقي«وخالصة القول إن فكرة 
، وال تستند إال على ًالبشر فكرة هرائية ال أساس علميا لها

تخرصات مخترعيها، لتبرير وحشيتهم وبربريتهم فيما 
» االستعمار االستيطاني المباشر«دعوه إبان حقبة صعود 

تقتضي » داروينية اجتماعية«في القرن الثامن عشر بأنه 
» األصلح الخلبي«، ناظرين إلى ذلك »البقاء لألصلح«أن 

الضعفاء من بني بأولئك » األكثر قدرة على الفتك«بأنه 
البشر الذين لم تقيض لهم ظروفهم إتقان فنون الحرب 
والتقتيل كما فعل األوربيون بأبناء جلدتهم قبل أن يوسعوه 
إلى مظلوميهم من أبناء المستعمرات مبررين ذلك 

تنظر إلى الفروق الشكلية » بفوقية مختلقة وجاهلة«
 ووظيفية التكيفية بين بني البشر على أنها اختالفات بنيوية

حقيقية فيما بينهم، بينما هي ليست إال تلفيقات لغرض 
تبرير سلوك وحشي بربري أدمن األقوياء ممارسته بحق 
الضعفاء غير القادرين على مقاومة ما يتعرضون إليه من 

  .جور وعسف
  

ومن ناحية أخرى ال بد من االلتفات إلى ذلك الميل 
 لالنتماء إلى البيولوجي الغريزي لدى كل أبناء بني البشر

مجموعة بشرية ينظرون إليها بأنها بمثابة الحصن الوحيد 
المتاح االحتماء بنسيجه من عسف الطبيعة والمحيط 

وهو الميل الغريزي الذي تنقى وتشذب بقوى . البيئي
االصطفاء الطبيعي نفسها عبر آالف األجيال التي مرت 
في رحلة تطور الجنس البشري المعاصر الذي لوال 

ماج ذلك الميل الغريزي لالنتماء إلى الجماعة في استد
عمق الدارات الدماغية  البنيوية لبني البشر لما تمكن 
الجنس البشري من الصمود في وجه نوازل الطبيعة؛ إذ 
ًأن اإلنسان ككائن بيولوجي منظورا إليه من المنظار 
التشريحي المحض يكاد يكون من أكثر الكائنات الحية 

ة على مقاومة الظروف البيئية القاسية ًضعفا وأقل قدر
المحيطة به، خاصة وأنه ال يتحلى بأنياب جارحة أو 
مخالب ثاقبة أو فرو يكتسي به، فكان ال بد له من االتكاء 
على ميزته شبه الوحيدة التفاضلية في مملكة الحيوان، 
وأعني بها هنا القشرة الدماغية الجديدة، والتي مكنته من 

ل االجتماعي المثمر عبر اللغة، التصويت والتواص
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ومنحته القدرة على استخدام أصابعه بشكل حاذق، 
باإلضافة إلى إعطائه القدرة على التحليل والتركيب 
والسعي بشكل مبدع في نسق ميوله البيولوجية الغريزية 
التي تنقت و تشذبت برهافة وفق قوانين االصطفاء 

حاجة الفطرية الطبيعي، و قد يكون أحد أهم مرتكزاتها ال
لالنتماء إلى مجموعة بشرية لكونها الحامي الوحيد 
لإلنسان كحيوان أعزل من كل وسائل مقاومة قوى 
الطبيعة سوى عقله، والذي استخدمه فيما بعد من أجل 
تصعيد ذلك االنتماء، وقولبته، وتأطيره في مكان رفيع 
تجلى في ذلك التبجيل الفكري الذي ظهر في مرحلة 

رحلة تطور الجنس البشري خالل بضعة متأخرة من 
التي » القبيلة«آالف السنين األخيرة لما قد يستقيم دعوته 

َأصبحت المعرف الفكري العياني المشخص لذلك الوعي  َِّ ُ
الفطري الغريزي الموجه لبني البشر في رحلتهم 
التطورية لالنتماء إلى مجموعة بشرية كانت في المراحل 

 عائلة مصغرة ثم أصبحت األولى من عمر بني البشر
عائلة موسعة بمجموعات بشرية لم يتجاوز عدد أفرادها 

 البشر من جنس البشر ً فردا في جل رحلة تطور بني150
أبناء عمومتهم و أسالفهم من األجناس البشرية الحاليين، و

البائدة، والتي امتدت على سبعة ماليين من السنين قضوا 
وااللتقاط، ولما يتزايد معظمها في مرحلة الصيد والجمع 

عدد أفراد تلك المجموعات البشرية إال بعد استقرار بني 
ً عاما، 12000البشر في مجتمعات زراعية منذ حوالي 

وهو ما اقتضى تخليق مفهوم انتماء جديد يتجاوز العائلة 
المصغرة والموسعة إلى ذلك النموذج العقلي واالجتماعي 

ادات عقلية لبني البشر للقبيلة، وما استتبع ذلك من اجته
لقوننة ذلك النموذج في ضوء ما أفرزته طبيعة االستقرار 
في مجتمعات زراعية من صعوبات في البقاء على قيد 
الحياة في ضوء احتماالت إخفاق المحصول الزراعي، 
وعدم التيقن من توافر ما يقيت المجموعة البشرية والقبيلة 

أبناء البشر مع خاصة في ضوء االزدياد المضطرد لعديد 
تراجع العصر الجليدي األخير وبدء استقرار البشر في 
مجتمعات زراعية، وهو ما اقتضى إعادة تبئير تعريف 
المجموعة البشرية التي يعيش الفرد و عائلته المباشرة في 

الحصن «كنفها بشكل عقلي مستحدث ينظر إليها بأنها 
لحمايته، الذي ال بد من القيام بكل ما هو متاح » الحصين

لتعريف ذلك » نهج مستحدث«باإلضافة إلى استنباط 
» قبائل«الذي ينتسب إلى مجموعات بشرية و» اآلخر«

، »التغول على موارده«أخرى، وال بد من عقلنة 
وإخضاع الذات العقلية لما يعاكس فطرة بني البشر التي 
تدفع اإلنسان باتجاه حفظ أي من المنتسبين إلى النوع 

نقراض واالندثار البيولوجي، واستنباط البشري من اال
بذلك السلوك » التفاخر«و» التغاوي«و» الغزو«مفاهيم 

في محاولة إلقناع الذات بعكس ميولها البيولوجية الفطرية 
التغول على «لتهدئة مفاعيل اإلحساس العميق بالذنب عند 

أولئك البشر اآلخرين الذين تصادف » حقوق وحيوات
  .أخرى» قبائل«شرية ووجودهم في مجموعات ب

  
وهنا يفصح الفكر القومي عن نفسه كما لو أنه آخر 

الفكرية التي استدعاها تعضي وانتظام وتكاثر » التفتقات«
أعداد المجموعات البشرية المستوطنة في نسق 
المجتمعات االستيطانية الزراعية التي ترافق حلولها مع 

الطبيعة تصعد بني البشر من مرحلة التفاعل المنفعل مع 
إلى مرحلة تحوير شروط الطبيعة بقوة التعاون الجمعي 
ألولئك المنتسبين إلى مجموعة بشرية موسعة كانت في 

، »قبيلة«المراحل األولى لنهوض المجتمعات الزراعية 
وكان ال بد من توسعتها في نسق تصعد النظم اإلقطاعية 

ًنسبا قوميا مختلقا«ًالحقا لتصبح  ً  ليتسق مع متطلبات» ً
الخاضعين لسلطة » العدد المهول من البشر«واشتراطات 

فئاته المهيمنة، والذين و» ًإلقطاع بصورته الملكية الحقاا«
» القبيلة«في بوتقة » لفيفهم المفروق«ًلم يعد صالحا جمع 

ًبعد تكاثرهم عدديا وتداخلهم وظيفيا بقوة ومفاعيل النظم  ً
ة بعد انقالبها اإلقطاعية الملكية؛ وهو ما قامت الرأسمالي

على النظم اإلقطاعية السالفة لها، وحلولها محلها، 
ًباستثماره إلى أقصاه، وتوسعته، وتنميقه لغويا وحتى 

البليغ والصعب على «ًفلسفيا على شاكلة النتاج الفلسفي 
للفالسفة األلمان من شاكلة فيخته وهيغل، لمنح » الفهم

ًالمختلقة بعدا » فكرة القومية« ًأكثر اتساعا » ًلفيقياًفكريا ت«ُ
و مهابة يرتفع في نسق الفكر الهيغلي إلى مستوى 

، وغيرها من التخرصات الهرائية »المطلق واألسمى«
ْالتي تتمحور أهدافها حول توطيد القبول بفكرة نَظم عديد 

» نسق ما«البشر الهائمين في مجتمعات عمالقة في 
الفئات «يضمن انتظام جهودهم الجمعية في خدمة 

، »لمهيمنة في المجتمع على مفاصل السلطة والثروةا
ويضمن عدم توجيه تلك الجهود في محاولة تحسين 
ظروف ومستوى حيوات أولئك البشر المغرقة في بؤسها 

لكل مقدراتها، » األقوياء األثرياء«جراء عملية نهب 
ووأدها الممنهج لكل احتماالت خروجها من قمقم بؤسها 

عيله في حيواتها وقوتها ومستقبل السرمدي الذي تكابد مفا
   .أبنائها

  
وفي هذا السياق األخير ال بد من استدعاء الحقيقة العيانية 
ًالمشخصة تاريخيا بذلك المخاض العسير الذي خاضته 
القوى الرأسمالية الناهضة، ومن قبلها القوى اإلقطاعية 
ذات التوجهات التوسعية التغولية ممثلة بالنظم الملكية 

في فرنسا وبريطانيا آنذاك، لمحاولة إدخال فكرة الكبرى 
، الذين ظلوا »وجدان وعقول أبنائها«القومية عنوة في 

على شاكلة كل أقرانهم في القارة األوربية ينظرون إلى 
ًأن انتماءهم في مرحلة تكاثر بني البشر عدديا، 
واستقرارهم في مجتمعات زراعية، مشخص في انتمائهم 

رية أو البلدة التي ولدوا فيها، وليس إلى إلى المدينة أو الق
دولة جامعة يتسيد عرشها ملك أو ملكة أو ما كان على 

وذلك الواقع أفصح عن نفسه بجالء منقطع النظير . شاكلته
في تأخر استبطان الوعي القومي في كل المدن اإليطالية 
والعديد من اإلمارات والمدن األلمانية التي لم يتم استدماج 

لقومي فيها على شاكلة ما حدث في بريطانيا الوعي ا
وفرنسا إال بقوة الحديد والنار كما كان في حروب توحيد 
اإلمارات األلمانية بالقوة التي خاضها بسمارك لتوطيد 
هيمنة إمارة بروسيا على المدن األلمانية المستقلة األخرى 

األلمانية بشكلها المعاصر في »  األمة-الدولة«لتخليق 
، وهو ما تم استنساخه في حالة المدن 1871العام 

-اإليطالية المستقلة على يد حكام مقاطعة بيدمونت 
، وهو ما 1871ًساردينيا ليكتمل شكله أيضا في العام 

