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 ن المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين  مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة مالكاتب

  .في أوروبا، أمريكا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية
 

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

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

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

  .  يشترى ويباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجهزة والسفارات والغرف السوداء
  

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

  .انعتاق، وكل تالحم فكر إنساني هو زمن آت
  

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

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

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

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

 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين والعرب، أو ك أعمال الكاتبيشجع ويتبنى فريق ال
، عدة لغات التي تصدر بكاتبالالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة 

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

 عتبرهما ركيزة أساسية لبناء ي بحرية الفكر والتعبير، وفريق مجلة الكاتبمن يؤ
 .المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل والمساواة والقانون

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

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

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

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

 .بانتاجهم الفكري
 فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعييعمل . 
 بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي 
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 صوصيات في المجتمع فينوه إلى أن الفرد منا ليس من ُقد يبادر بعضنا من باب اإلفراط في احترام الخ
ٍحقه إصدار األحكام بحق نماذج بشرية غدت في منظور حشد من الناس من الشخصيات العامة، ولكن بما أن 
ّواحدنا من أبناء ذلك المجتمع نفسه أليس من حقه أن يعبر عما يراه من عيوب يحاول اآلخرون التغاضي 

ورية قبل الثورة وطوال عشر سنوات من عمرها، وحيث يعرف القاصي والداني ًعنها؟ خصوصا في حالة س
ًأن نظام البعث الحاكم ولعقود طوال وبدال من أن يحاسب الفاسدين ويالحق المجرمين كان يحميهم بل  ٍ
ويرقيهم في سلك الدولة، وحتى أنه لكي يتهرب من استحقاقات اإلصالح بقي على الدوام يتهم إسرائيل بأنها 

  .ِوراء انتشار العفن داخل الدولة
 

هي اآلن بعد عشر سنوات من لثائرة على النظام الجائر نفسه ًولكن األمر المحزن حقا هو أن بعض الجهات ا
الثورة تقتفي أثره وتحمي المجرمين والفاسدين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ومنها على سبيل 

، )العمشات" (فرقة السلطان سليمان شاه"ثية التي كانت تحقق بانتهاكات الذكر وليس الحصر أن اللجنة الثال
ّ تضمن عدة أحكام بحق الفصيل وشخصيات 22/2/2022ًقد أصدرت بيانا في ) أبو عمشة(بقيادة دمحم الجاسم 

أبو (، ومالك الجاسم )سيف(وشقيقيه وليد الجاسم " أبو عمشة"قيادية فيه، ومن أبرز تلك األحكام نفي 
ً، خارج منطقة عفرين  لمدة عامين، وذلك بناء على عشرات الشهادات عن فسادهم وإجرامهم )اجسر

واعتداءاتهم المتكررة على المدنيين وكذلك األمر على عناصرهم، هذا عدا عن التطاول على أعراض نساء 
نهب والسطو بطل السلب وال" أبو عمشة"عناصرهم ممن لم يتجرؤوا على تقديم الشكاوى ضد أمير الحرب 

  .المسلح
 

جاءت إحدى ولكن مع كل ذلك الملف العفن لذلك الثالثي الفاسد، وكما فعلت أجهزة نظام األسد بالضبط، 
الجهات المدعومة وقامت بحماية ذلك المغوار الفاسد وأعادته إلى نفس موقعه السابق ليتابع كما كان فساده 

ه إلى موقعه شرعنت كل ما يقوم به أحد أكبر رموز الفساد وإجرامه؛ وهو ما يعني بأن الجهة التي أعادت
  .والتنكيل بالناس؛ وهذه العملية من كل بد هي بمثابة مكافأة له على كل ما اقترفه طوال السنوات السابقة

 
فإذا كان في األعوام السابقة قد فرض ذلك المتزعم الضرائب على البشر والشجر ومارس كل ما يقوم به 

