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 الكاتب مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين
في أوروبا ،أمريكا الشمالية ،والوﻻيات المتحدة اﻷمريكية.
كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال ،ومن ثم البديل ،إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا للمجلة.
تقصد مجلة الكاتب إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراهن ،محاولة منها برفده بصوت الجدل الحيوي،
المفضي إلى السوية الثقافية ،والمحفز إلى مزيد من التﻼحم بين الثقافي – الفكري ،بل وحتى السياسي في زمن
أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى اﻷخذ بالتي هي أحسن ،ذلك أن أحوال الثقافات والمثقفين قد
تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف واﻷحزاب ،وأصبح المثقف أو أشباهه ،والجاهل المتثاقف في زمن الفايسبوك
يشترى ويباع في أسواق نخاسة اﻷنظمة واﻷجهزة والسفارات والغرف السوداء.
إنساننا اللبناني والعربي في اﻷوطان اﻷم ،وفي المهاجر والمنافي ،يجب أن ينهض ،وثقافتنا ينبغي أن تتطور
وتتوطد ،وﻻبد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر .فكل إبداع هو كوة حرية ،وكل فعل هو
انعتاق ،وكل تﻼحم فكر إنساني هو زمن آت.
تمر حيوات ،بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز اﻻبداع وتثمر الحرية ،ولمجلة الكاتب فيها سويعة ،لو عانقت
أقﻼمكم واحتضانكم لها ،وﻻ وقت يمر دون بشاراته.
يعمل فريق مجلة الكاتب وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجل:
توثيق الثقافة والفن اﻻنساني اللبناني والعربي ،القديم والموروث ،وتقديمه إلى

المجتمعات الغير عربية بالوسائل اﻻكاديمية ،عبر محاضرات ثقافية ،وترجمة دراسات عن
الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي ،ومن خﻼل تنظيم معارض فنية وأمسيات موسيقية مع
موسيقيين أكاديميين غربيين.
يشجع ويتبنى فريق الكاتب أعمال الكتاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب ،أو

المتحدرون من أصول عربية ،ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة الكاتب التي تصدر بعدة لغات،
كما يتم التعريف بتلك اﻷعمال واﻻبداعات للجمهور العربي والغربي سواء في اﻷوطان اﻷم
أو المهاجر.
يؤمن فريق مجلة الكاتب بحرية الفكر والتعبير ،ويعتبرهما ركيزة أساسية لبناء

المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي ،الغير طائفي ،والذي يسوده العدل والمساواة والقانون.
يعمل فريق الكاتب مع المثقفين والمبدعين التقدميين اﻻوروبيين والعرب في التبشير

بضرورة السﻼم في الشرق بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي واﻻقتصادي مع دولة
إسرائيل ،ليس ﻷننا ﻻ نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق ،بل ﻷنه ﻻ يمكن أن يكون هنالك
سﻼم في ظل اﻻستمرار بسياسة اﻻعتقاﻻت الجماعية ،ومصادرة اﻷراضي ،واﻻعتداءات
العسكرية التي ﻻ تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان والدول العربية المجاورة.
يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة ،وكذلط تكاليف الموقع

اﻻلكتروني عبر نشر بعض اﻻعﻼنات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية .إنما
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق ﻻصدراها ،وتبرعات الكتاب والمبدعين
بانتاجهم الفكري.
يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي.
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 في أواخر سبعينات القرن الماضي ،قام
الجنرال جياب بطل الثورة الفيتنامية الذي
)انتصر على فرنسا و امريكا معا( بزيارة
بيروت للتضامن مع الفصائل والمنظمات
الفلسطينية.
قامت تلك المنظمات بتنظيم زيارة له إلى
مخيمات الﻼجئين  ...فلما شاهد حياة البذخ
والرفاهية التي يعيشها قادة تلك الفصائل
وقارنها بحياة الﻼجئين الفلسطينيين...
وبحياته مع ثوار الفييت كونغ في الغابات
الفيتنامية قال لتلك القيادات :من المستحيل
أن تنتصر ثورتكم.
سألوه لماذا؟
أجابهمّ :
ﻷن الثورة والثروة ﻻ يلتقيان.
***
الثورة التي ﻻ يقودها الوعي تتحول إلى
إرهاب  ...والثورة التي يغدق عليها المال
ولصوص
مرتزقة
إلى
تتحول
ومجرمين
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الدعوة الى أسلمة العلوم الحديثة دليل على خيانتنا لتاريخنا وخيانة للدين السائد .حين
أسس أهل هذا الدين الجامعات ،ومنها بيت الحكمة واﻷزهر والقيروان والزيتونة ،لم يكن
لديهم خجل من ترجمة “علوم اﻷوائل” واستيعابها .لم تكن الترجمة عملية تعريب أو
أسلمة وحسب ،بل عملية استيعاب في عالم اعتقد اﻷسﻼف أنه جزأ منهم؛ وهو جزء
منهم“ .وتحسب أنك جرم صغير وفيك استوى العالم اﻷكبر” .كان هذا المجتمع واثقا ً من
نفسه ،ليس فقط في عصر الفتوحات واﻻمبراطورية المترامية اﻷطراف والمهيمنة ،بل
التفسخ السياسي .في هذا العهد بقي زخم الثقافة اﻹسﻼمية قويا ً ومسيطرا ً
أيضا ً في عهد
ّ
على العالم وقادراً على استيعاب وهضم جميع ما يأتيه من روافد العالم اﻵخر ثقافيا.
وكان كثير اﻹبداع متجددا ً .كان مجتمع يرى أن العالم مجاله وﻻ يقتصر ذلك على مجاله
الجغرافي .ترينا كتب الجغرافيا القديمة وكتب الرحﻼت كم كان هذا المجتمع شغوفا ً
بالعالم ،متطلعا ً الى الخارج ﻻ متقوقعا حول نفسه كما هو اﻵن .أسلمة العلوم اﻹنسانية،
اﻻجتماعية والمادية ،عنوان هذا التقوقع .صغار العقول أصحاب أحﻼم العصافير هم
الذين يعتقدون أن إنشاء هذه الحضارة كان ذاتي الدفع ولم يكن شأنا ً عالميا كونيا ً .نحن
هامشيون في هذا العالم .كي نخرج من هامشيتنا ،علينا الخروج الى العالم واﻹندماج فيه.
نندمج في العالم عندما ندمجه فينا .نصير جزءاً منه ويصير جزءا ً منا .نناقض أنفسنا
للتعلم في الخارج ،ونزعم في الوقت عينه أنهم هناك ّ
ّ
لتعلم تكنولوجيا
عندما نرسل أوﻻدنا
الغرب ﻻ ﻻستيعاب ثقافته ،ثقافة العالم.
نكذب على أنفسنا عندما نستورد تكنولوجيا الغرب وأدواته المادية وسياراته وتلفزيوناته
تتلوث” ثقافتنا .نحن نستورد مع هذه السلع وتقنياتها ثقافتها .لكن
وغيرها دون أن “ ّ
المكابرة غير المستندة الى أساس غير الضعف والدونية تجعلنا نرفض اﻻستيعاب ،فنبقى
نتورع عن الهرولة نحو
على انفصام الذات .نعرف أن ثقافة الغرب ذات وجهين .لكننا ﻻ
ّ
صنع السﻼح النووي المنتشر في عدة بلدان من منطقتنا؛ وسوف ينتشر .كررنا فظائع
القرن العشرين لدينا ،عندما أخذنا منذ عقود من الغرب فاشيته ودمجناها في أحزاب
قومية ودينية  ،ما زالت المدافع اﻷول عن اﻻستبداد ،بل ربما كان سببه أو السبب الوحيد
ً
سياسيا ،فإن أسلمة العلوم الحديثة تلغينا ثقافيا ً.
لبقائه .إذا كان اﻻستبداد يلغينا ،وقد ألغانا
هي دعوة للتهميش ﻻ الى اﻻقتحام .اقتحام العالم ليكون لنا دور فيه ،بل ليكون لنا دور
ّ
للتعلم
أولي فيه .ومن التجربة الشخصية ممكن القول ،بل يجب القول أننا أرسلنا اﻵﻻف
في الخارج ،ورفضنا أن نرسل وراءهم أو معهم لجان من أصحاب العمامات لهدي
الطﻼب الى “الصراط المستقيم” .كانت الحجة الصريحة لدينا أمام أصحاب الفتوى أننا
أرسلنا الطﻼب الى الخارج ليتخلصوا من أفكارنا ،أفكار اﻷمة المهزومة ،ليكتسبوا أفكارا
جديدة حديثة مغايرة لما لدينا.

 موضوع الثقافة شائك .لها تعريفات عديدة حتى لكأن اﻷمر
مستحيل الفهم .يظهر الوضوح عندما ندمج الثقافة العلمية
الحديثة ،وهي ثقافة العصر ،في أنفسنا ،وعندما ندمج أنفسنا في
الثقافة العالمية؛ إذ هما تعبيران عن حل لمعضلة واحدة:
وجهان لعملة واحدة ،كما يقول المثل السائد .بعد انفضاح شعار
“اﻹسﻼم هو الحل” ،أي في التراث الثقافي حل لكل مشاكل
العالم المعاصر .يظهر منذ بعض العقود من السنين شعار
أسلمة العلوم الحديثة اﻻجتماعية والمادية.

تظهر سخافة نظرية أسلمة العلوم الحديثة من تناقضين ذاتيين ،واحدهما يفرضه الدين
يميز
واﻵخر يفرضه العلم الحديث .ما يفترضه الدين هو أنه ُأرسل للعالمين أجمعين ،ولم ّ
بين أمة وأخرى .بل “جعلناكم أمم وقبائل لتعارفوا” .عالمية الدين ،باﻷحرى غاية عالمية
الدين وأنه أرسل للجميع دون تمييز ،تشير الى أن مجال الدين هو العالم كله والبشر كلهم.
أما اﻻقتصار على جزء منهم وهم الذين أسلموا قبﻼً فهو اقتصار واختصار يخالف
يغير أسس وطبيعة الدين.
يغير الدين .ﻻ ّ
النص .إن اﻷخذ بالثقافة العالمية ﻻ ّ

لبنان

يعرف أصحاب هذا الشعار أن للعلم الحديث ثقافته ،وأنها ثقافة العصر الكونية ،وأن
ّ
يتطلب التخلي عن العلوم الدينية ،وغير الدينية التقليدية .هو خوف على الهوية
اﻷخذ بها
يعبر عن اعتراف سابق بالهزيمة أمام العالم وثقافته ،مما دفع أصحاب الشعار لوضع
شعار أسلمة العلوم الحديثة مكان اﻻنغﻼق والقول “اﻹسﻼم هو الحل” .يريدون أن تكون
ً
دليﻼ للعمل والفكر ويخافون تجاوزها لتصير من اﻵثار الباقية التي
العلوم التقليدية
تستحق الدرس والمحافظة عليها من أجل فهم التاريخ .وحتى التاريخ ﻻ يمكن أن يكون
إﻻ عالميا ً .ﻻ نستطيع فهم تاريخنا من داخله بل من خارجه؛ بالخروج منه ولو على
تكون ،أو يعاد لدينا ،تكوين ملكة نقد .كي يبقى التراث حيا ً يجب علينا أن
مضض لت ّ
نخضعه لعملية “جراحية” تنقذه من مرض التقليدية والمحافظة والتقوقع واﻹنعزالية.
التراث هو ما يبنى عليه .وما يبنى عليه يجب أن يندمج بالمضاف الى البقاء وإﻻ حدثت
ً
انفصاما ،حيث أن
شقوق وصار متفسخا ً .وتلك حالة المجتمعات اﻹسﻼمية التي تعاني
المجتمع ،وكل فرد منا ،يعاني مما فيه :شخصيتان متوازيتان ﻻ تلتقيان .الحديث فينا ﻻ
يندمج مع الموروث .آﻻم الفصام كبيرة ومزرية .هي في أساس الهزيمة .هزيمة ثقافية
أمام العالم وهزيمة أخرى أمام العدو القاعد الكامن في قلب اﻷمة الجغرافي؛ مجتمع
ّ
مشلع منكسر تسوده الحروب اﻷهلية .الداخل يقاتل الداخل؛ كما قال مظفر النواب :الواحد
منا يحمل في الداخل ضده.
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لقد خضع النص القرآني لتفسيرات عديدة على مدى اﻷزمان ،وسيخضع للمزيد منها.
وهو مطالب كنص أن يتجاوب تفسيره مع العلم الحديث ،ﻻ العكس .هذه المواءمة ممكنة
ومنطقية .كل ما يتطلبه اﻷمر هو أن يتطابق التفسير أو التفسيرات الجديدة مع حياة
والمتغيرة .اﻻحتكاك بالغرب واﻷخذ بالتكنولوجيا واختﻼط الثقافة بما
المسلمين المتطورة
ّ
هو مبني على العلم الحديث ،يؤدي ذلك كله الى تطورات في الدين .ﻻ يمكن أن نقف ضد
التطور من أنفسنا وﻻ ُيفرض علينا .نختار العالمية ﻻ أقل منها .نتوافق بذلك
التطور .ينبع
ّ
ّ
مع غاية الدين ومقصده ،كما مع مقتضيات الحياة .ﻻ خوف على الهوية .لن يستطيع أحد
سحب هويتنا منا .دخول مؤثرات ثقافية غريبة في الماضي لم يلغ الهوية .ساهم في
التطور في أي شيء هو الجمود واﻻنغﻼق والهزيمة أمام أنفسنا أوﻻ،
تطورها .انعدام
ّ
وأمام العالم ثانيا ً .انهزامنا أمام أنفسنا يعني العجز .انهزامنا أمام العالم يعني الهزيمة.
أسلمة العلم الحديث تعني حدوث اﻹثنين معا ً .عكسها يعني أن فعل اﻹرادة يدفعنا الى
إقتحام العالم والدخول فيه على قدم المساواة بين الجميع ،وذلك يعني أيضا ً الخروج من
الدونية الثقافية التي يفرضها التقوقع والدوران حول الذات.
التناقض الثاني ينبع من رفض العلم الحديث ،بحيث يكون مطواعا لجماعة دون أخرى.
العلم الحديث يعني اكتشاف الطبيعة وما في اﻹنسان .وكل منهما يلزم أو يصلح لكل
البشر ﻻ لجزء منه .محاولة الرأسمالية اﻻستئثار بالعلم الحديث هو في أساس اﻻمبريالية.
يعبر عن العنصرية الكامنة في كل رأسمالية .تريد عولمة المال
هو استئثار بالتقدم ّ
والتجارة ﻻ اﻹقرار بعالمية اﻹنسان الحاصلة منذ القديم ،وقبل الخروج من العصر
وتطور البيئة المزري )حاليا ً( ،والذي يقود الى
الحجري .ذرات الفيزياء والكيمياء،
ّ
كوارث تهدد الحياة على الكــرة اﻷرضية ،واللواعـج ،واﻷمراض في النفس البشريـة ،ﻻ
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تختلف بين جماعة وأخرى ،إﻻ بمقدار ما تفرضه اﻻمبريالية ،وبمقدار ما ُتجبر الشعوب
اﻷخرى على اﻷخذ به.
أسلمة العلوم الحديثة تعني دونية ثقافية تفرضها الشعوب المتأخرة على نفسها .وما هي
إﻻ عنصرية معكوسة .عنصرية اﻹنسان اﻷبيض ضد نفسه .استئثار الغرب بالعلم
الحديث يعني عنصرية مفروضة من الخارج .إعادة السيطرة بأشكال أخرى بغير السﻼح
التفوق.
واﻻحتﻼل والقسر ،بفضل قوة ّ
الخروج من القوقعة والدوران حول الذات يفترض رفض العنصريين ،عنصريتنا
وعنصرية غيرنا .العنصرية النابعة من الداخل والعنصرية المفروضة من الخارج.
ليست المرة اﻷولى التي يترجم فيها مجتمعنا علوم الغير .في القرون اﻷولى بعد ظهور
اﻹسﻼم كانت الترجمات من اﻷسس التي قامت عليها ثقافتنا .وكانت بغداد والكوفة
والبصرة والقيروان وفاس وقرطبة مراكز الثقافة العالمية .كذلك المدن اﻷخرى
اﻹسﻼمية ،من نياسبور الى طشقند ،وسمرقند ،وخوارزم ،ثم اﻷفغانستان ،والهند،
وغيرها .وكانت حضارة زاهية رغم التفكك السياسي .وكان هذا الدين )أتباعه( واثقا ً من
نفسه ،مستوعبا لحضارات العالم ،ومركز إشعاع العالم .أصبحت “علوم اﻷوائل”
كالفلسفة والرياضيات والجغرافيا وغيرها جزءاً من ثقافتنا ،رغم معارضة بعض
الفقهاء ،أو كثرة منهم لدخول علوم اﻷوائل .كانت مجتمعات واثقة من نفسها ،ولم تصغ
لفقهائها إﻻ في لحظات عابرة ،فجرى اضطهاد أصحاب علوم اﻷول ،وأحيانا قتلهم
وحرق كتبهم .لكن دوﻻب التاريخ ظل يدور .هو متوقف لدينا حاضرا ً بسبب ضيق أفق
بعض علماء الدين وباﻷخص دعاة اﻷسلمة للعلوم من اﻷكاديميين.
لدى اللغة العربية احتماﻻت كثيرة .هي لغة كثيرة المفردات ،كثيرة اﻻشتقاقات .رغم
صعوبة النحو الذي يحتاج الى تبسيط وتسهيل وتوحيد القواعد .ورغم كون اﻹعراب
يقتضي الفهم قبل القراءة بينما تقتضي اللغة في اﻷصل ،كل اللغة ،القراءة قبل الفهم ،إﻻ
أن اتساع مجال هذه اللغة يجعلها قادرة على استيعاب العلوم الحديثة .وﻻ ضير في
استخدام كلمات أجنبية في لفظها .لكن سهولة فهم الفصحى ،بغض النظر عن اختﻼف
اللهجات المحلية ،من أقصى بﻼد العرب الى أقصاها تجعل اللغة حاملة إمكانية أن تكون
حاملة للهوية ،دون فاشية القومية .لنتذكر أن ﻻ وجود لقومية ميتافيزيقية تتجلى بين الحين
واﻵخر في مراحل التاريخ ،فيكون الخﻼص أو الخروج من الهزيمة والدونية.
سقط شعار “اﻹسﻼم هو الحل” .استبدلوا به شعار أسلمة العلوم الحديثة .والبؤس سمة
التفكير لدى أصحاب الشعارين .نحن في عالم إما ان نكون فيه محافظين على كرامتنا أو
ننعزل عنه فنتقوقع فتكون لنا الدونية .انتهازية اﻻنتقائية والتلفيق لن تفيدنا .الخيار هو بين
ً
ً
إراديا ،أو تتسلل إلينا
طوعا ،وعند ذلك يكون اﻻندماج بالعالم
أن نأخذ بالحداثة كما هي
يغير
الحداثة تلقائيا أو قسريا ً .وعند ذلك تكون الهوية في خطر .صحيح أن اﻷخذ بالحداثة ّ
بعض هويتنا ،لكن اﻷخذ طوعي يعبر عن أن لنا إرادة ،وننساق الى ما هو مما ليس منا
ولنا.
تحكمنا منظومة استبدادية ،سياسية ودينية وعسكرية ،تريد الحفاظ على ما هو تراثي
بماض لم يعد موجودا ً .يريدوننا أن نبقى
وتقليدي في الثقافة كي تستمر مجتمعاتنا مكبلة
ٍ
في فراغ .ليس أقله فراغ العقل .اﻷخذ بالحداثة ،وأهم أركانها العلم الحديث ،يضعضع
هذه المنظومة ،إذ ﻻ مكان لها في العصر إﻻ بفعل القوة والقسر وكسر اﻹرادة 

مصر

 اﻹنسانية عمل إنساني يعد من أهم سمات الحياة التي ننعم
بها كأشخاص في حياتنا الدنيوية ،كل منهم على حسب مقدرته
وكفاءته لتطويرها والحفاظ عليها ،كي تعود بالفائدة للجميع
ولﻺنسان خاصة.

اﻹنسانية يحكمها الضمير اﻹنساني واﻷخﻼق النبيلة والعادات اﻻجتماعية والسلوكية
والنشأة اﻷصيلة والمبادئ والمثل وإعادة بناء وتكوين الفرد وتنمية مداركه الذهنية
بالتعليم والثقافة ،من كل ذلك تسري مﻼمح اﻹنسانية في الوجدان ونستطيع التمييز بين
الصواب والخطأ ،وبين الحﻼل والحرام ،والتي تستمر معه طوال حياته.
اﻹنسانية تتطلب منا الحكم الدنيوي على حسب إدراكنا لﻸشياء وللمواقف وكيفية تعاملنا
معها ،تطورت على مشاعرنا سمة اﻹنسانية في أغلب اﻷحيان أو بعضها ،لكنك ربما
تنجح أو تفشل ،أي أنه يمكنك أن تنجح في أمر ما ،وأحيانا تصيبك الخيبة مقابل
المعروف أو العمل اﻻنساني الذي قدمته أو شاركت به.
اليومية وتعد تعبير أو رد فعل تجاه موقف
تتم ممارسة اﻹنسانية عفويا وطبيعيا بحياتنا
ّ
ّ
معين ،متأثرا بالمجتمع والعادات والدين والفطرة للوصول إلى إرضاء الذات واحترام
المجتمع للفرد وتحقيق اﻷهداف المراد الوصول إليها وبالتالي النجاح.
بنفسية اﻹنسان ومشاعره ،حيث تشمل الميول
ترتبط القيم والمبادئ الخاصة باﻹنسانية
ّ
والرغبات واﻷحاسيس التي تختلف من إنسان ﻵخر ومن مجتمع ﻵخر ،وتكون القيم
متغيرة وليست ثابتة ،مكتسبة ليست موروثة ،يصعب قياسها بسبب صعوبة ّ
الظواهر
ُ ّ
ذاتية تظهر على حسب الميول أو النفور وتختلف من شخص إلى
اﻹنسانية المرتبطة بهاّ ،
ّ
آخر حسب ّ
الزمان والمكان ،متفاوتة بمقدار النجاح و التميز ومتعددة نتيجة اختﻼفات
ونفسيا.
واجتماعيا
وسياسيا
اقتصاديا
اﻹنسانية
الحاجات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
القيم اﻹنسانية يتم تصنيفها حسب المجال الموضوعي الذي يعبر عن رغبة الفرد في
ّ
اجتماعية
التعلم وسعيه ﻻكتشاف المعلومات كالبحث العلمي والتجريب ،كما توجد قيم
ّ
تظهر من خﻼل رغبة اﻹنسان في تقديم المساعدة والعون و الفائدة و السرور لﻶخرين
ّ
تتمثل في البحث عن
اقتصادية
ولكل المحيطين كالعطف و الحنان ،باﻹضافة إلى قيم
ّ
جمالية ه تبحث عن جمال اﻷشياء وتقدير الفنون وتنمية
اﻻستفادة والتربح ،بجانب قيم
ّ
المسؤولية والميل إلى التفوق
وتحمل
حب الوطن
ّ
وتشجيع المواهب ،هذا باﻹضافة إلى ّ
ﱡ
والنجاح ،اﻹنسانية لها أوجه متعددة ،ربما تكون نابعة من ذات وضمير الشخص نفسه،
وربما تظهر بشكل معين أمام اﻵخرين بعيدة كل البعد عن شخصية الفرد الجوهرية،
بالتالي تنتج الخديعة وينمو التدليس والنفاق والرياء وعدم إفادة اﻵخرين.
قوية
المباديء اﻹنسانية لها أهمية كبيرة وعظيمة في بناء
شخصية ناجحة ذات مبدأّ ،
ّ
مترابطة مقدامة ،مستقرة متوازنة ،متأقلمة مع الظروف المحيطة ،تتفادى الوقوع في
بالمسؤولية ،و تساعده على اكتساب ثقة ّ
الناس ومحبتهم
الخطأ ،يشعر معها الفرد
ّ
واحترامهم ،سلوك يتبعه الفرد كي يثمر الفرحة بأفئدة اﻵخرين والعمل على مساعدتهم
على قدر المستطاع حتى يمكنهم التغلب على مشكﻼتهم وتخطي المحن و الصعاب التي
يواجهونها والوصول إلى الحلول المناسبة لها.
باﻹنسانية نحظى بالتقرب إلى ﷲ وننعم برضاه بالدنيا و باﻵخرة 
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ونشر تماثيل لنفسه في كل أرجاء سورية ،وهو واحد وحيد فيها كلها .ولعل مقياس
التفاهة هو ما خلفه وراءهم أولئك المتمجدون ،بعبارة الكواكبي :ﻻ إنجازات فعلية مهمة
يبنى عليها ،وﻻ مآثر أخﻼقية ،ولم يقد أي منهم شعبه أو قطاعا ً من شعبه إﻻ إلى مزيد من
المعاناة والدمار .تفاهة اﻹنجاز ترجح تفاهة البواعث .ويمكن تصور أن شخصا ً ليس
متعطشا ً لﻼعتراف بقيمته لن ينشغل بهذا القدر بنيل القيمة عبر مدح نفسه والتنكيل بمن
ﻻ يفعل.
2
تساء ترجمة العنوان الفرعي لكتاب حنه آرنت آيخمان في القدس في صيغة تفاهة الشر،
ً
تافها ،التعذيب
ويحدث أن ُيفهم منها أن الشر تافه .هذه إساءة فهم مؤسفة .فالشر ليس
واﻻغتصاب والقتل والمجازر ليست أشياء تافهة بحال .لكن اﻷشرار يمكن أن يكونوا
تافهين كفاية ،إن من حيث الدوافع أو من حيث السجل والميراث.
اﻷنسب أن تترجم عبارة Banality of Evil

1
الحدس اﻷول في شأن العﻼقة بين التفاهة والتوحش الدموي
أميل إلى افتراض التعارض .يبدو الدمويون من قادة سياسيين
وعسكريين ودينيين أفراداً بعزم قوي وتفكير واضح ،ﻻ يقف
شيء في وجه تحقيق ما عقدوا العزم عليه .بالمقابل يبدو
التافهون خائري العزم ،محدودي التفكير ،عاجزين عن إحداث
شيء مهم في العالم .ثم إنه يحول دون تبين عﻼقة إيجابية بين
التفاهة والدموية واحدة من أنكد الخصال البشرية ،اﻹعجاب
بالقوي العنيف ،القادر على البقاء ،ونسبة الذكاء وبعد النظر
له .وبالعكس يتجه ميلنا الطبيعي نحو قدر غير واع من احتقار
الضحايا ،إن لم يكن اعتبارهم مسؤولين عما جرى لهم .وهكذا
ً
عظيما ،فيما يكون الضحية هو التافه.
يكون القاتل العنيف

سورية

من المحتمل أن هذا الميل متشكل تطوريا ً عبر عشرات ألوف السنين ،حين البقاء
لﻸفضل تأهيﻼً في مواجهة شروط بيئية قاسية ،أي لﻸقوى .فهو ميل طبيعي بالمعنى
تعدﱡ اﻷفراد لحياة اجتماعية ،واليوم
الذي تتقابل فيه الطبيعة مع الثقافة كفاعلية أنسنةِ ُ ،
ﱡ
وتعد المجتمع ،واليوم البشرية ،ﻹتاحة أغنى حياة لﻸفراد.
عالمية ،مترابطة،
من وجهة نظر الثقافة ،تبدو العﻼقة بين الدموية والتفاهة وجيهة .لكن ربما يلزم بداية
قول شيء عن التفاهة .ليس بين البشر أناس تافهون وأناس مبرؤون من التفاهة .يصير
ً
تافها ،بقدر ما يتمركز تكوينه حول تجارب تبث في نفسه الشعور
اﻹنسان ،مطلق إنسان،
بضآلة الشأن وقلة اﻻعتبار .التفاهة هي هذا الشعور المتمكن عند بعضنا بأننا مغمورون،
نكرات وقليلو الشأن ،قياسا ً إلى آخرين يبدون أرفع شأنا ً وأعلى اعتبارا ً .وقد يكون مبعث
الضآلة المظهر الجسدي )وﻻ يكاد يكون هناك بشري راض عن مظهره أو مظهرها( ،أو
بسبب تجارب طفلية راضة ومهينة ،بما فيها التعرض للعنف والمعاناة من الفقر أو
اﻻحتقار ضمن العائلة والمحيط المباشر ،أو بسبب أصل اجتماعي متواضع في بيئات
اجتماعية تعلي من شأن اﻷصل وتزدري من ليسوا كذلك ،أو بسبب موقع ثانوي ضمن
مجموعة اﻷتراب ،أو بسبب عاهة موروثة أو مكتسبة.
عند النظر عن قرب على أكثر من عرفنا دموية في سورية والمجال العربي ،ربما يتبدى
أنه ﻻ تعارض بين العزم والتفاهة ،بل لعل التفاهة عند أمثال بشار اﻷسد وأبيه من قبله،
والخليفة البغدادي وقبله أبو مصعب الزرقاوي ،وعند سمير كعكة وعمر الديراني
وأضرابهم ،وعند صدام حسين ومعمر القذافي ،وعند هتلر وستالين ،هي مبعث حب
السلطة على الغير .يرجح لﻺلحاح المهول من قبل أمثال حافظ اﻷسد وصدام حسين
ومعمر القذافي وستالين وهتلر على عظمتهم واستثنائيتهم ،تقررها بﻼ كلل أجهزة تابعة
لهم ،أن يحيل إلى حس متمكن بالضآلة ،وتعطش إلى المجد والرفعة .وفي اﻻتجاه نفسه
تؤشر القسوة الرهيبة مع من ﻻ يعظمونهم ،أو مع من يعاملونهم كأنداد.
ثم إن التفاهة كشعور وعﻼقة بالذات تقود إلى تفاهة في السجل ،ﻻ ينفيه ميل مطرد عند
كبار التافهين إلى المنجزات والمآثر الكبيرة .كان ستالين شغوفا ً بالمشاريع الكبرى،
وصدام حسين محبا ً للمجد ،وناسبا ً لنفسه أمجاد حربية وغير حربية .ومثله حافظ اﻷسد
الذي كان عاشقا ً لنفسه ،كرس وسائل اﻹعﻼم العام لمديح بطولته وعبقريته و"منجزاته"،
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التي هي متن العنوان الفرعي لكتاب آرنت إلى اعتيادية الشر أو ابتذال الشر .فكرة آرنت
أن الشر ﻻ يصدر عن أعماق سوداء ،عن تكوين شرير مسبق لﻸفراد ،عن نزعات
سادية أو منحرفة متأصلة في بعضنا .إنه وليد استعدادات عادية شائعة ،كاﻻنضباط
ً
جذريا ،يصدر عن قرار
والطاعة وطموح الفرد المعزول للترقي .الشر بالتالي ليس
متروى فيه ونية مبيتة ،على ما كانت آرنت رأت في "أصول التوتاليتارية" مستعيرة
الفكرة من كانت .الخير وحده ما يمكن أن يكون جذريا ً )راديكاليا ً( ،يصدر من أعماق
النفس وبفعل تدبر ووعي .أما الشر فهو سطحي ،ينتشر انتشار الفطر دون جذور .إنه
نتاج أوضاع وعﻼقات تتميز بعدم القدرة على التفكير ،وبخاصة من موقع الغير ،أي
العجز عن تقمص الغير .وقد صار العجز عن التفكير ممكنا ً وشائعا ً في إطار آﻻت
بيروقراطية أو هياكل سلطة تقوم على اﻻنقياد ،وتحال المسؤولية فيها عن اﻷفعال إلى
القادة على ما أظهرت تجربة ملغرام الشهيرة )وقد قام بها مستهلما ً أفكار آرنت في شأن
الشر والطاعة( .الضمير في رأي آرنت نتاج للتفكير كحوار مع النفس يعكس حوارنا مع
غيرنا .ما الذي قد يحول دون التفكير من موقع الغير؟ فضﻼً عن اﻻنقياد وهياكل السلطة
البيروقراطية ،وعن المباعدة بين اﻷفعال ونتائجها بأثر الحداثة وتعقد تقسيم العمل ،وقد
توسع في دراساتها زغمونت باومان في الهولوكوست والحداثة ،يمكن التفكير في
المظلومية ،أعني تصور الواحد منا أنه ضحية .نستغني بالمظلومية عن أن نكون
عادلين ،أو عن توخي العدل في أفعالنا ،فيكون الواحد منا عادﻻً في عين نفسه ﻻ لشيء
إﻻ ﻷنه مظلوم.
هذا باطل ﻷن العدل شيء إيجابي ،شيء طيب نفعله للغير ،وليس شيئا ً سيئا ً ُفعل بنا أو
تعرضنا له .بل إنه يرجح للمظلوم أﻻ يكون عادﻻً فيما يخص ظﻼمته ﻻفتقاره لمقوم
أساسي للفعل العادل ،التجرد .نستدل من وجود المظلومية على غياب العدل ،وليس على
ً
أن المظلومين عادلون .المظلوم يمكن أن ظالما ً
ودمويا ،حتى إن كان ما تعرض له من
ً
حقيقيا ،فهناك مكون خيالي في المظلومية ،الجمعية
ظلم حقيقيا ً .هذا ﻷن من الظلم ما ليس
بخاصة ،وقد يحدث أن تكون موروثة على ما أظهر باومان في الكتاب نفسه بخصوص
اليهود الصهيونيين .ومفعول المظلومية المانع للتفكير وتقمص الغير هو اﻻلتصاق
بالنفس ،والنزوع الثابت للوم الغير واﻻشتباه بالغير .المظلومية مولدة للتفاهة بالمعنى
المستخدم هنا من حيث أنها تغني عن فعل الخير والشعور بالغير ،بالعكس تحصر الخير
في جماعة المظلومية ،أي الجماعة المتكونة حول الشعور بالتمييز.
على أن هذا مما يمكن ترتيبه على تفكير آرنت ،وليس شيئا ً يطابق تصورها حول ال
 banalityوﻻ يجب مطابقة هذا مع ذاك .اﻻعتيادي أو المبتذل تافه بالتقريب ،إن جاز
التعبير ،وليس بالدﻻلة المباشرة للكلمة اﻹنكليزية .ولذلك يتعين على المترجم الذي يؤدي
الكلمة اﻹنكليزية بكلمة تفاهة العربية أن يوضح عملية التقريب الدﻻلي التي قام بها.
3
نعرج على هذا النقطة الخاصة بالمظلومية عبر آرنت ﻷنها تيسر اﻻنتقال من تفاهة
اﻷفراد في مطلع هذه المقالة إلى ما يمكن تسميتها التفاهة الجمعية .هنا أيضا ً يلتقي في
تعريف التفاهة شعور مترسخ بالمذلة وضآلة الشأن مع سجل فقير من اﻷفعال الكريمة
والغيرية ،هو ما يورث ممارسات القسوة والدموية واﻻنتقام التي يحفزها اﻹذﻻل
الجمعي .المظلومية سبيل إلى التفاهة الجمعية بقدر ما تستحكم بالجماعات أو تتكون هذه
حولها ،وهذا مثلما هي سبيل للتفاهة عند اﻷفراد بقدر ما يتكونون حول تجارب مذلة أو
شعور بالتمييز أو النقص .ويمكن تصور تناسب بين الدموية وبين شدة المظلومية .في
تناول سابق عملت على إظهار أن الطوائف ،بين أشياء أخرى ،هي أطر مظلومية
جمعية .نعلم اﻻرتباط بين الطائفية والدموية في سورية ولبنان والعراق واليمن ...وكل
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مكان .لكن قلما قيل إن الطوائف أطر جمعية تافهة ،أو هي أطر للتفاهة الجمعية :أنانية
أكثر مما يمكن أن يكون اﻷفراد اﻷشد أنانية ،ﻻ تصلح أطراً للترقي الفكري واﻷخﻼقي،
تجر اﻷفراد اﻷشد تماهيا ً بها نحو الكراهية والدم ،وتدفع إلى التمسك بأشد ما يميزها عن
ً
الغير ،مهما يكن شكليا ً
وتافها ،وليس بأفضل ما لديها .أظهرت أوساط سنية سورية
متنوعة ،وبدرجة تتناسب مع طائفيتها ،المتناسبة بدورها مع شدة تمركز تفكيرها حول
مظلومية جمعية ،أظهرت استعدادات دموية تشير من جهة إلى اﻻستغناء بحس
المظلومية هذا عن العمل على إصﻼح الذات و"جهاد النفس" ،ومن جهة أخرى خلفت
سجﻼت تمتزج فيها التفاهة بالدموية .مزيج يميز نظام السﻼلة اﻷسدية وأجهزته القاتلة،
وهو الذي تغرق فيه سورية منذ عقود .ترسخ الطائفية في الحقبة اﻷسدية هو أحد أوجه
ﱡ
التتفه العام والوحشية العامة.
على أن التفاهة الجمعية ﻻ تقتصر على الطوائف .التفاهة ليست جوهراً أو لصيقة بجوهر
جماعات بعينها ،وليس هناك جماعات تافهة جوهريا ودوما ً وجماعات ليست كذلك ،مثلما
أنه ليس هناك أفراد تافهون جوهريا ً ودوما ً وآخرون ليسوا كذلك .التفاهة استعداد ممكن
عند الجميع بقدر ما يتكونون حول تجاربهم أو خبراتهم اﻷسوأ .ننجو من التفاهة حين
نوظف في أفضل قوانا واستعداداتنا ،وليس في أسوئها وأقساها .اﻷمم تجنح نحو التفاهة
الدموية حين تترك نفسها للمظلومية .ألمانيا ذات اﻹرث الفكري والفني العظيم خﻼل نحو
قرنين سابقين للنازية ،ومهد اﻹصﻼح الديني ،عرضت مركبا ً نادراً من التفاهة والدموية
في الحقبة النازية .كان الحرمان من المستعمرات أحد منابع الوحشية اﻷنانية في غرب
أفريقيا في مطلع القرن الماضي ،فيما قد يعتبر سلفا للوحشية النازية .وتبدو قلة اﻻحترام
التي نالتها روسيا بعد سقوط اﻻتحاد السوفييتي مبعثا لسياسة القسوة البوتينية حيال سورية
وأوكرانية وغيرها.
مثل اﻷفراد ،تصير الجماعات تافهة حين تركن على المظلومية ،فتستغني بها عن التفكير
بالغير والشعور بالغير .ولنا نصيب كبير من التفاهة الجمعية ،سواء عرفنا أنفسنا كأمم
سياسية )سورية ،مصر ،فلسطين (...أو لغوية -ثقافية )العرب( أو دينية )المسلمون(،
أساسه مرة أخرى التمركز حول أسوأ ما أصابنا والتظلم منه ،بدل اﻻستثمار في اﻷفضل.
فإذا كانت رائحة الدم هي ما تشم في منطقتنا ،وقد شمها غسان سﻼمة قبل ثﻼثة عقود في
مطلع كتابه "الدولة والمجتمع في المشرق العربي" ،أي في أزمنة أقل دموية من اليوم،
فليس ذلك منفصﻼً عن تقدم التفاهة الفردية والجمعية 

 من خﻼل محاولة استقرائية عابرة للخطاب و الممارسة،
على طول اﻻمتداد العربي غربا و شرقا ،يمكن أن نستنتج أن
وعيا عربيا جديدا بدأ في التشكل و سيكون له ما بعده!