بشكل » فكرة القومية«ًيعني عمليا بأن تأصيل  وتوطيد 
مفهوم االنتماء الطبيعي إلى المدينة أو القرية أو «يتجاوز 

 فيها اإلنسان في مرحلة تطور البشرية التي ولد» البلدة
ًالمعاصرة تم بالقوة، والقسر، ولما يتم نضوجه طبيعيا 
بشكل يعبر عن حاجات ورغبات المجتمعات البشرية 

  .واألفراد المنتسبين إليها
  

وفي نفس السياق األخير ال بد من التطرق إلى جملة 
الحقائق التاريخية المرتبطة بتطور وتعضي المجتمعات 

ناطقة بلسان الضاد، والتي لما يتشكل فيها أي نموذج من ال
الوعي القومي بصورته األوربية إلى حين استجالبه عنوة 
من األوربيين أنفسهم في مرحلة الحرب العالمية األولى، 
حيث كان األفراد المنتسبون إلى تلك المجتمعات قبل تلك 
الفترة ينظرون بشكل طبيعي إلى أن انتمائهم موزع 

ص متكاملة، حسب الحاجة والظرف الموضوعي بحص
في حينه، بين االنتماء القبلي، والمناطقي إلى مدينة أو 
ًقرية أو بلدة ما، واالنتماء الديني الذي كان يمثل شكال من 
ًأشكال الثقافة الشعبية الجامعة أكثر من كونه تعاليما 

وذلك الواقع ظل يفصح عن نفسه . ًوطقوسا صارمة

لنظير على امتداد تاريخ السلطنة العثمانية بجالء منقطع ا
التي مثلت استطالة متهتكة لحكم المماليك من قبلهم، والتي 
لم يكن يجد فيها أي من الخاضعين لحكمها بعجره وبجره 

إذ لم يكن هناك » ًقوميا«أي صعوبة في تعريف ذاته 
حدود جغرافية مصطنعة ال بد عليه من استبطانها حقيقة 

و لم يكن ليعيقه سوى مشقة االنتقال قائمة القوة، 
واالرتحال من بقعة جغرافية إلى أخرى في حدود نفوذ 
السلطنة الجغرافي الشاسع إن استدعت ظروفه الحياتية 
ذلك، وبحيث كانت هويته التعريفية مختزلة في انتمائه 
المناطقي األصلي باإلضافة إلى احتمال انطواء ذلك 

ي أو مشهر مع انتماء ديني االنتماء على انتماء قبلي ضمن
باستعارة من قاموس » الحدس العام«واه على شاكلة 

  .أنطونيو غرامشي المعرفي
  

وفيما يتعلق باالعتبار السائد الذي ينظر إلى أن اللغة 
المشتركة هي عنصر التوحيد األساسي الذي يمكن 
للمجموعات البشرية المتفاوتة االلتقاء حوله إلضفاء صفة 

لفروقات الداخلية والتباينات بين تلك جامعة تمحو ا
َالمجموعات في عملية تذويبية تظهر صغَارها تجاه  َ
ًالعنصر الجامع األعظم ممثال باللغة المشتركة، فهو 
ًاعتقاد يفقد سرعته االبتدائية منطقيا عند التفكر بالحقيقة 
األنثروبولوجية الثابتة على مر صيرورة تطور بني 

منذ بضعة آالف من السنين، والذي ًالبشر الموثق كتابيا 
يشير بوضوح إلى أن البشر يميلون إلى تبني اللغة األكثر 
كفاءة في تسهيل عملية التواصل فيما بينهم، والتي يغلب 
أن تكون أكثر سهولة من الناحية اللغوية والقواعدية 
المحضة، باإلضافة إلى العنصر األكثر أهمية والمرتبط 

 ة لتبني لغة الفئة األكثر هيمنةبميل المجموعات البشري
Hegemony  ًفي أي مرحلة زمنية، سواء كانت تلك

  .الهيمنة ثقافية أو سياسية أو اقتصادية أو كلها مجتمعة
  

ًوالمثال األكثر نصوعا على تلك الحقائق األنثروبولوجية 
اآلنفة الذكر هو بقاء اللغة السومرية لغة شبه رسمية في 

ية األكادية في األلف الثالث قبل بواكير تصعد اإلمبراطور
الميالد، لمدة قاربت خمسة قرون بعد ذوبان األقوام 
السومرية في حياض اإلمبراطورية األكادية، وذلك جراء 
الوزن التاريخي التراكمي للهيمنة الثقافية الراسخة 
للسومريين في منطقة الهالل الخصيب منذ األلف الخامس 

ًن االستمرار ثقافيا وسياسيا قبل الميالد، وهو ما مكنها م ً
وهو نفس الواقع الذي كرر . ًحتى بعد اندثارها اجتماعيا

نفسه في األلف الثاني قبل الميالد حينما أصبحت الهيمنة 
للغة األكادية راسخة في منطقة الهالل الخصيب لتصبح 
اللغة األكادية اللغة الرسمية لكل األقوام التي سكنت 

ن لغاتها المحكية وأسماء أبنائها المنطقة على الرغم من أ
كانت تختلف عن منطوق اللغة األكادية بشكل كبير كما 
كان الحال في حضارة الحوريين ومملكتهم ميتاني في 

  .شمال وادي الرافدين
  

ويمكن توسعة ذلك بالنظر إلى تسيد اللغة اآلرامية منذ 
النصف الثاني من األلفية األولى قبل الميالد وحتى القرن 

سابع الميالدي في جل مناطق الهالل الخصيب لتصبح ال
ًبمثابة اللغة المحكية لكل أبناء المنطقة، نظرا لسهولتها 
القواعدية وقربها اللغوي من اللغات األخرى المحكية في 
المنطقة مما جعل تبنيها الجمعي حالة طبيعية لتسهيل 
تواصل البشر فيما بينهم وتيسير تفاعلهم الحضاري 

دي الذي أصبح ضرورة ملحة مع تزايد أعداد واالقتصا
. ونمو المجموعات البشرية في منطقة الهالل الخصيب

وقد ينطبق نفس التوصيف األخير على اللغة العربية 
الراهنة التي تعتبر أقرب لغات منطقة غرب آسيا وشمال 
أفريقيا إلى اللغة اآلرامية، والتي كان ال بد أن تتخلى عن 

 محلها لغة األقوام الصاعدين إلى موقع الصدارة ليحل



 

  

29 – The Leftist Writer ::  Issue No. 64 :: January  2022 
The Leftist 

Writer 

السياسية والفكرية الدينية  Hegemony عرش الهيمنة
واالقتصادية القادمين من شبه الجزيرة العربية في مرحلة 
حلول الدين اإلسالمي ولغته على نفس الفضاء الجغرافي 

  .في مطلع القرن الثامن الميالدي
  

 هشاشة وذلك التوصيف األخير ال بد أن يقود إلى تلمس
االتكاء على العنصر اللغوي لمضاهاته بشكل من أشكال 
وحدة الدم القبلية الجامعة لكل من يتحدثون بها، في 
محاولة لتوسعة مفهوم القبيلة بشكل يتسق مع شروط 

وهي هشاشة تبدو واضحة العيان عند . العالم المعاصر
ًاستذكار بأن جل سكان أمريكا الجنوبية بكل دولها حاليا 

 اختالف أصولهم اإلثنية المختلفة التي تتنوع بين وعلى
بقايا السكان األصليين من قبائل المايا واآلزتك، وأحفاد 
الكثير من المظلومين الذين تم استئصالهم من مجتمعاتهم 
ًفي القارة األفريقية لتحويلهم عبيدا مكبلين بأصفاد 
المستعمرين، باإلضافة إلى أحفاد الكثير من بقايا 

طنين األوربيين، يتحدثون باللغة اإلسبانية أو المستو
ًالبرتغالية، ولكن ذلك ال يجعلهم إسبانا أو برتغاليين بأي 
من معايير لي عنق الحقائق التاريخية والمنطقية والتي 
ًيمكن من خاللها تصنيفهم اعتباطيا في بوتقة قومية واحدة 

  .جامعة مانعة
  

رق إلى محاولة وقد يستقيم في نسق التحليل السالف التط
ًاالتكاء على ما يدعى إجماال بالتاريخ المشترك الذي ال بد 
أن يفضي إلى وحدة قومية بشكل ما بين الذين يمثلون 
حصيلة ذلك التاريخ المشترك، وهو خطاب تهويمي ال 
يستند على أي أساس من الصحة التاريخية أو 
األنثروبولوجية بأي شكل كان، إذ أن تاريخ بني البشر 

يقة يتركز حول نهوضهم عقب تضاؤل أعدادهم خالل حق
 115000العصر الجليدي األخير، والذي بدأ منذ حوالي 

ً عاما، إلى 11700ًعاما و أخذ باالنحسار فقط منذ حوالي 
بضع مئات من البشر في عموم أرجاء البسيطة التي 
تمكنوا من الوصول إليها، والبقاء فيها على قيد الحياة في 

تهم التي ال بد أنها كانت ملحمية لعسف سياق مكابد
ًالعصر الجليدي األخير، بشكل يومي إلى أن هناك تاريخا 
ُواحدا  لبني البشر ليس ببعيد زمنيا إذا أخذ في سياق  ً ً
رحلة تطور الجنس البشري المعاصر وأسالفه و أبناء 
عمومته من أجناس البشر البائدين، والتي امتدت على 

لسنين، وهو تاريخ جامع لكل بني حوالي سبعة ماليين ا
البشر عنوانه العريض شبه األوحد الصراع من أجل 
البقاء وحفظ النوع البشري من االنقراض، وهو النوع 
الحيواني الذي لم يكن لديه من سالح لمواجهة عسف 
الطبيعة وضواريها، سوى استخدام قدراته العقلية الفائقة 

لتعويض ضعفه للتواصل والتعاون الجمعي مع أقرانه 
ًالبيولوجي الذي تركه عاريا من فرو يقيه برد الشتاء، 
ومن أنياب ينازل بها عديد الجوارح والكواسر التي 

وهي صيرورة نهوض جنس بني البشر . تنتظر افتراسه
المعاصرين التي ال بد أن تحيلنا إلى حقيقة أن جل 
المناطق الجغرافية التي حل عليها البشر مثلت بشكل أو 

ر بواتق لصهر وتالقح وتواشج المجموعات البشرية بآخ
التي تصادف حلولها على تلك المناطق سواء عبر الهجرة 
أو بالتمدد بالقوة للتغول على موارد ومصادر حياة 

وقد يكون مثالها األكثر وصفية هو . المجموعات األخرى
تاريخ الهالل الخصيب الذي قد يكون من الصعب استثناء 

ًرة في صيرورة تكوينه التاريخي بدءا استدماج أي حضا
من السومريين واألكاديين والبابليين واآلشوريين 
ًوالكلدانيين والعيالميين وصوال إلى الحثيين والحوريين 
ًوالفراعنة واآلراميين مرورا باليونانيين وشعوب الجزر 
البحرية في البحر المتوسط المعروفين بحسب التوصيف 

ن، والشعوب المرتحلة في  بالفلسطينيي» التوراتي«
البوادي من العموريين، والفينيقيين الذين وصلت 

حضارتهم إلى جنوب القارة األوربية في مدن مرسيليا 
ًوتولوز الفرنسية راهنا، وجزيرة مالطة وصقلية 
ًوسردينيا في البحر المتوسط، ووصوال إلى الشعوب 