سد، ومع ذلك تمت تبرئته من كل التهم السابقة، فال شك بأنه سيكون أسوأ مما كان عليه، بكون جالوزة األ
الذي أعاده أقوى ممن خلعه وقام بنفيه بضعة أيام خارج المنطقة، ما يعني بأن المنفلت من العقاب على ما 
ارتكب قد يزيد من جوره وغطرسته ويتضخم بيدره الفاسد أكثر من ذي قبل، وهو يذكرنا بما يقوله الكاتب 

وى إطعام ديناصور ال يعرف ًمكافأة الفساد لم تكن يومـا س"والصحفي المصري ياسر طلعت حافظ ثابت 
  "!معنى الشبع

 
ّوبعد هذا التطابق السلوكي بين جهة تدعي بأنها ثارت على النظام الفاسد ومن ثم تقوم كما كان يعمل النظام 
بحماية أعظم الفاسدين أظن بأنه يحق لبعضنا القول بأن الشعب الذي يراوح في مكانه بعد أحد عشر سنة من 

ام العالم بالتآمر على ثورته، إنما عليه أن يحاسب وعيه الذاتي، وأن يقر بأن العلة في الثورة، ال يحق له اته
بنيته الداخلية وليست مستقدمة من الخارج، هذا إذا ما علمنا بأن إنطالق أول مظاهرة ضد الفساد والفاسدين 

نها مظاهرة عارمة  أي في أول عام من الثورة السورية، وحيث انطلقت حي2011كانت في حي الحريقة عام 
حرامية "خرج فيها أبناء العاصمة دمشق بوجه من سرق البالد والعباد مرددين بملء الحناجر آنذاك عبارة 

 سنة وبعد عشرات اآلالف من القتلى والشهداء والمعتقلين وماليين المهجرين، يقوم 11، بينما بعد "حرامية
جور واللصوصية إلى حماية الفاسدين وإطالق يد المجرمين َّالمدعي بأنه ثار بوجه النظام ليحارب الفساد وال

  !!  واللصوص
 

ويبقى المشترك بين الماضي والحاضر، هو الذي لم يكن ينتظره الشعب السوري قط، وحيث أنه كما اعتمد 
نظام البعث العربي االشتراكي طوال حكمه على الفاسدين والخارجين عن القانون واالستغالليين 

والمتزلفين لتمرير كل ما ال يقبل به من يمتلك شيء من قيم الوفاء واإلخالص والضمير تجاه واالنتهازيين 
بلده، فالمناخ في المناطق الخارجة عن سيطرة األسد على نفس الوتيرة التي كانت لدى النظام، وذلك من 

ه الفئات الرخيصة خالل اعتماد المتحكمين بالوضع هناك على األوباش والذيول واألدنياء، باعتبار أن هذ
ِمستعدة لتنفيذ كل األجندات المتعارضة مع قيم وحقوق الشعب السوري وقضيته، وذلك لقاء االستفادة 

   ف األبرياء ومصالح الناس أجمعينالشخصية والفوز بالمغانم الفردية على حساب دماء آال
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 - 1912 لبنان عام – الكورة –ُ ولد في فيع.  

ّ خريج مدرسة الفرير، ومجاز من جامعة القديس يوسف في اللغة العربية وآدابها- ّ ّ.  
ّ أستاذ األدب العربي في الكلية الثانوية في الجامعة األميركية في بيروت - ّ ّ ّ)1917 – 

1951.(  
  ".أهل القلم"ّ تأسيس جمعية  له الفضل في-
ًّ ساهم في الصحافة اللبنانية أديبا وشاعرا وناقدًا أدبيا وسياسيا واجتماعيا- ً.  
ّاإلله األسطوري، وكان يوقع به مقاالته األدبية االجتماعية النقدية " ّتموز"ُ عرف باسم - ّ ّ ّ ّ

ًيقا جديدًا في أدب في جريدة النهار، والتي افتتح بها طر" صباح الخير"في زاوية 
  .الصحافة