المغرب

من خصائص هذا الوعي الجديد:
* إفﻼس المشروع اﻹيديولوجي القومي الذي كان يختزل
العروبة في شعارات سياسية قابلة لﻼستهﻼك و اﻻستغﻼل ،من
طرف الدوغمائية العسكرية و نخبتها المترهلة التي تعيش على
الفتات.

وفي المقابل ،بدأت العروبة تستعيد زخمها الحضاري المتفاعل مع ثقافات الشعوب،
باعتبارها مكونا أساسيا من البراديغم المعرفي الذي شكل رؤية عالم منسجمة لفضاء
ممتد من آسيا إلى إفريقيا.
* إفﻼس المشروع اﻹيديولوجي اﻹسﻼموي ،بجناحيه السني و الشيعي ،الذي اختطف
اﻹسﻼم ،لعقود ،و وظف قيمه و تعاليمه من منظور سياسي مختزل .و في المقابل،
استعاد اﻹسﻼم زخمه المعرفي ،باعتباره منظومة قيمية و فكرية تحكمت ،لقرون ،في
صياغة تصور حضاري ممتد عبر قارات العالم.
** إفﻼس المشروع اﻹيديولوجي العرقي ،بلباسه اﻷمازيغوي و الكردي و الفرعوني،
واستعادة هذه الخصوصيات الثقافية لتجذرها المعرفي باعتبارها جزءا ﻻ يتجزأ من
الهوية العربية الجامعة التي قامت ،على مر التاريخ ،على روح التعددية و اﻻختﻼف،
مما ساهم في تحصين هذه الخصوصيات و حمايتها من التفكك و اﻻندثار ،كما حدث
لثقافة الهنود الحمر في أمريكا ،و الثقافات اﻹفريقية التي تعرضت لﻼستئصال على يد
الفرنكو-كولونياليين و استبدالها بثقافة فرنكفونية هجينة .
هذا اﻹفﻼس اﻹيديولوجي العابر للقوميات و العرقيات و الجماعات الدينية ،فرصة
تاريخية تتاح للنخبة الفكرية و السياسية من أجل تحرير العقل العربي من اﻻختطاف،
فبعد قرن كامل من اﻻحتباس اﻹيديولوجي الذي أثر على المناخ العام و نشر الجفاف
والقحط ،تتاح هذه الفرصة التاريخية التي بإمكانها تحرير طاقتنا الجماعية و إطﻼق فعلنا
التاريخي من جديد.
هذا ،كان مشروع الفكر العربي المعاصر ،ذي اﻻتجاه العقﻼني النقدي ،الذي ساير
المرحلة اﻹيديولوجية ،نقدا و تفكيكا ،و بين عورتها ،سواء من منظور ابستملوجي يبحث
عن خلل الواقع في خلل العقل ،أو من منظور تاريخاني يبحث عن خلل تجربتنا التاريخية
في ضوء التجارب اﻹنسانية المقارنة ،و في عﻼقة بالمسار الوضوعي للتاريخ.
لحظات اﻻنتقال/التحول/الطفرة ليست قابلة للتلقي و الهضم من طرف الكثير من النخبة
فما بالك بالحشود ! لذلك ،ﻻ يجب أن نشك ،لحظة ،في جدوى التحول الشامل الذي يعيشه
العالم العربي ،يجب دعم التغيير من خﻼل دعم القرارات الصادرة عن الفاعل السياسي
العربي الجديد ،من المغرب إلى اﻹمارات و السعودية و مصر ،و في نفس اﻵن يجب
التجند لهدم ما تبقى من قﻼع إيديولوجية منغلقة تتحصن داخلها جماعات متطرفة و نخب
دوغمائية مترهلة 
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التراث اﻹسﻼمى هو نواة المشروع الفكرى لمحمد أركون لذلك إستخدم كل أدوات
البحث فى مختلف العلوم اﻹنسانية واﻹجتماعية من أجل فك شفرة كيفية تشكل هذا
التراث و ما لحق به من تراكمات.
فى ذلك يقول الباحث "ﷴى سيف الدين" فى دراسة علمية بعنوان "إشكالية النص الدينى
عند ﷴ أركون"  ،أن التراث عند أركون ثﻼث مستويات:
 التراث الذى يعنى التراث اﻹسﻼمى المقدس التراث الذى يعنى العادات والتقاليد التراث اﻹسﻼمى الكلىويرى أن التفاعل بين هذه المستويات يشكل لنا التراث فى عﻼقته بالحداثة ،فمفهوم
اﻹسﻼم والتراث بالنسبة ﻷركون غير محددين بشكل نهائى ومغلق ﻹنهما خاضعان
للتغير المستمر الذى يفرضه التاريخ .
ولكن كيف سيدرس ﷴ أركون التراث اﻹسﻼمى وأى مناهج البحث سيعتمد؟
تعتبر اﻹسﻼميات التطبيقية هى العلم الجديد الذى أتى به أركون لدراسة الفكر اﻹسﻼمى
فى ذلك يقول "ﻻ يمكن فهم ماذا يقصد باﻹسﻼميات التطبيقية اﻻمن خﻼل مقارنتها
بمصطلح آخر وهو اﻹسﻼميات الكﻼسيكية" اﻹستشراق "ﻷن أركون يقدم مشروعه على
أنه تجاوزلها ويؤكد على إهمال المستشرقين للجمهور اﻹسﻼمى ،حيث قدم المستشرقون
راديكالية النقد الفللوجى والتأريخى للعرب والمسلمين ،بمجرد حصول وعى خجول
لبعض المثقفين المسلمين مشيرا الى أنه عندما أصبح الوعى الجماعى للمسلمين بحاجة
الى إعادة الصلة بين اﻹسﻼم بوصفه منهاج للحياه ،وغذاء للروح ،راح المستشرقين
ينزعون عنه الشرعية والقدسية" .ويستطرد قائﻼ" :وعندما إستخدم المسلمون اﻹسﻼم
من أجل إحداث ثورة إجتماعية وسياسية ،ذهب المستشرقين الى إتهامه بالتزمت
]ٍ[2
والتعصب".

 يقول الدكتور نصر حامد أبو زيد فى تقدمته لكتاب اﻹمام
الشافعى وتأسيس اﻷيديولوجيا "إن لﻸفكار تاريخا وحين يتم
طمس هذا التاريخ تتحول اﻷفكار إلى عقائد ،فيدخل فى مجال
الدين ما ليس منه ،ويصبح اﻹجتهاد البشرى ذوالطابع
اﻷيديولوجى نصوصا مقدسة ،هذه المسلمة تكشف لنا عن بعد
الصراع اﻵنى بين منهج "تحليل الخطاب" ومنهج "القراءات
التحليلية" التى ﻻ تضيف شيئا إلى ما سبق ،إنه صراع حول
الوعى اﻹسﻼمى الراهن ،هل يظل كما هوأسير الترديد
والتكرارأم ينطلق إلى آفاق البحث الحر القادر على فهم
][1
التراث والتجادل معه واﻹضافة إليه".

العقل اﻹسﻼمى وتجلياته هو ما اهتم به أركون محاوﻻ تشريحه منذ سبعينيات القرن
الماضى فإذا كان النص الدينى هو المرجعية الفكرية التى تشكل على أساسها هذا العقل
"الخجول" فإن اﻹسﻼميات التطبيقة قد جاءت لنقد وتحليل هذا الخطاب بل ونقده
باﻹضافة إلى مواضيع أخرى كتاريخية النص الدينى وتشكله ومسألة الوحى والتعبير
الشفهى وغيرها من المسائل التى لم يطرقها العقل اﻹسﻼمى من قبل كل ذلك ﻹنتاج
قراءة معاصرة لﻺسﻼم على غرار ما حدث فى أوروبا ,تتميز اﻹسﻼميات التطبيقية
بأنها متعددة المناهج تجمع بين التحليل التاريخى أو المنهجية التاريخية وكذلك المقاربة
اﻷلسنية والسيميائية والتحليل اﻷنثروبولوجى للمجتمعات لذلك فهى متميزة عن مدارس
اﻹستشراق المسماه حديثا باﻹسﻼميات الكﻼسيكية .
هذه اﻹسﻼميات مجالها التراث وكذلك الحداثة ففى دراستها للتراث تقوم بعملية غربلة
لفرز ما هو معرفى خالص وما هو أيديولوجى أما فى دراسة الحداثة فتظهر انجازات
العلوم اﻹنسانية ومكتسباتها وكذلك نقدها.
مصر

هذا التاريخ المطموس هو ما حاول الدكتور ﷴ أركون التنقيب والحفرعنه ﻹيجاده ومن
ثم تعريته فى مشروعه الفكرى "نقد العقل العربى واﻹسﻼمى" ،مشروع ﷴأركون هو
مشروع نقدى بإمتياز يتحدى بل يعرى هيمنة وإحتكار خطاب السلطة واﻷيديولوجيا
الدينية للساحة الفكرية هذا الخطاب الذى صاغ قوانين الذاكرة الجمعية لﻸمة وطرق
انتاجها للمعرفة منذ عصر اﻹمام الشافعى ،أركون بمشروعه التفكيكى يخرج كل ما تم
دسه فى التراث بصفته مقدس ،رغم أنه بشرى مؤدلج بإمتيازلذلك فمشروعه دعوة
لتحرير اﻹسﻼم من دائرة التراث التكرارى من أجل صياغة رؤية عصرية وحداثية له،
بالضبط كما فعل فﻼسفة عصر اﻷنوار مع اﻹنجيل فمشروع أركون "أنسكلوبيديا
قرآنية" بدآها فى جامعة تورنتو فى كندا برئاسة البروفيسورة "جين دام أوليف" مع
فريق عمل من أجل إخضاع النص القرآنى لمنهج التحليل والتفكيك متتبعيين كل كلمة
قرآنية بدراسة تاريخية فى مادة مستقلة .وأركون لم يخفى تأثره بكتب "دانيال روس"
حيث كتب يقول "عندما اطلعت على كتبه تسألت أﻻ يمكن أن نفعل شيئا مشابها فى ما
يخص القرآن ؟ وما النتيجة التى سنتوصل إليها إذا ما قارنا بين اﻹنجيل والقرآن بهذه
الطريقة ؟".
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مصطلح التاريخية أصبح من المصطلحات الرائجة هذه اﻷيام ولكن ما التاريخية؟
يرى أركون أن مصطلح التاريخية ورد للمرة اﻷولى حسب قاموس ﻻروس الكبير للغة
الفرنسية فى مجلة "نقد" فى نيسان  1872على أن اﻷمر "يتعلق بصياغة علمية
مستخدمة خصوصا من قبل فﻼسفة الوجوديين للتحدث عن اﻹمتياز الخاص الذى يمتلكه
اﻹنسان فى انتاج سلسلة من اﻷحداث والمؤسسات واﻷشياء الثقافية التى تشكل بمجموعها
][3
مصير البشرية".
ميز أركون بين مصطلح التاريخية والتاريخانية فالتاريخية تتيح لنا دائما أن نبقى فى
مستوى التساؤل أما التاريخانية فتغذى الوهم بوجود اتجاه محدد أو معنى وحيد ومعروف
فى التاريخ أى أن التاريخانية تابعة للتاريخية حيث أنها تسجل الوقائع التاريخية لذلك فى
نظر التاريخ تبقى عاجزة عن إدراك الموضوعية فى سير حركةالتااريخ أما التاريخية
فتقوم على اﻹستدﻻل التاريخى الذى يعتمد على العلوم الحديثة.
أما بالنسبة لتاريخية القرآن فمن وجهة نظر أركون أنها تمثلت فى العﻼقة التى تربط
الحقيقة بالزمن مما يعنى أن القرآن ارتبط بلحظة تاريخية معينة اتسمت بممارسات عقلية
خاصة وكان الوحى ينبثق ويتطور وينمو ويتعرض لمتغيرات تحت ضغوط أحداث
وتحديات تاريخية والخطاب القرآنى يتموضع داخل اﻷحداث التاريخية اﻷكثر إعتيادية
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ويومية من خﻼل اقتران آيات القرآن بالحوادث والظروف لذلك يرى أركون أن القرآن
فى زمن النبى كان له خصوصياته ومميزاته أما ما وصل إلينا عبر التاريخ فهو شىء
] [4
آخر.

أركون عمل على تحليل عميق لﻼشعوراﻹسﻼمى الذى عمق إقفال العقل مخرجا إياه
خارج الفعل والتاريخ"[9].
مصادر

ويرى أركون ضرو رة الرجوع لكل الوثائق التاريخية سواء شيعية أو سنية أو خارجية
ﻹعادة كتابة القرآن لكى نكون قد استطاعنا تجنب أى هدف تيولوجى قد حدث بالنسبة
لطرف على حساب آخر مؤكدا ضرورة التاأكد من صحة الوقائع.

لكى نحقق كل ما سبق من آليات لخلق فكر أركيولوجى عربى دعا "أركون" إلى
ضرورة إعمال ما يسميه العقل "المستطلع الجديد "عقل ما بعد الحداثة ،الذى تشرب كل
إيجابياتها ،وغربل سلبياتها ،عقل جمع بين المادة ،دون التخلى عن الروح ،والمقدس،
ولكنه المقدس المصفى ،والمنقح من كل إدخال بشرى مؤدلج وذلك من خﻼل كشف
بعض مناحى المقدس سواء فى حياتنا المعاصرة أو فى التأريخ ،وذلك عبر اﻹنتقال من
العملى إلى النظرى ،ومن النظرى إلى العملى كجزء من منظومة ثقافية ،ﻷن المقدس
عند أركون ليس الدينى فقط ،وإن كانت جذوره ممتدة حتى فى عاداتنا اليومية
وإعتقاداتنا ،فى تفاؤلنا وتشاؤمنا ،فى النظم التى تحكمنا ،والطرق التى تحكم بها ،وفى
البديهيات والمسلمات والحكايا.

 -1كتاب الدكتور نصر حامد أبو زيد  ،اﻹمام الشافعى وتأسيس اﻷيديولوجيا  ،صادر عن مكتبة
مدولى  ،ص12
 -2بحث دراسة القداسة والتقديس عند ﷴ أركون للباحثين سامى شهيد مشكور ،وجاسم علك
شهاب  ,منشور بموقع جامعة أهل البيت ص, 39ص 49
- 3ﷴ أركون الفكر اﻹسﻼمى قراءة علمية ترجمة هاشم صالح – صادر عن مركز اﻹنماء
القومى بالبنان  ،ط 1996 2ص116
-4كتاب ﷴ أركون المفكر والباحث واﻹنسان عبد بلقزيز وزمﻼءه ص863
-5المصدر رقم ][1
 -6كتاب ﷴ أركون ،من اﻹجتهاد الى نقد العقل اﻹسﻼمى  ،ترجمة هاشم صالح  ,صادر عن دار
الساقى بيروت
 -7نفس المصدر السابق ص104هامش
 -8ﷴ أركون )) تاريخية الفكر العربى اﻹسﻼمى (( ترجمة هاشم صالح  ,الطبعة الثانية  ،الناشر
مركز اﻹنماء القومى  ,بيروت ص60
 -9الدكتورة نورة بوحناش )) اﻹجتهاد وجدل الحداثة (( طبعة  ، 2016الصادر عن كلمة للنشر
والتوزيع دار اﻷمان ص , 79ص80

يشير أركون أن هذا الخلط بين اﻹلهى والبشرى وعدم التمييز بين الوحى وفهم اﻹنسان
للوحى وبين اﻹسﻼم والتمثﻼت اﻹجتماعية له ،أدى إلى إتساع مساحة المقدس،
واستوعب هذا المقدس باﻹضافة الى النص ،والفهم البشرى لهذا النص إستوعب
التجارب التاريخية للمسلمين بكافة تلويناتها ،كما استوعب أيضا الصراعات التى ظهرت
فى التجربة اﻹسﻼمية ،ومجمل هذه التجارب ﻻ تخلو فى الواقع من إكراهات سياسية
][5
وثقافية ،وﻻ تخلو من تعصب عقائدى ،ونفى لﻶخر كما يرى أركون.
أركون الذى يعيب مشروعه قوى الظﻼم فى العالم العربى واﻹسﻼمى ،متهمين إياه بأنه
ربيب مدارس اﻹستشراق ،هو نفسه يعيب على قوى التنوير والحداثة الغربية ،أنها ﻻ
تهتم بمسألة الروح وتهتم فقط بالماديات اﻹستهﻼكية ،مشيرا إلى "أن عقﻼنيتها ذرائعية
أكثر من كونها روحية انسانية أو فلسفية ،ويذكر هاشم صالح ،وهو عراب فكر ﷴ
أركون فى ترجمته لكتابه "من اﻹجتهاد الى نقد العقل اﻹسﻼمى" أن أصالة فكر أركون
وموقفه المختلف عن المستشرقين العلمانين ،والمسلمين التقليديين ،تكمن فى أنه يقدم لنا
حﻼ ناجعا ومقبوﻻ فهو يرفض العلمانوية اﻹختزالية ،ﻻ العلمانوية المنفتحة .يرفض
إختزال البعد الدينى والروحى أو "تصفيته" كما فعلت العلمانوية النضالية فى القرن ال
19و 20خاصة فى فرنسا مشيرا إلى أن اﻹسﻼم يمكنه إستيعاب المكتسبات اﻹيجابية
للروح العلمية ،والعلمانية الجديدة فى الوقت نفسه يرفض التخلى عن البعد الروحى
واﻹيمانى فاﻷنثروبولوجيا"علم اﻹنسان "ﻻ ينبغى أن تؤدى إلى تصفية الﻼهوت أى
"علم ﷲ" بذلك أركون يدعوا إلى إيمان جديد حر خالى من التعصب الذى يسيطرعادة
][6
على اﻹيمان التقليدى ،ويجعله يبدوغير متناسب مع روح العصر ومستجداته".
يرى أركون أن الهدف النهائى من اﻹسﻼميات هو خلق الظروف المﻼئمة لممارسة فكر
إسﻼمى محررمن المحرمات العتيقة ،والمثيولوجيا البالية محرر من اﻷيديولوجيا الناشئة
حديثا  ،مشيرا أننا سوف ننطلق من المشاكل الحاضرة ومن اﻹسلوب الذى عولجت به
هذه المشاكل فى المجتمعات اﻹسﻼمية ،ونحدد نوعين من اﻹهتمامات التى تتركز حولها
مسائل عملية سوف ننطلق من قطبين اﻷول "التراث" الذى لم يزل الوعى اﻹسﻼمى
مرتبط بالحنين اليه حتى اليوم ،ويسمى هذا القطب بالعصر التأسيسى زمن الوحى
][7
والسلف  ،ثم قطب "الحداثة.
أركون يدعونا إلى الرجوع للحظة إفاقتنا فى القرن الرابع الهجرى ،ويرى أنها كانت
لحظة ثورية ،لحظة التساؤﻻت الفكرية ،والمواقف المنفتحة ،يعنى بذلك لحظة
"اللسانيات" فى تراثنا ونشأة علم الكﻼم ،قاصدا الصحوة "المعتزلية" مشيرا إلى
ضرورة تحديث تلك المرجعية النقدية تحديثا معرفيا فتبقى عندئذ عﻼقتنا بالنقد العالمى،
عﻼقة استعادة ﻻ عﻼقة إستﻼب ،لذلك نكون قد تعاملنا مع التراث ﻻ كمرجع مقدس،
يصعب تجاوزه بل كمنطلق لفهم فكرى مستقبلى ،يتشكل ويوسع من مجاﻻت المعرفة.
تقول الدكتورة "نورة بوحناش" فى كتابها "اﻹجتهاد وجدل الحداثة" "أن مشروع ﷴ
أركون أثار الكثير من الجدل فى اﻷوساط الفكرية داخل جغرافيا العالم اﻹسﻼمى مما
أعاد إلى اﻷذهان بيانات التكفير والشجب ،ثم الشطب من الحق فى القراءة النقدية الفاعلة،
ذلك ﻷن هذا المشروع ينطوى على عملية عميقة توضح الحقيقة وتكسر اﻹعتقاد فى
اﻷمة الناجية.

فلسطين

 في هذا الزمن العربي الرديء الذي أضعنا فيه طريقنا
وفشلنا في فهم واقعنا وصحيح ديننا وحماية وطننا وأمننا
ّ
ّ
النقي
بالمدنس ،والديني
المقدس
وكرامتنا ،اختلط العفيف
ّ
ّ
والحق الواضح بالباطل،
الملوث،
بالدنيوي المسيس
ّ
أمة متناحرة من شعوب وقبائل تقوم ثقافتها على
وأصبحنا ّ
النقل ومحاربة إعمال العقل ،ورفض التغيير والتفاعل مع
ثقافات وتطورات العالم الحديث.

العقل العربي اليوم مصاب بآفة الضمور بسبب تحييده ّ
وقلة استخدامه ،ويعاني من
ضرر بالغ ألحقه به رجال الدين الجهلة الذين نجحوا في إقصائه ،وحرموه من
المشوه الذي تراكم خﻼل القرون
نعمة التفكير الحر ،وأثقلوه بالموروث الثقافي
ّ
الماضية ،وأدخلوه في متاهات المكروه والمرفوض والمستحب والمقبول،
واعتبروا كل مثقف يتمرد على التقوقع الفكري ويطلق العنان لخياله ،ويفكر
بالحياة والكون والوجود والعدم بحرية وبﻼ خوف ويتساءل لماذا ،وكيف ،ومن
أين ،وإلى أين خارجا على الجماعة ،أو مرتدا كافرا ّ
يشكل خطرا على اﻷمة تجب
معاقبته ،وطلبوا منا أﻻ نستخدم عقولنا وﻻ ّ
نفكر ﻷنهم هم أصحاب الحقيقة المطلقة
الذين ّ
يفكرون نيابة عنا ،ويخرجون لنا الفتاوى التي تجيب على جميع اﻷسئلة،
ّ
وتحل جميع المشاكل المتعلقة بقضايا دنيانا وآخرتنا لنسير على هداها!
ولهذا أصيبت أمتنا العربية" بكساح عقلي" ،وأصبح عقلنا الجمعي ماضويا قبليا
طائفيا منغلقا آحادي الثقافة عاجزا عن الفكاك من القيود واﻷغﻼل التي فصلتها له
السلطات الدينية المتحالفة مع اﻷنظمة الدكتاتورية التسلطية العربية ،وفاشﻼ في
كسر الجمود واﻻنطﻼق إلى آفاق الحداثة واﻻبداع العلمي والفكري .فقد وصفه
المفكر المغربي ﷴ عابد الجابري بالقول "إن العقل العربي قام بإلغاء الزمان
والتطور عن طريق رؤية الحاضر والمستقبل من خﻼل الماضي ،فهو فكر غير
يتموج ،لذلك كانت قراءته سلفية ّ
تنزه
يتحرك وﻻ
تاريخي ذو زمان راكد ،ﻻ
ّ
ّ
ّ
وتقدسه وتستمد منه الحلول الجاهزة لمشاكل الحاضر والمستقبل".
الماضي
نحن نعيش في هذا العالم الحداثي القائم على العلم والثقافة والحرية الفكرية الدائم
ّ
والتجدد ،وﻻ يمكننا أن نكسر القيود واﻷغﻼل التي تقيد عقولنا ونتجاوز
التجديد
لتجار الفتاوى
أزماتنا الحالية ،ونواكب حركته وعلومه وثقافته إﻻ بالتصدي ّ
والمسيسة ،وبالتخلي عن فلسفة النقل واللجوء إلى
والخطب والمواعظ الماضوية
ّ
إعمال العقل ،ودعم الفكر النقدي والحرية والتسامح ،ومحاربة التعصب واﻻنغﻼق
والتكفير 
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هذه المؤمنون من الديانات السماوية اليهودية والمسيحية واﻹسﻼمية .وهنا تنبثق عن هذا
كله صلة عاطفية بين الدين وبين حامله وبالتالي ينشأ عن التصور الديني للحياة رغبات
ومساعي وآمال وعواطف .وهذا الجمع من اﻷحاسيس التي خلقها الدين في النفس
البشرية هي التي تجعل منه قوة حيوية مهيمنة.
ً
ضﻼﻻ ،فلماذا يستمر هذا الضﻼل؟ ولماذا يفضل الكثير من
تعتبر بعض الفلسفات الدين
الناس هذا الضﻼل على الحقيقة؟ وﻻ يخفى أنه ليس من الصعب إثبات عدم وجود أية
أسس مجربة لدى مثل هذا التصور عن العالم الذي ينبثق في عقول أهل الديانات كافة،
وﻷمكن بالتالي استبداله بصورة علمية واقعية عنه.
المعروف أن أهل الديانات السماوية يرفضون التقييم الذي أعطاه أهل العلم والفلسفة
للدين ،ويعتقدون أن الدين ﻻ يمكن أن يكون ضﻼﻻً في ضﻼل ،ﻷنه يعيش طويﻼً في
أذهان الناس ،ويحظى بتأثير كبير في سلوكهم وحياتهم وعاداتهم وتقاليدهم .وﻻ يمكن
غض الطرف عن متعلقات الدين السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية .فتاريخ
الشرق هو تاريخ اﻷديان على حد تعبير كارل ماركس.
يعتقد القسم اﻷكبر من أصحاب الفكر العلماني أن نظام الحكم في المجتمع ﻻ يستقيم إﻻ
إذا أخذنا بما يظن أنه "نظرية الدولة العلمانية الحديثة" في الفكر الغربي .والدولة في
الغرب تختلف اختﻼفا ً بينا ً عن الدولة في الشرق .فهل استطاع فﻼسفة الشرق والغرب
يكونوا تصوراً موحدا ً عن
من أيام سقراط في أثينا إلى زكي نجيب محمود في القاهرة أن ّ
شكل الدولة التي تصلح لقيام عﻼقة تشاركية وعادلة بين الحاكم والمحكوم؟ وهل شكل
الدولة الموحد هو مطلب كل البشر في كل المجتمعات على كوكب اﻷرض؟
والسؤال المهم في حديثي من غسان ّ
غنوم كان هل الدين حركة ثورية في الحضارة
صح التعبير؟ كان جوابه بأن
البشرية بالمعنى العميق للكلمة أم أنه حركة "رجعية" إن
ﱠ
الدين كان حركة نحو اﻷمام بكل تأكيد في ُعرف ذلك الزمان الذي ظهرت فيه
ُ
طرحت عليه فكرة أربكته-
اﻹرهاصات اﻷولى للفكر الديني في الشرق خاصة .وقد
رحمه ﷲُ -
قلت :بما أن الدين بمختلف تجلياته قد تطور مع تطور اﻹنسان فإن التفكير
المستقيم يقول بأن الدين وجد مع وجود اﻹنسان على اﻷرض وقبل ذلك في المجتمعات
الحيوانية ﻻ يوجد دين .هل هذا منطقي ،أم ُأعيد صياغة الفكرة .قال :هل تقصد بأن الدين
أحد مكونات الجنس البشري؟
عرفت الفلسفة الماركسية الدين بأنه انعكاس وهمي للعالم ،ناشئ من
في العصر الحديث ﱠ
العجز ،في اﻷدوار المبكرة للوعي البشري .وقد ُأعيدت صياغة الفكرة من جانب الشاعر
العراقي المتفلسف جميل صدقي الزهاوي .قال يخاطب اﻹنسان في بيتين من أطرف
وأعمق ما نظم:

المترجم
 قبل سنوات وفي حديث عن الدين مع صديقي ُ
غسان ّ
غنوم -رحمه ﷲ -والذي كان مؤمنا ً بحق وحقيق
السوري ّ
وقد درس في جامعة "ميغيل" العريقة في مونتريال لنيل درجة
دكتور في الزراعة .قال :في إحدى السنوات ُ
طرح السؤال التالي
المقاطعات الكندية :هل يلعب الدين دورا ً
على الجمهور في إحدى ُ
إيجابيا ً أم سلبيا ً في المجتمع؟ كان السؤال واضحا ً وصريحا ً ﻻ
يحتمل التأويل ،فأجاب أكثر من نصف من ُ
طرح عليهم السؤال:
نعم ،يلعب الدين دوراً إيجابيا ً في المجتمع.

لما جهلت من الطبيعة سرها
واقمت نفسك في مقام معلل
ربا ً تبتغي حﻼ به
صورت ﱠ
َ
للمشكﻼت فكان أعظم مشكل

سورية

أذكر بأن حديثنا كان يدور حول مقولة" :الدين في المجتمعات العربية هو السبب
اﻷساسي لتخلفها" ﻷن الكثير ُيروج لمقولة" :الدين والوطن للجميع" أو لمقولة "فصل
الدين عن الدولة" وهذه ﱡ
الطروحات منتشرة انتشارا ً واسعا ً عند أهل "اليسار الماركسي"
في الوطن العربي والمﻼحظ انتشارها المكثف من خﻼل وسائل التواصل اﻻجتماعي
التي تعتمد اﻹنترنيت في توصيل اﻷفكار للجمهور .فما حقيقة هذا الطرح ،وهل يسبح في
فلكه الصحيح؟
ما الذي نعنيه بالدين هنا؟ وهل ماهية الدين واحدة في كل المجتمعات؟ في الحديث "الدين
النصيحة" واﻷصل اللغوي لكلمة نصيحة :التلفيق بين الناس ،من النصح وهو الخياطة،
وذلك أن تلفق بين التفاريق ،أي تجمعها .أما عن دﻻﻻت كلمة دين في الوعي البشري
فتتلخص في أن الدين هو صلة اﻹنسان بخالقه وهو -أي الدين -جمع من الشرائع والسنن
والحقائق اﻹيمانية ومعاير السلوك التي تؤكد ارتباط المؤمن بخالقه .ويتبنى وجهة النظر
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ليس نقد الدين ما يفيد هنا بل نقد الواقع ،لهذا بات المسار باتجاه معاكس لما أشار إليه
كارل ماركس ،فقد عدنا ننقد السماء بدل نقد اﻷرض .ليس الدين هو المنتج لظاهرة
ً
مثﻼ ،بل الواقع ذاته .الواقع بما يعنيه من ظروف فرضت
الجهاد أو للتعصب والتطرف
ثم تحويل العباد إلى عبد وسيد وتهيئة المجال لجعل
التهميش والفقر والبطالة ،ومن ﱠ
الطبقات المسيطرة تسعى إلى استغﻼل الدين من أجل تشويه الصراع الطبقي.
هل كان البشر قبل ظهور الدين في حياتهم أقل همجية ورعونة وأسلس انقيادا ً نحو السلم
ً
ميﻼ للعراك؟ هل كان واقع معيشة البشر والصراع
والسكينة ثم جاء الدين فصيرهم أكثر
على السلطة والمال والجنس من العوامل التي لعبت دوراً في تحول الدين إلى عقيدة؟
وهل العقيدة هي المسؤولة عن تكوين الوجدان القمعي لﻸفراد ومصادرة حرية الضمير؟
هذه اﻷسئلة هي التي تحتاج إلى نقد وتفكيك من أجل وضع سياق يسمح برؤية صيرورة
الصراع ،وبالتالي يطرح البديل الذي يحقق مطالب الشعوب ،النقد الذي يطال الواقع
السياسي واﻻقتصادي واﻻجتماعي ،النقد الذي يطال العجز الذي يشل يد "قوى التغيير"
ويجعلها مغلولة إلى عنقها .وأكاد اسمع صرخة المفكر الماركسي الفلسطيني الراحل
سﻼمة كيلة :ﻻ تهربوا إلى نقد السماء فهي موجودة في اﻷرض ،انقدوا كل ما يدفع إلى
جعل الشعوب تريد العزاء الروحي ،واشتغلوا على تغيير الواقع الذي ينتج ذلك ،اشتغلوا
على واقع يحمي إنسانية اﻹنسان ،ويسمح له بحياة كريمة 
The Leftist
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ليغفر الذنوب ويقبل التوبة ،لذلك كان وجود الشر ضرورة لوجود ﷲ فبدونه ﻻ وجود
ﻵلهة وغيابه غياب للربوبية.
وعليه يكون في الكون كيانات ثﻼث وإرادات ثﻼث :ﷲ والشيطان واﻹنسان ،ويلح
السؤال :هل تم خلق الشيطان ليكون مﻼكا عابداً عارفا بقدرة ﷲ الكلية؟ أم خلق ليكون
شريرا ً موجدا ً للشر؟ وهل كان الخالق عندما خلق مﻼكه المقرب إبليس يعلم أنه سوف
يتبدل ليكون أعظم مصدر للشر؟ وأيهما كان الهدف الرئيسي من خلق إبليس؟ من يصنع
اليوم بندقية يعلم يقينا أنه يخلق أداة للقتل فهل كان صانع الشيطان يعلم بالنتيجة النهائية
لخلقه أم ﻻ؟ هل صنعه للخير فانقلب للشر؟ أﻻ يعني ذلك أن الخالق لم يكن يعلم بما
ستفعل إرادة المخلوق! هل صنع أداة للخير فانقلبت رغم إرادته لتكون أداة للشر؟ أﻻ
يعيب ذلك الخالق وينقص من قدرته وأن صنعته قد شابتها عيوب جسيمة؟
مهمة الشيطان هي الوسوسة التي تؤدي لفعل الشر ،ونعلم أن كل الكائنات من الشجر إلى
الحجر إلى الحيوان تسبح ﷲ وتسجد له ،فلماذا ﻻ يوسوس الشيطان للشمس فتغير
اتجاهاتها ولماذا ﻻ يوسوس للحمار والقرد والبقر؟
الواضح من التراث الديني اﻹبراهيمي كله أن الشيطان ﻻ يوسوس إﻻ لﻺنسان ،وهو ما
يعني أن فعل الشر يستلزم وجود اﻹنسان أوﻻ والشيطان ثانيا وأن بدون أحدهما ﻻ يتم
إنجاز فعل الشر ،وهو ما يشككنا في فكرة وجود كائن مستقل بذاته يفعل الشر اسمه
الشيطان ،ﻷنه لو كان ذلك صادقا ً لزم أن يكون للشيطان معارفه الخاصة كشخصية
مستقلة وأن يعلم اﻹنسان هذه المعارف وهو ما لم يحدث أبدا ً ،فم يحدث أن تعلم إنسانا ً
معلومات من الشيطان لم يسبق لﻺنسان معرفتها ،وإذا كان آدم قد عصى ربه بوسوسة
الشيطان فمن وسوس للشيطان في عالم كان كله خير لم يخلق فيه شر بعد.
لو كان هناك كائن مستقل بذاته اسمه الشيطان لكان له معارفه الخاصة ووسوس لنا بها
ليستثمرها في فعل الشر ،ولو كان ذلك المستقل موجوداً فﻼ شك أنه يوسوس للصيني
بلغة الصين وللعربي بلغة العربي وبهذه المعرفة كان ﻻبد له أن يعلم العربي لغة الصيني
حتي يحرضه على شرور صينية ﻻيعرفها العربي ،أو يكون لكل منا شيطانه المرتبط به
فيوسوس لي بالعربية ويوسوس للصيني بالصينية ،ويكون شيطان الغبي غبيا مثله
وشيطان الطفل طفﻼ مثله ويكون التطابق تاما ً بين الشيطان ورفيقه البشري ،ويكون
شيطاني غير شيطانك ،شيطانك يتكلم لغتك فقط ومعلوماته بقدر معلوماتك ويعرف من
دينك بقدر ما تعرف دون زيادة وﻻ نقصان والشيطان الذي كان يوسوس ﻷجدادنا يعجز
عن الوسوسة لنا ﻷنه ﻻ يعرف شيئا عن زماننا ،والشيطان في بﻼد ثقافة التداوي ببول
الجمل يعجز عن الوسوسة لمن يعيش في بﻼد ثقافة الذرة والكوانتم.
 المجد للشيطان
من قال ﻻ في وجه من قالوا نعم
من علم اﻹنسان تمزيق العدم
من قال ﻻ
فلم يمت
وظل روحا أبدية اﻷلم
)من قصيدة أمل دنقل :المجد للشيطان(