ًالكنعانية التي تداخلت اقتصاديا وحضاريا مع األمه ريين ً
والنوبيين وجل القبائل التي كانت تروم القارة األفريقية 

وهو نفسه الهالل الخصيب الذي . من شرقها إلى غربها
ومنذ منتصف األلف األول قبل الميالد تعاقب على التحكم 
بمفاتيحه السياسية واالقتصادية الميديون والفرس 
والرومان الشرقيون في بيزنطة ومن ثم القبائل العربية 
القادمة من غرب وجنوب شبه الجزيرة العربية، وهم 
الذين بدورهم فتحوا الباب على مصراعيه لحلول أقوام 
أخرى في مراكز الثقل السياسي والعسكري في تلك 
المنطقة توزع بين العديد من المجموعات البشرية التي 
تحدثت باللغات الفارسية من إقليم خراسان، ومن ثم تلك 

ات التركية من بالد األناضول وآسيا التي تحدثت باللغ
ًالوسطى وصوال إلى السالجقة والبويهيين ومن ثم 
ًالمماليك واأليوبيون وصوال إلى األلبان الذين ظلوا 
يحكمون بشكل فعلي في منطقة بالد الشام و مصر حتى 

هذا كله دون تناسي عملية الصهر . القرن التاسع عشر
كندر المقدوني اليوناني الكلياني التي قامت بها حملة اإلس

ًلتلبيس المنطقة لبوسا ثقافيا واحدا في القرن الثالث قبل  ً ً
الميالد كان يهدف إلى توطين الحضارة اليونانية في 
ًالمنطقة بالقوة، وهو ما تحقق له فعليا بشكل أو بآخر في 
حملته الشاملة التي أوصلت الحضارة اليونانية إلى عمق 

ًا بكل المناطق الجغرافية التي مر شبه القارة الهندية مرور
عليها، وقد يكون أهمها الهالل الخصيب الذي قضى 
اإلسكندر المقدوني نحبه في عاصمته بابل آنذاك في 

  .القرن الثالث قبل الميالد
  

ويصب في سياق التوصيف األخير حقيقة أن ما يعرف 
بالتاريخ الموثق منذ فجر بزوغ الكتابة المسمارية 

ي األلف الثالث قبل الميالد ما هو إال توثيق والتصويرية ف
لصراعات األقوياء فيما بينهم بدماء المستضعفين الذين لم 
ًيكن يعنيهم فعليا انتصار هذا أو ذاك من األفرقاء الذي 

. سوف يتوجب عليهم دفع الجزية أو الضرائب الباهظة له
وهو ما يعني في الحقيقة أن االستناد على مقول البشر 

ين الستنباط حقائق دامغة جامعة مانعة حول انتساب السالف
مجموعة بشرية إلى أصل تلفيقي واحد، هو نهج ال يمت 
إلى النهج العلمي بصلة، وهو الذي يقوم على استخالص 
النتائج من الحقائق العيانية المشخصة، والتي في حيز 
ًالتاريخ المكتوب يصعب غالبا فرز الغث عن السمين 

السوداء عن الحقائق أو التصورات فيها، والدعاية 
ًالشخصية، نظرا لحقيقة أن جل المقهورين المستضعفين 
لم يقيض لهم المشاركة في كتابة التاريخ في الغالبية 
العظمى من منعطفات النهوض الحضري للمجموعات 

وهو واقع عسر كتابة . البشرية في عموم أرجاء األرضين
ي حيوات البشر وتوثيق التاريخ الحق يفصح عن نفسه ف

المعاصرين بحالة من الكوميديا السوداء تعبر عنها 
شجرات األنساب الخلبية التي يتفاخر بها البشر هنا 
وهناك، والتي ال تختلف في غرائبيتها عن شجرة نسب 
عبيد هللا مؤسس الدولة الفاطمية في مصر، والذي يعود 
أصل عائلته وأجداده إلى خراسان، و هو الذي قدم نفسه 
على أنه من ساللة علي بن أبي طالب القرشي المكي، 
وكان رده على طلب علماء األزهر الشريف تقديم ما 
ًيثبت صحة نسبه الشريف قبل مبايعته حاكما لمصر 
وخليفة لرسول المسلمين دمحم بن عبد هللا القرشي المكي 
في القرن العاشر الميالدي، فكان رده بأن شجرة نسبه 

همه الذهبية، وأن سند إثبات صحتها مكتوبة في صرة درا
كامن في سيفه المزنر به، فكان له ما أراد من قبول علماء 
ًاألزهر لصحة نسبه وإسناده ومبايعته حاكما لمصر 

  .وخليفة للمسلمين في عموم أرجاء األرضين

من عموم المسلمين % 40وللطرافة فإن نسبة ال تقل عن 
م الشريف الذي في عموم أرجاء األرضين يحتفون بنسبه

يعود إلى زين العابدين بن علي بن أبي طالب بشكل ال 
ًيختلف في نهج تلفيقه كثيرا عن نهج عبيد هللا الفاطمي 
السالف الذكر، على الرغم من أن زين العابدين بن علي 
ًكان عليال ولما كان ليبقى على قيد الحياة لوال عناية 

فقد تكاثر وتمريض أخته زينب له، وعلى الرغم من ذلك 
نسله ليضم في عداده شجرات مؤلفة من األنساب التي 
تعود في مآلها األخير إليه من حدود الصين وأذربيجان 
في آسيا الوسطى إلى مضيق البوسفور في القارة األوربية 
ًمرورا بأجزاء شاسعة من قارتي آسيا وأفريقيا 
بمجموعاتها البشرية المتعددة ولغاتها التي قد يصعب 

  .هاإحصاؤ
  
وفيما يتعلق بالطموحات واآلمال المشتركة التي يحتسبها  

المنظرون القوميون بمثابة عنصر جامع مانع للفيف 
مفروق من المجتمعات تحت راية قومية واحدة، فإن 
الحقيقة العلمية التي تثبتها أبحاث وظائف الدماغ والعقل 
البشريين تشير إلى أن  كل البشر ككائنات حيوانية عاقلة 
واجتماعية بامتياز يستبطنون في بنيان أدمغتهم دارات 
دماغية تنقت عبر صيرورة االصطفاء الطبيعي ال بد أن 
تجعل من طموحاتهم وآمالهم منطلقة من جملة من 
األهداف الثابتة المتعلقة بحفظ النوع من االنقراض 
ًمشخصا في السعي الفطري لتحقيق حد أدنى من األمان 

اة اليومية المعاشة، بالتوازي مع والطمأنينة في الحي
االجتهاد الدائب لنقل مورثات العضوية البشرية إلى 
األجيال الالحقة، وهي وظيفة بيولوجية ال يتغاير فيها 
أبناء بني البشر عن أي من أقرانهم في مملكة الحيوانات، 
وهي التي تعني بشكل عياني مشخص سعي كل فرد 

قف فوق رؤوسهم لتأمين قوته وقوت عياله، وضمان س
يقيهم عسف الطبيعة، بالتوازي مع الدأب لتأمين كل ما قد 
يسهم في الحفاظ على صحتهم من شرور األمراض 
الفتاكة وغيرها، والتي قد تكون أهم أسباب اندثار بني 

وبشكل أكثر . البشر من وجودهم على وجه البسيطة
ًتبسيطا فإن طموح كل بني البشر الطبيعيين ال بد أن 

ز حول تأمين قوتهم وأمانهم وصحتهم وتعليم أبنائهم؛ يترك
ًوكل ما سوى ذلك فإنه ال يتعدى أن يكون انزالقا لبني 
البشر في لعبة الرأسمالية الحاذقة في تحويل ما قد يعجب 
الفرد ويبهره إلى حاجة ملحة ال يمكنه العيش من دونها، 

ال » مستهلك نهم«إلى » إنسان عاقل«وبشكل يحوله من 
له إال اإلبحار في طوفان المستهلكات التي تزين له هم 

الرأسمالية مفاتن اقتنائها بحيث تصبح هي ضالته وسبب 
وجوده في حياته الدنيا، في تشويه متعمد وصارخ لكل ما 
هو طبيعي وبنيوي في أدمغة وعقول بني البشر وتم تنقيته 
على امتداد سبعة ماليين من السنين بقوة االصطفاء 

  .الطبيعي
  

والواقع أن الطموحات الكبرى التي يتحذلق بها الكتاب 
ًوالمنظرون وتشكل ناظما عاما يجمع المجموعات  ً
البشرية حولها، منذ تفتقات الفيلسوف األلماني فيخته 

، وما أنتجه من »الفائقة للعادة«وتنظيره للقومية األلمانية 
الجامعة » للدولة التنينية«بعده هيغل في فكره التبجيلي 

والناظمة ومحققة اإلرادة التاريخية للشعب األلماني 
» الفكر العنصري المتحذلق«، ومن بعده »العظيم«

» لرفعة القومية األلمانية«لمارتن هايدجر في تنظيره 
لترقية البشرية ونقلها إلى » رسالتها التاريخية السامية«و

مرحلة جديدة ورتبة عليا بين جميع األقوام األخرى، 
 االستجالبات المسخية لتلك األفكار ومحاولة ًوصوال إلى

توطينها عنوة في غير موضع من أرجاء المعمورة، مثلما 
حدث في تفتقات الفكر القومي في العالم العربي، ال تمثل 
إال تورية لمشاريع مواربة تهدف إلى توطيد هيمنة 
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األقوياء على المستضعفين، وتبرير تلك الهيمنة بكونها 
التي » القومية الخالصة«ها على مذبح تضحية ال بد من

لن يمكنها » دماء المستضعفين المقهورين«دون بذل 
بين األمم، وهو ما يعني » رسالتها الخالدة«التصعد لتحقق 

من األقوياء األثرياء » توطيد هيمنة المنافقين«في الواقع 
المتلطين وراء ستارات الحذلقات الخطابية والشعارات 

  ً.غير من جوهرها البائس والمسخ شيئاالرنانة التي ال ت
  

الوحدة في العادات والتقاليد واإلرث «والتشبث بقشة 
قد » قومية جامعة مانعة«لتبرير اختراع » الحضاري

يمثل أس تهافت المنظرين لذلك النسق الفكري القاصر 
والهجين في أحسن أحواله، إذ أن مفهوم العادات والتقاليد 

اط ومائع وال مالمح واإلرث الحضاري مفهوم مط
واضحة له، فالحقيقة أن هناك درجة كبيرة من االختالف 
في الميول الشخصية بين األفراد الذين ينتسبون إلى نفس 
المجموعة البشرية، وهو ما يتسق مع اكتشافات علم 
وظائف الدماغ والعقل البشريين التي تومي إلى أن تباين 

رية الميول واالتجاهات في خضم أي مجموعة بش
ضروري لضمان قيام األفراد المنتسبين إليها بكل 
الوظائف التي يقتضيها واجب الحفاظ على وجود 
المجموعة البشرية بكليتها كوحدة عضوية اجتماعية يمثل 
الحفاظ على كينونتها ضرورة وجودية لكل كائن بشري 