ّ تولى رئاسة تحرير مجلة - " النهضة"ّوله مقاالت وكتابات عدة في ". صوت المرأة"ّ
وغيرها " ّكل شيء"و" الرائد الطرابلسية"و" الجمهور"و" المعرض"و" المكشوف"و

  .ّمن الصحف والمجالت
  .1951ّ منحته الحكومة اللبنانية وسام المعارف من الدرجة األولى عام -
  . وهو في التاسعة والثالثين من عمره1951ّ كانون األول عام 14 توفي في -
ّ تموزيات –درب القمر :  أهم آثاره-  كلمات –ّ يا أمتي إلى أين – القناديل الحمراء –ّ

  ّ يوميات ورسائل  – في رحاب النقد –) شعر(ّ أغاني تموز –الذعة 
  
  

  
 

ّصرح العالم الذري ألن مان" ّنفجار قنبلة هيدروجينية سيؤدي إلى تفتت العالم في ّأن ا: ّ ّ ّ
  ..."دقيقة واحدة

 
ّيطيب لي أن أرى هذا العالم يتفكك ويتفتت، فيصير إلى ال شيء... إلى ال شيء ... ّ

ّإلى عدم يضج في عدم...ًمطلقا ّوإنني أرى أن اليوم الذي تعود فيه إلى األرض تلك ... ٍ ّ
إذ،    ...ّ، عند البدء، إنما هو يوم رائع كامل الروعةالظلمة األولى التي كانت تغمرها

ًإن أي شيء أروع من هذا الفراغ الهائل المظلم يدور على نفسه، فيطحن فراغه مظلما  ّ ّ
ّوالرياح العاتية المجنونة تلف الظلمات وتدور في الفراغ الذي  ...ظلمة تختبط في ظلمة

  !فراغ... فراغ... ال عمق فيه وال علو

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ًويسأم هللا هذا الفراغ الموحش، فيمد يده إلى األرض من جديد، يصنع إنسانا، على  ّ
ً، في وجه ربه متمردًا عاصياّويقف اإلنسان مرة أخرى ...صورته ومثاله ّ ّ.. .  

  
ويخرج اإلنسان الجديد من الفردوس والمغارة، يكسر 

  ...ً ويأكل بعضه بعضا...ّويطحن ويدمر
 

ًويذكر اإلنسان الجديد، وهو في نشوة الحيوانية، أن رفيقا  ّّ ّ
ّله عاش في القرن العشرين، اخترع قنبلة هيدروجينية 

ّوأنه ... ّأدت في ساعة من الزمن إلى تفكيك عرى الكائنات
ّهو بعض من تلك الذرات التي انفجرت منذ أربعين 

ّفلم ال ينفجر مرة ... ًقرنا أخرى، فتطبق الظلمة على َ
  األرض؟

 

  
  

 لبنان

، األديب فؤاد سليمان عبر مقاالت من مجموعة "ّالكاتب اليساري"نستضيف، في 
ّتموزيات" ّتتخطى زمنها لتصور زمننا، وتعبر حدود المكان لتصف ما يجري في " ّ ّ

ّونحن إذ ننشرها فلكي نشير إلى إن الوضع اللبناني يبدو، لوال بعض . ّكل مكان ّ
ّاإلضاءات اإلبداعية الفردية، هو نفسه منذ تأسيس هذه الدولة ر والفساد فالفق. ّ

ّوالعنف وغياب العدالة االجتماعية وامحاء الحس اإلنساني وسواها من  ّ ّ ّ
ًالموضوعات، ال تزال هي نفسها اليوم، كأن اللبناني لم يتعلم شيئا من تجارب  ّ ّ ّ

ّما يدفعنا للتساؤل عما يجعل بالدنا عصية . الماضي أو مآسي الحروب والشرور ّ
ّلفكر والوعي والعلم، مصرة على اإلقامة في ّعلى االتعاظ من أخطائها، رافضة ا