مصر

شرح فلسفة هذا البيان الشعري العبقري )سبقنا الكثير من الكتاب لشرح مشكلة الشيطان
وكان لنا قراءة تاريخية مجتمعية في كتابنا اﻷسطورة والتراث مخالفة لما سبقنا  ،وهنا
قراءة شارحة جديدة تماما ً غير هذا وذاك  ،تتأمل وتستظل بعبارة أمل دنقل وحدها :
المجد للشيطان(.
إذا كان ﷲ خيرا ً مطلقا ً فمن أين جاء الشر في العالم؟ وصل كل شعب إلى إجابة مختلفة
عن السؤال ،وفي منطقة الشرق اﻷوسط اتفقت شعوبها في الديانات اﻹبراهيمية الثﻼث
على إجابة واحدة لخصها دين اﻹسﻼم ،هي أن مﻼكا مقربا من ﷲ اسمه إبليس أبى
اﻻنصياع لﻸمر اﻹلهي بالسجود للمخلوق الجديد آدم مستكبرا ً ،فأمهله ﷲ العقوبة إلى يوم
الدين ،فأقسم بعزة ﷲ وجﻼله ليغوينهم أجمعين ،فأصبح إبليس مصدراً للشر وحمل اسم
الشيطان ككائن مستقل عن ﷲ واﻹنسان يملك إرادة مستقلة مهمته زرع الشر في
اﻷرض ،وتفسيراً لوجود الشرفي مملكة الخير.
لماذا خلق ﷲ إبليس ورتب له جريمة العصيان حتى يكون مصدرا ً للشر في اﻷرض؟ هل
كان هناك ضرورة لوجود الشر في العالم؟ يبدو من مجمل الروايات الدينية أن وجود
الشر في العالم كان إرادة إلهية لضرورة احتاجها التكوين الذي أراده الخالق في عملية
الخلق ،فبدون الشر لن تكون هناك ذنوب وﻻ عقوبات وﻻ جنة وﻻ نار ،وﻻ حاجة
لﻼستغفار والتوبة وﻻ حاجة لطقوس العبادة كلها بل وﻻ حاجة ﻹله نسترحمه ونستجديه

اذن ليس لدى الشيطان معلومات خاصة تميز ذاته المستقلة عن اﻹنسان ،فا لم يمده
بمعلومات تساعده على إنجاز الشر ،فهو ﻻ يعلم أكثر مما يعلم قرينه البشري ،ومعارف
وعلوم قرينه البشري بدوره ليست من عند ﷲ ولو كانت معلومات البشر معلومة ﻷمر
نوح بصنع غواصة نووية و لدمر عاد وثمود وقوم لوط بقنبلة هيروشيما أو بغاز
الكيمتريل ،وﻷنقذ من شاء بإصعادهم للقمر ثم أعادهم لﻸرض ،ﷲ إذن لم يكن لديه
معرفة بكيفية الصعود للقمر وبالضرورة لم تكن تلك معلومات يعرفها الشيطان قبل أن
يعرفها اﻹنسان .فلو كان الشيطان ذاتا مستقلة فلم تكن له معارف أخذها عن ﷲ يفعل بها
مثلما فعل اﻹنسان ،فﻼ هو أنشأ دوﻻ وﻻ أقام المعمار وﻻ المعابد ،وبدا زاهدا ً في الدنيا
فلم يطلب ماﻻ جزية وخراجا وقرابين كما تطلب اﻵلهة ،ولم يباه بقدراته ولم يقل أنا
الجبار والقهار ،وﻻ حتى قال أنا المكار الخبيث ،وﻻ قال أنا من يمكنه أن يدمر ويبيد
ويمحو ،وﻻ قال أنا عندي  99اسما ولم يطلب أن نجاهد بالدم ولم يطلب دماء اﻻستشهاد
في سبيله لذلك كرهته جميع اﻵلهة وقبحته وجرمته واعتبرته مصدرا ً للشر.
وفق مبدأ أن خالق الشيئ أسبق في الوجود من المخلوق فإن الشيطان لم يكن له وجود
قبل خلق اﻹنسان ،إبليس دينيا كان موجوداً قبل وجود اﻹنسان كمﻼك عابد متبتل لكنه لم
يتحول إلى شيطان شرير إﻻ بعد خلق آدم ،الوسوسة لم تبدأ قبل آدم ولم توجه لغير
اﻹنسان ،والوسوسة فكرة تنتقل بالكلمة وهو ما يحتاج من يفكر ويتكلم ويفهم الوسوسة
والفكرة والكلمة ،فغياب اﻹنسان يعني غياب الشيطان وغياب الشيطان يعني غياب ﷲ.
فالشيطان يرتبط بوجود اﻹنسان أوﻻ ويتطور بتطور اﻹنسان فشيطانك وأنت طفل غير
شيطانك وانت مراهق غير شيطانك وأنت عجوز ،وشيطان جدك اﻷمي غير شيطان
ابنك الصبي العارف بأجهزة ووسائل اﻻتصال الجديدة وتكنولوجياتها .وما يوجد هو
سبعة مليار شيطان لسبعة مليار إنسان  ،فشيطان المهندس مهندس ،وشيطان المحارب
محارب  ،وشيطان رجل الدين عارف بما لدى صاحبه من أمور الدين ،وشيطان أبي بكر
الذي كان يعتريه كما قال للناس ،كانت معارفه محدودة معارف أبي بكر ،فما كان لهذا
الشيطان أن يكون عارفا بسماعة الطبيب وﻻ بالسيارة وﻻ بنظرية النسبية ،بينما يعرف
شيطاني كل هذا ،ﻷن معلومته مني وعقله هو عقلي.
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نصل إذن إلى كشف الخدعة التاريخية الكبرى التي صنعتها اﻷديان واستخدمتها في
إخضاع اﻹنسانية كلها لسلطان كهنتها باختراعها شيطانا هو مصدر الشر وجعلت لفعل
الشر إرادتين متﻼزمتين واحدة لﻺنسان والثانية للشيطان بينما الحقيقة الساطعة أنه بين
اﻹرادات الثﻼثة ﷲ والشيطان واﻹنسان ﻻ توجد غير إرادة واحدة هي إرادة اﻹنسان
بعقل اﻹنسان.
في عقل اﻹنسان جزء يقوم بالفحص والمراقبة والشك والمراجعة واﻻعتراض ليوافق
على القرار أو يرفضه ،وهذا الجزء الفاحص الناقد هو الذي أطلقت عليه اﻷديان اسم
الشيطان الوسواس الخناس ،الذي يقف فاحصا ناقدا معارضا لﻸوامر والنواهي التي
تصدر لﻺنسان من الكاهن أو الملك أو ﷲ متصديا لها رافضا الخضوع واﻻستكانة دون
فحص وموافقة أو رفض ،هو قدرتنا على رفض الخنوع واﻻستسﻼم ﻷوامر تسلبنا
إنسانيتنا ،وإنسان بﻼ شيطان هو إنسان بﻼ عقل ،لذلك عملت كل اﻷديان على تحقير
العقل البشري واﻻستهانة به وتنقيصه وأنه ﻻ علم له أمام المعارف المقدسة التي تطلب
التصديق بها لذاتها المقدسة ،أما العقل فهو بشري يعتريه نقصان البشر وضعفهم.
تمكنت اﻷديان من استعباد اﻹنسان عندما أقنعته بعدم جدوى استخدام عقله وحولت قدرته
الفاحصة الناقدة إلى وسوسة شيطان مريد ،وسحق العقل احتاج إلى الﻼعقل ،احتاج إلى
سيادة الخرافة كحلول إعجازية ليست في استطاعة العقل ،فهل يستطيع العقل تحويل
العصا إلى حية؟ هل يستطيع العقل أن يجعل الصخرة تلد ناقة؟ إذن هو قاصر وبليد
وعليه التسليم لمن يستطيع .وتم اعتماد الخرافة كحلول إعجازية لكل المشاكل التي تواجه
البشرية من الكوارث إلى اﻷمراض المستعصية التي يفسرها مس الشيطان وأفاعيله
العجيبة ،ويكون وجود ﷲ هو الحل اﻹعجازي لكل المشاكل بتﻼوات وأدعية وطقوس
وبخور وذبائح للترضية ورقية شرعية تهدئ حالة القلق وتؤدي للراحة النفسية ،فإن لم
تجد نفعا تكون تلك إرادة ﷲ وحكمته التي يجب التسليم بها وحمده عليها فرب ضارة
نافعة واللهم ﻻ نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
الشيطان إذن هو أجمل ما في اﻹنسان ،هو اﻷرقى واﻷروع ،هو الخيال المكتشف ،هو
الفنان واﻷديب والمفكر والناقد وصانع الحرية ،هو الجزء الذي ﻻ يخاف من عقل
اﻹنسان ،هو الثائر المتمرد ،هو من قال ﻻ في وجه من قالوا نعم ،وعلم اﻹنسان تمزيق
العدم ،هوﻻ يفعل بنفسه شيئا فهو ﻻ يسرق وﻻ يملك بيتا وﻻ مزرعة وﻻ دولة ﻷنه ﻻ
حاجة له بها ﻷنه يسكن عقل صاحبه ،الشيطان هو النصف اﻷرقى في عقل اﻹنسان.
إذن  :المجد للشيطان حقا وصدقا ً 

 منظمة التجارة العالمية World Trade Organization
هي الوريث المباشر لﻼتفاقية العامة بصدد التعرفة الجمركية
والتجارة ،والتي تعرف عموما ً باتفاقية الجات General
 ،(Agreement on Tariffs and Trade (GATTوالتي
ولدت أساسا ً في العام  1947كجزء من الخطة الغربية ﻹعادة
ن ْ
َظم اﻻقتصاد العالمي عقب خمود أوار الحرب العالمية الثانية.

فلسطين

وهي النموذج الذي تم البناء عليه في عدة اتفاقيات مشابهة لها على المستوى الكوني من
قبيل اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية North American Free Trade
 ، (Agreement (NAFTAواتفاقية الشراكة عبر اﻷطلسي للتجارة واﻻستثمار
 (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIPوالتي ﻻ زالت
في طور المفاوضات التي لم تكتمل بعد.
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والعنصر الجامع المانع اﻷساسي لكل هذه اﻻتفاقيات هو إصرارها المتعصب على إعﻼء
شعارات تحرير التجارة وإلغاء القيود على التبادل التجاري على المستوى العالمي .وهي
أهداف تحققها من الناحية النظرية قد يجلب منافع جمة على المجتمعات المتشاركة في
مشروعها .ولكن الواقع يشي بعدم تحقق أي من تلك المنافع بسبب اﻵلية الداخلية التي يتم
تعريف وتفسير مدلول تحرير التجارة العالمية بناء عليها في منظور تلك اﻻتفاقيات .وهو
منظور يستند أساسا ً إلى حق »مقدس« لﻸقوياء في اختراق وتحوير واستغﻼل اقتصادات
الفقراء دون قيد أو شرط ،بالتوازي مع حق ﻻ يقل في »قدسيته« عن ذلك اﻷخير يتمثل
في حصر حق حماية اﻹنتاج والصناعات المحلية بدول اﻷقوياء التي تقوم أساسا ً بتفصيل
الشروط والتعريفات لمصطلحات ومفاهيم وآليات تحرير التجارة وتمطيطها بحيث تصبح
مفرغة من معناها اﻷصلي ،ومحورة لتخدم بشكل شبه حصري مصالح اﻷقوياء الذين ﻻ
لجام يمنعهم من تطبيق أي إجراءات استثنائية لحماية نتاجهم المحلي إن اقتضت
الضرورة ذلك ،بالشكل الذي تفعله الدول القوية بشكل يومي حينما تهدد بإغﻼق أسواقها
في وجه نتاج دولة أخرى ما لم تقم تلك اﻷخرى باﻻستجابة إلى متطلبات تلك اﻷولى في
مخالفة صريحة لجوهر ومبدأ حرية التجارة العالمية .وذلك كله بالتوازي مع دأب
اﻷقوياء على تخليق ثغرات قانونية وتعريفية دائما ً في تلك اﻻتفاقات يتمكن اﻷقوياء من
ً
فعليا ،وإبقائها سارية فعليا ً فقط على دول الفقراء
خﻼلها إفراغ اﻻتفاقية من كل مضمونها
المستضعفين .وأحد أهم اﻷمثلة على ذلك هو عدم اعتبار دعم اﻹنتاج العسكري من ِقبل
ً
تدخﻼ في حرية التجارة ،حيث أن دعم الدول ﻷي نتاج محلي سوف يؤدي بشكل
الدولة
طبيعي لتخفيف كلفة إنتاج ذاك المنتج نظراً لتحمل دافعي الضرائب جزءا ً صغيرا ً أو
كبيراً من كلفة إنتاجه ،وبالتالي يمكن لمنتجيه تسويقه بسعر غالبا ً ما يكون أقل من كلفة
إنتاج أي منتج مماثل أو مضاه له يقوم بإنتاجه منتجون آخرون في دول أخرى ،وهو ما
سوف يعني اندثار أولئك المنتجين من السوق العالمية ،واستفراد المنتجين المدعوم
إنتاجهم من ِقبل دولهم بحصة اﻷسد شبه المطلقة من ذلك المنتج على الصعيد الكوني.
وهو واقع الحال الذي أصبح عليه نتاج المجمعات الصناعية العسكرية في الوﻻيات
المتحدة أساسا ً التي تسيطر على أكثر من  %60من سوق صناعة أدوات الحرب على
المستوى العالمي ،يردفها دول أوربا الغربية وخاصة بريطانيا بنسبة تصل إلى %31
من ذلك النتاج العالمي .وتلك السيطرة شبه المطلقة ناجمة ليس عن تفوق تصنيعي ذي
معنى حقيقي ،وإنما فقط ﻻستثناء دعم الصناعات العسكرية المحلية بأموال دافعي
الضرائب في اتفاقية منظمة التجارة العالمية وغيرها من اتفاقات تحرير التجارة الكونية
من اشتراطات اﻻلتزام بعدم دعم الصناعات المحلية وتركها للعمل بحرية وفق قوانين
العرض والطلب على المستوى العالمي لتتحكم بتكلفة إنتاجها وأسعارها في السوق
العالمية.
والمثال اﻵخر الصارخ على انزياح ميزان العدالة في اتفاقيات تحرير التجارة العالمية
المجحفة تلك بحق مجتمعات ودول المفقرين المستضعفين ،يتمثل في اﻹصرار المتزمت
من ِقبل دول اﻷقوياء على تحرير القطاع المصرفي في دول الجنوب وفتح إمكانية
اﻻستثمار بها للمصارف ومؤسسات اﻹقراض الغربية ،والتي دون شك تتمتع برؤوس
أموال أسطورية تفوق قدرات كل القطاعات المصرفية في أي من الدول النامية مجتمعة،
وهو ما يعني عند تحققه تمكن تلك المؤسسات المصرفية الغربية من توجيه دفة اﻹقراض
في تلك الدول النامية بشكل يتسق مع أهدافها الثابتة التي ﻻ تتغاير في السعي للربح
السريع ،والذي أسهل الطرق إليه تعزيز اﻹقراض في قطاع اﻻستثمارات العقارية غير
اﻹنتاجية ،والذي أدى ويؤدي إلى فقاعات مهولة من ارتفاع أسعار العقارات الجنوني في
غير موضع من خارطة عالم المفقرين المنهوبين ،بالتوازي مع تصحر في اﻻستثمارات
اﻹنتاجية ذات العائد المتأخر ،والتي تحتاج سنوات عدة لتبدأ في إدرار دخل مادي يسمح
بسداد ما تم اقتراضه لتأسيسها ،وخاصة في حقل اﻻستثمارات الزراعية اﻻستراتيجية
التي كان تراجعها وتآكلها خاتمة الواقع المزري لكثير من الدول النامية التي فقدت
ً
قدرتها على تحقيق اكتفائها الذاتي زراعيا ً
وغذائيا ،مفضيا ً ﻻضطرارها لﻼستيراد من
دول اﻷغنياء ﻹطعام شعبها ،والتي قد يكون المثال المصري التراجيدي أحد أمثلتها التي
تفقأ العين و تفطر الفؤاد .وذلك كله باﻹضافة إلى تآكل في اﻹنتاج الصناعي المحلي في
غير موضع من جغرافيا الدول النامية ،و هو الذي لم يعد يستطيع المنافسة بعد تطبيق
وصفات اقتصاد السوق الحر الوحشي المنفلت من كل عقال ،وإلغاء كل ضوابط الحماية
الجمركية لحماية المنتجات المحلية من تدفق المنتجات المماثلة لها من نتاج المجتمعات
اﻷخرى التي يمكن لها إنتاج نفس المنتجات بتكلفة أقل نظرا ً لتقدمها الصناعي ،أو
انخفاض أجور العاملين فيها ،وعملهم فعليا ً بشكل أقرب للعبودية الصرفة كما هو الحال
في الصين والهند راهنا ً في معامل واستثمارات مملوكة من قبل الشركات العابرة للقارات
أو تعمل بشكل شبه حصري لخدمتها ،وهو ما يمكنها من بيع تلك المنتجات ﻻحقا ً في
السوق العالمية بأسعار أقل من تكلفة إنتاج ذلك المنتج في الدول النامية اﻷخرى ،وهو ما
يقود جراء عدم وجود أي ضوابط جمركية لحماية الصناعات الوطنية في تلك الدول
النامية إلى وأد إمكانية تشكيل أي قدرات تصنيعية محلية تتراكم بعد سنوات بشكل يسمح
لتلك الدول النامية باﻻنتقال من حالة المراوحة في واقع اﻻقتصادات الزراعية المتخلفة
إلى مرحلة المجتمعات الصناعية القادرة على اﻹمساك بتﻼبيب مصدر الثروة اﻷساسي
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في العالم المعاصر وهو القدرة على التصنيع واﻹنتاج الصناعي المتقدم ،وهو ما يعني
بقاءها وبقاء شعوبها في حيز المفقرين المعدمين بقوة مفاعيل اتفاقيات تحرير التجارة
العالمية التي قد يكون من أسمى أهدافها الموضوعية تأبيد ذلك الواقع المزري سرمديا ً.
وﻻ بد أيضا ً من اﻹشارة إلى اﻹصرار والتركيز في اتفاقيات تحرير التجارة العالمية كلها
على ما يدعى »حماية حقوق الملكية الفكرية« ،والتي تهدف في جوهرها إلى تأبيد
سيطرة وهيمنة الشركات العابرة للقارات واقتصادات اﻷقوياء على مستقبل وحيوات
واقتصادات مجتمعات الفقراء .وذلك يتبدى أساسا ً في حقلين أساسيين هما أولهما
صناعات التقانات الحيوية والهندسة الوراثية ،وثانيهما الصناعات الدوائية وخاصة تلك
المتعلق منها بالعﻼجات الموجهة وراثيا ً .وعلى الصعيد اﻷول يتمحور مبدأ حماية الملكية
الفكرية في حقل صناعات التقانات الحيوية والهندسة الوراثية حول تمكين الشركات
العابرة للقارات من تسجيل حقوق ملكيتها الفكرية ﻷي مورثة قامت بتعديل أي من
المتواليات فيها ،وهو الواقع الذي يجرى بشكل شبه يومي في الصناعات الزراعية ﻷجل
إنتاج محاصيل أكثر مقاومة للظروف البيئية وأكثر غنى في كمية المحاصيل اﻹجمالية.
وهو ما يعني أن شيفرة المورثات المعدلة يمكن أن يبقيها من قام بتعديلها سرية إلى ما ﻻ
بتناس عامد متعمد لحقيقة أن اﻹنتاج الزراعي
نهاية ،وفق قوانين حماية الملكية الفكرية،
ٍ
الناجم عن تلك المورثات المعدلة ﻻ يمكن أن يبقى محصوراً في بقعة جغرافية واحدة،
نظراً ﻷن الحشرات التي تقوم بنقل اﻷبواغ بين النباتات وإلقاحها ﻻ تعرف الحدود
والسياجات التي اخترعها بنو البشر على سطح البسيطة ،وهو ما يعني انتقال المورثات
المعدلة من أي موقع يتم زراعتها فيه إلى نفس المزروعات التي لم يتم تعديل تلك
المورثات فيها بقوة الطبيعة ،وهو ما سوف يؤدي إلى تسيد تلك المورثات المعدلة
وحلولها محل المورثات الطبيعية غير المعدلة وراثيا ً بعد أمد ليس بطويل ،خاصة إن
ك ان من قام بتعديل تلك المورثات ،يهدف إلى تعزيز هيمنته المطلقة على مقادير وحيوات
وأرزاق المفقرين ،وهي سمة شبه جامعة لكل سلوكات الشركات العابرة للقارات ،وهو
ما يتم بشكل مخاتل خبيث عبر تحوير تلك المورثة المعدلة لتكون مورثة ذات صفة
قاهرة وفق التوصيف الوراثي الكﻼسيكي ،وهو ما يمكن توطيده مفاعيله أكثر عبر
تحوير تلك المورثة القاهرة بشكل إضافي آخر لضمان تأثرها الحصري بنوع محدد من
المخصبات والمبيدات الحشرية ،أو في حاﻻت شيطانية مهولة عدم التأثر إﻻ بكميات
مضاعفة من مبيدات حشرية بعينها تنتجها نفس الشركة التي قامت بالتعديل المورثي
المحمي بقوة قوانين حماية الملكية الفكرية المستبطنة في كل اتفاقيات تحرير التجارة
العالمية تحت يافطة تعزيز اﻹنتاجية ،وبإخفاء أهدافها المضمرة في تحويل مورثاتها
المعدلة إلى مورثات قاهرة في كل محصول ينتجه البشر توجد فيه تلك المورثة ،مما
يجعلهم عمليا ً ملزمين أيضا ً بشراء كميات مهولة من المبيدات الحشرية التي ليس سواها
من دواء فعال للحفاظ على عيوشية تلك المحاصيل ،بغض النظر عن اﻷثر المثبت لتلك
المبيدات الحشرية في زيادة وقوعات السرطان على المستوى الكوني ،وتلك قصة أخرى
تحتاج لوقت آخر للتفكر في تراجيديتها المأساوية .وذلك التوصيف النظري لمفاعيل
قوانين حماية الملكية الفكرية في اتفاقيات تحرير التجارة العالمية تمخض عن واقع عياني
مشخص ملموس يتمثل في أن جل إنتاج فول الصويا على المستوى الكوني راهنا ً هو
ً
وراثيا ،وكذلك نسبة شبه مطلقة من القمح الذي يزرع في أمريكا الشمالية ،بحسب
معدل
الشيفرة الوراثية التي تمتلكها شركة مونتسانتو العابرة للقارات ،والتي أصبحت جزءا ً من
شركة باير مؤخرا ً .وهو ما يشي بأن ناتج قوانين حماية الملكية الفكرية السارية راهنا ً
يعني في المستقبل إمكانية التحكم بكل إرادات المجتمعات على المستوى الكوني من
خﻼل التحكم المبرمج بقوتها وكيفية حصولها عليه.
وفي نفس سياق تحقيق الهيمنة على مقدرات ومستقبل وحيوات الشعوب على المستوى
الكوني عبر التحكم بمصادر قوتها ،يبرز موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية لتصنيع
اﻷدوية التي تنتجها الشركات العابرة للقارات بشكل شبه سرمدي ،والتي تبدأ بمدة حماية
مطلقة ﻻ تقل عن عشر سنوات يمكن تمديدها في حال قيام الشركة بأي تطوير في الدواء
الذي تحتكر حق تصنيعه عبر إدراج زمرة طرفية كيميائية إضافية فيه ﻻ قيمة دوائية
لها ،من قبيل إدراج زمرة طرفية عطرية أو سكرية .وهي الحماية التي تتم عبر حماية
المنتج الدوائي نفسه ،وليس العملية التي تقود إلى صناعة المنتج ،وهو ما يعني عدم
السماح للعلماء في مجتمعات الفقراء بالبحث العلمي ﻹيجاد طريقة أخرى لتصنيع نفس
الدواء بكلفة أقل وتقديمه في مجتمعاتها ،إذ أن المنتج النهائي الذي ﻻ بد من الوصول إليه
محمي بقوة قوانين حماية الملكية الفكرية وقوانين منظمة التجارة العالمية وما كان على
شاكلتها .وهو ما يعني في الواقع أن جزءاً كبيراً من الموارد المحدودة في مجتمعات
الفقراء سوف ينزح بقوة تلك القوانين الجائرة إلى اقتصادات اﻷغنياء .و المثال الصارخ
على تلك الحدثية الخبيثة اﻷسعار المهولة ﻷدوية مرض نقص المناعة المكتسب )اﻹيدز(
التي ﻻ بد للدول النامية وخاصة الدول اﻷفريقية جنوب الصحراء الكبرى من شرائها،
وهي الدول التي يفتك ذاك المرض العضال بأكثر من نصف عدد البالغين فيها ،وهي
اﻷدوية المحمية بقوة حماية الملكية الفكرية ،والتي تمنع الشركات الدوائية في الدول
النامية سواء في الهند أو الصين أو البرازيل ،والتي تمتلك كل منها قاعدة إنتاجية ﻻ تقل

في قدرتها اﻹنتاجية الكمية كحد أدنى عن شركات صناعة الدواء القائمة في دول الشمال
الغني ،والتي تقوم في الغالبية شبه المطلقة من اﻷحايين بتصنيع تلك اﻷدوية المحمية التي
تحتكرها بقوانين حماية الملكية الفكرية في مصانع دول الجنوب لتقليل كلفة إنتاجها لتلك
اﻷدوية ،وبالتالي زيادة أرباحها المنفلتة من كل عقال ،وذلك عبر اﻻستفادة من انخفاض
أجور العمال المظلومين في تلك الدول الذين يعملون بشروط مزرية ﻻ تختلف عن
العبودية سوى بعدم ربط العمال فيها بأصفاد حديدية ،باﻹضافة إلى انعدام أي قوانين
لحماية البيئة من التلوث التصنيعي ،وجميع تلك الصناعات الدوائية ملوثة للبيئة بامتياز.
وهو واقع مؤوف يئد كل محاوﻻت اﻹبداع واﻻبتكار في الدول النامية ،والطموح للبحث
العلمي نظراً لتحول كل تلك الجهود إلى جهود ﻻ شرعية في الدول النامية بقوة قوانين
حماية الملكية الفكرية التي تمنع الفقراء من اﻻجتهاد ﻻكتشاف طرائق أخرى لتصنيع
نفس تلك اﻷدوية ،وهو ما يعني استدامة إبقاء القدرات التصنيعية والبحثية في الدول
النامية محدودة ومؤطرة دائما ً بشكل ﻻ يتجاوز دورها الوظيفي في خدمة اقتصادات
اﻷقوياء اﻷغنياء وتعزيز هيمنتهم وأرباحهم على حساب حيوات ومستقبل المفقرين
المستضعفين في تلك الدول النامية التي ﻻ بد لها من البقاء نامية وفق منظار اتفاقيات
تحرير التجارة العالمية إلى أبد اﻷبدين.
وقد يكون العنصر الذي يتم التعتيم عليه بشكل شبه دائم في وسائل اﻹعﻼم المتسيد عند
مقاربة حقيقة ومثالب وما قد ينظر إليه من منافع نظرية ﻻتفاقيات تحرير التجارة العالمية
تلك ،هو سريتها شبه المطلقة ،سواء على مستوى المفاوضات التي تجري بين الدول،
والتي يحضرها ممثلون عن دول اﻷقوياء معظمهم مندوبون عن الشركات العابرة
للقارات الحاكم الفعلي في مجتمعات اﻷقوياء ،والذين يناط بهم تحديد مسار تلك
المفاوضات ،ورسم نتاجها القانوني في اتفاقيات سرية ،ﻻ يحق حتى ﻷعضاء البرلمان
المنتخبين في دول الديموقراطيات الشكلية في الغرب اﻻطﻼع عليها بحجة حساسية
المفاوضات ،والتي ﻻ بد من اطﻼع ممثلي الشركات العابرة للقارات عليها وليس ممثلي
الشعب المنتخبين في كوميديا سوداء للحال المزري الذي آلت إليه دول الديموقراطيات
الشكلية في العالم الغربي .وهو الواقع المخزي الصريح الذي أفصح عن نفسه في
مفاوضات اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي Trans-Pacific Partnership
 ((TPPوالتي تم إجهاضها فقط بعد تسريب جزء من محتواها السري عبر شبكة
ويكيليكس في العام  ،2016وهو ما أدى إلى انتفاضة شعبية عارمة في معظم دول
الديمقراطيات الشكلية في العالم المتقدم ،مما اضطر الفئات المهيمنة للتراجع عنها إلى
حين تمكنها من استنباط اتفاقية سرية أخرى تحل محلها في قابل اﻷيام.
والجانب المخفي من اتفاقيات تحرير التجارة العالمية يتعلق بدورها العضوي كروافع
وظيفية للتنسيق المستمر بين الشركات العابرة للقارات لتفادي اﻻحتكاك فيما بينها
والحفاظ على أعلى مستوى من الربحية لكل منها ،من خﻼل تنظيم تقاسمها لﻸدوار
والمحاصصة فيما بينها على اﻷنشطة اﻹنتاجية ،ومصادر المواد اﻷولية ،وأسواق
التصريف ،وحتى تقاسم أطوار ما تنتجه فيما بينها ،وهو ما يظهر جليا ً في واقع صناعة
السيارات العالمية راهنا ً الذي تأتي القطع اﻷولية فيه من كل حدب وصوب في أرجاء
العالم ،دون أن تقوم الشركة المصنعة التي تضع شعارها على مقدمة أي من تلك
السيارات بتصنيع تلك السيارة من ألفها إلى يائها .وهو ما أفضى إلى شكل من أشكال
الحكومة الكونية التي يتربع على عرشها مدراء ومندوبو الشركات العابرة للقارات التي
تمتلك مفاتيح اﻻستثمار ،والتمويل ،واﻹنتاج والتصريف على المستوى الكوني ،على
حساب تآكل سلطات وقدرات الحكومات المحلية على التدخل في ذلك لتضاربه بنيويا ً
ووظيفيا ً مع اشتراطات وقوانين تحرير التجارة العالمية التي وقعت عليها تلك
الحكومات ،وهو ما يؤدي في المآل اﻷخير إلى حت وتعرية كل طموحات تحقيق
اﻹصﻼح وتأصيل أي ديموقراطية حقيقية عبر صندوق اﻻقتراع الذي يمثل الحصن
اﻷخير للديموقراطية الشكلية على نهج دول اﻷقوياء ،إذ أن المشرعين والحكومات التي
يمكن أن تنتج عن ذلك الصندوق مفرغة من إمكانيات الفعل الحقيقية على الصعد التي
تمثل عصب حياة المجتمع وعيوشيته ،والمتمثلة في قوننة وتنظيم وتوجيه اﻹنتاج
وتوزيعه في تلك المجتمعات ،بعد أن تم التخلي عن تلك السلطات لتصبح في يد الشركات
العابرة للقارات وأذنابها على المستوى الكوني بقوة اﻻتفاقات الدولية لتحرير التجارة
العالمية التي أصبحت جزءاً ﻻ يتجزأ من القوانين المحلية في كل الدول الموقعة عليها،
ً
دوﻻ مفرغة من دورها اﻷساسي المناط بها اجتماعيا ً و
والتي أصبحت بنتيجة ذلك
اقتصاديا ً لترقية حياة مواطنيها وضمان أمنهم وصحتهم ومستقبلهم وقت المبدأ النفعي
) (Utilitarianismالذي يمثل النهج الفكري الذي تتغنى به كل حكومات دول
الديموقراطيات الشكلية ،بعد أن تخلت عن مفاتيح الحل والعقد في مجتمعاتها إلى مندوبي
وممثلي الشركات العابرة للقارات عبر توقيعها على اتفاقيات تحرير التجارة العالمية
تلك ،وهو ما سوف يفضي بشكل طبيعي لتعزيز هيمنة الشركات العابرة للقارات على
اﻻقتصاد العالمي ،إذ أن سيطرتها بقوة اتفاقيات تحرير التجارة العالمية على مفاتيح الحل
والعقد واﻹنتاج والتخطيط والتوزيع واﻻستثمار في جل اقتصادات المعمورة ،معزول
عن أي قوة تأثيرية من قبل المتأثرين بقرارتها في تلك اﻷحياز ،حيث أن أيا ً من تلك
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الشركات ﻻ يخضع لتأثير القوة النظرية لصناديق اﻻقتراع ،وﻻ يمكن للفئات الشعبية
التهديد بحجب الثقة عن أي من تلك الشركات أو ممثليها ،كما يمكن أن تفعل ذلك نظريا ً
مع ممثليها المنتخبين بقوة صناديق اﻻقتراع إلى برلماناتها وحكوماتها التي أصبحت شبه
مفرغة من قوة الفعل والتأثير ،وأصبح تأثيرها العياني المشخص محصورا ً في تسهيل
عمل الشركات العابرة للقارات وضمان تدفق أرباحها ،وإﻻ تم اتهامها ومقاضاتها بقوة
اتفاقيات تحرير التجارة العالمية ،بجرم مخالفة وإعاقة التجارة الحرة ،وفي محاكم خاصة
ً
أيضا ،و ﻻ تخضع للقوانين المحلية في أي من الدول ،وأحكامها نهائية
عابرة للقارات
غير قابلة لﻼستئناف والنقض كما هو الحال في نهج التقاضي في المحاكم المحلية؛ وهو
ما تجلى تراجيديا ً في مقاضاة شركات التبغ اﻷمريكية لغير حكومة دولة نامية كما كان
الحال في جنوب أفريقيا وتايلند وترينيداد لمنعها من الترويج للتدخين والسجائر في
دولها ووسائل إعﻼمها باعتباره مخالفة صريحة لقوانين حرية التجارة العالمية التي يبدو
أن خﻼصتها المثفلة هو موات بطيء لكل المستضعفين المقهورين في أرجاء اﻷرضين،
وأرباح أسطورية ﻻ تتوقف عن التدفق إلى خزائن الشركات العابرة للقارات 

 تعتبر اللغة العربية هوية المغاربة ،فهي اللغة الرسمية للبﻼد
ومقوم أساسي من مقومات الهوية المغربية ،كما أنها لغة الدين
ّ
مدرس اللغة العربية ذلك الشخص الذي يقدم
اﻹسﻼمي .ويمثل ّ
المادة بقواعدها و نحوها وبﻼغتها وصرفها للمتعلم ،فهل يكفي
ذلك؟

المغرب

كثيرا ما نجد بأن مدرس اللغة العربية هو ذلك اﻷستاذ الذي يهدف إلى ترسيخ قواعد
النحو والصرف والبﻼغة في ذهن المتعلم ،والذي يسعى إلى تمكين المتعلم من إتقان
القراءة والكتابة و التعبير دون أخطاء إمﻼئية ،لكن يبقى السؤال المطروح الذي يغفل
كاف؟ هل هذا هو الدور الذي من أجله يدرس المتعلم مادة تمثل
عنه الكثيرون ،هل اﻷمر
ٍ
دينه ولغته وهويته؟