   .ينتسب إليها
  

ًوكمثال أكثر اتساعا وتبئيرا عن الحقيقة اآلنفة فإن ج ل ً
الدراسات األنثروبولوجية تشير إلى عدم اختالف العادات 
والتقاليد بمفهومها العام بين سكان البحر المتوسط على 

ونفس . اختالف مرجعياتهم اللغوية واإلثنية والدينية
» ثقافة شعبية«التوصيف ينطبق على ما قد يستقيم تسميته 

بين البشر المنتمين إلى عشرات المجموعات البشرية 
ثنية الممتدة من تركستان الشرقية في غرب الصين اإل

  .وحتى تخوم الصحراء الغربية على المحيط األطلسي
  

ًوفي الواقع فإن جل أدبيات الفكر القومي العربي ممثال 
بأيديولوجيا حزب البعث العربي االشتراكي هي أدبيات 
مستقاة بعجرها وبجرها من فكر الفاشية اإليطالية 

ًميقا، والتي أنتجها حزب العمال بصورته األكثر تن
ًاأللماني القومي االشتراكي والذي كان يدعى اختصارا 
بالحزب النازي والذي قاده زعيمه أدولف هتلر إلى ما 
كان يحتمل تصعيده ليصل إلى مرحلة تدمير كلياني 
لكوكب األرض في حال نجاحه في تصنيع قنبلة نووية في 

 الجبهتين الغربية توقيت مناسب قبل تفاقم خسارته على
في ذلك الفكر » االشتراكية«وفيما يتعلق ببعد . والشرقية

رأسمالية خالصة «فهي لم تكن تعني سوى » البربري«
ًبشكل ال يختلف كثيرا عما كان سائدا في االتحاد » للدولة ً

ًراهنا التي » الصين الشعبية«السوفيتي قبل انهياره، وفي 
لشعب في الطحن اشتراك ا«تعني فيها االشتراكية 

السرمدي لكل مكوناته بماكينة الدولة األمنية وحزبها 
ًوهو الواقع الشامل عمقا وسطحا . »القائد للدولة والمجتمع ً

ًوعموديا وأفقيا في كل األنظمة العربية التي تبنت ذلك  ً
من استجالب الفكر القومي » المسخي«النموذج 

تخدامه األوروبي بأرذل صوره إلى العالم العربي، واس
على مقدرات » طغمة فاسدة مفسدة مافيوية«ذريعة لهيمنة 

ال » رقيق دون أغالل«شعوبها، وتحويل تلك األخيرة إلى 
الطغاة القوميين األفذاذ «خيار لهم إال بالتسبيح بحمد 

، الذين لم يفلحوا برغائهم القومي في »وقادتهم الملهمين
ات التي لم العالم العربي إال بتوطين طوفانات من البالء

ًتنقطع فيه بدءا من تأصيل بنيان الدول القمعية الشمولية 
األمنية على شاكلة الجمهورية العربية المتحدة، ومن 
بعدها سورية األسد، وعراق صدام حسين، وليبيا 
المخبول القذافي، وما أنتجته من صراعات وشقاقات 

وحروب بينية مع الجيران واألشقاء لم يدفع ثمنها سوى 
عذبون المقهورون من البسطاء الذين هم في أحسن الم

األحوال أمناء على أنسابهم، وبالكاد يعرفون جدهم الثاني 
أو الثالث، ولم يكن يعنيهم أي من  التلفيقات والتحذلقات 
التي لما تمأل معداتهم الخاوية أو تقي أبناءهم شر الموت 
ًالزؤام العبثي؛ وصوال إلى نكسة حزيران وخسارة 

ن، واحتالل الشعب المظلوم في الصحراء الغربية، الجوال
ت، والجرائم ضد اإلنسانية الفاجعة وخطيئة غزو الكوي

التي تم ارتكابها بحق األقليات في غير موضع من العالم 
العربي، قد يكون أهمها التعامل الفاشي الذي قام به 

ومعاملتهم » األكراد«البعثيون األرذال مع المظلومين من 
أنهم غزاة محتلون في أرض آبائهم وأجدادهم منذ كما لو 

األلف الثاني قبل الميالد، وهو ما أظهر وجهه القبيح في 
ًغير مرحلة قد يكون أكثرها قبحا عمليات التهجير 
القسري والتطهير العرقي التي سماها البعثيون األرذال 

، »تخليق الحزام العربي« على ضفتي نهر دجلة عمليات 
عمليات اإلبادة المنظمة لهم بأسلحة التدمير باإلضافة إلى 

الشامل وغيرها كما كان في تراجيديا اإلبادة الجماعية في 
حلبجة وما كان على شاكلتها ولم تصل أخباره إلى 

  .المراقبين في خارج البوتقة البعثية الفاشية المافيوية
  

وخالصة القول قد يستقيم تكثيفها في التشديد على 
إلعادة االعتبار لقيمة التواصل اإلنساني الضرورة الملحة 

بين البشر على أساس احترام حقوق اإلنسان الطبيعية 
واألساسية وعلى رأسها حق كل إنسان بالكرامة والعدالة 
والحرية واالحترام لكينونته اإلنسانية بغض النظر عن أي 
تخرصات تلفيقية مصطنعة لتفريق البشر عن بعضهم، 

قوياء األثرياء على المقهورين لصالح توطيد هيمنة األ
المستضعفين عبر االتكاء المخاتل الموارب أو الصفيق 
الصارخ على شعارات رنانة خلبية من قبيل االنتماءات 
ًالقومية التي ال سند علميا لها، والتي هي في أحسن 
األحوال تفتقات بهلوانية تسعى لتوسعة وحذلقة الميوالت 

ة بشرية أصبحت قبيلة في الغريزية لالنتماء إلى مجموع
صيرورة استقرار البشر في المجتمعات الزراعية، وكان 
ال بد من مطها في مرحلة تصعد نمط اإلنتاج اإلمبريالي 
الرأسمالي وتلبيسها بلبوس لغوي وتنظيري منمق 

هويات قومية «ُوإظهارها بحلة جديدة على شكل 
ال تغير من جوهرها الفارغ من أي سند علمي » مصطنعة

أو تاريخي أو أنثروبولوجي أو لغوي عند النظر المتحقق 
المستبصر في آلية تخليقها وبؤس تالفيفها وحناياها 

   وإفرازاتها القيحية على المستوى الكوني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2021في نهاية عام 
 وانا احاول لملمة بعضي

 ولم اجد في الريح لم اعثر على مالمحي
 ًبعضا مني: وال على شواطئ األنهار

 حاولت تجميع شظاياي
 ففشلت كل االزاميل في حفر منحوتة لي

 وحين اتكأت على ذاكرتي وطرقت كل االبواب
  : قال الصدى

   ال نهر  ...ال مدينة لك...  ال ذكريات لك
 وال حتى ظل شجرة  ...ال حقل سنابل او ورود

 وأصدقاؤك ماتوا
 لن يلبسوا ثيابهم التنكرية

 ويحضروا حفلة العام الجديد
  ...عابر طاروا مثل دخان 

 ثم تبخرواً تلبثوا قليال
 لم يدوخني هذا الكالم

 ولم يثنني عن االستمرار في البحث عن ذاتي
 ،والنني عادة ما أكون مثل غيمة هاربة

  الى أوهامها  -في زحمة مطاردتها  -تلجأ 
  ، ثم تبحث فيها

  جيوب بدلتي وبحثت فيهاإلىلجأت 
 علني اعثر على بقايا دموع او ضحكات سعادة

  :  تسعفني جيوب بدلتي بشيءلم
 وال حتى بضحكات ماجنة ال بصوت وقور

  لم تثقل احداث العام المنصرم 
 جيوبي بأية ذكرى

 ًرغم انه كان عاما من رصاص
 وفيضانات وأوبئة
، وتجولت بها وحتى حين حملت ذاكرتي معي

 في شوارع بغداد والناصرية
، وغير جدال حاد لم اشم غير دخان سكائر

 صمون حول أمواتهملبشر يتخا
 2021وهكذا فأنني لم أتحول في عام 
 الى طائر كما كنت احلم

 ولم يتلبسني شكل عصفور دوري او قبرة
  ولم تتعلم حنجرتي استضافة تغريد البالبل 

 وال حتى خرير المياه ... او هديل الحمام
، سماء مكتظة بذوات المخالب الحادةوظلت ال

 ضاضالتي ال تعرف غير االنق
  :  انا فظللت احلم بجناحين يتفتحاناما

  ، اعدينفي رمانة الكتفين بدل الس
   ً بعيدا.. ًويحمالني بعيدا 
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 لم يعد يؤلمني الخريف  
  باتت تضحكني فكرة االلتحام مع الكون

  نسيت آخر مرة 
  سحرتني فيها الموسيقا

  طفلتي متعبة
  :أقول لها

  نامي في فراشي قليال
  تنظر إلي بعيون حمراء

  ى األبد؟هل أستطيع النوم إل
  :طفلتي متعبة والحكمة تقول

  لتكتب عن شيء ما عليك أن تخرج منه
ًأن تكون مخلصا ونقيا للحب ً  

  ربما للكراهية
  لكني ال أرغب بتغيير شيء

  ُأريد لألشياء أن تبقى على حالها
  ُأريد أن تتخلص طفلتي من فكرة الموت

  الموت الذي ال أخاف منه
  ال أدري لماذا أرتعب

   عيناهاعندما أراه في
  طفلتي متعبة

  والسرير واسع
  صنع من جذع شجرة عجوز

  شجرة مأخوذة
  بعالقة غامضة

  جمعت النار بالرماد
  تمر األنهار تحت سريري

  مخدوعة طوال الوقت بالحياة
  تترك ورود فضية على جسدي

  تقطفها طفلتي صباحا
  تضعها في شعرها األخضر

  ثم تبكي
  لماذا على اإلنسان 

  أن يعرف الحقيقة متأخرا
  :تروي لي كوابيسها فتقول

  ليلة أمس كنت أتوسل أبي ليقتلني
بينما كنت أنت تكتبين قصيدة لرجل 

  خرافي
  ًعاش معك عشرين عاما ولم ألتقي به

  رجل كلما أحببت سماء
  قمرا
  حجرا

  أراني أبحث عنه
  مثلك ال أجده سوى في الخيال والكوابيس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رج امرأة أخرى من جوفي فجأة تخ
  تقول لها