فال ترى جوهر الدين، وال تطرب : ّقبور الطائفية، بليدة األحاسيس والمشاعر
ّلتغاريد الحرية، وال تلفحها نسائم المحبة، وال تتنشق عطر القمم أو تتذوق طعم  ّ ّ ّ

 .السعادة
لنحتفي بك في ُإله الخصب، متى تخرج بالدنا من صحراء الفكر واألرض " ّتموز"

  قيامة مجيدة؟
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  اليساري            

 

ّويدمر اإلنسان الجديد نفسه مرة أخرى حكاية ... وتعود الظلمة إلى األرض من جديد... ّ
 ...اإلنسان الكافر لن تنتهي

  
  
 

  
ّوأراه في كل    ...أنا رأيته، في الشارع، في أفخم شوارع مدينة العلم والنور، بيروت

ّيمد رجله  ...ًدائما على الرصيف...  على الرصيفويراه ألوف من الناس، أمثالي،... يوم
ّرجل مورمة،  .يجفل منها القلب، وتستحي العين... فيها جورة عميقة... ّالمدودة للناس

  ...والدود... والدم... يفور منها القيح... ثقيلة، مهترة، قطعة من لحم يابسة
 

ّيمدها وال يتكلم ّوكم تمنيت، ... قول قوله الرهيبّوكأنه يترك للدود المنساب فيها أن ي... ّ
ويطعم هذا الدود، الذين  ّلو أن هذا الرجل، يضرب برجله الممدودة هذه، وجوه الناس

  .أطعموه رجله بلحمها ودمها
 

ًوكم خيل لي أن أهزه هزا عنيفا وأقول له ّ: 
ّقم يا رجل، أيتها اللعنة المطروحة على الرصيف، قم جدف على هؤالء الناس ّيمرون  .ّ

ّولكن اإلنسان المدود على الرصيف ... ًقل شيئا ينكأ جراحهم... بك، ويغمضون عيونهم ّ 
ًكان يظل صامتا...  ّ يمد رجله المورمة المهترئة للناس ... ّ ّ.  

 
ّأنا ما رثيت له، ألقاه هكذا، دائما تعج الديدان في لحمه ً.  

 ّمر قصورها، وتنتفش،ّأنا ما رثيت له، مثلما رثيت لهذه األمة، تبني استقاللها وتع
   ... وعندها في الشارع، على الرصيف، إنسان يأكله الدود على قارعة الطريق

 
ّمثلما أرثي لهذه األمة، دودت فيها الضمائر والقلوب... أنا ما رثيت له ّ!  

 
ّرثيت لهم، هؤالء، يحقرون اإلنسانية في شعبهم، كأنما الناس قاذورة في بيوتهم، وكأننا  ّ ّ ّ

ّوما يعرفون، أن بلدًا يدود فيه الناس، هو بلد دماغه مدود .. . مرابط خيولهمبهيمة في  َّ َ ّ
  .ّوضميره مدود

 
ّأيها الحكام في لبنان أكتافهم ...  امشوا على الرصيف مع الناس...  انزلوا إلى الشارع...  ّ

   ...بأكتافكم
 

ّانزلوا أيها الحكام ها في وجوه الناس، في ّلـموا عن الرصيف هذه اللعنة التي بصقتمو... ّ
ًوجه الحياة، لـموها كي ال تبقى عارا على جباهكم ّ! 