العراق

 كالفراشة
مرت الرصاصة داخل قلبي
ومثل رعد
يقفز على قدم واحدة
مرت بي ذكرى موجعة
اشعر كأني منارة متعبة...
يغلبها النعاس
ﻻ اصحو سعيدة كما كنت
انا فقط ...
اتنفس حياة مستهلكة
والتقط صورا ملونة
ﻻمراة
خرجت من حقل اﻻلغام
مبتسمة
بكامل أناقتها
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اﻹجابة على السؤال هي "ﻻ" ،فتدريس مادة كهذه يجب أن يحمل أبعادا أخرى ،كتحسيس
المتعلم بأهمية هذه اللغة ودورها ومكانتها ،وتحبيبه للمادة وعدم تدريسها بطريقة جافة
تجعل المتعلم يهرب منها قائﻼ بأنها ﻻ تمثل لغة عصره ،فيهتم بباقي اللغات اﻷجنبية على
حسابها و التي يتعلمها عن طريق حبه ﻷنشطتها و مجاﻻتها وليس لنحوها .نعم إن
تدريس القواعد أمر مهم ّ
يمكننا من اﻻبتعاد عن اللحن والحفاظ على سﻼمة اللغة ،لكن
يمكن لﻸستاذ أن يجعل من تدريس هذه القواعد ّفنا ً ومتعة لذا الطالب ،و أن يربطها بهوية
المتعلم ووطنيته و تقدمه واستمراريته ،فما معنى اﻻستمرار دون هوية؟ ﻻ يمكن لشخص
إتقان لغة مجاورة دون التمكن من لغته اﻷصلية ،اﻷمر شبيه بالتعرف على أغراض
وزوايا منزل الجار ،وجهل ما يوجد في دارك ،بل المشكل اﻷكثر خطورة عندما تجد
صاحب المهنة غير مهتم بلغته ،و يدرسها فقط كمهنة ،ﻻ تحيي فيه ﻻ الروح وﻻ الحب
وﻻ المتعة ،وﻻ يملك حتى صفة اﻹعجاب بها ،فكيف لمدرس مثل هذا أن يجعل من جيلنا
محبا ً للغته ومحافظا عليها ؟ لغة دينه ،ووطنه ،وذاته ،لذلك يجب على المدرس
الصاعد ّ
تبسيطها وتجديدها وربطها بالواقع الذي يعيشه المتعلم ،فﻼ يكفي مثﻼ إعطاء أمثلة
مكون
مرتبطة بالقرون والعصور القديمة أثناء تدريس الدرس اللغوي و الذي يعد ال ّ
اﻷصعب استجابة من طرف المتعلمين  -وهذا موضوع آخر -بل يجب وضع أمثلة
تﻼمس واقعهم التكنولوجي و الحالي حتى يتمكنوا من لمس الظاهرة و التعرف عليها
بشكل أقرب ،ﻻ بأس باﻻستعانة بالتراث ،لكن دون إغفال الجانب اﻻجتماعي و الزمني
الذي يعنى به المتعلم بالضرورة.
تتعدد اﻻقتراحات والنماذج التي قد يستخدمها المدرس أثناء تدريسه لمادة اللغة العربية،
نذكر من بينها :اﻻحتفال باليوم العالمي للغة العربية في  18دجنبر من كل سنة و عدم
تجاهل هذا اليوم ،ومساعدة المتعلمين على إنجاز مختلف اﻷنشطة التي يجب أن تتميز
بلمسة خاصة بهم ،وذلك بعدم حصرهم بأشكال معينة من البحوث أو المواضيع و تقيديهم
في البحث عن قواعد اللغة فقط ،بل يمكن للتلميذ أن يعبر عن حبه للغته بلوحة فنية أو
كلمات أو جمل أو مسرحية أو نشيد أو كما يحب ،حينها ستجد المتعلم يبدع ويخلق الكثير
من اﻷفكار التي قد ﻻ تأتي في ذهنك كمدرس ،وعندما يبدع التلميذ تلقائيا سيحب الشيء
الذي أبدع فيه ،فلن ينسى إبداعه و سبب إبداعه واليوم الذي أبدع فيه .أيضا يمكن
تخصيص بعض اﻷوقات التي تجعلهم يعبرون فيها بأسلوبهم الخاص باللغة العربية ،كأن
تقدم لهم صور خالية من الكتابة و تجعلهم يتخيلون و يخلقون قصصا مختلفة ،أثناء
تقويمك لجملهم وعباراتهم ،ستجدهم يتقدمون في المجال النحوي و الصرفي دون أن
يشعروا بضغط القواعد وصعوبتها ،أيضا سيتعلمون من قواعد البﻼغة التشبيه
واﻹستعارة وغيرها ،وعند تقديمك للدرس ستقدمه بربط اﻷمثلة بالجمل التي قاموا
بصياغتهتا من قبل ،وهكذا ستثير اهتمامهم أكثر ،فيشعرون بالتقدم وباﻹنجاز الذي حققوه
أثناء المتعة ،وهكذا سيتخلون عن فكرة ملل حصص اللغة العربية وثقلها وجفافها ،ومن
اﻷمثلة و النماذج الكثير ...
يجب علينا كمدرسي لمادة اللغة العربية ،اللغة السامية و الجميلة ،أن نضع بصمتها في
قلب كل متعلم قمنا بتدريسه ،ﻷن القواعد تنسى بعد إغﻼق الدفاتر و المقررات و اجتياز
اﻻمتحان ،لكن حب الشيء والتعلق به يبقى دائما راسخا في الذهن 
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 انفجرت فجأة حالة من الصخب والهلع والغضب
بسبب شريط سينمائي اسمه "أصحاب واﻻ أعز" انتجته
احدى المنصات اﻻليكترونية اﻻجنبية المشفرة
"نتفيليكس" ،وقام بالتمثيل فيه مجموعة من الفنانين
العرب مع الممثلة المصرية منى زكي .الشرارة مثل
المعتاد بدأت من وسائل التواصل اﻻجتماعي ثم انتقل
اﻷمر بدوره الى شاشات التليفزيون وجميع برامج التوك
شو المستهلكة لمنتجات وسائل التواصل اﻻجتماعي ،ثم
ﻻحقا سرت تلك الموجة من الصخب والهلع والغضب
كالنار في الهشيم خﻼل مناقشات البرلمان المصري،
وداخل ساحات المحاكم .كل ذلك حدث قبل ساعات قليلة
تفصل المصريين حكومة وشعبا عن اﻻحتفاﻻت بعيدي
الشرطة المصرية وذكرى احداث صمود واستبسال قوات
الشرطة ضد قوات اﻻحتﻼل اﻻنجليزي في الخامس
والعشرين من يناير من عام  1952ورفضهم بجسارة
أوامر قوات اﻻحتﻼل تسليم اسلحتهم واخﻼء مبنى
محافظة اﻻسماعيلية لقوات اﻻحتﻼل اﻻنجليزي المدججة
بكل انواع اﻻسلحة الثقيلة والخفيفة ،وترتب على ذلك
تعرضهم لمجزرة حقيقية استشهد فيها نحو خمسون فردا
من قوات الشرطة المصرية واصيب ثمانون .وكذلك
اﻻستعدادات لﻼحتفال الشعبي بذكرى انتفاضة  25يناير
الشعبية عام  2011التي منحت الجماهير أمﻼ في امكانية
تغيير الواقع الثقافي الفكري والسياسي ،وامكانية بناء
دولة مؤسسات حقيقية مدنية حديثة تدخل غمار القرن
الحادي والعشرين.
الفيلم مصدر كل هذا الغضب المبالغ فيه يتعرض ببساطة
لحالة ثﻼثة ازواج )كوبلز( اصدقاء حميمين وصديقهم
اﻻعزب ،يلتقون سويا في منزل احدهم على العشاء،
تتطور الثرثرة اﻻعتيادية فيما بينهم الى اقتراح من واحدة
من الصديقات بأن يضع الجميع الموبايﻼت على الطاولة،
والتعامل مع أي رسالة نصية أو صوتية أو اتصال
بأحدهم يأتي من الخارج في العلن وعلى مسمع ومرأى
من الجميع وفتح اﻻسبيكر الخاص بالهاتف .هذه فكرة
الفيلم المركزية التي بني اﻷساس الدرامي عليها .ترتب
عليها هتك ستر الكثير من اﻷسرار والسلوكيات الخاصة
بكل فرد من اﻻصدقاء كان مضطر الى اخفائها عن أقرب
الناس الحميميين لديه مثل الخيانات واقامة عﻼقة جنسية
مع زوجة أحد اﻻصدقاء ،الحضور ،وخيانة احدهم
لزوجته ،وخيانة اﻷخرى لزوجها ،والصديق صاحب
الجنسية المثلية الذي تعمد اخفاء هذا اﻷمر عن اصدقائه
المقربين جدا خشية ان يخسرهم ...الخ من اسرار
الصندق اﻷسود التي فاضت وانتشرت روائحها في فضاء
غرفة طاولة العشاء مدة عرض االشريط المثير .ﻻ يبدو
ان كل هذا الغضب المنفلت رد فعل انعكاسي لبعض
اﻻلفاظ الخارجة عن سياق المنظومة اﻻخﻼقية التقليدية،
أو ظهور شخص مثلي الجنسية في ثياب الطبيعيين
المحترمين! ،أو البوح بجرأة غير تقليدية بنماذج من
العﻼقات التي تلبس ثوب الخيانة بين اﻻصدقاء
الحميميين ،لكن يبدو ان اﻷمر أبعد من ذلك بكثير.
ان كل ما سبق ان ذكرناه نعيشه في تفاصيل حياتنا
اليوميه المعاصره وتكشفه اخبار الحوادث ووسائل
التواصل اﻻجتماعي بجﻼء كل يوم ،ونتصادم معه في
الشوارع ،ووسائل المواصﻼت العامة ،وفي قنوات
التليفزيون الفضائية ،وشجار أو غضب الناس مع بعضهم
في الشوارع أو على وسائل التواصل اﻻجتماعي .أيضا
أضحى الناس يتعاملون مع هذه اﻷمور ببﻼدة انفعالية
واضحة وكأنها سلوكيات اعتيادية تمثل نمط حياة جديد
متعلق بالتغيرات الثقافية اﻻجتماعية التكنولوجية الحادثة
في الكون ،ويمكن تقبلها حتى لو كان الثمن تراجعا

مجرد افراط في خيال اولئك الذين تقودهم نظرية تآمر
الدولة ضد مطامحهم .لكن اﻻحتمال اﻷرجح ان يكون
الهلع أو الرعب الشخصي من كشف المستور في داخل
كل فرد منا هو ما آثار كل هذا الخوف وكل هذا الغضب
الدفاعي.
ان فكرة الفيلم المحورية كما ذكرنا قائمة على أساس
وجود مساحة من الحيز الشخصي داخل كل فرد منا ،هذه
المساحة قابعة داخلنا وﻻيجوز اختراقها بأي حال من
اﻷحوال .لكن لو تم ذلك وتم اﻻختراق والكشف عن
اﻷسرار القابعة داخل ضلوعنا يهتز الداخل لدينا بشدة
مصحوبا بحالة شديدة من الهلع والغضب وربما التفكك.
مؤكد كل شخص منا يملك خزانة مصفحة يحتفظ داخلها
ببعض اﻷسرار التي يخفيها عن أقرب الناس لديه وأشدهم
حميمية ،ومؤكد أيضا انه سوف يصاب بالهلع وقد تتفكك
شخصيته اذا ما تم اختراق هذه اﻻسرار المختبأة داخل
ضلوعه.
ان الجماهير التي شاهدت الفيلم ،والمﻼيين الذي تابعوا
الجدل الساخن سواء على وسائل التواصل اﻻجتماعي أو
وسائل اﻻعﻼم اﻷخرى واشاهدوا أو علموا بتلك اﻷسرار
المختبأة داخل ضلوع ابطاله ،والمحجوبة عن أقرب
الناس حميمية لديهم وكيف يتم تداولها على طاولة للعشاء
فيما بينهم ربما اصيبوا برعب عظيم ،لسبب بسيط ان لدى
كل فرد منهم سر عميق ﻻيمكن ان يبوح به الى أحد ابدا،
وان اخفاء هذا السر يحقق له قدر كبير من التوازن
النفسي والتوافق مع اﻵخرين ،ويرفع عن كاهله الكثير
من الضغوط الغير محتملة ،ويشعره باﻷمان والطمانينة
خﻼل مسيرته في واقعه المعاش.

مصر

ملحوظا في القيم اﻻخﻼقية والدينية التقليدية .اذن ما الذي
جرى بالضبط وأثار بركان من الغضب لدي المصريين
لم تخمد شظاياه حتى اﻵن .من الصعوبة الربط بين توقيت
اثارة عاصفة أو بركان الغضب واقتراب احتفال
المصريين بثورة يناير  2011على اعتبار ان أحد نواب
البرلمان الموالين للحكومة ومعه حزب النور السلفي
الموالي للحكومة أيضا أخرجا اﻻحتجاجات من جب
السوشيال ميديا العميق الى ساحة مجلس النواب وقنوات
التليفزيون الفضائية واﻻعﻼم بكل تجلياته ،وطال تباكيهم
وصراخهم على قيم اﻻسرة المهددة واﻷخﻼق المهدرة
المعرضة للخطر بسبب هذا الشريط السينمائي .بدى
اﻷمر اشبه بمظاهرة تحريض للجماهير ضد هذا الشريط
السينمائي وجميع العاملين فيه ،ومطالب بشطب الممثلة
المصرية من نقابة الممثلين ،وطالب آخرين بتطليق
الممثلة من زوجها ،ومطالب كذلك بتحجيم حرية اﻻبداع
بكل صوره وكأن الهدف احداث أكبر قدر من الضجة
اﻻعﻼمية وكفى في مثل هذا الوقت .هذا اﻻفتراض يبدو

ان مسألة توحد الجمهور بابطال الفيلم الذين كانوا
يثرثرون على طاولة العشاء ،واضطرتهم الظروف وفقا
لقواعد لعبة اتفقوا على لعبها كفيل باكسابهم شحنات هائلة
من الرعب والهلع والغضب خوفا على اسرارهم المختبأة
داخل هواتفهم النقالة والتي يمكن ان تظهر للعلن في أي
وقت مثل ابطال الفيلم ،ونفس اﻷمر يتعلق بأفكارهم
ومشاعرهم وسلوكياتهم المخبوءة أو المحرمة التي
ﻻيمكن ان يعلم بها أحد.
ان الفكرة المحورية التي شكلت البنيان اﻷساسي لدراما
الفيلم )اﻻضطرار الى افشاء اﻷسرار الغريزية المخبوءة(
لم يحتملها مجتمع ﻻيزال هش ثقافيا ،محافظ ظاهريا،
يستأنس فيه الفرد بالستر ﻻنجاز حالة من التوافق النفسي
بين غرائزة الملحة ،وواقعه المعاش ،لدرجة ان الستر
يعتبر قيمة ثقافية مدعومة بتراث ديني واجتماعي قديم
يحبذها ويدعوا اليها.
ان المبررات أو الشعارات التي تم رفعها من أجل تقييد
حرية اﻻبداع والفن والباسه ثوبا تراثيا ﻻيمكنها ان تصمد
في خضم واقع ثقافي اجتماعي سريع التغير والتطور.
بنيان اﻷسرة المصرية ﻻيمكن ان يهدمه شريط سينمائي،
فقد اشارت دراسة ان المصريين أكثر شعوب العالم
استهﻼكا لﻼفﻼم اﻻباحية على شبكة اﻻنترنيت ،ومن
الصعب ان تعثر على مراهق أو مراهقة لم يشاهد فيلم
اباحي ،فهل هدمت اﻻسرة المصرية من جراء ذلك؟ .ان
ما يمكن ان يؤثر على بنيان اﻷسرة بحق هو تلك الحالة
الفصامية التي يعيشها مجتمع يخشى من الوضوح والنور
ويمارس افراده في الظﻼم ما يتنافى مع القانون والعرف
والقيم الدينية .ان الشفافية اﻻجتماعية والسياسية هو ما
يصلب عود اﻻسرة والمجتمع المصري قاطبة ،ويحررنا
من الهلع أو الخوف من مجرد شريط سينمائي عابر
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) (1
محطة حياتية ﻷخرى قد يأخذ معه إيجابياته وخبراته وتجاربه التي
صحيح أن المرء في انتقاله من

ٍ
ٌ
من الممكن أن تفيده أو تفيد الغير في البقعة التي انتقل إليها ،ولكن ﻻ ُينسى أيضا ً بأن اﻷسقام السيكولوجية
كذلك اﻷمر تنتقل مع اﻹنسان أينما ﱠ
اختﻼف جذري بين حالة المرضى إن كانوا
حل أو ارتحل ،وما من
ٍ
اﻷول أم في مسكنهم الجديد ،في الداخل أم في الخارج ،وعلى سبيل الذكر وليس
في مكان سكناهم ﱠ
الحصر ،فإن الكائن المتشبع بقيم المجتمع السلبية كالنميمة والنفاق والتلصص وخيانة اﻷمانة والدونية لن
ذهب واستوطن ،وحيث أن المعلول الذي كان
يطمر عيوبه ويرحل ،إنما ستﻼزمه تلك المثالب أينما
َ
ٍ
جديد
يتماهى مع قيم المستبد وطريقة عيشه واسلوب حياته في الداخل ،بعد الهجرة أخذ علته معه ،ومن
صار يتماهى مع قيم َمن آواه وأطعمه في الخارج ،ففي الداخل كان ُيحاكي سلوكيات المتسلط من باب
ﱡ
شيء من
التودد أو الجبن أو الدونية لكسب رضاه ،وفي الخارج راح يعيش علته نفسها ولكن مع
ٍ
فيالق من المنافقين والمطبلين ،ولكن رغم
التحوير ،باعتبار أن أجهزة الدولة في تلك البﻼد ﻻ تحتاج إلى
َ
السقيم ِمن ُ
قبل غدا يتشبّه بأصحاب المكان الجديد تقربا ً منهم لما في التزلف حسب تصوره منافع
ذلك فإن
َ
مادية ﻻ تحصى؛ عموما ً ففي هذا الصدد ولﻼستزادة فﻼ يزال الباحث اللبناني مصطفى حجازي في كتابه
)سيكولوجية اﻹنسان المقهور( خير مرجع للتعرف على خلفيات المصابين بتلك اﻷسقام.
) (2
كانت العادة لدى بعض فناني وشعراء بﻼدنا ،إعﻼن شكواهم الدائم وتبرمهم من الواقع لكونهم يعملون في
مجاﻻت أخرى ﻻ ترتبط بمجاﻻت إبداعاتهم ،فعندما كانوا في بﻼدهم كانوا يشتمون الدولة أو المجتمع
الذي ﻻ ِ ّ
راض عن واقعه ،بل تذمرهم المتواصل كان كفيﻼً باستجﻼب
يقدر مكانتهم ،إذ لم يكن واحدهم
ٍ
يعبرون عن نفورهم المتواصل من محيطهم
غيوم اليأس ِمن على ُبعد آﻻف الكيلومترات ،وكانوا ّ
يقدر حذاقتهم ،إذ كان حلم أي واحد منهم أن يكون في المكان الذي يرى نفسه بارعا ً
اﻻجتماعي الذي ﻻ ّ
فيه ،لذا كانوا غاضبين على بيئتنا التي لم تقدم لهم ُ
الفرص ﻹظهار قدراتهم وجواهرهم المخبأة؛ ولكن
مهن هي
الغريب في اﻷمر هو أن الكثير ِمن هؤﻻء وحسب ما نسمع ،يعملون اﻵن في بﻼد الغربة في
ٍ
أحقر بكثير من المهن التي كانوا يمارسونها في بﻼدهم ،ومع ذلك ﻻ نراهم يتذمرون أو يتحدثون عن
المعاناة المماثلة للتي كانوا دائما ً ما يتأففون منها في بﻼدناَ ،من يدري لعل إعادة تكرار شكواهم في تلك
البﻼد ُ
ستشعرهم بالخجل المحتوم ،طالما كانوا قد رسموها لهم ولغيرهم على أنها بمثابة جنان الخلد في
الدنيا ،ومعلوم أن النفر في الفردوس وفق الكتب السماوية معفى من العمل وكل طلباته طوع رغباته!
) (3
الذين كانوا ينتقدون الحركة السياسية ليل نهار في البلد ،ويتهمونها بالتكلس واﻻنتهازية والخذﻻن
والتقصير هم ﱠأول من مارسوا معظم تلك المثالب التي نعتوا الحركة بها ،ومع أنهم كانوا من دعاة التغيير
المجتمعي ّ
وفروا
إﻻ أنهم في ﱠأول
ٍ
فرصة لهم داسوا على تلك المفردات في الماراثون الحقيقي في الحياةّ ،
بجلودهم قبل السياسي ،وتملصوا من كل استحقاقات التغيير الذي كانوا ينادون به بمناسبة وبدونها ،ومع
جماعة ما على سلوكيات معينة عليه أن ﻻ ُيحاكي تلك التصرفات البتة،
ويلوح بمقابح
ٍ
أن على من يطعن ّ
إﻻّ أن أخانا المنتمي لطبقة المثقفين لم يحاكيهم فحسب ،إنما سبق الكائن الحزبي في كل ممارساته ،أما
بخصوص ما كان يدعو إليه سابقا ً ومن ثم ّ
ً
الشرق محاهُ طلوع
قيل في ليل
تملص منه
ﻻحقا ،فكل ما َ
ِ
النهار في الغرب.

سورية

) (4
مجال كان شيء ،والتطبيل لها لغاية شخصية
أي
في
ﻻ شك بأن تشجيع المرأة على خوض تجربة اﻹبداع
ٍ
ُ
ﻷية كتابة
ﻻ تمت لﻺبداع بصلة شيء آخر ،ومن جهتي كمواطن متصالح مع نفسه نوعا ً ما ،فﻼ
ألتفت قط ﱠ
تفوح منها الرائحة الذكورية عن تجربة المرأة عندما يكون المادح يريد شيئا ً شخصيا ً من الممدوحة ،وما
ُ
التصور بأن الكاتب الذي يشبه السلوقي في مﻼحقة النسوة هو كأي فاسق شهواني في الشارع،
زلت قيد
ﱡ
ّ
إﻻ أنه فالح في تغليف تصرفاته الشوارعية بأردية المعرفة والثقافة ،وهو بخصوص مكتوباته عنها ﻻ
يكتب ّ
إﻻ عن غرائزه المؤججة وليس عن إبداعات المرأة ،فالكاتب المهووس بالنساء ربما كان من
اﻷفضل قراءة منتجاته المتعلقة بالبقر أو الشجر أو الحجر ّ
إﻻ النساء فﻼ تأخذوا منه حيالها غير الباطل،
ﻷن مكتوبه مجرد صنارة ،وتلك التي ُيهلل لها هي السمكة التي يريدها طازجةً في ِمقﻼة شهواته ،وبما أن
ّ
ﱡ
كالجزار
فشل في الحصول على وطره منها ،بدأ
ضجر منها بعد طول
التودد إليها ،أو ِ َ
غايته آنية فإن َ ِ
النقد ،وباشر بشن غارات الهجاء على مواقعها.
بشحذ سكاكين ِ
) (5
عصر أمراضه ،فمن بعض أسقامنا الراهنة هو ارتفاع جميع اﻷصوات اﻹيجابية والسلبية في
بما أن لكل
ٍ
نشاز غير مستحب ،إذ في الذروة
الوقت ذاته ،بما فيها تلك التي ﻻ تستسيغها اﻷسماع لما تتضمنه من
ٍ
جغرافية ما ،وفي ذروة التناحر الخطابي ﻻ ينفع
بقعة
ٍ
التحشيدية التي تبلغها بعض اﻷطراف المتناحرة في ٍ
حضور العقل وصاحبه ،وﻻ ُيحبذ مجيء َمن كان ِمن ِفرقة الموضوعية والمنادين بالعدل والمساواة ،ﻷن
الخطاب المتطرف سواء كان ديني أو قومي أو مذهبي أو حزبي هو الذي يسوق اﻷسراب البشرية حينها
في براري وسائل التواصل اﻻجتماعي ،وعلى وجه الخصوص في ميادين )الفيس بوك( ،ومن غير
ٍ
ٍ
محقون ﻻ قدرة له على التمييز بين الحق والباطل 
حشد
بالعدل أمام
يقف المنادي
الصواب
ِ
ِ
ٍ
عندئذ أن َ
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 يصحو هاملت الفلسطيني كل يوم على خبر جديد يختلف عن خبر اليوم
السابق من حيث الحدة والرتم والتأثير وفي العادة ومنذ سنين لم يصحو هاملت
الفلسطيني على خبر مفرح منذ تزوجت امه من عمه وادرك ان العم قد يكون
قاتل والده ومصيبة هاملت الفلسطيني دون غيره انه اعتاد رفع شعار " الي
بوخد امي هو عمي " ولكنه لم يكن يعتقد ان تكون اﻻم قد تامرت مع العم
للتخلص من اﻻب معتمدين على حكاية الولد المؤمن بمثله اﻻبشع " الي بوخد
امي هم عمي " وهي الحماية التي بات احتمالها كارثي بالنسبة لهاملت
الفلسطيني فهاملت شكسبير لم يحتمل ذلك فهو ﻻ يعرف نموذجه العربي
والفلسطيني الذي اعتاد ترديد مثله المؤمن به وهو ان ﻻ فرق بين اﻻب والعم
ما دامت اﻻم موجودة ولذا عاش هاملت شكسبير دور المجنون لينتقم في حين
تاه هاملت الفلسطيني بين حكاية المثل الشعبي المغرق في اﻻستسﻼم وبين
مأساة واقع الحال التي لم تعد قابلة لﻼحتمال.
ان يصحو هاملت الفلسطيني في الصباح على مقتل الطفل الغزي على يد
السرطان والنظام الصحي واﻻخﻼقي البائس وعلى مقتل كهل على يد اﻻحتﻼل
وغياب الحماية الوطنية الفلسطينية وعلى مقتل شاب اخر بظروف غامضة
وانتحار اخر دون معرفة اﻻسباب وطعن صبية ﻷسباب تتعلق بالشرف أو
بغيره وتحرش سفاحي لم يعد سرا وسرقة هنا واطﻼق نار هناك واعتداء على
مواطن بالضرب العلني وعلى رؤوس اﻻشهاد كل صباح ومساء ,ومثل هذه
اﻻخبار تدفع بهاملت الفلسطيني الى تكسير اجهزة المذياع ومحاولة التخلص
من الصحف وتطليق مواقع التواصل لكي ﻻ يسمع خبرا مزعجا او سيئا
فينعزل عن كرة اﻻرض ليلتصق بكرة النار المصنوعة بيد اﻻحتﻼل.
الغزي الذي مات منتظرا على بوابات المستشفى حتى يتم الدفع جرجرنا معه
جميعا الى القبر وبصق في وجوهنا ونحن ننام ليلنا صامتين ورفع نعله مطوحا
به في الهواء ليلطمنا جميعا فادرنا وجوهنا بعيدا خشية الحذاء الغزي ﻻ شعورا
بالعار فالحي فينا ميت واﻻ لما كان احتمل ما يدور من حوله في كل لحظه وﻻ
كان احتمل جوع ابو هواش ورفاقه حتى وهو يغادر الموت المحتم الى
الكورونا وﻻ احتمل ذبح الكهل في رام ﷲ علنا حتى ان امريكا التي يحمل
جنسيتها تكلمت دفاعا عن جواز سفرها.
هاملت الفلسطيني استبق شجاعة امرؤ القيس لكي ﻻ يتنازل عن الخمر من اجل
اﻻمر فتنازل عن امره ﻷجل خمره وهاملت الفلسطيني لم يفعل ما فعله المتنبي
المنتمي لما يقول فهاملتنا يقول ما ﻻ يفعل وهم اصم اﻻذنين عن كل من يذكره
بما سبق وقال فالمتنبي احرجه خادمه حين اراد الفرار من مواجهة اﻻعداء
فذكره الخادم بقوله ألست القائل " الخيل والليل والبيداء تعرفني  ...والسيف
والرمح والقرطاس والقلم؟ " فرد عليه قائﻼ "بلى لقد قتلتني" وعاد وقاتل حتى
مات دون رايه وقوله
فلسطين

هاملت الفلسطيني يتحدث عن الوحدة ويصنع اﻻنقسام  ...وهاملت الفلسطيني لم
يعد يرى باﻻحتﻼل عدوا بالفعل وان ابقى عليه كذلك بالقول وجعل من قاتل
اﻻب محض آخر كأخر الراي وآخر الجهة وآخر اللون وآخر اﻻتجاه ليس أكثر
وهاملت الفلسطيني بات يقترض من اﻻعداء بعد ان طلق بالثﻼثة كل عﻼقة له
بغيرهم وباتت قدرته على القضاء على البطالة مرتبطة بقدرة العدو على فتح
ابواب مشاريعه لعمالنا ولم يستطع مقاطعة من طبعوا مع اﻻعداء ﻷنه ادرك انه
سبق وفعل ذلك قبلهم وقبل بزوج اﻻم عما فلماذا ﻻ يقبل ذلك لغيره وخاصة ان
العم واحد.
هاملت الفلسطيني استحضر كل جاهليته وتمنى على ﷲ ان تموت امه لتنتهي
كل مشاكله فموت اﻻم يعني بالنسبة له عدم وجود قاتل لﻼب وبالتالي سيرتاح
من الثأر وتبعاته وموت اﻷم يعني ان اﻻب سيتزوج من امرأة غريبة ﻻ تعنيه
وقد تكون فرصة له وﻹخوته لمشاركة والدهم بها وحل مشكلة العزوبية لديهم
لكن رياح ﷲ سبحانه ﻻ تجري وفق اﻻهواء السيئة والخبيثة لمن ﻻ حول لهم
وﻻ قوة بإرادتهم فمات والده وتزوجت والدته من رجل قوي لها وﻷبنائها.
يبدو اننا بحاجة الى جنون هاملت شكسبير كحاجتنا الى تلك الثورة التي وأدناها
وتخلينا عنها فد كانت هي اداتنا الحقيقية لتحقيق النصر والحرية ومنذ ان
واصلنا اغتيالنا لهذا الجنون الضروري بترك عمان تغادرنا بما فعلنا بها وكذا
بيروت وحتى تونس وغيرها الى ان وجدنا انفسنا في غزة ذات غفلة من انفسنا
وفعلنا بها ما فعلناه بعمان وبيروت فهل سنحمي سيفنا اﻻخير ام ان سم
كلوديوس سيسبق سيفنا المفقود من غمده منذ اضعناه عامدين 
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كني ب "زرياب" على اسم الطائر
كان زرياب داكن البشرة وذو صوت عذب لذلك ّ َ
اﻷسود ذو الزقزقات الجميلة ،وقد ولد في العام  789م )  (173ه  ،وتوفي العام  857م
) 243ه(  .واسمه الحقيقي أبو الحسن علي بن نافع.
ً
كان وصول زرياب إلى اﻷندلس حدثا ً
كبيرا ،فسرعان ما ترك بصمته الواضحة على
الحياة الثقافية واﻻجتماعية في المجتمع اﻷندلسي  ،ولم يكن ّ
فنه مقتصراً على الموسيقى،
فقد أشاع طريقة حياته في اﻹتيكيت واﻷناقة وتسريح الشعر وتنظيف اﻻسنان بمادة أشبه
مرة
بمعجون اﻷسنان التي نعرفها اليوم ،واستخدم اﻷدوات واﻵنية الزجاجية ﻷول ّ
اهتم بنوع المأكوﻻت وطريقة تقديمها
واختار الثياب للفصول المختلفة من السنة ،كما
ّ
على المائدة ،وهو الذي ابتدع تناول الحساء "الشوربة" في البداية ،ثم الوجبة اﻷساسية
كاللحوم وغيرها ،وبعد ذلك تناول الحلويات والفواكه ،واشتهر بطريقة تقديم الفطائر
ّ
والمحشوة باللوز والسمسم ،وقد أقبل الناس على ذلك مفتونين به
المحﻼة بالعسل
ّ
ومعجبين بأدائه ومستمتعين بطريقة اﻷكل تلك ،وحتى اليوم فإن المطاعم الفرنسية ،بل
أشهر المطاعم العالمية تقدم اﻷكل على الطريقة الزريابية.
مزج زرياب بين الثقافة العباسية والثقافة اﻷندلسية ،وأنشأ معهداً موسيقيا ً ُيعدّ أول معهد
في العالم ،واستقطب الفن من المشرق والمغرب ،و ّ
جدد اللون الموسيقي للغناء في
اﻷندلس ،خصوصا ً وأنه يرتكز على ثقافة موسيقية بغدادية ،وكانت بدايته مع الموسيقي
الكبير واﻷول اسحاق الموصلي ،كما استقطب عدد من النساء القادمات لﻸندلس ل ّ
تعلم
ومنهن عايدة المدنية وقمر والعجفاء ّ
ّ
وكن من الجواري.
الغناء
ومن إنجازاته اﻷخرى أنه أدخل الشطرنج إلى أوروبا .وكان يحفظ حوالي عشرة آﻻف
أصوﻻ ِ ّ
ً
منظمة للغناء لبﻼد المغرب العربي ،كما أن
أغنية ولحن عن ظهر قلب .ووضع
آلة الغيتار )القيثارة( التي نعرفها اليوم نقلها العرب إلى أوروبا على هيئة أداة العود ،ثم
أضاف زرياب وترا ً خامسا ً لها ّ
أدت إلى ابتكار ألة قيثارة الفﻼمينكو ،كما يعود له
اكتشاف أشهر العطور.
 الموسيقى حسب شكسبير هي "غذاء الروح" ويضيف
ً
أيضا ،ﻷنها تؤنسن الروح والحب
و "غذاء الحب"
وبدونها ستكون الحياة خطأ فادح ،ومنذ القدم قال أرسطو:
الموسيقى أداة تطوير للنفوس وراحة للقلوب ،ولذلك أن
تهتم مؤسسة الفكر العربي بالفنان الموسيقي زرياب فهذا
أمر له أكثر من دﻻلة:

العراق

سمو يسعى اﻹنسان إلى
أولها -أن الموسيقى إحساس ّ
يعبر عن "الجمال المسموع" وهي ّ
بلوغه ﻷنه ّ
يتعلق بالوجود اﻹنساني ،فهديل الحمام وزقزقة الطيور وشقشقة العصافير
وحفيف الشجر وصليل الماء تدخل إلى القلب والعقل في آن .و كان بيتهوفن يعتبرها
"وحيا ً يعلو على ّ
كل ِ َ
الحكم والفلسفات" ،وحسب هوبمان "من ﻻ يستطيع أن يتجاوب مع
الموسيقى فﻼ قلب بين ضلوعه".