  من القسوة أن نعالج ألمنا من الجمال
  بالعزلة وحبوب االكتئاب

  لكنها حياتنا الشقية
  حياتنا ابنة الكلب

  هذا الوقت المستقطع
  الوقت الذي تحتاجه قطعة الكعك الجافة

  قبل أن تسقط في قعر الكأس
  طفلتي متعبة وأنا عاجزة

  أهرب من روحي التي تتمزق
  وبعة ترابية هجمت على القريةلز

  صرخت جدتي ادخلوا البيت
ال أحد يستطيع يتغلب على رياح تعبث 

  بالتراب
  لكني بقيت

  ككل النساء احتميت بجدار
خرج أخي من الزوبعة برموش بيضاء 

  يضحك
  إلهي

  ّكان علي أن أتعلم وقتها
  أال أعبث ثانية مع التراب

  لكنني
  مثلكم أنجبت أطفاال عراة

  رميتهم بقسوة للحياة
  طفلتي متعبة

  :أقول لها
  نامي في فراشي الليلة

  تنظر الي بعيون حمراء
  هل أستطيع النوم إلى األبد؟

  أجيبها
  سيزورك الرجل الخرافي الليلة في المنام
  سيأتي مع الفجر ليقص شعري الطويل

يسألك عن األظافر الطويلة التي تخرج 
  لي عند الكتابة

بيت حتى آخر ساعة ستبحثين عنها كل ال
  من الضحى وال تجديها

بينما يختفي الرجل الخرافي بلمسة من 
  يدي التي تالمس شعرك

  انهضي طفلتي
  لم يبق الكثير من الوقت

قطعة الكعك الجافة تكاد تسقط في قعر 
  الكأس

  من سيضع يده على رأسي ألستيقظ؟
  ليمر كل هذا الوقت

  أنا المزدحمة بكل هذا الشقاء الشفيف
  د تؤرقني فكرة الحبلم تع

  :تقول الحكمة
  لتكتب عن شيء ما عليك أن تخرج منه

ًأن تكون مخلصا ونقيا للحب ً  
  ربما الكراهية

  ال أرغب بتغيير شيء
  أريد لألشياء أن تبقى على حالها

  أريد أن تتخلص طفلتي من فكرة الموت
  الموت الذي ال أخاف منه

  أبتسم له دائما
  وارتجف

  أرتجف فقط
   اهعندما أراه في عينا
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  غني عن القول؛ ان المقاطعة االقتصادية، تعتبر أحد
 فهذا االشكال النضالية، التي تستهدف اضعاف قوات االحتالل،

الشكل من المقاومة يتيح الفرصة امام فئات واسعة من ابناء 
 األردني، والشعوب العربية والشعوب المحبة للسالم شعبنا

عامة، المشاركة في التصدي للمعتدين، ويعيد االعتبار لثقافة 
  .المقاومة في مواجهة نهج االستسالم والتفريط

 
 التطبيع القسري غير المباشر، من لذلك دأبت الجهات الرسمية على فرض اشكال من

خالل اتفاقيات مع العدو لتمرير سياسات تحتاج الى التصدي الجمعي والمنظم الحباطه، 
ففد بلغ التبادل التجاري بين األردن والكيان الصهيوني خالل السنوات العشر االخيرة 

ت  مليون دينار قيمة الصادرا532( مليون دينار منه 926 ،حوالي 2019 -2010
، والمتتبع للتفاصيل، يلحظ ؛ ان هناك ) مليون دينار قيمة المستوردات394(، و )األردنية

، قبل ان يطرأ ارتفاع على 2019تراجعا ملموسا في التبادل التجاري لغاية عام 
 ، مع البدء بتنفيذ صفقة الغاز، حيث بلغ حجم التبادل 2020المستوردات في عام 

)  مليون دينار صادرات اردنية64(مليون دينار منه  127 حوالي 2010التجاري سنة 
 2019، وقد انخفض التبادل التجاري في سنة ) مليون دينار مستوردات من العدو63(و

 مليون دينار 8(، و) مليون دينار صادرات اردنية46( مليون دينار ،54الى 
التي " ؤهلةبالمناطق الصناعية الم"، والسبب في ذلك؛ تراجع دور ما يعرف )مستوردات

تصدر الى الواليات المتحدة، بضاعة مشروطة بنسبة مدخالت إنتاج من الكيان 
مقابل التسهيالت الجمركية، بهدف فرض سياسة التطبيع % 8الصهيوني ال تقل عن 

وبفضل . االقتصادي االلزامي، لاللتفاف على رفض الشعب األردني سياسة التطبيع 
تصدي للسياسات العدوانية التوسعية، وعدم وعي الشعب األردني واصراره على ال

  .التعامل مع منتجاته
 

ًفقد كشف تراجع التبادل التجاري ان جزءا هاما من التطبيع مع العدو هو قسري تفرضه 
الجهات الرسمية، وينفذه رأس المال الجشع، الذي ال ينتمي للوطن، في حين تعبر هذه 

  .مقاطعة البضائع الصهيونيةالمعطيات عن الحس الوطني للشعب األردني في 
 

تنبهت هالري كلنتون وزيرة الخارجية األميركية االسبق، الى هذه الظاهرة، تقول في 
اكتشفت احتياطيات واسعة من الغاز الطبيعي في شرق البحر " إسرائيل"مذكراتها، إن 

 ، ولكن؛ لم تحظ هذه1994المتوسط؛ وهي تعيش مع األردن، في سالم منذ توقيع معاهدة 
المعاهدة بشعبية المواطنين األردنيين، وبناء على ذلك، هل يخاطر األردن بمزيد من 

؟ وهل يحتمل أن ال يفعل "إسرائيل"االحتجاجات، ويسعى إلى اتفاق تجاري رئيسي مع 
، حثته على البدء 2012ذلك؟ وفي لقائها مع وزير الخارجية األردني في كانون الثاني 

  .سرا إذا لزم األمر" اإلسرائيليين"بمحادثات مع 

ّوقد انصاعت الجهات الرسمية الى توجيهاتها، وبعد محادثات سرية، طوال عام، مع 
  الستخدام الغاز الطبيعي من2014، أعلن عن اتفاق مبدئي مع العدو سنة "اإلسرائيليين"

  .شرق البحر المتوسط لتغذية محطة كهرباء في الجانب األردني من البحر الميت
  

، "الغاز الفلسطيني من قبل االحتالل الصهيوني" تم التوقيع على صفقة 2016وفي عام 
 عاما، بقرار من هيالري كلنتون، وبتحركات سرية وفق 15 مليار دوالر لمدة 10بقيمة 

. ُوقد رفضت الصفقة شعبيا، وشهدت البالد تحركات واسعة لمقاومتها. توجيهاتها
 الشعب األردني، وربط االقتصاد األردني والهدف من الصفقة فرض سياسة التطبيع على

، بهدف التحكم بمفاصل االقتصاد األردني، إضافة إلى دمج االقتصاد "إسرائيل"بـ
وبصرف النظر عن المبررات التي تسوقها السلطات الرسمية . في المنطقة" اإلسرائيلي"

ُّلتغطية قرارها بالتوقيع على الصفقة، فإن هذا القرار يعد قرارا سياس َ يا ال يمت للمصالح ُ
  .الوطنية واالقتصادية بصلة، وينطوي على مخاطر حقيقية

 
أما التبرير االقتصادي الذي تطرحه الجهات الرسمية لتمرير المشروع؛ فهو محاولة 
لتضليل الرأي العام، فاألردن يتمتع بمصادر محلية غنية لتوليد الطاقة، أبرزها الطاقة 

خر الزيتي، وامكانية تطويرحقل الريشة النتاج الغاز المتجددة من الشمس والرياح والص
المحلي، واستئناف الغاز المصري، عدا عن تمكنه من استيراد الغاز الطبيعي عن طريق 

واالستفادة . ميناء العقبة عند الضرورة، فهناك خيارات عديدة لتغطية احتياجات الدولة
  .من الثروات الوطنية

 
حصاءات العامة، عن ارتفاع قيمة المستوردات، خالل لقد كشفت المعلومات األولية لال
 2 مليون دينار، مقابل حوالي 87 الى حوالي 2020الربع االول من العام الماضي 

 ، وستواصل ارتفاعها بسبب البدء بصفقة الغاز التي باتت تشكل 2019مليون دينار لعام 
  .اهم اشكال التطبيع غير المباشر مع العدو

 
صفقة المشينة الباب امام زيادة الصادرات األردنية للعدو، حيث وقعت وقد فتحت هذه ال

 آب الماضي، على اتفاق يمنح المنتجات الزراعية األردنية 17وزارة الزراعة في 
 الف طن، من 50، لرفع الصادرات الى ما يزيد عن "االسرائيلية"أفضلية في األسواق 

 واجباتها بتوفير اسواق عربية وخارجية بدال من قيام الحكومة في. الخضار والفواكه
  .للمنتجات الزراعية األردنية

 
 مليون متر مكعب من المياه األردنية 50كما كشفت الخارجية األردنية عن اتفاق لشراء 

التي استولى عليها العدو، وتم التنازل عنها في اتفاقية وادي عربة، والتي اعترفت للعدو 
  . بل وفي مياه اليرموكليس في مياه نهر األردن وحسب،

 
من جانب اخر؛ واضافة الى تسيير قوافل العمال األردنيين للعمل عند العدو، هناك 
محاوالت للتسلل الصهيوني التطبيعي، الذي يستهدف نساء أردنيات في غور الصافي، 
فقد كشفت بعض وسائل االعالم عن رحالت نسوية صهيونية إلى األردن، تمت بتنسيق 

تحت غطاء المحافظة على البيئة، " الحلول الخضراء المتكاملة"بمؤسسة  مع ما يسمى
والقيام بعقد دورات تدريبية، وتشجيع األعمال الحرفية، مستغلين الظروف المعيشية 
البائسة، فاننا اذ نشجب السماح لمثل هذا التحرك، ندعو للتواصل مع الجهات المعنية في 

 البناء شعبنا بسد جميع االبواب في وجه غور الصافي لفضح اهداف العدو، ونتوجه
  .العدو

 
بعد كل اشكال التطبيع المتعددة مع العدو الصهيوني؛ تخرج علينا الصحافة بما يعرف 

ستقيم شركة اماراتية مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية "بصفقة الكهرباء مقابل الماء، 
اء محطة تحلية مخصصة لتوليد الكهرباء في األردن، لصالح العدو، في المقابل سيتم بن

نشتري (من المفارقات الغريبة . لألردن على ساحل البحر األبيض في المناطق المحتلة
الغاز من العدو إلنتاج الكهرباء بتكلفة سياسية ومادية مرتفعة، ونبيع العدو كهرباء من 

  ؟)!نقيم محطة تحلية مياه رهينة عند العدو(؟ ) !الطاقة المتجددة بتكلفة منخفضة
 
بصيغته االقتصادية " بصفقة القرن"ذا نحن امام المشروع األميركي المعروف ا

المتدرجة لخلق وقائع جديدة على األرض، والخضوع لالبتزاز الصهيوني، واالرتهان 
السياسي، والرضوخ للشروط االميركية بالسير في المشروع الصهيوني المبني على 

مشروعة للشعب العربي الفلسطيني، وحق الحل االقتصادي، متجاهال الحقوق الوطنية ال
الالجئين الفلسطينيين بالعودة، وتمكين العدو الصهيوني من اختراق األردن، وهو جزء 
من المشروع اإلمبريالي الصهيوني، الذي يستهدف إقامة شرق أوسط جديد، وهيمنة 

المنطقة العدو على االقتصادات العربية، وتنصيبه وكيال حصريا للواليات المتحدة على 
وقد اصبحت بعض الدول الخليجية تشكل رأس حربة لتغلغل العدو، االمر الذي . العربية

يستدعي تشديد النضال على المستويين المحلي والعربي وبالتنسيق مع محور المقاومة، 
   ي لسياسة التطبيع ونهج االستسالمللتصد

 
 

  
 

 األردن
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  في ذكرى انطالقة أي فصيل اعتدنا أن نتبادل التهاني