  
  

  
 

  :ّجاءتني الرسالة الجافة التالية
 

  ...ّيا تموز
  .يلعنك هللا، أغلق نافذتك عن الشارع وعن الناس فعينك شريرة"

ّلماذا تعري الناس في بالدك هكذا، تنكأ الجراح، بمثل هذه السكين، كأنك لست واحدً ّ ا من ّ
  .هؤالء الناس

 
ّوبعد، فأنت مقرف يا تموز، ويحك، قرفتني الناس، ونفسي، بمثل مقالك ...  إنسان "ّ

أما تفتح نافذتك على شيء جميل، فمن يوم . ويحك... ّ، وقززت نفسي من الحياة"ّمدود
ّوتجرأت على كل شيء في حياتنا، ...  في نفوسنا وفي الناسّفتحتها ال نرى إال البشاعة ّ

ّفلم تبق لنا شيئا نحبه ونؤمن به ً ِ ...  
  

أفرغت قلوبنا من اإليمان، فأعيادنا جعلتها موائد طعام، وأفرغت آذاننا من آيات البطولة، 
ّفسودت نهرنا، ومسخت تمثال شهدائنا، وجعلت بالدنا بلدًا لألميين، ا ّجعلتنا كلن... ّ

ّأصناما، وما استحييت وشوهت وجه الحق وما تنتهي بعد ّ ... أغلق نافذتك، أغلقها... ً
 ..."ّوأنا في كل يوم أقرأك وألعنك... ويحك لو كان لي أن ألقاك، لدققت رأسك بالحجارة

***  
 

ّأنت جاري على كل ... عرفتك وحزرت من أنت... ّيحرسك هللا أيها الجار، يحرسك هللا
ّإال أنه جار لـ" ّتموز" لم تحزر من َحال، وإن كنت ّوستنزل حكاية تموز، في "... آب"ّ

ّحكايات النافذة، في يوم من األيام فتعرف من أنا، ومن هو تموز ًوستحبني كثيرا كثيرا ... ّ ً ّ
  ... ولن تلعنني...  يومذاك

ّيحرسك هللا، تلعنني ألني نكأت جراحك . ّأنت جاري، وعيني على وجهك في كل صباح
  . جراح الناس، وفقأت دماملهم في وجهك فظهرت لك عظامهم عارية من اللحمفي
 

  .ّيحرسك هللا، نافذتي لن أغلقها، وعيني لن ألـمها عن عورات الناس
 

 :ّوفي يدي مقص
ًمقص ما تعرف أقسى منه في المقصات، يمشي في لحوم الناس فما يترك هريانا،  ّ ّ

  ...ن فيه موضعوسنسل من ضلوعهم آخر شريان، للضعف والجب
 

ًيعمل صعودًا ونزوال في عظام الناس ليعيدها فيما بعد صحيحة سالمة : وفي يدي منشار
  .ّقوية

 
 :ّوفي يدي مهدة

ّسأدق لها كثيرا من الرؤوس، حتى ال يبقى رأس بليد فارغ، يعيش على حساب هللا  ً ّ
 ...والناس

  ...ّمن بالمحبةّأنت ال تعرف مدى عمقها، ألنك ال تؤ: ّوفي قلبي محبة كذلك
 

ًلن أغلق نافذتي، حتى يصبح الناس في بالدي ناسا ّ... 
 ...!وهللا معي

 
  
  
  

ّلجنة حقوق اإلنسان، جادة في إحقاق الحق األخير لإلنسان ّ!  
 

ّحق التعليم لكل فرد من أفراد المجتمع، فالتعليم االبتدائي إجباري ومجاني، والتعليم  ّّ ّ ّ ّ
  ...ّ تؤهله كفاءتهّالعالي مفتوحة أبوابه لكل من

 
ًوالدولة تحترم حرية األهلين وتؤمن تربية دينية وفقا لعقائدهم ّ ّّ...  

 
ّما من شك في أن أكبر مشروع صدر عن هيئة األمم المتحدة، هو لجنة حقوق اإلنسان،  ّ ّ

  ...ّالتي جاءت تنتزع لإلنسان حقه من اإلنسان
 

  ّمن يغتصب حق اإلنسان في األرض غير اإلنسان نفسه؟ 
 

ّاإلنسان القوي يغتصب حق اإلنسان الضعيف ّ! 
ّاإلنسان المتمدن يغتصب حق اإلنسان الذي يريد أن يتمدن ّّ!  