إن استذكار زرياب وتخليده إنما استعادة لدور العرب التاريخي باﻷندلس في التعامل مع
ّ
المتعددة الثقافات ،وكان ذلك الدور وراء حضارة شبه الجزيرة اﻹيبيرية التي
المجتمعات
امتدّ تأثيرها إلى أوروبا .ولم يكن بإمكان زرياب عمل كل هذا التأثير لوﻻ انفتاح اﻷندلس
وتسامحها وقبولها اﻵخر ،وهي امتداد للحضارة العربية  ،التي عرفت التعايش والشراكة
ّ
ولعل كونفوشيوس كان على حق حين اعتبر
اﻹنسانية ما لم تعرفه حضارات ذلك الزمن.
الموسيقى مرآة حضارة الشعوب .فما أحوجنا اليوم إلى الموسيقى لتكون أحد روافدنا
للعﻼقات اﻹنسانية؟ 

ثانيها – ّ
متميزة
تتأتى من قيمة مؤسسة الفكر العربي ،لما تحمله من رمزية جامعة لنخبة
ّ
من المفكرين وكوكبة ﻻمعة من المثقفين العرب ،حين تخصص حلقة مرئية عن زرياب،
ﻹدراكها لما ّ
تمثله الموسيقى من لغة للصداقة والسﻼم والتواصل والمشترك اﻹنساني بين
اﻷمم والشعوب ،وهي لغة ّ
والحس والمشاعر الشفافة في زمن تصبح الحاجة
تمثل الذوق
ّ
إليها جزء من الحياة.
ثالثها – أنها محاولة ﻹحياء تراث موسيقي أندلسي ،وﻹظهار مساهمة العرب الريادية في
عالم الموسيقى باعتباره فنا ً راقيا ً باستعادة حداثية مدنية بالضدّ من المحاوﻻت التي تريد
تقبيحها و بالتالي تحريمها و تجريمها باعتبارها "بدعة مستوردة" أو "ضﻼلةً" ﻻ
ّ
التحلل وإثارة الغرائز والمجون.
تستهدف سوى
ورابعها – استعادة لدور العرب في اﻷندلس التي كانت تعيش عصرا ً ذهبيا ً في ّ
ظل
ّ
يعمق التواصل الثقافي والتفاعل الحضاري والعيش المشترك في
التنوع
والتعددية بما ّ
ّ
ّ
ّ
متعدد الثقافات تعزيزاً لقيم السلم والتضامن والتسامح والتعاون.
ظل مجتمع
اضطر زرياب إلى الهرب من بغداد التي كانت تعيش مجدها خشيةً من اﻻنتقام منه
ّ
بسبب غيرة نشبت في قلب أستاذه اسحاق الموصلي حين ّ
قدمه إلى هارون الرشيد فنال
تحركت في أعماقه ّ
فهدده ليرحل بعيدا ً عن بﻼط
إعجابه ،لكن نوازع الشر سرعان ما ّ
ثم جاءته دعوة من "الحكم بن هشام" ﻻستقباله في
الخﻼفة ،فاتجه صوب اﻷندلسّ ،
ّ
ً
توفي والده ،وهذا
أن
بعد
اﻷوسط
الرحمن
عبد
نجله
ﻻحقا
قرطبة عاصمة اﻷندلس ،حققها
َ
اﻷخير كان مولعا ً بالفن والثقافة ،ولزيادة التكريم خرج بنفسه وحاشيته ﻻستقبال الضيف
زرياب وعائلته وأكرمه خيراً وغمره بالهدايا والعطايا.
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أما الحد اﻷقصى من اﻻزدراء اﻻستشراقي بشعوبنا فتبلغه تلك العواصم الغربية حين
هبة شعبية عارمة من أجل
تستمر على هذا المنوال عينه إزاء بلدان شهدت في منطقتنا ّ
الديمقراطية كما هي حال تونس والسودان .فإزاء تونس ،نرى اﻻتحاد اﻷوروبي ،بلسان
ممثله السامي اﻹسباني جوزيب بوريل ،وبعد أن ّ
سعيد على
شدد عقب انقﻼب قيس
ّ
ضرورة »الحفاظ على ترسيخ الديمقراطية واحترام سيادة القانون والدستور واﻹطار
التشريعي« داعيا ً إلى »استعادة اﻻستقرار المؤسساتي في أقرب وقت ممكن ،وﻻسيما
استئناف النشاط البرلماني واحترام الحقوق اﻷساسية« )بيان بتاريخ  (2021/7/27نرى
ّ
سعيد في الثالث عشر من الشهر الجاري،
الممثل نفسه
هذا
يصرح إثر الخطاب الذي ألقاه ّ
ّ
والذي ألغى به نهائيا ً البرلمان التونسي المنتخب في عام  ،2019معلنا ً أنه سوف ُيشرف
ّ
ممثل اﻻتحاد
بمفرده على صياغة دستور جديد للبﻼد بدون أي هيئة منتخَبة ،نرى
سعيد »هي خطوة مهمة نحو استعادة اﻻستقرار
اﻷوروبي إذا ً يعلن أن تصريحات
ّ
المؤسساتي وتوازنه« )بيان بتاريخ .(2021/12/16
ّ
الممثل السامي مطالبته باحترام الدستور واستئناف النشاط البرلماني في أقرب
فقد نسي
ْ
سعيد في اتجاه الحكم الفردي المطلق ،وذلك إثر خطاب سلطوي
ليحيي شطح
وقت
ّ
ّ
رحبت
احتجت عليه حتى اﻷطراف السياسية والنقابية التي كانت باﻷمس القريب قد ّ
ّ
باﻻنقﻼب الرئاسي.
ّ
فولكر
الممثل الخاص لﻸمين العام لﻸمم المتحدة ،اﻷلماني
أما في السودان ،فنرى
ِ
ّ
المعاد عبدﷲ
ثم
ومن
المخلوع
الوزراء
رئيس
جانب
إلى
سافر
يتدخل بشكل
بيرتس،
ِ
ُ
حمدوك ،ويبارك اﻻتفاق الذي أبرمه هذا اﻷخير مع الحكم العسكري اﻻنقﻼبي قبل شهر
كرس أهم اﻹجراءات اﻻنقﻼبية ،ﻻسيما اﻹطاحة بالمجلسين السيادي والوزاري
والذي ّ
المقر في صيف  ،2019بالرغم من الرفض
الناجمين عن اﻻتفاق السياسي والدستوري ُ َ ّ
الشعبي العارم ورفض معظم القوى السياسية واﻷطراف الديمقراطية في البﻼد ﻻتفاق
تحول من خﻼله رئيس الوزراء السابق من بطل إلى خائن في
حمدوك والعسكر ،الذي ّ
ّ
بيرتس في إطﻼلته على مجلس اﻷمن
الممثل الخاص
نظر الحركة الشعبية .وقد تلعثم
ِ
لﻸمم المتحدة في العاشر من الشهر الجاري وهو يحاول تبرير مراهنته الفاشلة على
حمدوك وعلى طيب خاطر العسكر.

ّ
 في منطق اﻻستشراق اﻻستعماري كما ّ
المفكر
فنده
ّ
المصري أنور عبد الملك ،ومن بعده وبوحي منه المفكر
المستعمرة
الفلسطيني إدوارد سعيدُ ،تحال شعوب اﻷقاليم
َ
إلى ثقافة سرمدية تحكم مصيرها وتفرض حدودا ً ضيقة
على قدرتها على اللحاق بقطار الحداثة في ما يتعلق
بمكتسباتها الحقوقية والسياسية ،ﻻسيما حقوق اﻹنسان،
وحقوق النساء بوجه خاص ،والحرية والديمقراطية.

لبنان

والحال أن في منطقتنا ثمة من ّ
يتبنون هذا المنطق اﻻستشراقي بحجة نبذ التأثير
اﻻستعماري ،إذ ّ
يغلفون موقفهم الرجعي المضاد للمكتسبات المذكورة بالحرص على
يعرفونها إما باﻻنتساب القومي ،أو باﻻنتساب الديني ،أو باﻹثنين ً
معا،
»ثقافتنا« التي ّ
ويحسبونها سرمدية على طريقة المنطق اﻻستشراقي التقليدي.
تتغير مع
وبالطبع فإن المنطقين مبنيان على فرضية فاسدة من أساسها هي أن الثقافة ﻻ ّ
الزمن وأن حقوق اﻹنسان والديمقراطية جزء من »الثقافة الغربية« وكأن بلدان الغرب قد
أقرتها منذ فجر التاريخ ،بينما هي مكتسبات تحققت من خﻼل نضال شعبي طويل وشاق
ّ
أخذ يتصاعد منذ ثﻼثة قرون ﻻ أكثر ،بعد قرون عديدة كانت فيها أوروبا المسيحية
ّ
متخلفة عن الشرق اﻹسﻼمي في المجاﻻت ذاتها ،بما فيها حقوق النساء ونبذ فكرة
ّ
تفويض ﷲ للحاكم التي شكلت اﻷساس اﻷيديولوجي للحكم المطلق .بيد أن الطرفين،
ً
اﻻستعماري والذي ّ
ثقافيا ،يلتقيان في استخدام منطقهما
يدعي مقاومة هذا اﻷخير
ً
ّ
تصديهم للمطالبة
يبرر الرجعيون في منطقتنا
حيث
ظالم،
لسلوك
ذريعة
المشترك
ّ
ّ
وشيمنا ،بينما نرى حكام
تقاليدنا
على
المزعوم
بحرصهم
أوجهها
بشتى
الديمقراطية
َِ
ّ
غض نظرهم عن
يتذرعون باحترام ثقافتنا لتبرير
والمجدد
عواصم اﻻستعمار القديم
ّ
ّ
انتهاكات حقوق اﻹنسان في بلداننا ،سعيا ً منهم وراء إبرام عقود تجارية مع حكامها.
وربما استحقت الحكومة الفرنسية »السعفة الذهبية« في مجال النفاق اﻻستشراقي إذ
ّ
التعسفي على بعض التقاليد اﻹسﻼمية على أرضها باسم الحداثة وبين
التعدي
تجمع بين
ّ
سكوتها عن بعض أبشع انتهاكات حقوق اﻹنسان في منطقتنا حسب مصلحتها التجارية،
تفوق فيه الرئيس الفرنسي فرنسوا هوﻻند ،عندما ركض يعانق عبد الفتاح
وهو تقليد ّ
يقصر خليفته
السيسي إثر انقﻼبه من أجل بيعه طائرات »رافال« باهظة الثمن ،ولم
ّ
إيمانويل ماكرون في السير على النهج ذاته مثلما رأينا مؤخرا ً.

رحبت بحذر باتفاق  21نوفمبر السياسي بين رئيس الوزراء حمدوك
فقال
بيرتسّ » :
ِ
والفريق أول البرهان… واﻻتفاق أبعد ما يكون عن الكمال ،لكن قد يساعد على تجنب
ّ
ويوفر خطوة نحو حوار شامل وعودة للنظام الدستوري« )إحاطة
إراقة المزيد من الدماء
ً
لمجلس اﻷمن الدولي .(2021/12/10 ،ثم استدرك قائﻼ» :يواجه اﻻتفاق معارضة
ملحوظة من شريحة كبيرة من أصحاب المصلحة السودانيين ،بما في ذلك اﻷحزاب
والجمعيات في قوى الحرية والتغيير ،ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني
والمجموعات النسائية« وأضاف اﻹقرار التالي» :لم يؤد اتفاق  21نوفمبر إلى إعادة بناء
الثقة المفقودة« .لكن ذلك لم يردعه عن المضي بالمراهنة على اﻻتفاق عينه ،معلنا ً أن
»القرارات المزمعة بشأن تشكيل الحكومة والتعيينات رفيعة المستوى وإنشاء المؤسسات
اﻻنتقالية )ستختبر( إرادة أصحاب المصلحة وقدرتهم على السعي إلى طريقة مشتركة
للخروج من اﻷزمة« وكأن ثمة أي التباس في حقيقة نوايا الزمرة العسكرية التي يتزعمها
البرهان وﷴ حمدان دقلو ،المعروف بلقب حميدتي.
ّ
بحل البرلمان وإلغاء الدستور
يا ُترى ،هل كان السيد بوريل سيقبل بقيام رأس الدولة
وإعﻼن ّنيته صياغة دستور جديد بﻼ مشاركة أي هيئة منتخَبة ،لو حدث ذلك في إحدى
الدول اﻷوروبية ،وﻻسيما بلده إسبانيا )حيث الملك هو رأس الدولة(؟ وهل كان السيد
يرتس سيقبل بقيام العسكر باﻹطاحة بمؤسسات الدولة وإعﻼنهم ّنيتهم في إعادة تركيبها
ب ِ
بمشاركة المتعاونين معهم ،لو حدث ذلك في إحدى الدول اﻷوروبية ،وﻻسيما بلده ألمانيا؟
ومن ّ
يمثلون يكيﻼن بمكيالين في
طبعا ً ﻻ ،وهذا يعني بالتالي وبجﻼء كامل أن الرجلين َ
ّ
تعجبن أيها السادة
أمور الديمقراطية على طريقة اﻻستشراق اﻻستعماري المعهودة .فﻼ ّ
من انعدام مصداقية من ّ
تمثلون في نظر شعوب منطقتنا! 
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عشرون عاما ً تأسيسية ،صنعت من صحراء ورمال اﻻمارات العربية المتحدة )تكاد ﻻ
تحوي أي شكل من أشكال المؤسسات بل وحتى المباني حتى عام استﻼم الشيخ زايد
للسلطة في أبي ظبي عام  (1969دولة محكمة المؤسسات وتعمل لخدمة المواطن ،يقابلها
عقدين من الهدم والتهشيم لما كان قائما ً في العراق من هيكل الدولة ومؤسساتها التي يزيد
عمرها على مئة عام .لماذا؟ ببساطة ﻷن الشيخ زايد ومن خلفوه عملوا على بناء دولة،
في حين أن من منحهم اﻷمريكان حكم العراق ،بعد  /9نيسان 2003/لم يعملوا على غير
تأسيس الحكم الذي يكرس سبل استحواذهم على السلطة وثروات البﻼد.
وجه آخر للمقارنة وهو أن السلطة في اﻻمارات العربية ،والتي لم تأت نتيجة عملية
انتخاب ولم يغير وجوه رموزها غير الموت ،تقيم على أراضي بلدها عملية اقتصادية
بمنتهى المتانة والتنوع ،وعملية عمرانية تحسدها عليها حتى دول أوربا الغربية ،ورفاه
للمواطن هو مضرب مثل بين دول الشرق اﻷوسط أجمعها ،هذا إضافة إلى احترامه
وصون كرامته داخل اﻻمارات وخارجها ،وبالمقابل ماذا قدمت سلطات العراق
الديمقراطية للعراق ككيان ودولة وللمواطن؟ التطويح بسيادة الدولة وتهشيم مؤسساتها
والبطالة واهانة واذﻻل المواطن قبل قتله على دينه وطائفته ورأيه السياسي ،بل وحتى
على ضميره.
واﻵن نصل إلى السؤال اﻷهم :أين الديمقراطية العراقية وأدواتها مادام المواطن غير
قادر على تغيير الوجوه التي تحكمه من خﻼلها؟
ثار الشعب العراقي في أكتوبر من عام  2019على طغيان وفساد واحتكار أبطال النظام
الديمقراطي للسلطة وأسقط حكومتهم ،ليصل في النهاية إلى انتخابات مبكرة يزيحهم عن
طريقها عن سلطة الحكم ،وهذا ما تحقق )جزئيا ً على اﻷقل( ،ولكن هذا لم يعجب من
تبجح ومازال يتبجح بإرساء قواعد وآليات الديمقراطية وها هم يرفضون مغادرة مقاعد
الحكم والسلطة بشتى الحجج والممارسات غير الديمقراطية ،بل إن بعض الخاسرين في
ً
كامﻼ ،على رؤوس الناخبين العاقين الذين
اﻻنتخابات يهددون بحرق المعبد )البلد(
يريدون إزاحتهم عن مقاعد الحكم وامتيازات السلطة .فما قيمة مؤسسات وآليات
الديمقراطية مع من ﻻ يؤمن بها أو من يريد أن يطبقها لخدمة وصوله للحكم فقط وﻻ
يرضى بحكمها عندما يكون ضد موقعه من السلطة؟
عشرون عاما ً من حكم الشيخ )غير الديمقراطي!!( زايد آل نهيان أسست دولة بمشاريع
اقتصادية وعمرانية وخدمية وثقافية يعمل فيها آﻻف العراقيين ،تقابلها عشرون عجاف
من حكم الديمقراطية العراقية التي فلشت خﻼلها ما كان قائما ً من مؤسسات الدولة
ومشاريعها اﻻقتصادية ومصانعها وبناها التحتية التي كان يعمل فيها العراقيون ،لتكون
حصيلتها ضياع أغلب الخدمات اﻷساسية لحياة المواطن ،مع نسبة أربعين بالمئة من
العاطلين عن العمل ،ممن يتطلعون للعمل في مشاريع دولة اﻻمارات العربية غير
الديمقراطية!
 منذ عام ) 1971عام تأسيس الدولة اﻻتحادية لدولة
اﻻمارات العربية المتحدة( وحتى عام  ، 1991حول الشيخ
زايد آل نهيان اﻻمارات السبع الصغيرة التي شكلت الدولة
الوليدة ،من صحراء إلى دولة زاهرة ينظر الجميع إليها
باﻹعجاب.

العراق

تحقق هذا للشيخ زايد ولكنه لم يتحقق للطبقة السياسية التي خلفت صدام في حكم العراق،
خﻼل نفس المدة الزمنية ،ببساطة ﻷن الشيخ النبيل زايد سعى مخلصا ً لتأسيس دولة ،في
حين أن الطبقة السياسية العراقية لم تسع لغير تأسيس الحكم والسلطة لنفسها ولفصائلها.
إذاً الطبقة السياسية العراقية لم يكن هدفها من الوصول إلى السلطة سوى تأسيس قواعد
الحكم لفصائلها والقبض عليها بيد من حديد ،وهذا ما تأكد للشعب عبر تشكيل كل حزب
أو تكتل أو كتلة سياسية لمجموعة مسلحة تحمي لها سلطتها وتديم نفوذها في مؤسسات
الدولة وعلى الشارع )المواطنين( طبعا ً.

وللمفارقة سأذكر هنا بأن من بين أهم من أرسى قواعد نهضة دولة اﻻمارات ،غير
ً
عراقيا ،وهو وزير الخارجية اﻷسبق،
الديمقراطية ،ووحدتها السياسية والوطنية ،كان
الدكتور عدنان الباجه جي ،الذي وضع لهذه الدولة قانون وحدتها وأرسى لها قواعدها
القانونية وسياستها الخارجية؛ وأيضا ً كان ﻷساتذة جامعة بغداد ،التي تأسست قبل تأسيس
ً
عاما ،دوراً مهما ً في إرساء قواعد التعليم العالي وتخريج
دولة اﻻمارات بعشرين
الكفاءات التي تدير حاليا ً مؤسسات دولة اﻻمارات الناهضة على كافة الصعد والمجاﻻت!
فبورك عصر ديمقراطيتك الزاهر يا عراق ،ليس ﻷنه لم يبق فيك سيادة وطنية وعملية
اقتصادية ومؤسسات خدمية تكفي مواطنيك شر البطالة والحاجة فقط ،بل لم يبق فيك
مساحات خضراء  -وأنت أبو الرافدين وأرض السواد – تضاهي مثيﻼتها في رمال
صحراء اﻻمارات ،التي تستورد التراب من دول العالم لتدفن به الرمال ،وتحلي ماء
البحر اﻷجاج لتسقي مزروعاتها ،من حدائق عامة وأشجار ،بل وحتى حقول خضار
وبساتين! 

وبالعودة للمقارنة مع المثال اﻻماراتي في مرحلة التأسيس ،فدولة اﻻمارات العربية ﻻ
تمتلك أي مؤسسة ديمقراطية )ﻻ مفوضية انتخابات ،ﻻ انتخابات دورية ،ﻻ قانون
انتخاب ،ﻻ صناديق اقتراع ،وﻻ تغيير للوجوه الحاكمة( لكن هناك دولة بمؤسسات
رصينة وتعمل بجد )اقتصادية ،خدمية ،اجتماعية ،وسياسية تحرص على صيانة أم البﻼد
وسيادتها وكرامة الوطن وعيشه الكريم ورفاهه( ،أما في العراق فإن شكل الدولة القائم
يتوفر على جميع هياكل المؤسسات الديمقراطية آنفة الذكر ،ولكن من دون سيادة وطنية
ومن دون عملية اقتصادية ناجحة ومن دون كرامة عيش واحترام ﻹنسانية المواطن
ومواطنيته وحقه في بلده.
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»الدين والوطن للجميع« ،إﻻﱠ أنها اكتسبت مضامينها
العلمية بعد أن أخذت تناقش مبادئ سياسية ،مثل:
الديموقراطية والعلمانية واﻻشتراكية والقومية ،وهي
المبادئ ذاتها التي انخرط اﻹسﻼميون السلفيون
واﻹصﻼحيون في مناقشتها وتحديد المواقف منها.

 عجز النظام السياسي اﻹسﻼمي طوال مرحلة حكمه
للدولة اﻹسﻼمية عن توفير مبدأي العدل والمساواة بين
رعايا الدولة على المستويين الطبقي واﻹثني الديني
واﻹثني المذهبي ،ويشمل ذلك أول تجربة لهذا النظام بعد
وفاة الرسول وصوﻻً إلى آخر حلقاته في العهد العثماني.
ومن أجل الدخول في نقد آراء الفقهاء المسلمين في
العصر الذي دخل فيه العالم عصر الدولة المدنية الحديثة،
كان ﻻ ُبدﱠ من أن نلقي نظرة على ما هو المقصود من
مبدأي العدل والمساواة ،ليشكل المدخل الرئيسي لحركة
ْ
العلماء المسلمين اﻹصﻼحية.

لم يستطيع العلماء المسلمون اﻹصﻼحيون ،إنكار مدى
عمق التخلف والعجز الذي عانى منه المسلمون والعرب
من النظام السياسي واﻻقتصادي لﻼمبراطورية العثمانية،
فكانت دعواتهم متأثرة برياح الفكر السياسي اﻷوروبي،
وقائمة على إصﻼح هذا النظام .ولذا فقد قاموا بالدعوة
إلى إصﻼح ذلك النظام بتزويج مسألتين :العودة إلى
أصول اﻹسﻼم والسلف الصالح من جهة ،واﻻستفادة من
القفزة الحضارية العلمية للغرب من جهة أخرى.

يعبران عن قيمة
إن العدل والمساواة مبدآن قديمان ﻷنهما ِّ
إنسانية عليا في أي نظام حياتي يخضع له البشر .ولم تأت
تعدﱡ قفزة نوعية في تاريخ
الثقافات الجديدة بتعريفات لهما ُ َ
الفكر اﻹنساني .لكن ما يكسبهما أهمية في سياق بحثنا
هذا ،هو أنه منذ تأسست الدولة اﻹسﻼمية وحتى انتهاء
آخر مظاهرها ،اﻻمبراطورية العثمانية ،كانا يكتسبان
مفهومين نسبيين .فما كان يبدو عدﻻً ومساواة عند فرقة
من المسلمين لم يكن كذلك عند فرقة أخرى .وما كان يبدو
عدﻻً ومساواة بين المسلمين لم يكن يعني ذلك عند
أصحاب الديانات اﻷخرى .وما كان يبدو عدﻻً عند
أصحاب المذهب الحاكم كان ظلما ً عند أصحاب المذاهب
اﻷخرى .ومن هنا تبدأ اﻹشكالية الحقيقية ،لماذا؟

(

وأما على الصعيد الطبقي فيدافع اﻷغنياء عما وصلوا إليه
﴿و ﱠ ُ َ ْ ُ ُ
يشاء
يرزق َم ْن َ َ ُ
من ثروات بالنص القرآني التاليَ :
حساب﴾ )البقرة :من اﻵية.(212
ِبغَي ِْر ِ َ ٍ
وأما على صعيد التمييز بين المذاهب فكانت هوية الحكم
المذهبي تسمح بتطبيق فقه المذهب الذي يعتنقه ،وهذا ما
يخوله بإغداق اﻻمتيازات على فقهاء المذهب ونخبه
ُ ِّ
اﻻقتصادية .وفي كثير من اﻷحيان كان الظلم والتمييز
يلحق بالمذاهب اﻷخرى .وبالعودة إلى تاريخ الصراع
على الخﻼفة بدءاً من الدولة اﻷموية ،مروراً بالدولة
العباسية والدولة الفاطمية ،وكذلك بين الدولتين الصفوية
والعثمانية ،مليئة بالشواهد المأساوية عن هذا الجانب.

لبنان

وأما على صعيد التمييز بين اﻷديان فيظهر بصورة مبدأ
»أهل الذمة« الذي يعطي اﻻمتيازات للمسلمين على
حساب النصارى واليهود .فإنما يعتقد المسلمون بعدالة
هذا المبدأ استناداً إلى نصوص القرآن الكريم؛ لكن في
المقابل ينفي الكتابيون عدالته ،ﻷنهم كفئة من مواطني
الدولة ،غير مشمولين بعدالته.
ولهذا في ظل الدولة الدينية ،فإن ما يعدﱡ مبدأ عادﻻً عند
فئة من المواطنين لن يكون بالضرورة عادﻻً بالنسبة لفئة
أخرى؛ فمبدآ العدل والمساواة عند المسلمين وفي دولة
إسﻼمية ،هو غيره عند المسيحيين أو اليهود أو غيرهم
من اﻷديان اﻷخرى .وإذا كانت الدولة اﻹسﻼمية تميز
المسيحيين واليهود بأنهم أصحاب كتاب سماوي فإن ما
عداهم ُيعتبرون من الكفار .لكل هذا ﱠ
تولدت إشكاليات
متتالية برز التناقض فيها بحدة عندما شعر المسيحي
بالقوة التي تسانده في موقفه الرافض لمبدأ »الذمية« ،بعد
أن كانت كالجمر المستكين تحت الرماد ،طوال ثﻼثة
عشر قرنا ً ونيف ،كانت فيه الدولة اﻹسﻼمية قادرة على
المطبقين
لجم المعترضين على مبدأي العدل والمساواة
ﱠ
على رعاياها من غير المسلمين.
في الوقت الذي كان فيه المسيحيون العرب غير قادرين
على تجاوز اﻹشكالية ،وجد بعض المسيحيين اللبنانيين
مخرجــا ً حينمــا اتجهوا نحو الدعــوة إلى مبدأ القوميــــة

العلمانية ،الذي سبق وأن وجد فيه الغرب حﻼً ﻹشكالية
ٍ
وحينئذ خضع مبدآ العدل
العﻼقة بين الدين والسياسة.
والمساواة ،لمعايير أخرى تقوم على مبدأ ضمان الحقوق
السياسية لجميع المواطنين من دون تمييز بين طبقة
وأخرى ،ودين وآخر.
كانت الطفرة الحضارية في أوروبا ،في جوانبها السياسية
واﻻقتصادية واﻻجتماعية ،قد وصلت إلى أقصى آمادها،
من بعد أن بدت الصورة أمام اﻷوروبيين ،خﻼل القرون
الوسطى ،واضحة في أن الطغيان الديني على السياسي
ً
عامﻼ مؤثراً بين التخلف والتقدم .فلذلك استطاع
كان
الفكر اﻷوروبي أن يحقق فصﻼً بين الديني والسياسي.
ً
تحديدا ،إلى الدعوة للفصل
دفعت هذه النتيجـــة بالقوميين،
بين الديني والدولــة؛ ولئن ظهرت بدايـــةً تحت شعــــار

ليست المشكلة محصورة في حل إشكالية المساواة في
الحقوق السياسية بين المسلمين والمسيحيين فحسب ،وإنما
ستظهر أيضا ً إذا استقرأنا تاريخ العﻼقات المذهبية بين
الفرق والمذاهب اﻹسﻼمية .ومن خﻼل هذا اﻻستقراء
حرم فيها مذهب أو أكثر ليس من
سنرى أكثر من محطة ُ ِ
حرم من ممارسة حقوقه
حقوقه السياسية فقط ،وإنما ُِ
الفقهية أيضا ً.
إن العلمانية وليدة للصراع الطويل والشديد بين السلطتين
الدينية والدنيوية في أوروبا ،جاءت كجملة من التدابير
النظامية والقانونية» ،استهدفت فك اﻻشتباك بين
السلطتين ،باعتماد فكرة الفصل بين الدين والدولة ،بما
يضمن حياد هذه تجاه الدين ،أي دين ،ويضمن حرية
الرأي الفكري والعقيدة الدينية ،ويمنع رجال الدين عن
إعطاء آرائهم واجتهاداتهم صفة مقدسة باسم الدين ،ومن
ثم فرضها على اﻷفراد والمجتمع والدولة«.
ّ
عدتها
فالعلمانية فصلت بين الممارسة الدينية ،التي
ممارسة شخصية ،والممارسة السياسية التي نظرت إليها
كممارسة اجتماعية ،ورفضت معاملة المواطن من خﻼل
انتمائه لطائفة معينة ،لكن دون أن تعادي اﻹيمان الديني
أو تنادي باﻹلحاد .فالعلمانية كفكر سياسي غربي ،كانت
له انعكاساته على شتى التيارات النخبوية العربية
واﻹسﻼمية ،فكيف كانت هذه اﻻنعكاسات؟ لنسرد بعض
النماذج:
في بداية انعكاس تأثير الفكر القومي على العرب ،منذ
أواسط القرن  ،18أخذت تبرز إلى العلن مناهج تنويرية
في الفكر اﻹسﻼمي ،تعمل على ِّلم الشمل اﻹسﻼمي،
متحصنة بالمسألة القومية ،في سبيل مواجهة الغزو
الغربي الجديد.
ولهذا نشأت تيارات إسﻼمية متفاوتة الرؤى بالنسبة لحل
إشكاليات الدولة الحديثة المتعددة اﻻنتماءات الدينية
والمذهبية ،ونحصرها بثﻼث تيارات ،وهي:
التيار الوسطي :يحاول التوفيق بين اﻹسﻼم والعروبة،لكن على أن تكون القيادة فيها لﻺسﻼم كعقيدة روحية
وسياسية .فاﻹسﻼم كأساس يتفاعل مع الحضارات
اﻹنسانية ،ومع التعددية الدينية ﻷهل الكتاب بالعدل،
تربطهم مع مواطنيهم المسلمين عﻼقات الود والمصلحة
والجنس.
التيار المعتدل :يعتبر أن »أن اﻹسﻼم يوجد فيه نظاممجاﻻ ﻷي نظام آخر ،وﻻ يدع منفذا ً
ً
حياتي كامل ﻻ يترك
للشعور بالحاجة إلى تنظيم جانب من جوانب الحياة ،ﻷن
الشريعة اﻹسﻼمية ،بقواعدها الكلية العامة وبالفقه الذي
ُﱠ
والسنة( ،شاملة
بني على أصليها الكبيرين )الكتاب
مستوعبة لكل ما تقضي به سنة الحياة إلى نظم وأحكام«.
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ويضيف البعض اﻵخر أن الفكر الغربي »لم يعرف ﷲ
الذي نعرفه نحن )المسلمون( ،محيطا ً بكل شيء ،مدبرا ً
لكل أمر ،إنما إله الفكر الغربي إله آخر ،مثل إله أرسطو،
الذي ﻻ يعلم شيئا ً غير ذاته ،وﻻ يدري عما في الكون
ً
ً
أمرا ،وﻻ يحرك ساكنا ً« .ففي
يدبر فيه
شيئا ،وﻻ ِّ
المسيحية سلطتان :دينية ويمثلها البابا ،ودنيوية يمثلها
الملك أو رئيس الجمهورية.
أما في اﻹسﻼم فإذا فصلت السلطتان يبقى الدين بغير
سلطان يؤيده وﻻ قوة تسنده .فمن أجل هذا ﻻ يتصور
للعلمانية أن تنجح في بلد إسﻼمي ،ﻷنها مناقضة لطبيعة
اﻹسﻼم .ولهذا وإذا كان اﻹسﻼم يعترف بالوطنية
والقومية ،ﱠ
إﻻ أن ذلك مشروط ،بأن ﻻ يتضمنا محتوى
يعادي اﻹسﻼم أو »ينافيه كاﻹلحاد أو العلمانية.«...
ويعترف بحقوق للمسيحيين ،كونهم كـ»أهل الذمة« ،أو
اﻷقليات غير المسلمة في دولة اﻹسﻼم ،كالحقوق
والواجبات» ،ولكن ليس لهم حق رئاسة الدولة أو رئاسة
الوزراء«.
ِّ
المتشدد :يؤكد على التقيد التام والصارم بتشريعات
التياراﻹسﻼم في الدنيا واﻵخرة ،تحت طائلة الحساب ليس في
اﻵخرة فحسب ،وإنما في الدنيا أيضا ً .ووصلت أحكامهم
الصارمة ،تحت شعار )إما اﻹسﻼم أو السيف( ،إلى
يطبق ما يعتبرونه اﻷحكام اﻹلهية
تكليف كل مسلم بأن ِّ
بحق كل من هو غير مسلم ،بل بحق كل ما هو مسلم
مرتد ،أو بحق كل مسلم ﻻ يتمم أصول اﻹسﻼم وفروعه.
في النتائج:
بعد استعراض مقتضب لتيارات الفكر اﻹسﻼمي ،وردا
عليها ،نرى أن العلمانية لم تكن ،ولن تكون ،نظرية
فكرية جامدة ،تملك الحقيقة المطلقة التي ﻻ تحتمل التبديل
والتغيير والتطوير؛ إنما كانت ،وما زالت ،إحدى
توصل المفكرون
النظريات الفكرية -السياسية ،التي
ﱠ
السياسيون إليها نتيجة حاجتهم لحل إشكاليات حصلت في
التاريخ والفكر السياسيين ،والتي تدور حول تحديد
اﻷفضلية في تسيير شؤون البشر الدنيوية :أتكون للديني
بمنهجيته الثابتة ،أم للسياسي بمنهجيته القابلة للتطور؟
بداية واجه الغرب هذه اﻻشكالية التاريخية -السياسية أثناء
حكم الكنيسة والذي أثبت فشله؛ وواجه المسلمون مثلها
ً
أيضا ،فبرز تيار العقل في الفكر اﻹسﻼمي عند المعتزلة
وعند المفكرين والفﻼسفة المسلمين مثل الغزالي وابن
رشد والجاحظ وأبو العﻼء المعري...ثم قاوم العلماء
المسلمون أنفسهم ،منذ أواسط القرن19م ،اﻷفكار الرجعية
ومهدت كتاباتهم لﻸفكار القومية واﻻشتراكية،
الجامدة،
ﱠ
وأسسوا لﻼتجاهات العقﻼنية وﻹمكانية اﻻنفتاح على
ﱠ
اﻷفكار الجديدة القادمة من الغرب.

عن الدولة ،ومحاربة الحكم اﻻستبدادي ذات عﻼقة وثيقة
بوضعهم .وكان اتجاههم للعروبة ،في وقت كانت تسود
فيه الفكرة القومية في أوروبا ،نشدانا ً للمساواة مع
المسلمين العرب للتخلص من حكم إسﻼمي غير عربي.
لقد كانت العلمانية تعني في الغرب ،الفصل بين السلطتين
لمنع استخدام اﻷوامر اﻹلهية في إدارة شؤون الدولة،
والعدالة والمساواة بين كل مواطنيها .في مثل هذه الحالة،
عندما يتولى السلطة سياسي علماني تمكن مناقشته إذا
أخطأ ،وتنتفي المعصية عن الذي يناقش النظام الحاكم.
لذلك ،لم يأت الفكر اﻷوروبي بإحﻼل النظام العلماني،
رداً على اﻹسﻼم ،بل جاء ﱠ
ﱠ
ردا ً على سلطة الكنيسة التي
كانت تعمل على التفرقة بين المذاهب المسيحية بالذات.
بل كانت ثورة في وجه الكنيسة التي احتكرت السلطات
الدينية والزمنية ،التي كانت تزعم بأنها ناطقة باسم ﷲ.
إن إشكالية العﻼقة بين الديني والسياسي ،فيما يتعلق
بالحقوق السياسية لﻸقليات الدينية داخل أنظمة دينية ،هي
إشكالية عامة تواجه النظام اﻹسﻼمي كما تواجه النظام
المسيحي أيضا ً .وﻷن المجتمعات المعاصرة على
اختﻼفها ،متعددو اﻻنتماءات الدينية .وﻷن لكل دين ثوابت
ﱠ
مقدسة .يصبح من الضروري أن يخضع كل المواطنين
إلى قوانين ومقاييس متحركة .فكيف يمكن أن نتصور هذه
القوانين والمقاييس؟
نشأت العلمانية ،كمبدأ سياسي ،وترعرعت في أوروبا،
في بيئة مسيحية ولحاجات مسيحية؛ ولم تكن الغاية منها،
عند واضعيها من المفكرين الغربيين ،إعﻼن العداء
لﻺسﻼم والمسلمين؛ ولم يخطر ببال أحد منهم هدف علمنة
الشرائع اﻹسﻼمية.
ً
فالعلمانية كانت حاجة مسيحية أوروبية ،أوﻻً
وأخيرا؛
تيسر لها أن تخرج من دائرتها ،التي نشأت فيها،
وعندما ﱠ
إلى المشرق العربي -اﻹسﻼمي ،وهو الذي كان يعاني
بشكل أو بآخر من طغيان الديني على السياسي ،وجدت
فيه النخب الثقافية العربية ،وبينها بعض علماء المسلمين،
والمسيحيين العرب بشكل خاص ،متنفسا ً فكريا ً حسبوا أنه
قد يحقق لهم حﻼً ﻹشكالية المسلم و»الذمي«؛ وكانت
اﻷصوات التي ارتفعت تأييداً ليست موجهة ،باﻷساس،
ضد الشريعة اﻹسﻼمية ،ولكن أهدافها كانت تصب في
سبيل حل إشكالية سياسية عانى منها أهل الكتاب وبعض
المذاهب اﻹسﻼمية على حد سواء.
موجهة لحل إشكالية الثنائية السياسية،
هل كانت العلمانية
ﱠ َ
إسﻼمية-مسيحية فقط؟ إذا كان ذلك كذلك ،فعلى أية قاعدة
كان يمكن حل اﻹشكالية اﻹسﻼمية – اﻹسﻼمية بين
مختلف المذاهب اﻹسﻼمية ،خاصة وإن التاريخ اﻹسﻼمي
كان مشحونا ً بالصراعات المذهبية؟

لكل ذلك كانت العلمانية مشروعا ً فكريا ً لحل إشكالية
المساواة في الحقوق السياسية بين المسلمين وغيرهم من
مهد الطريق إليها المثقفون المسيحيون
رعايا دولة واحدة ،ﱠ
العرب ،ﻷنهم وحدهم كانوا يشعرون بعبئها.