، ما يربط الماضي "دامت الثورة.. عاشت الذكرى"بشعار 
 بالحاضر والمستقبل، في تمجيد لذكرى االنطالقة، وتأكيد على

مواصلة المسيرة حتى تحقيق األهداف التي انطلقت الثورة من 
  .أجلها

  
ى انطالقتها بذكرى هي أكثر من ترتبط ذكر" فتح" وحركة 

الثورة الفلسطينية المعاصرة، ليس ألنها األولى زمنيا فقط، بل 
، وحجمها "التي تشبه شعبها"ايضا لطبيعة هذه الحركة 

ودورها القيادي، فهي التي شكلت على مدى العقود العمود 
الفقري لحركة التحرر الوطني الفلسطيني بشكل عام، ولمنظمة 

إذا كانت فتح بخير " بات شائعا القول التحرير الفلسطينية، حتى
   ".فالثورة والمنظمة والشعب بخير

  
وليس من قبيل الصدفة أن الزعيم العربي الراحل جمال عبد الناصر وصف حركة فتح 

  ، وقال خالل استقباله الشهيد ياسر"أنبل ظاهرة عرفها التاريخ"والثورة الفلسطينية بأنها 
  ". أنها وجدت لتبقى وتنتصر"يه أبو عمار، فرد عل"وجدت لتبقى" عرفات بأنها 

عبد الناصر كان في ذلك الوقت زعيما أمميا وكانت مصر تستضيف عشرات حركات 
التحرر من أفريقيا وآسيا، ولكنه كان يدرك جيدا ما الذي مثلته حركة فتح والثورة 

وفيه الفلسطينية في التاريخ إزاء مشروع كولونيالي، عرفه بنفسه واشتبك معه عن قرب، 
تعرض للحصار الشهير في الفالوجة، ومن المؤكد أن ما عايشه عبد الناصر في فلسطين 
هو ونفر من الضباط والجنود الوطنيين، كان من اهم اسباب الثورة المصرية والتغيير 

  .الشامل الذي عرفه العالم العربي على أثرها
  

البوصلة، وارتباك نحن اآلن لسنا بخير، وهذه حقيقة واضحة، فاالنقسام واضطراب 
الخيارات السياسية والنضالية، واألزمات الداخلية، واتساع الفجوة بين النظام السياسي 
الفلسطيني بكل مكوناته وبين الناس، وتراجع مكانة القضية الفلسطينية، في مقابل اشتداد 
هجمات االحتالل لتنفيذ مخططات الضم والتهويد وتقويض فرص قيام دولة فلسطينية، 

ّها مؤشرات على تردي أوضاعنا، وال ينفع مع هذه الحالة تبادل االتهامات وال كل
اإلغراق في التحليل والتشخيص ألن مهمة القيادات تتمثل في قيادة الشعب نحو التغيير 

  .وليس االكتفاء بوصف ما يجري
  

 ولكنها هي المجموعة الفدائية األولى التي تتبنى الكفاح المسلح بعد النكبة،" فتح"لم تكن 
كانت الحركة األولى التي ربطت هذا الكفاح باستعادة الهوية الفلسطينية في مواجهة 
ّمحاوالت الشطب والتبديد، فقد كان شطب الهوية هو المكمل الذي أرادته القوى المعادية 
الستكمال نكبة فلسطين باحتالل األرض واقتالع الشعب وتشريده، وظل هذا األمر قائما 

  .1965حركة فتح باسم الشعب الفلسطيني في األول من كانون الثاني عام حتى انطالقة 
  

وما دامت حركة فتح تحمل أوسمة المجد لما مثلته في حياة الشعب الفلسطيني، خصوصا 
دورها الذي لعبته في استعادة الهوية الوطنية والمساهمة في انبعاثها من الرماد، وتسلم 

ام قضيته ونضاله من اجل حق تقرير المصير، الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية زم
فمن الطبيعي أن تتحمل فتح بقياداتها وممؤسساتها، المسؤولية الكبرى عما آلت إليه 

ولعل نقطة االنعطاف الحاسمة في هذا المسار هي المرحلة التي تلت تطبيق . األوضاع
ية من ممارسات اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وما رافق هذه العمل

وأوهام، بسبب انخراط قيادة فتح وكوادرها الرئيسيين في مهام إدارة المجتمع والسلطة، 
والكل يعرف أن المهام والمسؤوليات الرئيسية في السلك الدبلوماسي والمناصب العليا في 
السلطة بمختلف أجهزتها األمنية واإلدارية توالها كوادر محسوبون على حركة فتح، 

  .لي اقترن أداؤهم، أو سوء أدائهم، بالحركة التي انتدبتهم لهذه المهاموبالتا
  

في معظم المجتمعات التي تتحرر من االستعمار، ينشأ التناقض والتنافر بين المهام التي 
تقتضيها الثورة، والمهام التي تقتضيها الدولة والسلطة، فاألداء النضالي المتميز ال 

  . يد في إدارة المجتمعينعكس بالضروة على األداء الج
  

ولكن في حالتنا الفلسطينية نشأ هذا التنافر قبل أن تنجز ثورتنا أهدافها الوطنية في التحرر 
واالستقالل، كما راجت أوهام وثقافة جديدة عن مرحلة بناء الدولة التي ترجمها البعض 

ول على إلى بناء الذات، ورأينا كثيرا من المناضلين والسياسيين يتسابقون في الحص
الوكاالت التجارية والشراكة مع رجال األعمال في إقامة المشاريع االستثمارية، وكل 

  .ذلك انعكس سلبا على مكانة الثورة وقيادتها وبشكل خاص على حركة فتح
  

ليس بالضرورة أن يؤثر نشوء ونهوض حركات فلسطينية جديدة سلبا على مكانة حركة 
لتنافس اإليجابي وصعود حركة حماس والنهوض فتح، بل على العكس يفترض أن يمثل ا

ّالمأمول لليسار والتيار الديمقراطي، عوامل تحد لحركة فتح لكي تحسن من أدائها على 
الصعيدين الوطني واالجتماعي، تماما مثلما تشكل خسارة االنتخابات فرصة للمراجعة 

  .والتقييم من اجل تحسين األداء
  

 مراجعة وتقييم شاملين لكل األداء السياسي من المؤكد أن حركة فتح بحاجة إلى
والبرنامج واألوضاع التنظيمية، وهذا لم يتحقق على األغلب ال في المؤتمر السادس 

اللذين عقدا في الوطن بعد قيام السلطة، والدليل هو ) 2016(، وال في السابع )2009(
يل القوائم النتخابات استمرار التعثر في أداء الحركة، ووقوع انشقاقات معلنة أثناء تسج

المجلس التشريعي التي ألغيت، والبرهان األكبر واألهم هو أزمة الحركة الوطنية بشكل 
وال . عام، واستمرار وجود آالف الكوادر الفتحاوية خارج الجسم الفاعل والناشط للحركة

ن يرا للمؤتمر القادم المقرر في الربع األول ميبدو أن خطوات تقييم جدية اتخذت تحض
هذا العام، وذلك ما يفقد المؤتمر كثيرا من أهميته ويحوله إلى مجرد مناسبة إلعادة توزيع 

  .المناصب والمواقع
  

أخيرا فإن الحرص على فتح هو أيضا حرص على استعادة الحركة لدورها، وحرص 
ومدخل ذلك هو من دون شك هو المراجعة التفصيلية والتقييم " ديمومة الثورة"على 

    لو تأخر المؤتمر بضعة شهور أخرىمسؤول حتىالجريء وال

 

  
  

 فلسطين
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 ار خيبة أمل قوية تمكنت مني حينما وصلت لمكتب تحويل األموال جعلتني ألعن كل شيء ألنني سأكون مضطرة بسبب الزحمة إلى االنتظ
 فأقرب ...طردت هذه الفكرة بسرعة  ...خطر على بالي الذهاب لمكتب آخر  .ًطويال إلى أن يأتي دوري الستلم المال المرسل من قبل زوجي

   ...ًمكتب يبعد من هنا نصف ساعة تقريبا 
 

ّرته وأنا أفتش عن عقدي الذهبي الذي لكن الوقت األطول هد.. ِبدأت بلوم نفسي النشغالي في البحث عن قنينة العطر النهارية وقبعتي الصفراء 
 ...ًوجدته مرميا تحت السرير 

  ...سبعة رجال و سيدة  ... بدأت بعد األشخاص الواقفين أمامي
 

  ...ليتني سبقته للكرسي  ...ال أدري ماذا يفعل بالنقود في هذه السن ...المسن بينهم قعد على كرسي ريثما يأتي دوره 
 

 النقود ستصل ...اسمعيني :  صوته تغير فجأة وهو يقول لها...ل ويطمئنها إن كل شيء سيكون على ما يرام أحدهم يحدث امرأة عبر هاتفه النقا
  ... لست ممن يصفون حساباتهم مع أقربائهم ... ال تكوني سخيفة ...وسنجري عملية طفل األنابيب وستنتهي أحزاننا 

 
ًطرق مفكرا بينما الرجل الواقف أمامه ربط حزام كلبه ذي الشعر األبيض بحركة متوترة أغلق هاتفه ووضعه في جيب بنطاله ثم أشعل سيجارة وأ

 تمنيت لو أنني بيضاء مثل ... حانت منه التفاتة للكلب الذي بدأ ينبح بصوت عال حين ابتعد عنه ...في عمود الرصيف ليعود بعدها إلى مكانه 
ِكلبه ولون عيني كلون عينيه    ...ربما فكرت في اقتناء كلب مثله .. ...والي ثم عدت إلى مكاني  التقطت له صورة واحتفظت بها في ج...َّ

 
 عشرة ... كتبت العنوان ورقم هاتفي ودونت رقم المبلغ ...ًأخرجت الهاتف وبدأت بنقل البيانات اختصارا للوقت  ...الجو ينذر بسقوط المطر 

ّ عملية فالتجاعيد على جبيني وحول عيني وفمي أخذت تظهر  ربما احتاج ألكثر من... عملية تجميل األنف ال تتطلب هذا المبلغ ...آالف دوالر 
 ...ثانية 

 
ً ليتهم يكتشفون عقارا يغير لون ...بدوت مع هذه الخطوط أكبر من عمري حتى أنني في اآلونة األخيرة بدأت أشعر باإلحراج أمام صديقاتي 

 ربما في المرة القادمة سأضع خيوط الذهب بدل ...صقة  سأكتفي بالمنجزات المتحققة اآلن وأرضى بالعدسات الال... البأس ...العينين 
  .ألف دوالر فقط ...ً الفرق ليس كبيرا...لنفخ الخدود وشدها " البوتكس"
 

ًتذكرت شيئا مهما  ً سأطلب من الطبيب تصغير أنفي أكثر من السابق ورفعه قليال وتكبير شفاهي ألبدو مثل أنجلينا جولي أو مثل كاترينا زيتا ...ً
  ...  سأدقق في مالمح جميع الفنانات واختار األشهر منهن... لن أتعجل في اتخاذ القرار ... أنها رائعة الجمال ... جونس

 
 ربما هذه ... عملية تكبير المؤخرة وتنحيف الخصر تحتاج لمبلغ أكبر من عملية شد الصدر ... ًفي المرة القادمة سأطلب منه تحويل مبلغا أكبر

  .المرة أسافر إلى لبنان
 

 أصابته ...فرحت ألن أحد الرجلين ترك مكانه ألنه نسي إحضار ما يثبت شخصيته .  بقي رجالن والعجوز التي أمامي...بدأت اقترب من النافذة 
  ...ّخيبة أمل حين عرف أن هوية الطالب التي يحملها ال تفي بالغرض 

 
َ لن احتاج إليه بعد حقن مادة مبيضة للبشرة ...ياج للبشرة السمراء ُوضعت سماعة البلوتوث في أذني الستمع إلى فيديو يعرض كيفية وضع المك

  .قتنيه بأي ثمن واغيظ كل الصديقات سا... سانتظر وصول المنتج لألسواق ...
 