ليست العلمانية إطارا ً فكريا ً سياسيا ً لحل اﻻشكالية،
اﻹسﻼمية -المسيحية فحسب ،وإنما هي أيضا ً مشروع
لحل اﻻشكاليات اﻹسﻼمية -اﻹسﻼمية.

ﻻ يمكن أن نحصر دور المثقفين المسيحيين من خﻼل
تأثرهم بنشاطات اﻻرساليات اﻷجنبية وبالثقافة الغربية،
ونمو دورهم اﻻقتصادي مع توسع الرأسمالية اﻷوروبية
في المشرق العربي ،إنما كان العامل الديني ذي تأثير
فعال في تفكيرهم ،ﻷنهم كانوا يشعرون بأنهم رعايا في
دولة ذات أكثرية إسﻼمية تنتقص من حقوقهم السياسية.
ومن هنا كانت الموضوعات التي عالجوها ،كفصل الدين

ولهذا لم يثبت أن العلمانية مبدأ سياسي استعماري ،بالقدر
الذي يمثل اتجاها ً فكريا ً سياسيا ً نظريا ً اكتشفه المفكرون
اﻷوروبيون لحل إشكالياتهم الخاصة .ونحسب نحن أنه،
جرد من بعض خصوصياته ،و إذا د ُِرست مشاكلنا
إذا ُ ِ ّ
الذاتية على ضوئه ،لربما يشكل الحل المﻼئم ﻹشكالياتنا
الدينية والمذهبية ،خاصة أنه أثبت صﻼحيته في حل
مشاكل الدول الغربية 
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 في قلبي أرملةٌ سوداء
وتذكرتان لعرض مسرحي
منتهيتا الصﻼحية
ووجه لسيدة
أعثر عليها كلما أضعتها
أحبها جدا ً وﻻ أعرفها
**
في قدمي قيد
بسلسلة طويلة
ﻻ أعلم بيد من طرفها اﻷخر
وعلى الحائط
وجة عفريت شاحب.
**
في جيبي
جيب آخر ..متاهة
تضيع يدي فيها
كلما أردت أسترداد
وجهي القديم
في جيبي صورة.
**
في أذني
كنائس ومساجد
تقرع اﻻجراس وتؤذن
في غير أوقات الصﻼة
في أذني
عويل.
**
في عيني
حلم كاذب وخارطة
ٌ
ﻻوجود لمدينتي فيها
في عيني فراغ شاسع..
**
على ظهري بيتي
وهموم وطني
ورفات ُأسﻼفي
على ظهري
أشباهي اﻷربعين 
ٌجثث
َ
The Leftist

Writer

ذئاب
تحميك من
ثم
َ
ِ
ُﱠ
وثعالب
ونمور
ِ
ِ
الوحدة الشائكة
والفراغ الغامض
والعزلة الفاجعة
في هذا الزمن النذل
وفي هذا المكان النغل
والبارد والمخيف
حد اﻻسى والنحيب

الطيب
 صديقي الكندي ّ
ُ
ْ
حبيبتهُ الفارعةُ الجميلة
ماتت
حروب
واحدة من
في
ٍ
ِ
"الكورونا " الفنطازية
فأصبح وحيدا ً
َ َ
وحزينا ً َ
وأعزﻻً
واحدة وﻻ ْ
أحد
وبﻼ
ٍ
ُ
شتوية
ليلة
ﱠٍ
وذات ٍ
جية ُمخيفة
وثل ٍ
بقي صديقي الكندي
َ
ً
ً
سهرانا وحيرانا ُيناجي
َ
طوال ِ
ليلته الباردةِ
َ
َ
الحمراء
زجاجتهُ النبيذية
ويحاكي
ُ
ْ
َ
خيط
أول
ٍ
ُ
ويحاورها حتى طلوعِ ِ
َ
البيضاء
واﻷشعة
الضوء
من
َ ﱠِ
ِ
ْ
الشمس
تلك
من
خيوط َ
ِ
ِ
والخجولة
الكسولة
ِ
ِ
والمتدلعة
والمغناجة ُ ّ ِ
ِ
حدﱠ
واية
الدﻻل والغ ِ
ِ
والنعاس
والوله والولع ُ ْ
وآنذاك كان صديقي
الكندي الوحيدُ
ﱡ
ُ
َ ُ
والحزين
واﻷعزل
َْ
لزجاجته
قال
قد َ
ِ
الطاعنة
النبيذية
ِ
ِ
بالخمرة والخمول والضجر :
رأيك يازجاجتي
ما ُ ِ
الحمراء
اللذيذة
ْ
َأن َأقتني لي كلبةً
جميلةً وعاقلةً ووفية ؟
فقالت لهُ ِإبنةُ
ْ
الكروم
ِ
والتفاحِ والعسل
هيتها ْ
ََْ
لك
ْ
تؤنسك
كي
ُ
ْ
وتبهجك
ُ
ْ
وتسعدك

وإبتهج
فرح
َ
وقتذاك َ
َ
ورقص
وانتشى
َ
رقصته " الزوربوية " المجنونة
تغير تماما ً
وقد َ َ
حتى صار ورديا ً
مزاج صديقي الكندي
ْ
َ ُ
والوحيد
اﻷعزل

العراق

وذات صباح ثلجي
ابيض وضحوك
نحو
َ
راح صديقي َ
ٍ
الكﻼب السعيدة
اسواق
واحد من
ِ
ِ
َ
والمدللة واﻷنيقة
ُ ِ
َ
ً
وأقتنى لهُ كلبة حلوة
وهادئةً وباذخة
واﻷنوثة والجمال
بالبياض
ِ
ِ
ذاك الوقت
ومنذُ َ
َ
أصبح صديقي الكندي
َ
والوديع والرهيف
الطيب
ِّ ُ
ُ
سعيدا ً وعاشقا ً وآمنا ً
وحبيبته
صديقته
مع
ِ
ِ
الجميلة
الكلبة
ِ
ِ
والهادئة والحنون
ِ
ولم َ ُ ْ
يعد صديقي الكندي
ْ
َ
ﻻ أعزﻻً
وﻻ وحيدا ً
وﻻ خائفا ً
وﻻ حزينا ً َأبدا ً
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هجمات إعﻼمية أطاحت في السابق بكوربين ،ونفس اﻷداة واﻷسلوب يستخدم ضد
اﻷكاديميين اليساريين .كﻼ الهجومين قادتهما صحيفة "جيويش كرونيكل" اﻷسبوعية،
الناطقة بلسان أشد الموالين ﻹسرائيل بين اليهود البريطانيين .ينطلق الهجوم الجديد إثر
نجاح الضغط الذي مورس هذا الشهر على جامعة بريستول لطرد عالم اﻻجتماع ديفيد
ميلر ،احد اساتذتها ،وذلك على الرغم من ان تحقيقا أجرته الجامعة برأ اﻷستاذ من تهمة
يرق الى مستويات السلوك
الﻼسامية .لكن تم طرده استنادا الى أسس مبهمة" ،لم ْ َ
المتوقعة من هيئتنا وجامعتنا" .خضعت الجامعة لحملة ادعاءات غير واضحة تزعم ان
ميلر "ضايق الطلبة اليهود".

بعد طرد ميلر نشرت صحيفة جيويش كرونيكل مقالة افتتاحية عنوانها "طرد ميلر يجب
ان يكون البداية وليس النهاية" ،خلص المقال الى أن"ميلر ليس صوتا منفردا ،إنما هو
ممثل مدرسة فكرية متغلغلة في جميع زوايا اﻷكاديميا" .تقصد بذلك أساتذة الجامعات
ممن وقعوا على رسالة تضامن مع ميلر في بداية العام؛ كشفت الرسالة ،كما تزعم
الصحيفة" مدى اتساع شبكة الدعم التي يحظى بها بجامعات بريطانيا" .ﻻ يفترض أن
بعض الموقعين على رسالة التضامن مع ميلر يشاركونه آراءه ،فالرسالة تدافع بصورة
رئيسة عن مبدأ الحرية اﻷكاديمية وعن حق ميلر في متابعة ابحاثه أينما اوصلته.
برأ ميلر من تهمة الﻼسامية .تجاهلت
ومعروف أن التحقيق الذي أجرته الجامعة ّ
الصحيفة الحقيقة وادعت ان الكثيرين ممن وقعوا على رسالة التضامن هم ﻻ ساميون
أيضا .اما إزعاج الطلبة اليهود فمردها انتقادات للصهيونية واللوبي اﻹسرائيلي وجهها
ميلر من على منابر خارج قاعة التعليم .ﻻحظت الصحيفة أن هؤﻻء الموقعين "عدد ﻻ
باس به يمثل مؤسسات مجموعة رسل ،بعض المؤسسات التعليمية اﻷوسع نفوذا بالمملكة
المتحدة" .وألقت الصحيفة الضوء على ان  13من بين الموقعين يتبعون جامعة بريستول
وذكرت أسماء عدد آخر من الموقعين.

 درجت الصهيونية على مسرح السياسيات الدولية متزامنة
مع اﻻمبريالية؛ كانت الغطاء السياسي لتدافع اﻻحتكارات
اليهودية في الزحام المحتدم في العقود اﻷخيرة من القرن
التاسع عشر بين ضواري اﻻحتكارات اﻻمبريالية .أدرك
هيرتزل هذه العﻼقة فتوجه الى اليهود اﻷثرياء واستجابوا
لدعوته وقرر المؤتمر اﻷول للحركة الصهيونية،1897 ،
التحالف مع القوى العظمى صاحبة القرار في السياسات
الدولية ؛ دشنت الحركة الصهيونية قوة امبريالية ،وقوة
ضاربة.

فلسطين

يتتبع جوناثان كوك صحفي التقصي المقيم بالناصرة ،هذا التواصل في مجاله العملي
المعاصر فيقدم وقائع التآمر المعلن بين لوبي الصهيونيية وبين الرأسمالية اﻹ نجليزية؛
حيث يخوض لوبي الصهيونية مستنقعا يتعذرعلى السياسات الليبرالية أن تخوض فيه .فقد
اطاحت بكوربين والجناح اليساري لحزب العمال بسبب موقف سياسي؛ في ذلك الحين
شكلت قيادة كوربينلحزب العمال تهديدا ﻷرباح الرأسمالية اﻻحتكارية اﻹنجليزية .كتب
جواناثان كوك بهذا الصدد" :بعد كوربين يحول اللوبي اﻹسرائيلي بنادقة باتجاه
اﻷكاديميا" في إنجلترا .نشر البحث في  18أكتوبر  2021على موقع كاونتر بانش
اﻹليكتروني ،ونشره أيضا موقع كونسورتيوم نيوز .اما البنادق فهي صحيفة "جيويش
كرونيكل" وعدد آخر من المنابر اﻹعﻼمية.
فقد وجهت الصحيفة إنذارا بأن طرد البروفيسور ديفيد ّ
ميلر مجرد بداية .ميلر عالم
اجتماع في طليعة الباحثين في منابع اﻹسﻼموفوبيا بالمملكة المتحدة .واشتمل بحثه على
مفصل لدور اللوبي اﻹسرائيلي في تصعيد العنصرية ضد المسلمين والعرب
تقصي
ّ
والفلسطينيين .وقبل ازيد من قرن قرر هيرتزل بلغة عصره ان الدولة اليهودية بالشرق
اﻷوسط ستكون "جدار الدفاع عن أوروبا في آسيا ،مركز حضاري متقدم بوجه
البربرية".
يحضر لحملة يستأصل بها اﻷكاديميين اليساريين ممن
يبدو أن اللوبي اﻹسرائيلي
ّ
يوجهون النقد ﻹسرائيل بسبب استمرار اضطهاد الشعب الفلسطيني -أصداء للجهود التي
بذلت ضد القائد السابق لحزب العمال ،جيمي كوربين .في هذين الهجومين لم تحفل
باﻷمر الممثليات العربية والفلسطينية بلندن ،ولم تحرك الديبلوماسية الفلسطينية أو
العربية ساكنا للوقوف بجانب الضحيتين وهما يمتثﻼن لوازع الضمير اﻹنساني،
متضامنين مع حقوق شعب فلسطين ومع معتنقي الديانة اﻹسﻼمية.
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نفس اﻷسلوب الذي اتبع سابقا مع كوربين ،الزعم بانه مع الحلقة الضيقة المحيطة
منهمكون في إشاعة الﻼسامية داخل الحزب .وعبرالسنوات الثﻼث السابقة سجلت
"منظمة المستويات الصحافية المستقلة" )إيبسو( نقاطا عدة لتجاوزات صحيفة جيويش
كرونيكل ،ومعظمها تتعلق بالهجوم ضد كوربين – المدافع الجسور عن حقوق الشعب
الفلسطيني .في الحقيقة نفس المزاعم التي وجهت ضد كوربين تسوقها الصحيفة وغيرها
من الصحف الموالية للوبي اﻹسرائيلي.
أبرز ما كتب ان الصحيفة واثنتان غيرها شاركت في نشر مقالة افتتاحية على الصفحة
اﻷولى في صيف  2018تزعم أن كوربين يشسكل "خطرا وجوديا" على حياة اليهود
بالمملكة المتحدة.
نشرت المقالة اﻻفتتاحية في اعقاب اﻻنتخابات التي جرت قبل عام ،وكان كوربين
ُ ِ
سيتسلم رئاسة الحكومة لو كسب حزبه بضعة آﻻف ازيد من اﻷصوات؛ بينما غرق
حزب المحافظين الحاكم في لجة ازمة مستعصية ،بدا حيالها أن إعادة اﻻنتخابات احتمال
وشيك .ولو فاز كوربين حينذاك فسيكون اول زعيم في عموم اوروبا يعترف بدولة
فلسطينية ويفرض عقوبات ضد إسرائيل  -بما في ذلك حظر بيع اﻷسلحة كما جرى مع
نظام اﻷبارتهايد في جنوب إفريقيا .في تلك اﻷثناء كان كير ستارمر ،خلف كوربين في
زعامة حزب العمال ،يشن هجوما ضد الجناح اليساري بالحزب ،مستخدما تهمة
الﻼسامية في سياق الحملة بدعم من جيويش كرونيكل ومثيﻼتها.
يجدر اﻹشارة أن أبحاث ميلر بينت ادوارا مركزية لعبتها حركات محافظة مثل الحزب
الحاكم ،روجت لﻺسﻼموفوبيا ،وهو ما حذر منه مرارا شخصيات بارزة في حزب
المحافظين مثل البارونة ساييدا وارسي .لم تتخذ إجراءات ولم تنبر منابر إعﻼمية تشن
حمﻼت.
.الصهاينة باتوا حيال تحد أعظم من ذلك الذي واجهه قائد سياسي او أستاذ جامعي.
فخﻼل العقدين اﻷخيرين بات أصعب بكثير على الصهاينة الدفاع صراحة عن إسرائيل.
ومن التطورات الطارئة:
 نجاح دعوات المجتمع المدني الفلسطيني منذ منتصف عام اﻷلفين في شن حملة مقاطعةضد إسرائيل من اجل وضع حد ﻻضطهاد الشعب الفلسطيني.
 الصور المرعبة للهجمات العسكرية المتكررة للجيش اﻹسرائيلي على الجماهيرالفلسطينية في قطاع غزة طوال خمسة عشر عاما.
 افشلت إسرائيل حل الدولتين المقترح من القيادة الفلسطينية ،وذلك بمواصلة البناء غيرThe Leftist
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الشرعي للمستوطنات على اﻷراضي الفلسطينية؛ بينما ترفض في نفس الوقت الحل
البديل ،دولة واحدة ُيضمن فيها نفس الحقوق لليهود والفلسطينيين بالمنطقة .وبذا فإسرائيل
تبدو دولة أبارتهايد واﻵن ينتابهم الخوف ،ما لم تتخذ إجراءات مشددة ،من أن يعمد
علماء امثال ميلر ﻹدراج نقاش صريح في اﻷكاديميا بصدد إسرائيل ،يكشف حقيقة لوبي
العنصريين المعادين لشعب فلسطين.

ترويج فكرة الجيش اﻷمريكي شرطي العالم بالتحالف مع اﻷصولية المسيحية والمحافظة
السياسية اﻷمريكية .وﻻحظ كيرتز أن "العالم الثالث الذي كان متأثراً بالماركسية قبل
عشرين أو ثﻼثين عاما بات ساحة صراع اﻷصوليات المسيحية واﻹسﻼمية" .واعتبر
الفيلسوف كيرتز أن التحدي اﻷكبر يتمثل في الحفاظ على الديمقراطية والعلمانية من
خﻼل فصل الدين عن الدولة.

يحتمل ان تكون اﻷهداف اﻷولى لحملة اللوبي الجديدة اتحاد الجامعة والكلية ،وهو اتحاد
تعليم عالي يمثل حوالي  120الف اكاديمي وكادر مساعد ما زالت صامدة بوجه حمﻼت
اللوبي .تبدو مقاومته قد صلبت مواقف هيئات اكاديمية .يجدر ذكر المجلس اﻷكاديمي
لكلية لندن الجامعية تمردت في شباط على تعريف التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست
ووسمته ب" التسييس والتفرقة" .وحذر تقرير صدر في ديسمبر الماضي عن إدارة
الكلية الجامعية من أن تعريف التحالف يخلط بين التحيز ضد اليهود والنقاش الجاري
حول إسرائيل والفلسطينيين ،وهذا من شانه ان يترك تأثيرات ضارة على حرية التعبير،
مثل ثقافة الخوف او الصمت الطوعي لدى التعليم او البحث او النقاشات في الصف حول
المواضيع الخﻼفية .إن هذا بالضبط ما يخشاه اللوبي ونشطاؤه في اتحاد الطلبة اليهود
الذي وجه سهامه ضد ميلر .وبالحرب الجديدة ضد اﻷكاديميا – يساعده في ذلك حكومة
اليمين – قد يكون بمقدورهم إيقاع أعظم الضرر بالنشاط اﻷكاديمي.

ولدى دانييل بيومونت ،المحاضر بجامعة روتشيستر ،تولد اليقين حيال فاشية الصهيونية
"سوف يحين الوقت حين يقول بقية العالم ﻹسرائيل كفى!" .ومضى اﻷكاديمي اﻷميركي
الى القول :هناك تغير في الموقف تجاه إسرائيل حتى داخل الوﻻيات المتحدة ،والتغيير
ملحوظ .الرسالة التاريخية ﻹسرائيل كما تزعم أن يكونوا "النور يضوي على اﻷمم"-
تتجسد في سرقة أراضي الفلسطينيين وانتهاك حقوهم .إسرائيل تسرع الخطى إذا تفكر،
شان اللصوص ،ان ﻻ احد يراقب .وحاليا دخل عامل جديد يسرع خطى إسرائيل؛ إذ
يتنامى قلقها بسبب الغضب واﻻزدراء المتعاظمين في العالم ضد سلوكها؛ بينما يتداعى
نفوذ وقوة الصديقة الحقيقية ،الوﻻيات المتحدة.

اعتمد ترامب والحزب الجمهوري عقيدة اﻷصولية المسيحية ،في تنصلهم من مبادئ
الديمقراطية والقانون الدولي .اﻷصولية المسيحية ،القاعدة الفكرية للمحافظين الجدد ،تيار
ديني محدود لدى طائفة كانت معزولة من البروتستنت اﻹنجيليين .عاشت على هامش
التاريخ تردد بين الفينة واﻷخرى الطقس الديني بعودة اليهود إلى "وطن اﻵباء" وإقامة
دولة اليهود كشرط لعودة المسيح وبدء اﻷلفية السعيدة التي تختم الحياة على اﻷرض .ولذا
أطلق على عقيدتهم الدينية "ﻻهوت ما قبل اﻷلفية" .ولم يشاركهم العقيدة الشرائح الواسعة
من المسيحيية اﻷرثوذكسية والكنائس االبروتستنتية والكاثوليكية.
حققت المسيحية اﻷصولية وﻻهوتها اندفاعة قوية في أوائل عقد السبعينات ،مع انتصار
إسرائيل في عدوان حزيران  ،1967وتحولت إلى ما يشبه الدين الرسمي ،حيث الدستور
اﻷمريكي ﻻ يقر بتدخل الدين في السياسة .غير أن الرئيس اﻷمريكي ريغان ثم الرئيس
جورج بوش اﻻبن ،دأبا على تمويه المواقف السياسية بالدين .واستندا إلى مقوﻻت
ﻻهوت ما قبل اﻷلفية في رؤية الصراع الفلسطيني ـ اﻹسرائيلي ،وذلك لتبرير التحالف
اﻻستراتيجي مع التوسع اﻹسرائيلي ،واﻻنفراد في السياسات الدولية والعسكرة الطاغية،
في ظروف بروز اﻷزمة البنيوية للرأسمالية .وطبقا لنظام التغذية اﻹرتجاعية .شكل
انتصار حزيران عامﻼً مرجحا ً في توظيف إيديولوجيا المسيحية اﻷصولية أو المسيحية
الصهيونية ،كما باتت تسمى ،كسﻼح سياسي وفكري ،يتبناه الحزب الجمهوري اﻷميركي
برئاسة ترامب .وبه يزحف نحو الفاشية.
بعدوان حزيران  ،1967والذي أعدت إسرائيل عدده منذ  ،1963امكنها حصار شعب
فلسطين داخل أكبر سجن على اﻷرض ،حسب توصيف إيﻼن بابه .بشر بﻼ حقوق،
محرومون من حق تقرير المصير مقيمون مؤقتا فوق آرض وطنهم .حتى لو عادت
التنقيبات اﻷثرية في فلسطين بما يثبت لهم "وطن آباء" او "أرض ميعاد" فإن القانون
الدولي يفظ للمقيمين على اﻷرض حقهم في البقاء .بدون ما يثبت لليهود أي حق فقد منح
استراتيجيا لدول اﻻمبريالية
العدوان إسرائيل حق الغزو ،وتعزز اعتماد إسرائيل حليفا
ً
وازدادت المعونات المقدمة لها ،وبدا يتجسد تنظيم إيباك واكتسب نشاطه دينامية مولدة.
نتيجة اﻻستيطان والشحن العنصري صعد الليكود إلى السلطة لتكتسب حركة اﻻستيطان
دفعة قوية وتغدو نهجا سياسيا وثقافة كراهية عنصرية موجهة ضد شعب فلسطين .بات
جزءا عضويا من نهج السياسة الدولية الذي خطه
المشروع الصهيوني بفلسطين
ً
المحافظون الجدد باسم "القرن اﻷميركي" .جرى ترويج ثقافة الليبرالية الجديدة تسخر
من ثقافة اﻻنتماء القومي او اﻹقليمي.

ممن عبروا عن اﻻستياء الفيلسوف اﻷمريكي بول كيرتز كتب يقول" :أن الوﻻيات
المتحدة سائرة اليوم في طريق التحول نحو اﻷصولية ،يرافقها مصادرة حقوق اﻹنسان
لتحل محلها الشوفينية الحربية" .لفت الكاتب اﻻنتباه إلى تفوق الميزانية العسكرية
للوﻻيات المتحدة على مثيﻼتها في العالم كله مجتمعة .وعدّد من بين عوامل التحول
السلبي "اتساع الحيز في وسائل اﻹعﻼم للتنجيم والشعوذة وكذلك للمعتقدات الخرافية
والماورائية والﻼعلمية والخوارق والعلوم الكاذبة ،وتحدي الحرية الفكرية وانحسار
الماركسية ونمو ما بعد الحداثة واﻻنتصار اﻷمريكي كنوع من اﻻستعمار ،حيث يجري

وأضاف اﻷكاديمي اﻷميركي :يصعب تجاهل المظاهرات في أيار الماضي عمت العالم
ضد عدوان سرائيل على غزة؛ تأكد التغير بالمواقف تجاه إسرائيل في أنحاء العالم،
خاصة بين الشباب .بدأت تبرز وتتكرر في مظاهرات اﻻستنكار مفاهيم مثل "جرائم
الحرب" و "أبارتهايد" ،ودولة "مارقة".
الصهيونية مرادفة لليهودية ،حسب زعمها فكيف تجيب على سؤال من هو اليهود؟
هيرتزل أجاب ان اليهودية مفهوم عرقي؛ غير ان الرابي أبراهام كوك ،الذي نشرت له
مقاﻻت عديدة مؤثرة وصار الرابي اﻷعظم في فلسطين اﻻنتدابية اعتبر الكلمة مفهوما
دينيا.
والمشكلة الثانية التي تواجه الصهيونية افتقارها الى إحدى الخواص اﻷساس للقومية التي
هي تعبير عن جمهور يتجمع في منطقة واحدة .الصهيونية برزت شكﻼ لقومية بدون
أرض .وعليهم إيجاد قطعة أرض ،إما بالشراء أو بالسرقة .فضل هيرتزل مقاطعة
معزولة باﻷرجنتين؛ غير أن اعتبارات الديانة اليهودية تغلبت.
أخيرا يحكم على الصهيونية مفكران هما ماركس وفرويد .لم تكن الصهيونية قد ظهرت
في حياة ماركس؛ لكنه بحث في المسألة اليهودية في حوار مع زميله الهيغلي الشاب
برونو باور ،الذي قال أن حل المشكلة اليهودية يتحقق في دولة علمانية .رد ماركس أن
الدولة العلمانية ﻻ تعارض الدين؛ إﻻ أنه ما من عﻼقة للمسألة اليهودية بعدم وجود عقيدة
مسومة بالوﻻيات المتحدة؛ فالناس ليسوا أحرارا بالوﻻيات المتحدة نظرا لخضوعهم
دينية ّ
جميعا ﻷحكام المال والسوق .والذي ﻻ يملك حريته ﻻيستطيع منح الحرية لﻶخرين .بهذا
القول ،الذي طلع به ماركس قبل أن تتبلور لديه فكرة الصراع الطبقي ،دحض مقدما ليس
القاعدة التي ستقف عليها الصهيونية ،بل وكذلك الفكرة الراهنة المتعلقة بسياسات الهوية.
ما تتضمنه مقالة ماركس بوضوح أن أي حركة سياسية تستهدف تحرير مجموعة بشرية
لوحدها يكون مآلها الفشل .من وجهة نظر ماركس فإن الشكل الوحيد للتحرر اﻹنساني
جزءا من
يتم بتحرر اﻹنسانية جمعاء .في نظر ماركس فإن تحرر اليهود يجب أن يشكل
ً
تحرر جميع الشعوب الخاضعة لحكومات ﻻ تخدم سوى مصالح ُ
اﻷثرياء.
انقضى ثمانون عاما على مقالة ماركس بزغت الصهيونية وكسبت اﻷتباع ودخلت في
صراع مع سكان البﻼد اﻷصليين .المواجهة العنيفة تمت في آب  1929حول الجدار
الغربي لحرم اﻷقصى ،المعروف بحائط البراق .سارت مظاهرة لمتطرفين يهود تردد
الهتاف "الحائط لنا" واستفزوا المسلمين وحدثت اشتباكات في مدن فلسطينية ومنها
الخليل .في اوائل العام  1930وجه حاييم كوفلر ،رئيس الصندوق اليهودي ،كيرن
هاياسود في فيينا ،رسالة الى فرويد يطلب منه التبرع .رد فرويد برسالة بقيت مغفلة حتى
نشر ذلك العام ،وفيها يقول :ﻻ أستطيع تلبية رغبتك .
العام  .1990وردت ضمن مقال ُ ِ
كل من يود التأثير بالجماهير عليه ان يقدم لهم شيئا يوقظهم ويثير حماسهم ،وفي رأيي
ان الصهيوينة ﻻ تسمح بذلك .ﻻ أعتقد أن فلسطين يمكن ان تكون دولة لليهود ،وكان أكثر
عقﻼنية في اعتقادي لو أنشئت دولة لليهود في بلد غير مشحونة تاريخيا؛ لكني اعرف أن
وجهة نظر عقﻼنية لم تكسب حماس الجماهير والدعم المالي من اﻷثرياء" .وما آلم
كوفلر بصورة أشد قول فرويد ان "التعصب الذي ﻻ مبرر له من جانب ناسنا يتحمل
اللوم في إيقاظ شكوك العرب .وﻻ أستطيع التعاطف مطلقا مع عمل خيري يحيل جزءا
من جدار هيروديان الى تراث قومي ،يسيء بالنتيجة الى مشاعر اهل البﻼد ".بعد قراءة
رد فرويد امر كوفلر بإخفاء الرسالة وكتب على طرفها العلوي "ﻻ يراها الغرباء".
ان الخلل الجوهري بالمشروع الصهيوني والصدامات والمشاكل التي تتالت قد رآها
مسبقا ماركس وفرويد ،وبات حاليا يراها أعداد تتعاظم من البشر في أنحاء
المعمورة
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حاييم جورى  Haim Gouriفي قصيدته )ميراث()  (Heritageيرى أن كل إسرائيلي
ُ َ
يولد وفي قلبه السكين الذي سيذبحه.
فالصهاينة ،وكما يؤكد المسيري ،يتخوفون من تكرار ما حدث للممالك الصليبية التي
جميعا ،إذ باعتقادهم أنه قانون صارم من شأنه أن يسري على كل الكيانات
زالت
ً
يسبحون ضد حركة التاريخ وقوانينه الصارمة.
اﻻستيطانية ،ومن ثم يتملكهم شعور بأنهم َ َ
والحقيقة أن هذا الهاجس ـ هاجس النهاية ــــ هو هاجس مركزي وناشب بمخالبه في
الوجدان الصهيوني منذ البدايات اﻷولى لهذا الكيان الغاصب ،فقد كان ديفيد بن جوريون
يردد":ستسقط إسرائيل بعد أول هزيمة تتلقاها" .بل إن كثير من الصهاينة لديهم قناعة
تامة بحتمية النهاية ،مؤكدين أن أكبر عمر لمملكة يهودية ،وهي مملكة الحشمونائيم ،لم
يتجاوز الثمانين عاما ً.
وفي الوقت الراهن تزايد هذا اﻹحساس ،في ٍ
تحد لما اعتقدت الحركة الصهيونية أنه
سيزول بمرور الوقت ،وأن إسرائيل ستندمج شيئا ً فشيئا ً في محيطها اﻹقليمي ليصبح هذا
المحيط غير قادر على العيش بدونها.
لقد صرح اﻷديب اﻹسرائيلي أهارون ميجيد ذات يوم بقوله":لقد حولتنا الحروب إلى
دولة في حالة انجذاب غير أن تلك الحروب حين تتوقف سنسقط في حالة انهيار" ،مؤكدا ً
على حالة التدهور اﻷخﻼقي الكبرى التي تمر بها إسرائيل.
كما أعرب السياسي اﻹسرائيلي يوسي ساريد عن تشاؤمه إزاء مستقبل دولة الكيان
الصهيوني ،مؤكدًا أنه إذا استمرت اﻷوضاع هكذا فضمان استمرارية الدولة في المستقبل
عاجﻼ أم ً
ً
آجﻼ .
هو أمر من المشكوك فيه  ،لذا ﻻبد أن ينتهي اﻻحتﻼل
" اﻻحتﻼل ُجملة اعتراضية في حياة الشعوب" ،هكذا يؤكد
مفكرنا الكبير جمال حمدان على حتمية نهاية كل ِفعل احتﻼل،
تسقط من ذاكرتها
مادامت قلوب الشعوب تنبض بالحرية ،وﻻ ُ ِ
حتما
دائما ما يشعر أن الحق ً
مغتصب الحق ً
قضيتها .كما أن ُ ِ
سيعود ﻷصحابه ،وأن المجرم يطارده ُجرمه ،لذا دائما ً ما
تنهشه هواجس النهاية المأساوية .ومن ثم دعنا نحاول اﻹجابة
المرة ِتلو اﻷخرى:
يكف عن طرح نفسه َ ّ
عن السؤال الذي ﻻ ٌ ﱡ
ُ
يدخل الكيان الصهيوني متحف الفصل العنصري
متى
حفرية من الماضي؟
جزءا أو
ليصبح
العرقي
والتطهير
ّ
ً

وإذا كان الفن هو انعكاس صادق لقضايا وهموم أي مجتمع ،فالمتتبع للسينما اﻹسرائيلية
ً
فحديثا تم إنتاج فيلم
يكف عن مطاردة اﻹسرائيليين،
يري كيف وأن هاجس النهاية ﻻ ُ ّ
سينمائي بعنوان"عام  ،"2048يتناول نهاية إسرائيل وزوالها من الوجود بعد مئة عام من
إنشائها ،أي عام 2048م ،وقد ﱠ
علق مخرج الفيلم ً
قائﻼ" :نحن نندفع في اﻻتجاه الخاطئ
بشكل يمكنه أن يدمر الدولة ..فالخطر كل الخطر ليس من التهديد الخارجي ،بل من
مقسمة وتضم مجموعات متنافرة من البشر ومتصارعة ،ومن ثم يجب
الداخل ،فإسرائيل ُ ﱠ
إيجاد حل جذري لتلك المشكلة".
مصر

وهناك رواية إسرائيلية كانت قد ﻻقت ٍ
كبيرا بعنوان"اﻵن ينتهي إرسالنا" ،والتي
صد
ً
ً
مستقبﻼ.
تذهب إلى أن نهاية الكيان الصهيوني ستكون بيد العرب بعد توحدهم

متى نصادف شاهد مقبرة مكتوبا ً عليه :هنا يرقد الكيان الصهيوني؟ أي متى يزول هذا
الكيان الغاصب بصيغته الحالية لينتهي هذا الصراع الوحشي من الوجود؟

كما يذهب المفكر الفرنسي جاك آتالي إلى أن إسرائيل تواجه تهديدا ً كبيرا ً بالزوال في
الوقت الحاضر أكثر مما واجهته في الماضي.

إن الغوص في أكثر مستويات التحليل عمقا ً هو أمر من شأنه أن يخبرنا أن زوال الكيان
الصهيوني بشكله الحالي هو أمر حتمي ،هو ضرورة وجودية قبل أن يكون ضرورة
أخﻼقية.

وفي إحدى قصائد الشاعر اليهودي يعكوف جلعاد) ،(Yaakov Giladيقول":أنت لم
ترغب في أن تكون هنا على اﻹطﻼق ،لم يسألك أحد ما الذي جاء بك إلى هنا ،لكن عندما
عليا أن أفعل؟ أخبره أن يغادر هذه البﻼد
تكبر ويكون لك ولد ويسألك هذا الولد :ماذا ﱠ
على الفور من دون أن يفكر" ،فهي تشي بمدى تﻼشي الثقة في مقدرة هذا الكيان
الصهيوني على الصمود واﻻستمرار مست ً
قبﻼ.

ً
جبرا ،ومن ثم إعادة تركيبه بشكل وصيغة
إن لم يجري تفكيك هذا الكيان الغاصب ،ولو
ً
كامﻼ ،إن لم ّ
فحتما ستكون
يتخذ هذا الطريق
إنسانية بما يسمح باستعادة الحق الفلسطيني
ً
نهايات الحد اﻷقصى مصيره بانخراطه مع كل جيرانه في حروب ُمميتة له قبل غيره.
وتدفع الكثير من المعطيات الحالية بحقيقة أن هناك ً
أمﻼ يلوح في اﻷفق ،فيما يتعلق بنهاية
هذا الكيان بصيغته الحالية ،يقول الكاتب اﻹسرائيلي المتخصص في دراسات الشرق
اﻷوسط زيفي بارئيل ) ":(Zvi Bar elاﻷجيال الجديدة في العالم كله بدأت في رفض
العجرفة اﻹسرائيلية وتصرفها بوقاحة واستخفافها بالقانون الدولي ،ومن ثم أدركت حقيقة
كون إسرائيل باعتبارها آخر كيان استعماري في العالم ....ها هو جبل الجليد الضخم
يتبدى في اﻷفق والذي ينتظر إسرائيل كسفينة تايتنك ،في حين يرقص القبطان
والمﻼحون ويلهون على ظهر السفينة".
ومن ثم يدعو الكاتب اﻹسرائيلي حجاي متار) (Haggai Matarإلى وقف الحروب
وإنهاء الحصار ،والدخول في مفاوضات حقيقية بشأن إنهاء اﻻحتﻼل بما يسمح بإقامة
دولة فلسطينية كاملة السيادة ،كضمانة ﻻستمرار وجود اليهود وعودتهم لقيمهم اﻹنسانية
التي دمرها فعل اﻻحتﻼل.
وفي هذا اﻻتجاه يدفع كثيرون ،وعلى رأسهم عبد الوهاب المسيري ،بأن هاجس نهاية
ً
عميقا في الوجدان الصهيوني ،فالشاعر اﻹسرائيلي
إسرائيل هو شعور يضرب بجذوره
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ومن ثم استشرت ظاهرة البحث عن وطن بديل غير إسرائيل ،فحسب استطﻼع رأي
أجراه معهد القدس للصهيونية ،أفصح شاب من بين كل ثﻼثة شباب إسرائيليين عن
رغبتهم في الهجرة خارج الكيان الصهيوني.
وحول حقيقة اعتماد إسرائيل في وجودها على القوة اﻷمريكية ،وليس على قوتها الذاتية،
وبالتالي فالتخلي عنها يعني بداية نهايتها ،يقول الكاتب اﻹسرائيلي نحميا
شترسلر)ّ ِ ُ " :(Nehemia Shtrasler
نمثل في الوقت الحالي أهمية بالغة للوﻻيات
المتحدة اﻷمريكية ،فنحن بمثابة حاملة طائرات لها في الشرق اﻷوسط ،لكنها يمكنها أن
تستغني عن هذه الخدمات أو تجد بديل آخر ،في حين أنه ﻻ يمكننا أن نعيش بدونها ،وهنا
تكمن المأساة" .وهو ما يؤكد حقيقة الكيان الصهيوني ككيان قلق ،إذ لم يستطع حتى اﻵن
ترسيخ وجوده في الشرق اﻷوسط ،بل تزداد هشاشته بمرور الوقت.
رصد ُها وتدفع بهذا اﻻتجاه هو ،وكما يذهب صالح
أحد المتغيرات الجديدة التي يمكن
ْ
النعامي َ َ ،ﱡ
تشكل وعي جديد داخل إسرائيل ،إذ أصبح الصهيوني هو الخائف من العربي
تغير جذري وعميق ،فقد كانت الصورة الذهنية
والفلسطيني على وجه التحديد ،وهو ﱡ
القديمة لدى الصهاينة عن العرب أن شخصيتهم تتسم بالجبن والخوف والتردد ،وما يؤكد
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هذا المتغير هو لجوء المستوطنين اليهود إلى الشعوذة وشراء التمائم والتعويذات
لحمايتهم من العمليات اﻻستشهادية الفلسطينية وصواريخ المقاومة ،تلك التمائم التي
يصنعها الحاخامات لهم.
وعليه نعتقد أن الحياة داخل الكيان الصهيوني سوف تصبح أكثر ً
قلقا خاصة مع تطور
قد رات تلك الصواريخ ،وهو أمر من شأنه أن ُ ِ ّ
يعظم من تزايد أعداد المهاجرين هجرة
عكسية لخارج إسرائيل.
أضف إلى ذلك عوامل أخرى ،مثل الزواج ُ َ
المختلط بين يهود وغير يهود ،وتهديده
يهودية الدولة ،حتى أنهم يسمونه الهولوكوست الثاني أو الهولوكوست الصامت،
أو)المحرقة الصامتة()  (Silent Holocaustالتي تبيد اليهود وتقضي على وجودهم في
صمت ومن دون حروب أو أوبئة.
كذلك َأثر العامل الديموجرافي ،وهو زيادة أعداد غير اليهود ،وبخاصة من المسلمين
داخل الدولة نتيجة كثرة اﻹنجاب بينهم في مقابل تقلص أعداد اليهود ،مع مطالبات
ً
مستقبﻼ أن تصبح الدولة ذات أغلبية
الﻼجئين الفلسطينيين بالعودة ﻷرضهم ،فالتخوف
عربية.
فهي كلها عوامل ضاغطة ،لكنها لم تجد المناخات المواتية لتؤتي ُ ُ
أكلها ،أو لجعل هذا
الكيان ينخرط ُمجبراً ولضمان استمرارية وجوده في عملية سلمية شاملة ُتعيد
للفلسطينيين حقوقهم المسلوبة.
أضف إلى ذلك الصراعات الداخلية بين مكونات الكيان الصهيوني ،وتصاعد اليمين
حتما نحو حكم
الديني ،وهو ما جعل البعض يذهب إلى أن الدولة الصهيونية ستتجه ً
ثيوقراطي متشدد يعصف بكل ما ﱠ
تبقى من مﻼمح ديمقراطية ،ومن ثم بداية العد التنازلي
ﻻنهيارها.
والحقيقة أن هذا اﻷمر ُ ِ ّ
يذكرنا بنظرية )السرطان الزجاجي( ،فالحشد الشديد ﻷي مجتمع
حتما ﻻنفجاره.
سيقود ً
وها هو رئيس إسرائيل السابق رؤوفين ريفلين يقول":إسرائيل مكونة من أربع قبائل
متباعدة" ،وتلك القبائل في صراع دائم مع بعضها البعض.
ويقول الحاخام الرافض للصهيونية إلياهو كاوفمان":لقد تأسست إسرائيل على السلب
تفاقما في عدوانية اﻹسرائيليين تجاه بعضهم البعض،
والنهب ،ومن الطبيعي أن تشهد ُ ً
ونهايتها اﻻنهيار بعد عقود قليلة مثلما انهارت الممالك الصليبية".
كما يرى المفكر اﻷمريكي ناعوم تشومسكي ،الذي يصفه الصهاينة بأنه اليهودي اﻷكثر
ُ ً
كرها لذاته اليهودية ،يرى أن إسرائيل تتجه إلى دمار نهائي ،مؤكدًا أن إسرائيل "تنتهج
سياسات يترتب عليها قدر هائل من التهديدات والمخاطر اﻷمنية المحدقة ،فهي سياسات
تنحاز للتوسع على حساب اﻷمن ،وتهوي بها إلى قاع اﻻنحطاط القيمي واﻷخﻼقي،
عزلتها ونزع الشرعية الدولية عنها".
وتؤدي إلى ُ
ومن ثم ُ ِّ
يسلط تشومسكي الضوء على المأزق الحقوقي الذي تتعرض له إسرائيل ،وهو
أن قطاعات الرأي العالمي المهتمة بحقوق اﻹنسان بدأت في اﻻمتعاض الشديد منها ومن
ثم التخلي عنها.
وهو ما دعا السياسية اﻹسرائيلية وسيدة الموساد تسيفي ليفني ﻷن ُتبدي انزعاجها من
تغير المزاج العالمي وانقﻼبه على إسرائيل ،وبخاصة في أوروبا التي بدأت قطاعات
ﱡ
ذرعا بالممارسات اﻹجرامية لهذا الكيان الغاصب ،ومن ثم اتهمت
واسعة داخلها تضيق
ً
ليفني أوروبا بتبنيها خطابا ً ذو صبغة أيديولوجية معادية لليهود.
فالكيان الصهيوني يمر بحالة ضمور تدريجي على مستويات عدة ،تلك الحالة التي
ﻻحظها كثيرون منذ وقت ليس بالقصير ،فها هو الشاعر الصهيوني ناتان زاخ يرى أن
ً
طويﻼ أمام المتغيرات التاريخية ،معربا ً عن
إسرائيل تلك المحطمة إلى شظايا لن تصمد
أسفه لهروبه من دولة نازية ليجد نفسه في دولة أخرى فاشية ،مؤكدا ً أن إسرائيل تتشابه
كثيراً مع اﻹمبراطورية الرومانية في أيامها اﻷخيرة ،وها هو مائير دجان ،الرئيس
السابق لجهاز الموساد ،يصرح في عام 2012م بأن الكيان الصهيوني على شفا كارثة
في المستقبل القريب نتيحة لما يعانية من أزمات داخلية.
ومن أجل اﻹفﻼت من هذا المصير الكارثي يدعو الرئيس السابق للوكالة اليهودية إبراهام
بورج اليهود في كتابه )لننتصر على هتلر()  ،(Defeating Hitlerإلى دولة متحررة

من الصهيونية بإرثها الﻼإنساني ،وهيمنة ذكرى المحرقة النازية على عقل وسلوك
سكانها ،كما يدعوهم إلى التبرؤ من اليهودية التقليدية شديدة التعصب والكراهية لﻶخر.
يقول بورج ":إسرائيل كدولة ﻻ تعرف كيف تعيش من دون نزاع ومواجهات وحروب
وحشد ومن دون هاجس الخوف ،كان جيش هتلر أشد قوة وعنفا ً من جيس إسرائيل ،ومع
ذلك سقط مشروعه النازي ،الصهاينة يعلمون أن كل البلدان التي سبق احتﻼلها قد
تحررت وهو ما يقلقهم ،إذ يوقنون أنهم يتحركون ضد حركة التاريخ ،وأن حتمية النهاية
لكل المستعمرين هي سنن تاريخية من شأنها أن تسري على الجميع".
وكان إبراهام بورج قد ﱠ
حذر من الموافقة على قانون تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية،
مؤكدًا أن ذلك سيمثل بداية نهايتها ،فهو وضع تفجيري للدولة ،ومن ثم دعا كل من يمكنه
الحصول على جواز سفر أجنبي لفعل ذلك ،استعداداً لما هو قادم ،يقول بورج ":لقد
ً
مدمرا دون أن تحاول رسم
طريقا واحدًا
أصبحت إسرائيل جسدًا بﻼ روح ،واتخذت
ً
طريق بديل".
وفي هذا الشأن يؤكد الكاتب اﻹسرائيلي جدعون ليفي أن اﻹسرائيليين قد استولوا على
أراضي اﻵخرين وذبحوهم ،وأنه إذا نال الفلسطينيون حقهم ،فإنه عند ذلك وفي تلك
اللحظة يمكن التأسيس لعﻼقة مختلفة بين الفلسطينيين واﻹسرائيليين ،أما اﻻستمرار في
سياستها الحالية هو تدشين لنهاية الدولة الصهيونية .
وها هو الكاتب اﻹسرائيلي أوري أفينيري يدعو الكيان الصهيوني للتوقف عن العدوان
على الفلسطينيين واﻻنسحاب من اﻷراضي المحتلة ،إذا أراد هذا الكيان ضمان
استمراريته في الشرق اﻷوسط ،ومن أقواله":أنت ﻻ يمكنك أن تحدثني عن اﻹرهاب،
إرهابيا" ،فقد كان ُمنخرطا ً في شبابه ضمن ميليشيات اﻹرجون الصهيونية
فأنا كنت
ً
اﻹرهابية.
صرح ﻷسوشيتد برس في مقابلة له عام 2013م ً
قائﻼ ":لدي شعور
وكان أفينيري قد
ّ
قوي بأن دولة إسرائيل هي السفينة تيتانيك ،حيث نتجه بقوة نحو جبل الجليد ،وحتى اﻵن
لدينا فرصة ذهبية لتغيير مسار السفينة ،غير أننا لو بقينا أغبياء سنصطدم بجل الجليد
لتكون لنهاية".
وفي ذات السياق يحذرنا عالم اﻻجتماع اليهودي البولندي زيجمونت باومان من مصير
كارثي ينتظر إسرائيل ،وأنه داخل تلك القلعة المحاصرة ،يقصد إسرائيل ،يجرى اﻻعتقاد
جرما وخيانة ،وأن الحروب مصير محتوم ﻻ مفر
والنظر لﻼختﻼف في الرأي على أنه
ً
منه وﻻ خيار آخر ،فهو مجتمع الحشد وتلك لحظة مثالية لﻼنفجار .ومن ثم يدعو باومان
تطهيرا أخﻼقيا ً لليهود
اليهود ﻹعادة صياغة أيديولوجية جديدة ،فالمحرقة يجب أن تكون
ً
ومبررا لشن الحروب.
دافعا لﻼنتقام
ً
وليس ً
وهناك التيار الديني اليهودي الرافض للصهيونية مثل حركة ناطوري كارتا والذي يؤمن
بحتمية زوال إسرائيل الحالية وفقا ً لوعد إلهي يقضي بزوال أي دولة يهودية قبل قدوم
مسيحهم المخلص.
وهناك نبوءة يهودية قديمة أوردها الحاخام الشهير)شمعون بن يوحاي( والذي عاش في
القرن الثاني الميﻼدي ،وهي تتحدث عن تجمع اﻹسرائيليين في فلسطين ثم يأتي أحفاد
أشور فيدمرونهم فيقتل من يقتل ويهرب من يستطيع الهرب.
وها هو آري شبيط ،وهو كاتب صحفي إسرائيلي ،يذهب إلى أن الكيان الصهيوني ":
يلفظ أنفاسه اﻷخيرة ويسير في طريق مسدود بل واجتاز نقطة الﻼعودة" ،ومن ثم دعا
الجميع لمغادرة البﻼد.
والكاتب اﻹسرائيلي روغل ألفر الذي يؤكد أن الكيان الصهيوني أوشك على النهاية فقد
وقع على )شهادة وفاته( وما علينا سوى اﻻنتظار لمعرفة التوقيت ،فهي دولة فاشية
ّ
ونظام عنصري ،فهي ﻻ تعدو كونها مقلب نفايات للتعصب والشيفونية والعنصرية
والكراهية.
وفي عام 2021م صرح يوفال ديسكين ،الرئيس السابق لجهاز اﻷمن اﻹسرائيلي العام
)الشاباك( ،بأن" :إسرائيل لن تبقى للجيل القادم ﻷسباب وعوامل داخلية"  ،حيث تزايد
ً
عمقا ،كذلك انعدام الثقة في أنظمة الحكم وهو الشعور اﻵخذ في
اﻻنقسام بين اﻹسرائيليين
اﻻتساع مع انتشار الفساد ،وفقدان قوتها العسكرية للسيطرة على كثير من المناطق.
ﱡ
وتصدر الوﻻيات المتحدة
كثيرا من أحادية النظام العالمي
وعالمياً فقد استفادت إسرائيل
ً
اﻷمريكية المشهد منفردة تلك الداعمة بقوة للكيان الصهيوني ،وهو الوضع الذي ﻻيزال
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مستمراً حتى اﻵن ،ومع ذلك فنحن نعتقد أن أحادية النظام العالمي القائم في طريقها
للتغيير في المستقبل القريب بما يضع الكيان الصهيوني على حافة المجهول.
المزمن على قوة خارجية ،فالحقيقة أن إسرائيل تبدو كمريض
وذلك في ظل اعتمادها ُ
موضوع على جهاز التنفس اﻻصطناعي الذي ﻻ يمكنها العيش بدونه.
وف ي التحليل اﻷخير ،فإننا نريد أن ُنضيء حقيقة مركزية مفادها أن الكيان الصهيوني
بصيغته الحالية لن يصمد كثيراً أمام دوامة العدم التي تحاول ابتﻼعه ،إذ أنه محشور بين
مطرقة الزمن وقوانينه الصارمة وبين سندان الكبرياء الفلسطيني المؤيد عربيا ً ودوليا ً من
التيار اﻹنساني العريض واﻵخذ في التنامي.
كما أن علينا أن نعي حقيقة أن التحليﻼت والتصريحات حول قرب نهاية الكيان
الصهيوني والصادرة من داخل هذا الكيان ذاته بعضها صادق غير أن بعضها اﻵخر
ﻻيعدو كونه محاوﻻت لتخدير الوعي العربي )أو هكذا يجري توظيفها( ،ومن ثم علينا أﻻ
نركن للموقف السلبي الداعي للمشاهدة فقط في انتظار اﻻنهيار الذاتي للكيان الصهيوني
كما تذهب التصريحات المتواترة بكثرة في الخطابين العربي والصهيوني .فذلك ٌ
فخ ﻻ
يصح أن نتورط فيه بعد تلك الخبرات الطويلة التي راكمناها حول هذا الصراع وآليات
تحركه ومسارات تمدده.
نعم علينا أن نتفاءل حين نطالع تلك النتائج ،غير أنه يجب أن يكون مقترنا ً بالعمل وفقا ً
ً
جيدا ،دون التفاؤل الساذج اﻷحمق الذي يتعاطاه الكسالي كمخدر حيث
لخطط مدروسة
يحلمون بمستقبل فردوسي وهم نائمون في سرير التواكل.
عض عليه بالنواجذ ،فكل أسباب وعوامل
فلنتمسك بموقفنا الداعم للقضية الفلسطينية ولن ّ
اﻻنهيار تلك لن تتفاقم وتؤتي ُ ُ
أكلها إﻻ بضغوط متصاعدة منا على كافة
المستويات:سياسيا ً واقتصاديا ً وثقافيا ً ونفسيا ً واجتماعيا ً .فالقاعدة التي علينا أن نعيها جيدا ً
أن هناك عﻼقة طردية بين تزايد الضغط على الكيان الصهيوني وبين تفاقم تلك العوامل
المؤذنة بانهياره.
ومن ناحية أخرى فهذا الكيان الغاصب ومن أجل أن يتجنب هذا المصير ﻻ حل يلوح في
عضويا من البشرية بكل ما تحمله
جزءا
اﻷفق أمامه ولن يكون ،إﻻ أن يصبح الصهاينة
ً
ً
الفكرة من مضمون ،أو أن ُيجبروا على ذلك ،وكل الوسائل اﻷخﻼقية متاحةً .
فبدﻻ من أن
يطبعوا مع البشرية ،أن يعودوا
يطالب الصهاينة الجميع بالتطبيع معهم عليهم هم أن ُ ِّ
ليكونوا بشراً بحق ،بأن ينسفوا أطروحاتهم العنصرية ويتخلوا عن ممارساتهم اﻹجرامية
ضد الفلسطينيين ،ويعترفوا بالسابق منها ويعتذروا عنها في آن .ومن ثم ينظروا ﻷنفسهم
باعتبارهم جزءاً من مجتمع إنساني عام ،الكل فيه متساوون ،لهم ذات الحقوق وعليهم
ذات الواجبات ،وأن الفلسطينيين شعب له حق تقرير مصيره وحق ممارسة قوميته على
أرضه التي من رحمها خرج منذ آﻻف السنين.
ّ
تتجذر تلك القناعة في الوجدان اليهودي يمكن الحديث عن تسوية إنسانية وعادلة
حين
للصراع العربي الصهيوني بما يسمح بقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة ،تلك التسوية
التي هي في عمقها خير ضمانة ﻻستمرارية الوجود اليهودي)وليس الصهيوني( في هذا
العالم ،إن أرادوا ذلك.
ومن دون شك فالبديل أمامهم سيكون ُمؤلما ً بقدر ألم الشعور بإنغراس أنياب الفناء المدببة
هوة العدم 
في لحم هذا الكيان الغاصب ومن ثم السقوط في ّ
أهم مراجع الدراسة:
عبد الوهاب المسيري :إنهيار إسرائيل من الداخل ،نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،عواطف
عبد الرحمن :المشروع الصهيوني ،صالح النعامي:موقع الكاتب الرسمي ،سركيس أبو زيد:
إسرائيل تقترب من نهايتها ،حلمي اﻷسمر :البحث عن وطن آخر غير إسرائيل،نبيل عودة :كتاب
مثير أثار عاصفة في إسرائيل ،عبدﷲ اليحيى :أسس زوال الكيان الصهيوني.
(Haggai Matar:Did war make any difference?) (Robert Wistrich David
Ohana (Editors), The Shaping of Israeli Identity: Myth, Memory and
Trauma) (Noah Rayman, Key threat to our survival: Escapism) (Yossi
Sarid,Will Israel Survive?) ( Matt Lebovic:When American Jews
described their own intermarriage as a ‘Second Holocaust) (Jonathan Lis :
President Rivlin Doesn t Expect All Israelis to Be Zionists ) ( Ari
Shavit,Burg: Defining Israel as a Jewish State Is the Key to Its End ) ( Ari
Shavit, Survival of the fittest : An Interview with Benny Morris)( Gideon
Levy: Benny Morris Dystopian Predictions About Israel s Future
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 تتشابه السياسة والدين في كوننا الموازي هنا )الشرخ
اﻷوسخ( بكونهما يخرجان لنا نماذج بشرية معتلة ,منفصمة
ومعتوهة .الجنس أيضا ً له في مرابعنا منتجاته البشرية
الفصامية المدهشة لكنه ليس موضوعنا هنا.
فمن عجائب الدين أنه قادر على جعل دكتور في الفيزياء
يسكب "رصاصة" في وعاء ماء درءا ً للحسد ,أو يمارس
الضرب على الطناجر واﻷواني بدعوة من عرعور ما ,وقادر
على جعل دكتور في القانون يسارع لتقبيل يد شيخ دين لم يستطع تجاوز المرحلة
اﻻبتدائية ,كما باستطاعته أن يجعل الطبيب يلجأ للتداوي عند الدجالين و المشعوذين.
سورىة

أما عجائب السياسة فحدث وﻻ حرج و لعل أهم تجلياتها أنها قادرة على حمل أغبى
اﻷغبياء لسدة الرياسة  ,حيث تستطيع أن تصل بأبله ما أو معتوه ما إلى مركز القرار في
دولة ما ,وأن تطلق عليه وعلى قيادته مسمى القيادة الحكيمة أو القيادة الرشيدة بالرغم من
العته الممارس على صعيد الدولة اقتصاديا ً واجتماعيا ً و سياسيا ً!
كل َ
البله و ُ
المدهش أن هذا الغباء و البله والعته في تصريف أمور الدولة يقابله دهاء و خبث و مكر
شديد في الحفاظ على السلطة و الكرسي.
و طبعا ً هذا ما يفسر أحوال بلدان كوننا المتوازي هنا ,ففوق البﻼهة والعته والغباء
القيادي تأتي الخيانة  ...نعم الخيانة ,فالحاكم الذي يسعى لﻼستئثار بالسلطة هو خائن
لوطنه وشعبه ,ﻷن جميع القرارات المتخذة من قبله تؤخذ وفقا ً لميزان استمراره بالسلطة
و الحفاظ عليها ﻻ وفقا ً لمصلحة الوطن و الشعب ,وبالتالي نستطيع أن نقول أن العﻼقة
بين الحاكم المستبد والوطنية بمفهومها العميق وليس السطحي وعلى المدى البعيد وليس
المنظور هي عﻼقة تنافر وتضاد بالمطلق.
يروى عن أحد اﻷنبياء أنه رأى قوما ً يأبرون شجر النخل ,أي يقومون بتلقيحه كي يثمر,
فنهاهم عن فعل ذلك ,امتثل القوم لﻸمر ولم يلقحوا نخلهم ,لثقتهم المطلقة بحكمة زعيمهم,
أتى موسم الثمر لكن شجرهم لم يثمر ,ولما بلغه ذلك قال لهم :أنتم أعلم بأمور دنياكم!!!
طبعا ً لم يجرؤ أحد على تحميله المسؤولية أو مطالبته بالتعويض على اﻷقل ,فعدالته
وإنسانيته ورحمته تفوق الوصف ...
أحد الحكام أحدث الفتنة بين مكونات شعبه كي يبقى في السلطة وبعد عشر سنوات من
التقتيل والذبح والخراب قال لشيعته :لقد كنتم تدافعون عن أنفسكم ضد اﻹرهاب )الذي
صنعه هو طبعا ً( فﻼ تحسبوا أن قتالكم معي هو فضل لكم علي أو على الوطن!!!
المنزل خشية الرحمة والعدالة وتطبيقا ً للديمقراطية
وكالعادة اقتنع اﻷشياع بالكﻼم ُ
المنتهجة ...
العظيمة
َ
في الصين ,وفي بداية ما سمي بـ " القفزة العظيمة لﻸمام " عام  ١٩٥٨م ،أعلنت
الحكومةُ الصينية أن الطيور مخلوقات تابعة للرأسمالية! وذلك بحسب رأيها كون الطير
الواحد يستهلك سنويا ً ما يقارب اﻷربعة أرطال من الحبوب التي يشقى ويتعب
المزارعون في بذرها وزراعتها ,فشنت حملة كبيرة هدفها القضاء على الطيور
وكسرت بيوضهاَ َ ،
وقتلت فراخها ،حيث انتظم
أعشاشها،
دمرت
َ
اﻻمبريالية اﻻنتهازية و ّ
ََ
المﻼيين من الناس في مجموعات ،ومارسوا ضرب اﻷواني والطناجر )العرعرة
الصينية( بقصد إزعاج الطيور ومنعها من الراحة حتى في أعشاشها ,مما أدى لموتها من
اﻹرهاق ,فأوشكت الطيور على اﻻنقراض.
و في نيسان  ١٩٦٠م تبين أن محصول اﻷرز الصيني قد نقص بدﻻً من أن يزيد ,وعندها
أدرك العبقري الصيني الحاكم أنه أخطأ ,لكن اﻷمر لم يقف هنا ,فقد ازدادت أعداد الجراد
بشكل غير مسبوق نتيجة زوال الطيور كمفترس طبيعي لها ,مما أدى لحدوث خلل في
التوازن البيئي وكانت النتيجة مجاعة صينية أدت لوفاة مﻼيين الصينيين جوعا ً ,مما
اضطر الحكومة الصينية فيما بعد ﻻستيراد مئتان وخمسون ألف طير من اﻻتحاد
السوفييتي ﻹعادة التوازن البيئي الذي دمرته عبقريتها الحاقدة على الطيور الرأسمالية
اﻻمبريالية.
وﻻ يزال الشعب يسير خلف قيادته "الحكيمة" وحماره "العبقري" 
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في القرن العاشر الميﻼدي طلب "حامد بن العباس" ،وزير "المقتدر با " قتل الحﻼج،
العالم الزاهد المتصوف ،ولكنه قبل قيامه بفعلته الشنيعة كان قد حرض بعض الفقهاء،
الذين حرضوا العامة ،حتى خرجت جحافل الغوغاء تطوف شوارع بغداد مطالبة بقتل
"الكافر" الحﻼج والقصاص منه.
بعد الحﻼج ،وقبله ،تكرر المشهد نفسه ،وبالمﻼبسات ذاتها :حاكم مستبد ،أو شخص
موتور ومتطرف مقرب من الحاكم ،أو مدعي للعلم والفقه؛ يقوم بالتحريض على عالم أو
فيلسوف أو مفكر ،ﻷنه خرج عن المألوف ،أو عارض السلطة ،أو أتى بجديد ..يحرض
عليه العامة والدهماء ،تمهيدا لقتله ..تكرر هذا المشهد في قتل ابن المقفع ،وغيﻼن
الدمشقي ،وجعد بن درهم ،ومعبد الحهني ،والجهم بن صفوان ،وغيرهم ..فضﻼ عن
عمليات القتل المعنوي ،والتشويه ،والتكفير ،والنفي ،وإحراق الكتب ،والتي حدثت مع
الكندي ،وابن رشد ،والرازي ،والفارابي ،وابن حيان ،وابن سينا ،وابن الهيثم،
والراوندي ،والمعري  ...هؤﻻء اتهموا بالزندقة واﻹلحاد ومحاربة الدين..
كان عقد الخمسينيات من القرن الماضي العصر الذهبي للشعارات البراقة ،التي يحتاجها
كل انقﻼب؛ وحين اجتاح المسلحون باحات قصر الحارثية في بغداد ،جلبوا معهم جموع
الغوغاء ،الذين أبادوا اﻷسرة المالكة وسحلوا جثثهم ،ليدشنوا حقبة جديدة من الصراعات
الدموية ..وسيتكرر المشهد بسيناريوهات انقﻼبية مختلفة في العديد من العواصم ،لكن
المشترك بينها كان دوما تصفيق الدهماء ،وتأييدهم ،حتى لو ندموا في كل مرة.
عندما ُسئل الراعي البوليفي الذي دل الجنود اﻷمريكان على مكان المناضل اﻷممي
"جيفارا" :لماذا وشيت بالقائد الذي قضى حياته في الدفاع عنكم؟ أجاب :لقد كانت حروبه
تزعج أغنامي في رعيها.
وعندما سأل القاضي قاتل "فرج فودة" :لماذا قتلته؟ أجاب :ﻷنه يحارب الدين في كتبه،
فسأله القاضي :وهل قرأت شيئا من كتبه؟ اعترف بأنه ُأمي ،ولم يقرأ سطرا واحدا في
حياته.

فلسطين

 ينتهي فيلم "قلب شجاع" بمشهد حفلة تعذيب لبطل
التحرير اﻷسكتلندي "وليام واﻻس" ،يشرف عليها اﻷمير
إدوارد ابن الملك اﻹنجليزي المعروف بمطرقة
اﻷسكتلنديين ،لكثرة ما قتل منهم ،واغتصب من نسائهم..
أثناء التعذيب تقف جموع من الدهماء اﻻسكتلنديين فرحين
سيعدم أمامهم.
بمصير "بطلهم القومي" الذي ُ

هل كانت تلك المرة الوحيدة التي تتصرف فيها الغوغاء بهذا الغباء ،وضد مصلحتها؟
كان اﻹمام علي قد وصف من خذلوه بأنهم "رعاع وغوغاء ،يتبعون كل ناعق ،يميلون
مع كل ريح ،لم يستضيئوا بنور العلم ،ولم يلجؤا إلى ركن وثيق ،يسيرون فى كل
المواكب ،ويأكلون على كل الموائد" .وإليكم مشاهد ومقتطفات من تاريخ الغوغاء:
جرت محاكمة بيﻼطس للسيد المسيح ،وتعذيبه وصلبه أمام جمهور من الغوغاء ،الذين
فضلوا صلبه بدﻻ من صلب أحد اللصوص المحكمومين باﻹعدام!
وفي عصور الظﻼم ،كانت الكنيسة تشن حمﻼت إعدام ممنهجة بحق النساء ،تحت حجج
واهية ،وعند تنفيذ الحكم يقوم الجﻼدون بربط النساء ،وعرضهن على الجمهور في
ساحة عامة ،وقراءة ﻻئحة اﻻتهام )تداوي باﻷعشاب ،ممارسة السحر ،اﻻعتراض على
سياسة الكنيسة ،التمرد على حكم الرجل( ،ثم تعليقهن على أحبال المشانق ،أو حز
رقابهن تحت المقصلة ،وسط تصفيق الجمهور وهتافاته المؤيدة..
في نهاية القرن الرابع الميﻼدي نفذت محكمة أثينا أمام  500مواطن حكم اﻹعدام
بحق"سقراط" ،أشهر الفﻼسفة على مر الزمان ،بتهمة إفساد عقول الشباب ،وﻷنه قال
"العيش بالفضائل أهم من عبادة اﻵلهة" ،الحضور "المتعلم" وجمهور أثينا تحولوا فجأة
إلى دهماء فرحين بمقتل أستاذهم الذي علمهم الحكمة ،بعد أن حرضهم الحاكم ،الذي كان
يشعر بالنقص أمام سقراط ،والشاعر "ميليتو" الذي كان يغار من شعبيته..
وبعدها بسنوات قليلة ،خرجت جموع الدهماء لقتل وسحل الفيلسوفة والعالمة السكندرية
"هيباتايا" ،بتحريض من راعي الكنيسة "كيرلس اﻷول" ،والتي بمقتلها سكت العلم،
وساد الظﻼم في سائر أنحاء اﻷرض أربعة قرون كاملة.