 :تلوح بورقة البيانات التي تمسكها قالت بيأس وهي ...ّالتفتت المرأة العجوز إلي وبدأت في الحديث كأنها تعرفني فجأة 
  !!ث مرة آتي إلى هنا خالل هذا األسبوع دون فائدةهذه ثال -
 

وأنا استمع إليها ذكرتني بالمتسولين  ...تأثرت بنبرة صوتها الحزينة وهي تترجى هللا أن يساعدها في حل المشكلة  ...في الحقيقة وألكن صادقة 
...  

   ...في ووضعته في الحقيبةّشعرت بانزعاج وضيق كبيرين جراء طاقتها السلبية التي تسربت إلي لهذا أغلقت هات
 

 بعد لحظات غيرت من نبرة ...َلم يتبق غير هذه السيدة التي بدأت تتكلم بقلق وتوتر واضحين مع الموظف الذي اكتسى وجهه بتعابير باردة 
 حاولت أن ...لسيء  أخبرها الموظف بوجود خطأ في اسم المرسل لتبدأ في البكاء وندب حظها ا...صوتها لتستفهم عن سبب تأخر المائتي دوالر 

َ حاولت مساعدتك لكن األمر يتجاوز صالحياتي ثم طلب منها االبتعاد عن النافذة لتسمح له بتأدية ...صدقيني  :تترجى الموظف اآلخر فأجابها ِ
  ...عمله بعد تقديمه االعتذار 

 
 قالت لي ...لي تستأذنني فالموضوع حساس جدًا التفتت إ !! تتضرع إلى هللا وتستعطف الموظفين من أجل مائتي دوالر فقط  ...امرأة غريبة 

  !! إنه موضوع موت وحياة :بالحرف الواحد
  .َّ شعرت باألسى لحالها بل كادت دموعي تفر من عيني لوال أني تذكرت أن الدمع قد يفسد كحل عيني ويشوه منظري...مسكينة هذه السيدة 

 
 ...ى المارة كأنها تبحث عن حل لمشكلتها في وجوههم غادرت العجوز مكانها ورمت بجسدها على الكرسي تنظر إل

 ...شكرت الموظف بعد وضع المبلغ في حقيبتي 
ٍحانت مني التفاتة إلى المرأة التي انشغلت بالتحدث عبر الهاتف بصوت عال مع  ...وبينما المطر بدأ يهطل بغزارة وأنا أجلس خلف مقود سيارتي 

  ...سال المبلغ ثانية ابنها تطلب منه تصحيح حروف االسم وإر
 

ًمضيت أفكر بأمر مهم كان غائبا عن بالي   ... ربما سيغير في حياتي الكثير ويجلعني أبدو مختلفة عن األخريات ... شكرت هللا ألنني تذكرته ...ٍ
 ... على اليمين ...ال ال ...سأطلب من الطبيب عمل غمازة لي على خدي الشمال 

   ؟ةياترى هل يكفي المبلغ لعمل تلك الغماز
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  قطار الليل إلى لشبونة"بعد نجاح الرواية الموسومة "
 ألف نسخة في 300من والتي بيع منها أكثر ) 2006(

هولندا، صدر للفيلسوف السويسري والكاتب باللغة 
، والذي ينشر تحت اسمه )1944(األلمانية  بيتر بيري 

" وزن الكلمات"المستعار باسكال مرسييه، رواية بعنوان 
عن دار المكتبة العالمية والتي ترجمتها إلس ) 2019(

فلسفية وهي رواية . سنيك من األلمانية إلى الهولندية
فمن . رائعة تبحث بعمق في الموضوعات الوجودية

أن الحياة : "العبارات المعبرة والعديدة في الرواية، يقول
ليست هي الحياة التي نعيشها، إنها الحياة التي نتخيل أننا 

كما يواجهنا بالسؤال؛ كيف يمكن لخيالك أن ." نعيشها
ل يساهم في حريتك؟ فهذه أيضا أحد الثيمات التي تشغ

بيتر بيري، أستاذ الفلسفة في الجامعة الحرة ببرلين، 
والتي سبق أن عالجها، في كتبه تحت اسمه الحقيقي، على 

) 2001" (عمل الحرية"سبيل المثال وليس الحصر، 
ويستخلص أن على ). 2015" (الكرامة، أسلوب حياة"و

المرء أن يبني حصنا داخليا لحماية نفسه من أعين 
ا ينجح في ذلك، يمكنه أن يترك اآلخرين، فقط عندم

   .العنان لخياله ويقترب خطوة من حريته الداخلية
  
فبعد ثالث عشرة سنة، يلقي بيتر بيري، وهو في   

الخامسة وسبعين ربيعا، الضوء من جديد، في مزيج من 
، على "وزن الكلمات"الخيال والفلسفة، في روايته 

 التي تناسبه إمكانيات االنسان في تشكيل حياته بالطريقة 
إنها مرة أخرى نقطة انطالق قوية جدا . وتناسب من هو

لرواية تطرح أسئلة حول الحياة والزمن والترجمة 
  .والكتابة

  
تبدأ الجملة االستهاللية بترحيب مراقب الجوزات مطار    

وتنتهي الرواية " أهال بك في بلدك"لندن بسيمون اليالند، 
يثرو؛ العودة إلى أيضا بنفس عبارة الترحيب بمطار ه

في المرة األخيرة التي نظر فيها إلى .  األم-الوطن 
صورة جواز سفره، في منزله في مدينة تريست بإيطاليا، 

اآلن سيبدأ حياة ثانية، . ًرأى رجال آخر دون مستقبل
ويتساءل ما الذي . وجود يمكن إعادة ترتيبه من الصفر

 العيش فعله بحياته، وماذا سيفعل اآلن حتى يتمكن من
؟ وهذ ما يختزله، أيضا، "ًالحقا"و " اآلن"مرة أخرى في 

الكاتب الهولندي أوك دو يوه، حرفيا ومجازيا في سيرته 
) 2004" (القفز إلى المستقبل"الذاتية الفكرية الرائعة 

كما أن زمالء مرسييه . حول االنتماء وكينونة االنسان
ورينغ الهولنديين وهما من نفس جيله تقريبا، مارسيل م

وأوك  دو يوه يطرحان نفس األسئلة الفلسفية واألخالقية، 
بطريقة غير مباشرة، في روايتيهما المنشورتين حديثا 

" الحضيرة السوداء"والموسومتين بالتتالي، ) 2019(
ما الذي صنعته بحياتي؟ كيف تبدو حقا حياتي ": آمين"و

في الماضي؟ ماذا يمكن أن يقدم الفن؟ كيف أختبر وأحس 
 الزمن؟  فالشخصية الرئيسة سيمون اليالند -لوقت ا

يتساءل، أيضا، عن موطنه؛ هل في  تريست؟ أو في 
  ؟"المكان الفعلي للحرية"لندن؟ أو في النهاية في المخيلة، 

  
  
  
تشمل الرواية على خمسة وأربعين فصال مرقما غطت  

تتطرق إلى ثيمات عديدة، منها لغوية .  صفحة474
 -ة الكلمات والكتابة والترجمة وأخرى انسانية كأهمي

وجودية كالوحدة ومفهوم الصمت واليأس و البحث عن 
   .وهي عبارة عن حكايات متداخلة في بعضها. الذات

  
اختار مرسييه لبناء روايته ساردا عليما وشخصية    

رئيسة، سيمون اليالند الذي يعلمنا من خالل قراءته 
  .زوجته الراحلةرسائل سبق أن كتبها إلى 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وإنصاته إلى سكون تام، كان يكسر هذا فخالل وحدته 
أحيانا يستذكر . الصمت عن طريق الكتابة إلى زوجته

الماضي واحيانا أخرى يعلمها بما يجري في حياته كأنه 
ويعترف أنه يكتب من خاللها ليستمع إلى نفسه، . يحاورها

خط مائل، فتأتي هذه الرسائل مكتوبة ب. ال ألن يبقيها حية
تحكي لنا الشخصية الرئيسة أحداثا سبق أن تعرف عليها 

. وهو سرد من الداخل. المتلقي من خالل السارد العليم
ويفند تكرار األحداث في هذا النص السردي، ألن وقت 
استعادة الذكريات هو وقت االستيعاب، مراجعة النفس، 

ى وأن هذا التكرار يدفع القارئ إل. هذا كل ما في األمر
وال عجب في أن شخصيات مرسييه . التأمل والبصيرة

هل يمكنك التفكير بجدية : تطرح على نفسها أسئلة أخالقية
في وضع فاصلة أو نقطة فاصلة عندما يكون هناك 

أشخاص ال يعرفون أين ينامون الليلة؟ لكن مع هذا، فإن 
عم اليالند البروفيسور وارين شجعه، في رسالة تركها له 

أن يتجرأ ويكتب بكلماته الخاصة وبصوته بعد موته، 
األصلي اعترافات عن شخصه أو قصص يمكن 
لشخصياتها أن  تعبر عن تجربة مشاعره العميقة بشكل 

فهو الذي ساعد كثيرا اآلخرين . مكثف وشاعري للغاية
    .ومنحهم صوت لغته وصوتا خاصا بهم بلغته

  
  
  

رئيسة سيمون اليالند  خبر إصابته تلقى الشخصية ال   
. بورم في رأسه وأن ليس لديه سوى وقت قصير للعيش

فبعد إحدى عشر أسبوعا يكتشف حدوث خطأ في 
المستشفى؛ لقد استبدل كشفه الطبي بأخر، وذلك بعد أن 

إثرها فقد . ّودع ابنته وابنه وباع دار النشر الخاصة به
  . يمر بال رحمةموطئ قدمه، وتاه في دوامة الوقت الذي 

  
يعتقد، من عرفته  ماذا فعلت في حياتي؟ . بدأ يراجع نفسه

ًحقا؟ وهل كنت حقا، حقيقيا، ذاتي الحركة، بالطريقة التي  ً
عشت بها؟ وهذا لم يمنعه أن يهتم أيضا بحيوات ممن 

فكل األشخاص في حياة . ويحاول مد يد العون لهم. حوله
م وإحباطاتهم ّاليالند هم مهمون، وبالرغم من نجاحاته

فإنهم أصروا للبحث وإيجاد شيئا ما في الحياة يشعرون 
ونجح الكاتب، فعال، في وصفه  لنفسيتهم . فيه باالنتماء

وتخبطاتهم إليجاد ذاتهم والقيام بما يجدون فيه أنفسهم، 
كابنته صوفيا، الطبيبة التي أصبحت صانعة أفالم وثائقية 