في أثناء أزمة الخليج ) ،(1990شاهدت فيديو ﻻحتفال جماهيري حاشد في الجزائر،
نظمته حينها جبهة اﻹنقاذ ،التي كانت بحاجة ماسة لجموع الغوغاء في حربها مع النظام،
المهم أن أحد المتحدثين كان داعية إسﻼمي كويتي ،والثاني داعية إسﻼمي فلسطيني،
اﻷول كان ضد الغزو ،ويتمنى تدمير الجيش العراقي ،والثاني على النقيض تماما ..وهذا
متوقع ،لكن الغريب أن الجمهور الذي مﻸ المدرجات كان يصيح بانفعال ،ويهتف
بح ماسة تأييدا لكﻼ الخطيبين ،اللذان كانا ضد بعضهما ،لكنها مفوهان ،ويكثران من ترديد
صيحات التكبير.
كل سلطة )مستبدة ،أم عادلة( يهمها كسب تأييد الجمهور ووﻻئه ،وكل حزب ،وكل قائد
ميليشيا ،وكل طامح للزعامة ،أو باحث عن الشهرة ،يريد الجمهور لصالحه ،حتى
رؤساء العصابات يفعلون ذلك ..وما يحرك هذا الجمهور :إما إعﻼمي مشهور ،أو
خطيب مفوه ،أو كاتب بارع ،أو زعيم يتمتع بالكاريزما ...شريطة أن يكون كﻼمه
شعبويا ،يخاطب العواطف ،ويدغدغ المشاعر ،ويعرف متى يضرب على الوتر
الحساس ،وكيف يستشعر نقاط الضعف اﻹنسانية.
وهؤﻻء عادة ينجح ون ﻷنهم يقتاتون على التضليل ،ويراهنون في نجاحهم على ضحالة
صحيح أم خطأ ،حقيقي أم مزور،
جمهورهم ،الذين ﻻ يهمهم أبدا مضمون ما يسمعون:
ٌ
واقعي أم تهويل ،صادق أم كاذب ..بل يستحسن أن يكون كذبا وتزويرا ومبالغة ،ولكن
بأسلوب شيق ،فالناس عادة تفضل الكذبة المريحة على الحقيقة الموجعة ،تفضل أن تظل
مخدوعة بالشعارات البراقة ،على أن تسمع العقل والمنطق ،وهؤﻻء هم تحديدا الغوغاء.
كانت مﻼيين الغوغاء مأخوذة بسحر خطابات هتلر ،وموسوليني ،وتصفق لهما بحرارة..
كما سحرها كل الطغاة على مر التاريخ ،من كورش الفارسي ،حتى كيم جونع أون ،إذا
لم يكن تصفيقا نابعا عن قناعة ،سيكون باﻻنتخاب ...نعم ،جماهير الغوغاء انتخبت هتلر،
وشارون ،وترومان ،وبوش ،وترامب ..وانتخبت مئات اﻷغبياء والفاسدين من رؤساء
ّ
وصدقت كذابين ،ومشت خلف لصوص ،ممن أثروا من اﻹتجار بالدين
ونواب..
والشعارات والوطنية.
وحتى وقتنا الراهن لم يتغير الوضع ،فقد هاجت الغوغاء مئات المرات ضد مفكرين،
وأدباء ،وفﻼسفة ،وفنانين ..ممن حاولوا تنويرهم ،أو تخليصهم من الخرافة والجهل...
يفعلون ذلك منقادين ،ﻷن عقولهم مبرمجة ومغسولة ..وﻷنهم مشبعين بثقافة القطيع.
الجهل العدو اﻷول للشعوب ،وهو أسهل طريقة لحكمهم ،والتحكم بهم 
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 إلى رس ماء ،تلك المراة التي ذكرتني بالطفولة البائسة
والجميلة في نفس الوقت
"تاقاريط" هي تلك الخبيزة التي تصنعها النساء ﻷطفالهن
باﻷطلس المتوسط ،حيث تظهر غريزة اﻷمومة رائعة في
تجلياتها ما بعد القطيعة مع حليب الثدي ،كن يصنعنها بدافع
المغرب
التحبيب ومرات كثيرة ﻷن قليﻼ من عجين الخبز قد شاط
فيصنعن به تلك الخبزة الصغيرة ،وغالبا ما يضفن إليها قليﻼ
من السكر ليتلذذها الطفل أكثر ،كانت لذيذة جدا حتى بدون سكر وربما كان ذلك بسبب
تركز الحرارة عليها أثناء الطبخ بسبب صغرها وليس كالخبزات الكبيرة التي يفترض
تحريكها في الفرن ومراقبتها حتى تطبخ من كل جوانبها ،وعادة كان اﻻكثر صغرا منا
هو من يفوز بها بشكل ندخل في لعبة قذرة بسببها منذ الصغر ،لعبة المساومة ،مساومة
الصغير منا بلعبة ما أو بالتهديد أحيانا بضربه حين تغيب اﻷم عن المنزل ،وكنا نعرف
ذلك :حين يغيب اﻷب وتغيب اﻷم تصبح السلطة المنزلية للكبير منا أو الكبيرة ،وبشكل
عام كانت "تاقاريط" عربون مودة بين اﻷم واطفالها أثناء طبخ الخبز ،ماعدا ذلك تكون
اﻻم مثل مدير البنك حين تطلب منه سلفة ،كنا نتبعها طيلة اليوم نطلب منها الخبزوكان
المجاعة شبح فوق رؤوسنا ،وصراحة ﻻ أدري هل كانت تلك السنوات من بداية
السبعينات تخيم عليها المجاعة أم أن هناك اسباب اخرى لجوع اﻷطفال ،كنا نلتصق
بأمهاتنا وهن خارجات للحطب او لغسيل الثياب نطلب الخبز" :أويد أغروم" وكثيرا ما
يكون الرد صفعة او قرصة بأصابعهن القاسية والصلبة ،لم تكن اياديهن بالطيبة والليونة
كأيادي النساء في هذا الزمن الطيب ،لكن الغريب في ذلك الزمن وانا اتذكر هذا جيدا هو
اننا كنا نطلب الخبز على مدار اليوم ،كنا مثل الحيوانات الداجنة تبحث عن القوت طوال
النهار بشكل يوحي لي اﻵن بأن شبح المجاعة يخيم علينا ،وقد يكون اﻻمر حقيقيا ،أتذكر
ان "أعريش" مليء بالحبوب والقطنيات ،واتذكر اني واختي نصعد السلم إليه بحثا عن
الخبز او قطعة سكر ،كنا بالصدفة وجدنا يوما قطعة سكر بمخزون القمح وبالصدفة أيضا
وجدنا قطعة ملح واعتقد كان اهالينا يضعون السكر والملح في المحاصيل تيمنا بباروك
معين.
وأذكر شاهدت اﻷمر ذات يوم كنا ندرس القمح ،وعندما ظهر القمح من التبن رمى
احدهم قطعة سكر تيمنا في أن يكبر المحصول عن نهاية عزل التبن من المحصول،
كانت منازلنا مسقفة بشكل هرمي ،ليس بالقرمود كما منازل اﻷغنياء ،كان السقف
الخارجي على شكل هرمي مسقف بالخشب بشكل يمنع دخول المطر ،وتحته سقف ثاني
مصنوع بالخشب ايضا وبشكل جيد يمنع سقوط المزروعات التي نخزنها فيه" ،أعريش"
هو سقف على شكل هرمي هو بمثابة مخزن للمنتوجات الغذائية وبالخصوص المحاصيل
الزراعية ،قمح ،شعير ،قطاني ،بصل وذرة لمن يملك مزاريع تحت مياه السقي وكانت
مقسمة على شكل مربعات او مثلثات ،مربع للقمح الصلب وآخر للشعيروذواليك...
وعلى الجنبات اﻻخرى الفارغة نضع قنينات زيت ومخزونات وآليات فﻼحية أو آليات
للصيد كالمصائد وسكة المحراث وغير ذلك  ...وكان أكيدا ان المحاصيل ﻻ تكفي لطول
السنة وربما ذلك هو ما يظهر فين ذلك الشغف الكبير ﻷكل الخبز وطلبه طول النهار،
كان تدبير أبائنا قاسيا جدا ،عليهم ان يوفقوا بين الطلبات اليومية وضمان اﻷكل طوال
السنة وتوفير محصول للزرع في الموسم القادم  ،يعني تلك الكميات التي في "أعريش"
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ليست كلها لﻸكل بل إن جزء منها يخزن ﻹعادة زرعه ،وكانت امهاتنا يبدين قاسيات جدا
برغم ما يظهرنه من حميمية اﻷمومة في "ثاقاريط" ،كان تدبيرهن علميا بالمعيار
الحديث اﻵن فيما يسمى باﻹقتصاد العلمي كان تدبيرا محكما موفقا إذا اردنا أن ننزع تلك
العاطفة بين الطفل وحميمية اﻷمومة ،كان عليهن تدبير المحاصيل بشكل يوازي بين
حاجاتنا في اﻻكل طيلة السنة وحاجات إعادة الزرع للسنة المقبلة ،كان المنزل بإغرم
نسكنه مؤقتا فقط لكنه رغم ذلك هو أيضا بنكنا المالي حتى وإن كنا نسكن أغلب أيام
السنة في الخيمة ولذلك تدبير آخر ،لم نكن نعتمد في التغذية على المحاصيل الزراعية
فقط بل كنا نعتمد على تربية المواشي وكنا نعتمد في التغذية على ألبانها وفي المﻼبس
على صوفها ،كانت امهاتنا عظيمات جدا وسأقول لكم لماذا:
كان عملهن مكثفا جدا ،في الصباخ يستيقظن باكرا ﻹيجاد فطور دسم ،اقول دسما وليس
فطورا عاديا ،فاﻻباء سيخرجن للعمل الشاق )الحرث بالبغال في موسم الحرث او
الخروج للحطب )حطب اﻵباء هنا مخصص للبيع او لصناعة الكاربون
)الفاخربالمغربية(أوالذهب اﻷسود :مقارنة الكاربون )الفاخر( بالذهب اﻷسود له حكاية
ظريفة ﻻ عﻼقة لها بالبيترول :بعد سياسة مخزنة الغابات الموروثة أصﻼ من اﻹستعمار
الفرنسي ﻷسباب ﻻ أريد اﻵن الدخول في تفاصيلها وهي أسباب معقدة في التحليل لشرح
كيف أصبحت المناطق الغابوية التي هي اصﻼ تابعة لتكتﻼت قبلية مثل اﻷراضي
السﻼلية إلى غابات مخزنية ...كان الناس يصنعون "الفاخر" وسط الغابات بشكل سري
من الصعب حتى على حراس الغابة المخزنيين اكتشافها ،وكانو ينقلون منتوجهم هذا ليﻼ
للمدن لبيعه ،يدقون فجرا على المنازل ﻹخبارهم بوجود "فاخر" للبيع ،وﻷن الجمر وكل
ما هو أسود هو حامل شؤم في الفجرأو الصباح الباكر ،كان البائع يخبر أهل البيت بأن
عنده ذهب للبيع ،ينطق ذهب عوض "الفاخر".
مسالة أخرى :كان حارس الغابة إذا اكتشف وجود "كوشة" لصناعة الفاخر بسبب
الدخان احيانا يحرقها عوض أن يستفيد منها المخزن نفسه ،بمعنى ﻻ المخزن وﻻ الذي
صنعها ،تعامل سلبي مع الثروات الطبيعية فالذي صنعها إذا ضبط سيغرم او يسجن ولكن
إذا لم يضبط سيحرق المنتوج كما تحرق المخدرات والحال انه غذا لم يصبط صانعها
)وهو عمل غير قانوني( يجب ان تستفيد الخزينة العامة من الكمية عوض إحراقها وهذه
سياسة غير مفهومة من المركز تماما ،وبشكل عام كان عمل اﻷباء مكثفا كما عمل
اﻷمهات :حرث ،حطب ،صناعة "الفاخر" وصيد في الليل وغير ذلك من اﻻعمال
اﻷخرى كالرعي و"تاسبابت" )اﻹتجار في المواشي( وغيرها ،أما اﻷمهات فكان امرهن
مكثفا بشكل ﻻ يقاس :قلت سابقا بأن فطورنا دسم :حريرة زائد كؤوس من الشاي والزيت
البلدية )زيت الزيتون( ،عليها إيجاد هذا الفطور الدسم في الصباح )وطبعا هو فطور ﻻ
يحبه اﻻطفال( ،عليها حلب المواشي في ذلك الصباح والعملية ليست سهلة كما يفترض،
عليها عجن الطحين لصناعة الخبز ،عليها الذهاب للحطب إذا لم يكن هناك حطب ،عليها
غسل المﻼبس )هو عمل أسبوعي وليس يومي( ،عليها تربية اطفالها ولو بالقرص
والصفع ،عليها نسج المﻼبس اونسج اﻷفرشة )حصائر الدوم وافرشة اخرى صوفية(،
تهييء حبوب الكسكس )في تلك الفترة لم يكن يباع جاهزا كما اﻵن( ،عليها دك الملح
) في تلك الفترة كنا نشتري الملح حجرا وليس دقيقا كما اﻵن وبنسبة اليود ،ملح الحجر
ليس فيه "يود" وكان الكثير من النساء تظهر عليهن انتفاخات في العنق أو الوجه بسبب
انعدام "اليود" في الملح .عندما أتذكر اﻵن كل هذه الكثافة البئيسة في عمل أبائنا وأمهاتنا
واعتقد أن هذه الكثافة موجودة حتى اﻵن في مجتمعنا أتساءل بشكل عميق :ما الذي
يربطنا بالدولة؟
مع كل هذا البؤس الشديد ،في ذلك الزمن الرهيب كنا نمنح للدولة شيء من طاقتنا ،كنا
نشتري من السوق بعض المواد الغذائية المغروسة بضريبة ما ،كنا ندفع للدولة حين نبيع
رأس حيوان ولو كان حمامة ،اتذكر في منتصف الثمينينات ،اشترى احد الرأسمالين
السوق اﻻسبوعي لخنيفرة )أو اكتراه ﻻ اتذكر( وفرض ضريبة ملزمة على الباعة
)يسمونها محليا ضريبة "الصنك"( ،دخل شيخ امازيغي كبير يحمل قفصا فيه حمام
يقصد بيعه ،طلب منه المعاون المخزني اﻻداء على رأس كل حمامة ،فطلب منه الشيخ
أن يتركه يبيع اوﻻ ﻷن ليس لديه ما يدفعه له اﻵن فلم يقبل العون ففتح الشيخ قفص
حماماته فطارت ثم نظر إلى عين العون فقال له باﻷمازيغية " :صنك واسا!" يقصد خذ
ضريبتك اﻵن منهن في السماء ،كان يقصد ان حماماته ستعود إلى المنزل وأن العون
ومستخدمه هم من لن يستفيدوا وان اﻻعمال في اﻹقتصاد تستلزم المرونة.
في اﻷخير :كوني شيوعي هو امر نابع من اﻻعماق ،ابي وامي كانا شيوعيين والشيوعية
كما أفهمها ليست شيوعية ماركس وانجلز ،بل في كونها تتمثل في هذه اﻻسرة التي كانت
تعمل بكثافة بتدبير ممنهج غير مرسوم على الورق ،كان والدي ووالدتي مؤمنان با ،
لكن حياتهما كانت شيوعية او اناركية من حيث ﻻ يعلمان ،لم ينتظروا ود المخزن وﻻ
سﻼت البؤس الرمضانية ،كان أثر المخزن علينا هو حين يضبط أبي وهو يبيع الحطب
او يبيع "الفاخر" أو الذهب اﻻسود ،كان اثر المخزن علينا هو إغرامنا وكان والدي يدفع
الغرامة من حطب سري أو ذهب أسود آخر 
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آخر مقطورة  ..عليه اتخاذ القرار
 انتظر مرور عشر دقائق ليصل إلى موظفة الحجز التي أخبرته بوجود مقعد في ِ
بسرعة فالقطار سينطلق من السويد إلى الدنمارك بعد أربع دقائق  ...وضع التذكرة في جيب بنطاله وبدأ يهرول للوصول
للقطار رقم  ... B6أدرك بعد انغﻼق اﻷبواب إنه الراكب اﻷخير.
شعور باﻻنزعاج سرعان ما ألم به حين وجد امرأة قاعدة بجانب النافذة  ...ذلك لم يمنعه من أن يطلب منها تبادل اﻷمكنة
عندما وجدها مشغولة بقراءة كتاب وغير مهتمة بما يوجد خلف النافذة ...شكرها وهو يضع حقيبته داخل الرف.
بعد دقائق بدأت بوادر الملل تظهر عليه  ...المناظر بدأت تتكرر أمامه  ...بنايات شاهقة وبيوت تتدلى النباتات من
شرفاتها  ...أشجار داكنة الخضرة  ...مزارع شاسعة  ...أبقار ترعى ورجال يعملون  ...جسور وأنفاق  ...بحر وزوارق
ونوارس وزمن يمضي دون عودة  ...تصفح جواله كمحاولة لتبديد الملل.
تماما ...
الذي حصل هو العكس ً
التفت نحو المرأة  ...وقع بصره على عنوان الكتاب الذي تقرأه  ...الفلسفة الحديثة  ...ذكره العنوان بصديق له كان يدرس
الفلسفة  ...سألها دون مقدمات:
 هل تدرسين الفلسفة ؟!...رفعت رأسها ْ
ْ
ببطء من على الكتاب وابتسمت قبل أن تجيبه:
 ﻻ  .أنا أستاذة مادة الفلسفة الحديثة ...ْ
علت الدهشة وجهه وهو يسألها ثانية:
 وهل الفلسفة قديمة ...نظرات عينيها التي راحت تدور بصمت في المكان أشعرته بغبائه  ...فتدارك الموقف بسؤال آخر:
 ماذا تعني كلمة فلسفة؟ تعني دراسة للكون ولﻺنسان وعقله وقيمه ولنظريات المعرفة التي توصل إليها البشر وإيجاد العﻼقة بين كل هذهاﻷشياء.
اهتماما بحديثها لكنه في قرارة نفسه لم يفقه شيء  ...تساءل مع نفسه كيف لجميلة مثلها اﻻنشغال
بالرغم من إنه أبدى
ً
بدراسة شيء غير مجدي؟
سببا  ...في خضم تلك اﻷفكار وجلبتها في رأسه سألته:
بالرغم من ذلك شعر بالضيق من وجودها  ...لكنه لم يدرك له ً
 ألم تقرأ عن الفلسفة من قبل؟!شعر بالحرج من سؤالها  ...ابتسم قبل الرد:
 أنا ﻻ أقرأ  ...هاجرت من بﻼدي منذ خمس سنوات ﻷعمل هنا  ...أنا اﻵن مسافر ﻷلمانيا  ...حصلت على عمل فيجامعتها براتب أعلى ...
سألته بدهشة:
 ماذا ستعمل؟ سأعمل طباخا ً ...بعد ارتشاف القليل من القهوة  ...استأنفت حديثها :
قطارا آخر ...
 عليك إذن أن تستقلً
 -نعم ...

العراق

ومحاولة منه لتغيير دفة الحديث سألها :
وأنت  ...هل ذاهبة للعمل أم سياحة؟
ِ
 أنا ذاهبة ﻹلقاء محاضرة في إحدى جامعات الدنمارك.خطر في باله أن يسألها عن فائدة مثل هذه المحاضرة  ...لكنه اكتفى بالدهليز الذي وجد نفسه فيه.
 من أي البﻼد أنت؟ أنا عربي.وهما يفترقان عند وصول القطار  ...ودعته ثم تمنت له ً
حظا سعيدًا ...
اﻷصوات التي تعلن عن موعد وصول القطارات وضجيج تلك القطارات والضوضاء الصادرة من حركة المسافرين
شعورا بالضياع.
والقادمين  ...سبب له
ً
تعزز لديه هذا الشعور حين فشل في معرفة مكان القطار الذي يذهب للعاصمة اﻷلمانية  ...وضع حقيبته على اﻷرض
وهو يلعن كل شيء ...
إﻻ أن كفا ً ربتت على كتفه برفق جعلته يلتفت بسرعة كبيرة ...
إنها امرأة القطار  ...قالت له باستغراب واضح:
 انطلق القطار منذ زمن وأنت ما زلت تدور•• -32ال ات
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أنزلت ابني من على ظهر الحمار لكي يسير إلى جواري .وإذا بمجموعة نساء تسبني
وتلعن سلسفين جدودي :كيف أركب وأستريح ،وأترك ابني الصغير يجري ويلهث خلفي
وقت الظهيرة في حر بؤونة.
قلت ،أمشي أنا ويركب ابني .وإذا بمجموعة من الشيوخ ،تمطرني توبيخا ولوما .فهم
يتأففون من فساد أخﻼق هذا الزمن اﻷغبر ،الذي فيه يركب الصبي وينشكح ويهز
رجليه ،بينما والده كبير السن يلهث خلف الحمار.
قلت لولدي ،دعنا نمشي ونترك الحمار .لكن لم نسلم أيضا من نقد المتسكعين والمارة.
انظروا إلى هؤﻻء المجانين ،كيف يتركان الحمار دون أن يركبه أحدهما .قمة في الغباء.
لم يبق لي ولولدي إﻻ أن نحمل الحمار .ربطناه في عصا طويله من رجليه ،وحملناه وهو
بالمقلوب على أكتافنا .أثناء سيرنا فوق الجسر الموصل للسوق ،خاف الحمار وظل ينهق
بشدة .إلى أن فك وثاقه وقفز لكي يغرق في النهر.

 ادعى جحا أنه يستطيع جعل الحمار يتكلم في خﻼل 20
سنة .أعطاه الملك حمارا من النوع الحصاوي ،حتى يختبر
صدقه .جحا يعلم جيدا أن الحمير بصفة عامة ،ﻻ ولن تتكلم
ولو بعد مائة سنة .لكنه كان يأمل في حدوث أمر من ثﻼثة
أمور ،ينقذه من هذه الورطة .وهي موت الحمار ،أو موت
الملك أو موته هو نفسه.

مصر

أخذ الحمار الحصاوي وذهب به عائدا إلى بيته .في الطريق ،سمع الحمار يكلمه قائﻼ:
"ليه يا جحا تقول إنك تقدر تخليني أتـكلم؟ هي يا عم جحا ،الحمير تقدر تتكلم؟"
 جحا :أعوذ با من الشيطان الرجيم .أنت حمار أم جان أم شيطان؟الحمار" :أنا حمار ابن حمار ،وجدي كمان كان حمار"
 جحا :طيب بتسخر مني ليه وتقول ،يا عم جحا هي الحمير تقدر تتكلم؟ ما هو انتبتتكلم زي البني أدمين أهه.
الحمار :اتفرجت يا عم جحا على فيلم على بابا واﻷربعين حرامي؟ فاكر الحمار بتاع
على الكسار اللي كان بني آدم ودعت عليه أمه فسخط حمارا لمدة سنتين؟ آه أنا الحمار
ده.
 جحا :يا سﻼم!! هو أنا عبيط زي على الكسار في الفيلم؟ ثم إذاي تنط وتخرج من الفيلموتصبح حمارا بصحيح؟ هو أنا داقق عصافير؟
الحمار :يا سيدي ما تخدش في بالك ،دي حكاية خيالية .ما هو أنت كمان شخصية خيالية.
لكن ،يعني إيه داقق عصافير؟
 جحا :الفﻼح زمان لما كانت عيناه توجعه ،كانوا يحطوا له ششم في عينيه ،ويدقوا لهوشم في شكل عصافير على صدغيه ،بين العين واﻷذن ،علشان يطيب" .هو أنا داقق
عصافير" ،عبارة تعني :هو أنا فﻼح ساذج عديم الخبرة بالحياة؟
الحمار :على فكرة ،عصافير دي كلمة ممنوعة من الصرف.
 جحا :أوعى تكون سيباويه؟الحمار :ﻻ ،أنا حمار ابن حمار .مثل الحمار الذهبي ،ل أبوليوس ،وحمار بلعام ،وحمار
الحكيم.
 جحا :إﻻ قول لي ،هم سموك حمار ليه؟الحمار :علشان جدودي اﻷقدمين كان لونهم أحمر .ومن الحمرة جاءت الحمير .زي
السودان ،جه اﻻسم من اللون اﻷسود .ولو كانوا بيض كانوا سموهم حاجة ثانية.
 جحا :أيوه فهمت .هيه الحمير ورايا ورايا .كان عندي عشرة حمير .أرادت عدها،وكنت أركب أحدها .فوجدت العدد  .9وعندما نزلت ،وجدت العدد  .10فقلت لنفسي،
أمشي وأربح حمارا ،أحسن.
الحمار :أنت اللي حمار يا جحا .لقد نسيت أن تعد الحمار الذي كنت تركبه .ﷲ يضحكك.
ممكن تحكي لي ماذا حدث لما أخذت حمارك للسوق لبيعه ،وكان معاك ابنك الذي ﻻ يقل
ذكاء عنك.
 جحا :أخذت ابني أمامي وركبا الحمار .ونحن في طريقنا إلى السوق ،بدأ الناس تنظرإلينا شذرا .عقبت فتاة في الطريق قائلة ،كيف يركب بغﻼن مثلكما على حمار ضعيف
مثل هذا .أليست في قلوبكما رحمة بالحيوان؟
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 الحمار :يا جحا ،إنك لن تستطيع أن ترضي كل الناس.جحا :نعم ،هذا الدرس كلفني حمارا بالكامل .لكن ،ما هي حكاية الحمار الذهبي الذي
ذكرته في حديثك؟
 الحمار :هي حكايات جمعها وكتب بعضها أبوليوس .وهو أديب أمازيغي من شمالأفريقيا ،ولد عام 125م .عن شاب اسمه أبوليوس )نفس اسم المؤلف( ،تحول إلى حمار
بالخطأ .تصف الحكايات لنا ،وهي على لسان الحمار ،الحياة في اﻹمبراطورية الرومانية
أيام مجدها القديم .وتحكي قصصا عن عصابات اللصوص ،وفساد رجال الدين ،وظلم
السادة للعبيد في هذا الزمن البعيد.
جحا :طيب ،وحمار بلعام؟
 الحمار :هيه حكاية جاءت في العهد القديم وأيضا باختصار شديد في القرآن .ملخصها،إن باﻻق بن صفور ،ملك موآب ،أمر بلعام بن باعوراء بلعن شعب نبي ﷲ موسى ،حتى
يمنعهم من دخول مملكته ،ووعده بالتضحية بسبع ثيران وبسبعة كباش.
بينما كان بلعام في طريقه راكبا حماره ،متوجها إلى الملك باﻻق ،وإذا بمﻼك الرب في
يده سيف طويل ،يقف في طريقه لكي يمنع حماره من الوصول إلى ملك موآب .المﻼك
قد أرسله يهوه.
رأى حمار بلعام المﻼك ،فتوقف عن السير .لم يكن بلعام يستطيع أن يرى المﻼك ،لذلك
ظل يضرب الحمار بكل قسوة حتى يجبره على مواصلة السير .وإذا بالحمار يتكلم ويسأل
بلعام" :لماذا تضربني؟
بلعام :جعلتني أبدو كاﻷحمق .لو كان لدي سيف لكنت قد قتلتك به.
الحمار :هل عصيتك مرة كهذه من قبل؟
بلعام :كﻼ.
الحمار :هناك سبب يمنعني من مواصلة السير.
ثم يظهر المﻼك ل بلعام ،حتى يراه ،ويسأله.
المﻼك :لماذا ضربت حمارك؟ لقد أتيت لكي أمنعك من الذهاب لملك موآب ،ولعن شعب
نبي ﷲ موسى .ولوﻻ حمارك وخروجه عن الطريق ،لكنت قد قتلتك.
بلعام :لقد أخطأت .ولم أكن أعرف أنك واقف تسد الطريق.
ثم سمح المﻼك لبلعام بمواصلة السير .فينطلق بلعام ويقابل الملك باﻻق .وبدﻻ من أن
يلعن شعب إسرائيل ،جعله يهوه يباركهم ثﻼث مرات.
 جحا :وما هي حكاية "حمار الحكيم"؟الحمار :هي رواية لتوفيق الحكيم .كتبها عام  .1940عن حمار صغير اشتراه وأخذه معه
في الفندق الذي يقيم فيه .والرواية تبين لنا أحوال الريف المصري والفقر والمرض
والجهل المتفشي بين الفﻼحين في ذلك الوقت .أسلوب الرواية سهل واللغة بسيطة بها
مفردات عامية ،وﻻ تخلو من الطرافة والمواقف المضحكة.
 جحا :عندك حكايات أخرى عن الحمير؟الحمار :عندي كتير .لكن يجب أن تعرف أوﻻ أن الحمار حيوان اجتماعي جدا ،أكثر من
الحصان .يعني يحب اللمة والصحبة ويفضل الزرائب اللي مليئة بالحيوانات .الوحدة قاتلة
بالنسبة له .كما أن الحمار صبور جدا ،وذكي .يستطيع العودة إلى داره ومعرفة طريقه
بسهولة.
متوسط عمر الحمار 30 ،سنة ،لكنه مع الرعاية ،يمكن أن يعيش  40سنة.
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الحمير الحصاوي ،أصلها سعودي .جاءت من المنطقة الشرقية ،اﻹحساء ،بالمملكة.
لونها أبيض وطويلة الساقين ،وتستطيع حمل  %50من وزنها بسهولة .بعضها لونه
أسود .تم استيرادها بكثرة أيام حكم ﷴ علي باشا الكبير .كان اسمها الحمار الحساوي ،ثم
حرف اﻻسم إلى الحصاوي.
 جحا :وإيه كمان؟الحمار :هذه بعض المعلومات عن الحمير.
لقد دخل المسيح عليه السﻼم أورشليم على ظهر أتان .واﻷتان هي أنثى الحمار .البغل،
أبوه حمار وأمه فرسة .والنغل ،أبوه حصان وأمه أتان.
في عام  ،1932أنشأت في مصر جمعية اسمها" ،جمعية الحمير" ،كان من بين
أعضائها :طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم .وبلغ عدد أعضائها أكثر من ثﻼثين ألف
عضو .استمرت حتى عام 1963م.
الحمار كشعار للحزب الديموقراطي اﻷمريكي ،يرجع للحملة الرئاسية ﻷندرو جاكسون
عام  .1828خﻼل الحملة ،كان يصفه معارضوه بالحمار .أي أنه عنيد وغبي .لم يرفض
جاكسون هذه التسمية ،بل كان فخورا بها.
جاكسون ،من أبطال حرب التحرير عام  ،1812خدم في وقت ﻻحق في مجلس النواب
ومجلس الشيوخ اﻷميركي .أدرج صورة الحمار في ملصقات حملته اﻻنتخابية .نجح
جاكسون وصار أول رئيس ديمقراطي في أميركا .في سبعينيات القرن التاسع عشر،
ساعد رسام الكاريكاتير السياسي توماس ناست في تعميم رمز الحمار للحزب
الديمقراطي بأكمله.
أيسوب له حكاية عن حمار ،ذهب للصيد مع أسد وثعلب .اتفق الثﻼثة على أن يتقاسمون
ما يصطادونه بالتساوي .في أول يوم ،اصطاد اﻷسد غزالة .ثم طلب من الحمار أن
يتولى عملة القسمة .الحمار بصبره وجلده ،قام بعمل ثﻼثة أقسام متساوية من لحم وعظم
وجلد الغزالة ،ثم طلب من اﻷسد أن يختار نصيبه.
نظر اﻷسد شذر إلى اﻷكوام الثﻼثة ،ثم ضرب الحمار ضربة أردته قتيﻼ في الحال .بعد
ذلك وضع اﻷسد جسم الغزالة وجسم الحمار معا ،وطلب من الثعلب القسمة العادلة
بينهما.
قطع الثعلب ذيل الحمار ،ووضعه في جانب .وفي الجانب اﻵخر ،وضع كل جسم
الغزالة ،وكل جسم الحمار بدون الذيل .ثم طلب من اﻷسد اختيار أحد الجانبين .تبسم
اﻷسد ،وقال مخاطبا الثعلب" :من علمك فنون القسمة العادلة؟"

العراق

ً
رجﻼ كان يعمل راعيا ً ﻷبقار إحدى القرى.
 يحكى أن
يخرج بها كل يوم قبل انبﻼج الصبح وﻻ ُيعود إﻻ بعيد
الغروب ،حتى أن أحداً من أهل القرية لم يره يوما ً في وضح
باختصار شديد ،يعيش حياة
النهار ،حتى في أيام اﻷعياد .كان،
ٍ
ملؤها الكرب والشقاء ،غير أنه ،ويا للعجب ،اعتاد أن يوصي
خبز كل يوم وأن تهدي
زوجته بأن تطعم جائعا ً أو فقيراً رغيف ٍ
ثوابه الى عزرائيل طمعا ً منه في أن يطيل له اﻷخير حياته!

في إحدى اﻷمسيات حل على كوخهم ضيف غريب تبدو عليه سيماء المهابة وعلو الشأن
فأكرمته الزوجة وهيأت العشاء ووضعته على الموقد وتوجهت الى أطراف القرية
لتستقبل زوجها وتطلب منه اﻻسراع للترحيب بالضيف كما تقتضي العادات .أطلق
الراعي اﻷبقار وسط القرية وهرع الى كوخه فرحا ً بمقدمه.

قال الثعلب وهو يرتجف من الخوف" :الحمار ،يا موﻻي"
حكاية أفريقية أخرى تقول :عندما ضجت الحمير من ظلم اﻹنسان ،قررت إرسال أحدها
إلى ﷲ في السماء للشكوى .لكن الحمار لم يعد من فوق .لذلك ،عندما يتقابل حماران على
الطريق ،يتبادﻻن في صمت وحزن هذا الحوار:
"هو لسة ما رجعش"
"لسة"
"خايفين ما يرجعش"
"ﻻ حيرجع"
ويستمر اﻹنسان في ظلم الحمير ،وتستمر الحمير في انتظار المخلص 

بعد العشاء جلس الرجﻼن للسمر وتبادل اﻷحاديث فسأله الضيف:
 لماذا ﻻ تترك هذا العمل الشاق وتبحث عن مهنة أخرى؟أجابه الرجل:
 أنا ﻻ أجيد مهنة غيرها فماذا أشتغل إن تركتها؟ْ
إشتغل طبيبا ً!
 طبيبا؟ وكيف لي هذا وأنا ﻻ أعرف شيئا ً عن الطب؟ انصت لي أيها الرجل الطيب .أنا عزرائيل وقد جئتك اليوم كي أجازيك على ذلكدأبت على جعله ثوابا ً لي ،ولهذا سأساعدك بأن أسبقك الى أي مريض
الرغيف الذي
َ
تزوره على أن ﻻ يراني أحد غيرك فإن رأيتني واقفا ً على رأس المريض فاعلم بأن يومه
قد جاء واطلب من أهله أن يجهزوا قبره وكفنه أذ ﻻ أمل في شفائه .أما إذا رأيتني واقفا ً
عند قدميه فبشرهم بسﻼمته وقم بغلي بعض اﻻعشاب واسقها للمريض فيشفى من
ساعته!
ثم قام الضيف مودعا ً وغاب في عتمة الليل .أما صاحبنا فعمل بنصيحة عزرائيل
وأصاب نجاحا ً عظيما ً حتى اغتنى وبلغت شهرته اﻷصقاع.
قضى الرجل حياته على هذه الشاكلة حتى أدركته الشيخوخة ودنت ساعته وسقط طريح
الفراش .ولم يلبث أن رأى صديقه عزرائيل واقفا ً فوق رأسه فارتاع وصاح بزوجته طالبا ً
منها أن تديره في السرير وتضع رأسه مكان قدميه ففعلت ذلك لكنه تفاجأ بأن عزرائيل
ما زال واقفا ً على رأسه فصاح بزوجته كي تعيده كما كان ففعلت لكن دون جدوى .عندها
انحنى عزرائيل عليه وهمس في أذنه:
 ﻻ تتعب نفسك يا صاحبي .مهما أدرت مؤخرتك ،ﻻ فرار من الموت!  -34ال ات
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إلي ّإنني
 لم أعد أعرف هذا البلد .ولم أعد واثقة من ّأنني ما زلت أقيم فيه كم هو في الواقع .إذ ّ
يخيل ّ
أما هذا الـ"لبنان" فهو أشبه ما يكون
صرت ابنة وطن غير موجود ّإﻻ في البال ،ولن يبقى ّإﻻ هناكّ .
ّ
تشظ وقحة ،إذ كان يكفي
المتنبي .وهو امتداد حصل في لحظة
قديما بشارع
بامتداد
ّ
طبيعي لما ُعرف ً
ّ
أن ّ
تتحد مصالح بعض رجال السياسة مع مطامع بعض رجال الدين كي يصير لبنان ما هو عليه اليوم:
ً
وطنا.
أي شيء ّإﻻ أن يكون
يكون
ن
ﻷ
يصلح
ّ
لبنان

فأي وطن هذا الذي يتعامل نصف أبنائه ،بالفكر أو بالفعل ،مع إسرائيل ،ويعمل نصفه اﻵخر لمصلحة
ّ
وأي وطن هذا الذي يؤمن بعض شبابه ّ
بأن تاريخه بدأ مع تأسيس
سوريا ،وﻻ أحد منهم
ّ
يحب لبنان؟ ّ
الجميزة ،والبعض اﻵخر يؤمن ّ
وسط المدينة ّ
بأن الموت في
جغرافيته تمتدّ من مونو وتنتهي في
وأن
ّ
ّ
سبيل اﻷرض أجمل من الحياة عليها والزراعة فيها والبناء فوقها؟
ثم عهر في هذا البلد كسا بوقاحته وبشاعته وفجاجته ّ
كل شيء :السياسة والدين
فلنسم اﻷشياء بأسمائهاّ :
ِّ
ّ
اﻻجتماعية .ويكفي أن تسمعوا ما يقوله المغتربون اﻵتون من
والطب والحياة
والفن
والتربية والصحافة
ّ
ّ
الحريات لتعرفوا ّ
ّ
بالتقدم وﻻ
بالحرية وﻻ باﻻنفتاح وﻻ
أن ما يرونه ويسمعونه في لبنان ﻻ عﻼقة له
بﻼد
ّ
ّ
بالحداثة .فهؤﻻء يحملون أوﻻدهم وبناتهم بعد إقامة قصيرة في البلد ويهربون بهم عائدين إلى حيث
ّ
تخصص للعهر شوارع وأمكنة وتترك للفكر ّ
وكل اﻷمكنة.
كل الشوارع
ت وجد قوانين
ّ
الخاصة يوضع تحت خانة الرياضة والترفيه ،وﻻ أعرف إن
ﻻ أدري إن كان ما يجري على المسابح
ّ
ّ
الجنسية المدفوعة الثمن والشذوذ من ضمن التسويق
اﻹلكترونية عن العﻼقات
المجﻼت
كان ما تنشره
ّ
ّ
السياحية ،ولست واثقة من أن ما يرويه سائقو التاكسي الذين ينقلون ليﻼً القاصرين
لصورة لبنان
ّ
ّ
المعنيين ،وﻻ أجزم ّ
الموظف الذي
بأن
الليلية لم يصل بعد إلى مسامع
والقاصرات من وإلى المﻼهي
ّ
ّ
ً
الحد اﻷدنى بكثير ﻻ يعرف في قرارة نفسه ّ
بأنه حرامي ،وﻻ ّ
ّ
ّ
أظن
يتعدى
مترفا براتب ﻻ
أميرا
يعيش ً
ّ
ّ
تمت بصلة إلى التربية أو إلى
تلفزيونية ويتناقلونها
بأن النكات الوقحة التي يحفظها اﻷوﻻد من برامج
ّ
حرية اﻹعﻼم .ولكن ما أعرفه هو ّ
واﻹباحية على
الدينية من جهة
اﻷصوليات
أن هذا الشرخ الهائل بين
ّ
ّ
ّ
ّ
وكل إصدارات الفكر .وحين ّ
ّ
تتفلت
هوة مخيفة ابتلعت العلوم والفنون
مختلف ُمتعها من جهة ثانية صار ّ
َ
طرفي النقيض في ّ
كل جانب من جوانب حياتنا ﻻ يبقى مجال
الغرائز الدنيا من روابطها وتميل نحو
للنقد أو التحليل أو المنطق السليم.
صحته :عون أو
دائما على خيار من اثنين وﻻ مجال لثالث له حججه وبراهينه واحتمال
ّ
نحن مجبرون ً
الشيعية ،أميركا أو إيران ،عمﻼء أو مقاومون ،ورثة عاصي أو
اﻷصولية
السنية أو
اﻷصولية
جعجع،
ّ
ّ
ّ
ّ
المتحول،
ورثة منصور الرحباني ،العري أو الحجاب ،الوحي أو العقل ،التراث أو الحداثة ،الثابت أو
ّ
ضدناّ .
ّ
تستحق ّ
ّ
معنا أو ّ
نقدية واعية بعيدًا عن
منا
كلها بأسبابها ونتائجها أمور
التوقف عندها في قراءة ّ
ّ
معرضون لﻼنحدار إلى درك غرائزنا حين نسكت
اﻷحكام المسبقة والنتائج غير القابلة للنقاش .وكلنا ّ
ّ
ممن عاصر الحرب اكتشف فيه ذلك الميل إلى
المحرم
العقل ونناقش إنتاجاته بمنطق
ّ
والمحلل .وأكثرنا ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
جرته لغة اﻵخرين إلى ذلك ،ولم يكن يعرف أنها فيه وأنه يملكها .ولكن التحدي كان في
لغة العنف حين ّ
ّ
ّ
ولكن الحياة
ثنائيات،
إيجابية فاعلة
ضبط هذه اللغة لتحويلها بطريقة ما طاقة
وخﻼقة .الحياة قائمة على ّ
ّ
الثنائيات بحسب مقتضى اﻷحوال .وما هو مﻼئم
يتكون من برمجة هذه
ّ
نفسها هي العنصر الثالث الذي ّ
مدمرا لسواه ،وما ينفع اﻹنسان
يكون
قد
المكان
لهذا
يصلح
وما
ًا،
د
غ
لواقع الحال اليوم قد ﻻ يكون كذلك
ّ ً
في هذه الظروف بالذات قد يؤذيه في ظروف مغايرة.
كم تبدو اللغة عاجزة حين تفشل في إيجاد توصيف لحالة كالتي نحن فيهاّ ،
حتى كلمة العهر تبدو في
غير ّ
محلهاّ ،
ﻷن بعضنا يسيء إلى العهر نفسه حين ّ
خاشعا في معبد ،أو
يدعي عكسه وهو يمارسه ولو
ً
موجها فوق منبر ،أو ّ
كأننا في استخدامنا الكلمة نهين من يعترف بكونه )ها( كذلك ويمارسه ً
علنا
ِّ ً
يصدق ّأنه أفضل من ّ
ّ
سكان
قائمة من وصل إلى مرحلة مقيتة من الخبث جعلته
فنضمه إلى
وصراحة،
ِ
ّ
قوادين وعاهرات 
شارع
ّ
المتنبيّ :
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