  .لترجمةوابنه، سيدني المحامي الذي أبدع في ا
  

يبدو أن كل هذه القصص المتداخلة تحمل نقطة مرسييه    
وهي اقتناعه بأن الكتابة : األساسية؛ النزعة اإلنسانية

كل . تساهم في عملية معرفة الذات، مثل التحليل النفسي
من يكتب يحصل على صورة أفضل عن نفسه، فإن 
المخيلة هو المكان الفعلي للحرية، والطريقة التي نعيش 

وهذا االستقالل . يها؛ الطريق إلى االستقالل الداخليف
يعتبر الحجرة األولى لكرامة االنسان وال نصل إليه بدون 

  .معرفة الذات
  

عندما تم اكتشاف الخطأ الطبي، غادر اليالند تريست     
فمن خالل . واتضح أن لديه مستقبال مرة أخرى. إلى لندن

ه المتوفية، عاد السارد العليم وأيضا الرسائل إلى زوجت
   .بذاكرته إلى الماضي، بالمعنى الحرفي والمجازي

  
ًزار أكسفورد، الجامعة التي تركها كطالب ليصبح حارسا 

هناك نما حبه الكبير للغات، منهم  .ًليليا في أحد الفنادق
اللغة العربية والمالطية وكل لغات دول البحر األبيض 

قاء حبه الكبير، وتتذكر ل. كما ترجم كتابه األول. المتوسط
الصحفية اإليطالية ليفيا، التي تولت إدارة دار النشر بعد 
وفاة والدها، واضطروا لمغادرة لندن واالنتقال إلى 

   .تريست مع طفليهما
  

كان اليالند مترجما قبل أن يترأس دار النشر بعد وفاة 
لكنه عاد إلى لندن ليستلم  منزال ورثه عن عمه، . ليفيا

شرقية، الذي ترك له رسالة يدعوه فيها أستاذ  اللغات ال
إلى الكتابة بكلماته واستعمال صوته األصلي، بعدما كان 

. ُاليالند مترجما لعقود، يعير كلماته وصوته لكتاب آخرين
. وال ننسى أن  مرسييه يعير اهتماما كبيرا ألهمية اللغة

وروايته هاته عبارة عن تقدير وثناء يوجهه للمترجمين 
  .مترجمةواألعمال ال

  
وأخيرا استعمل اليالند صوته األصلي، وشرع في كتابة   

   رواية مكتشفا متعة التأليف واالستقالل الذاتي

"
"
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  ُمع بدء انتشار وسائل التواصل االجتماعي، فتحت حسابا
ألشرح على صفحتي أفكاري العظيمة، وآخر " فيسبوك"على 
لإلعالن عن مواقفي الحاسمة من األحداث، " تويتر"على 

وألني دائما .. لنشر صوري الجميلة" أنستغرام"وآخر على 
على صواب، وأتمسك برأيي مهما كان الثمن، ال أقبل أن 

 .مني أحد بالتورم الذاتي، أو بالغروريته
 

ُصرت أقبل أي طلب صداقة، حتى امتألت المساحة المخصصة لعدد األصدقاء، ثم 
ُوكنت إذا قرأت منشورا ألي شخص، ال بد أن أدلي برأيي، وغالبا ما .. فاضت بالمتابعين ُ

 أن قبل(فقد اكتشفت أن معظم الناس سطحيين .. ّكنت أعترض، وأسخف الرأي اآلخر
أضيق ذرعا باآلراء المخالفة، وصارت  ُ، ثم صرت)يكتشف ذلك أحد المستشارين

  .الشاشة الزرقاء ساحة حرب ضروس، أخوضها بكل انفعال على جبهات متعددة
  

الموضوع ال يحتمل المزاح، وهذه المرحلة ليست لالجتهادات المترفة، وال يجوز لي أن 
وهكذا تصاعدت حربي مع كثير من .. أترك الساحة للغوغاء والمضللين والجهلة

 .األصدقاء المفترضين، حتى صارت مصدر قلق وكآبة
 

قررت أن أتخلص من كل من ال يعجبني، كل من اعتبرته جاهال، أو طابورا خامسا، أو 
هؤالء جميعا ال .. عميال، أو سحيجا، أو منفذا ألجندات خارجية، أو مطبعا، أو مستشرقا

ك عليهم، بل يجب فضحهم، ومقاطعتهم، حتى أن بعضهم يجوز االكتفاء بعمل بلو
ذلك، حتى نحصن جبهتنا الداخلية، ونبني مجتمعنا .. يستحقون السجن المؤبد، أو اإلعدام

 .النقي الطاهر
 

لم يلزمني وقت طويل في البحث والتفكير والتأمل، فسرعان ما تبين لي الصادق من 
فمن كان مع .. الخائن، وبين المؤمن والكافرالكاذب، وبسهولة فائقة ميزت بين الوطني و
ومن كان مع المعارضة فهو داعشي أو .. النظام السوري، فهو حتما دموي ومستبد

 .هو سلبي وجبانأمريكي، ومن لزم الحياد والصمت ف
 

من كان مع قطر، فهو عميل للصهيونية، وربما جاسوسا لقاعدة العيديد األمريكية، ومن 
و شريك في التطبيع، ومع صفقة القرن، وربما يكون دحالنيا، ومن كان مع اإلمارات فه

ومن كان ضد دول .. كان مع السعودية، فهو شريك في قتل أطفال اليمن وتجويعهم
ٍات التي قدموها، ويضرب العالقات األخوية مع دول الخليج عامة، فهو يتنكر للمساعد

ومن .. ك الشعوب للفلسطينيينطالما دعمت الفلسطينيين، ويساهم في تعميق كراهية تل
 .كان مؤيدا لها فهو منتفع، وانتهازي، ومتواطئ

 
ومن كان مع تركيا، فهو عدو للعروبة، أو إخونجي، ومن أيد نموذج أردوغان كتجربة 
إسالمية، فهو علماني فاسق، ال يفقه اإلسالم، ومن رفض تجربته في الحكم فهو متخلف 

 .ومتشدد

ومن كان معارضا لها، فهو . .. جوسي، شيعي، ومن الروافضمن كان مع إيران فهو م
 ...عدو لمحور المقاومة، ويقف إلى جانب محور االنبطاح واالستسالم، ومن النواصب

 .ومن عارضه فهو انهزامي وجبان. ..من أيد حزب هللا فهو دموي فاشي طائفي
 

مخلفات ومن عارضه فهو فلول، ومن . .. من أيد مرسي، فهو إخواني، ظالمي، رجعي
ومن أيد السيسي فهو انقالبي، .. . الدولة العميقة، وربما كان من الكفرة والمضللين

من أيد كامب .. . ومن عارضه فهو إرهابي، وداعم للجماعات السلفية في سيناء ...مستبد
ا فهو غير واقعي، وطوباوي، وال يريد الخير ديفيد فهو استسالمي خائن، ومن عارضه

 .لمصر
 

 أو أيد السلطة الوطنية، فهو مجرد موظف منتفع، أو سحيج، أو فاسد، من انتمى لفتح،
ومن عارضها فهو يريد تدمير المشروع الوطني، ويعمل  ...ويقدس التنسيق األمني

 .ألجندات خارجية، واحتمال أن يكون حمساويا
 

 من أيد حماس فهو انقالبي، يعمل على تأبيد االنقسام، وهو بالتأكيد رجعي وظالمي، وال
ومن عارضها، فهو فاسق، وعدو لإلسالم، وربما يكون كافرا، أو خائنا،  ...تهمه فلسطين

 .وبالتأكيد من جماعة التنسيق األمني
 

من يوافق على حل الدولتين، فهو مطبع، ومتورط في بيع فلسطين، وخائن لدماء 
ومن يرفضه فهو خارج العصر، وال يفهم في السياسة، وليس واقعيا، ويريد  ...الشهداء

 .جر الفلسطينيين إلى حرب مفتوحة خاسرة حتما مع عدو متفوق ومدجج بالسالح
 

ومن . ..ان، متنازل عن فلسطين التاريخيةمن يؤمن بالسالم فهو استسالمي انهزامي جب
يرفض السالم، فهو عدمي، ال إنساني، وعنصري، ونازي، ويريد قتل كل اليهود، 

 .وإلقائهم في البحر
 

أي فنان، أو أديب أو فريق رياضي يزور فلسطين، ويشارك في فعاليات معينة تحت 
يارة فلسطين، فهو وكل من يرفض ز. ..حراب االحتالل فهو مطبع، وعدو للفلسطينيين

 .تطهري، نرجسي، متخاذل، وليس صديقا للفلسطينيين، وال يؤيد قضيتهم
 

كل جماعات اإلسالم السياسي متخلفين، ظالميين، سلفيين، رجعيين، إرهابيين، يعيشون 
وكل من ينتقد اإلسالم .. .في التاريخ، منفصلين عن الحاضر، ويريدون تدمير المستقبل

  .َّدو لإلسالم، ماسوني، جاسوس أمريكي، مضلل، علمانيالسياسي، فهو فاسق، ع
 

وكل اليمينيين إمبرياليين، رجعيين، يمثلون البرجوازية  ...كل اليساريين شيوعيين كفرة
 .العفنة

 
ومن  ...فهو بال شرف، ويريد تفتيت المجتمع، وتسويق ثقافة الغرب" سيداو"من أيد 

 .يرفضها فهو متخلف، متزمت، ماضوي
 

جماعة الشعر العامودي،  ...لقصيدة النثرية، متآمرون على اللغة، وضد األصالةجماعة ا
 .ال يتذوقون الجمال، وال يؤمنون بالحداثة

 
ومن لم يحدد موقفا فهو زئبقي،  ...من تدخل في أزمة حسن شاكوش فهو فضولي متطفل

 .منافق
 

ل من ال وهكذا، بعد فترة قصيرة، كنت قد تخلصت من كل من لم يعجبني، ومن ك
وفي  ...يشبهني، وحذفت اآلالف من المطبعين والخونة واالنهزاميين والرجعيين والكفرة

 .الحقيقة لم يتبق لي صديق واحد
 

هذا ال يضرني، فأنا سأظل متمسكا بمبادئي، رافضا أي تنازل، ولن أكون تابعا ألحد، وال 
ولن أكون جزءا من جزءا من قطيع أغنام، ولن أنزل إلى مستوى الدهماء والغوغاء، 

 .النخب واإليليت، وأدعياء الثقافة
 

كيف ال، وقد  ...ّجدا، أو يمكنني القول أني العبقري الوحيد في العالم هذا ألني متميز
طورت نظريتي الخاصة منذ كنت طالبا في المدرسة، ولم يدهشني أن آرائي كانت دوما 

مة، وأعرف مجاهل التاريخ أكثر دقيقة، وأني أستشرف المستقبل أفضل من زرقاء اليما
  .الواقع أعمق من كل المحللين الذين يظهرون على الشاشات من هيرودوت نفسه، وأحلل

أنا وحدي من سيدخل الجنة، .. أنا النقي الطاهر.. أنا الخبير اإلستراتيجي في كل شيء
 فأترككم وربما ال أفعل،.. ربما أشفع لكم يوم القيامة أيها األوباش الرعاع السطحيين

   لجهنم وبئس المصير
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