 
ًوعبثا تحاول لجنة حقوق اإلنسان هذه أن تعيد إلى اإلنسان حقا يسلبه هو نفسه من 

  ...نفسه
 

 من يقيم المجازر في األرض غير اإلنسان؟
ًمن يسير الشباب قطعانا إلى مسا  لخ الحرب غير اإلنسان؟ّ

ّمن يخترع الخراب اإلنساني ليدمر اإلنسان، وما بناه اإلنسان، غير هذا اإلنسان الذئب،  ّ
  ّالذي يريد أن ينتزع حق اإلنسان من اإلنسان؟

 
ُعبثا يعود إلى اإلنسان شيء من كرامته، إذا لم تقلم أظافر الوحش في اإلنسان، وتخلع  ُّ ً

  ّأنيابه المدماة؟
 

 ...ً في اإلنسان ينمو ويترعرع يوما بعد بوموالوحش
 ...ّهو ينمو في مستنقعات الدماء وبالرغم من لعنات األمهات والزوجات والحبيبات

ّإنه الوحش الذي يعيش في القلب البشري ّ!  
 

ّإذا قدرتم أن تنتزعوا من القلب البشري، ما فيه من عفن، ما فيه من دود، وما فيه من 
ّأمكنكم آنذاك أن تعيدوا لإلنسان حقه في ... نية، وما فيه من كفرحقد، وما فيه من أنا

  ...ّاإلنسانية المحترمة
 

ّما يهم أن تعلموا اإلنسان وأن تؤمنوا حرية اإلنسان، طالما أنكم بجرة قلم تعيدونه عبدًا  ّ ّ ّ ّ ّ
  ...ًذليال ليحفر قبره في خندق، أو في جوف حوت، أو في بطن أفعى

 
 ّإلنسان، حشيش وأفيون يخدرون به اإلنسان ليقودوه إلى الذبحّحق اإلنسان، حقوق ا
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 ربما وجدتا في العائلة الواحدة أو الشخص . خطان متوازيان ال يلتقيان. ثقافتان إثنتان
. واحدة تقليدية دينية يعبر عنها رجل الدين. الواحد، ليس فقط في حارات المدن والقرى

واحدة لما لم يعد . انفصام ذاتي فردي ومجتمعي. األخرى احتمال حداثة أو سعي وراءها
األول خريج جامعة أو . ًالمثقف الحداثي صار احتماال. وهم حدوثهايلزم واألخرى نت

شيوع المزاج الديني جعل األولى تطغى . الثاني خريج جامعة للعلوم الحديثة. حوزة دينية
  . على الثانية حتى داخل الشخص الواحد

  
. االنفصام الثقافي كاد أن يميل لجانب الحداثة في النصف األول من القرن العشرين

تراجع البحث في . نهزمت الحداثة أمام التقليد منذ الربع األخير في القرن العشرينا
صار مداره حول الدين وقضايا الخالص . ّقضايا التطور االجتماعي والنمو االقتصادي

  . الحداثة احتمال مكبوت. التقليد وجود حقيقي. في اآلخرة
  

عالم؛ والهزيمة في األساس داخل انهزمنا أمام ال. خسرنا في معركة الحداثة والتحديث
ّ العربية عبرت عن سعي وراء تحول 2011ثورة عام . أمام ذاتنا، وفي فلسطين. أنفسنا

ّتحول . ”الشعب يريد إسقاط النظام“الذات العربي الفردية والمجتمعية الى الحداثة بشعار 
ًانا واحتالل ّحروب أهلية تستخدم العنف المسلح أحي. األمر الى حروب أهلية ال تنتهي

  .صار كل المجتمع. ًكاد الدين أن يكون جزءا من المجتمع. الدين كل مجاالت المجتمع
  

؛ الشعار الذي قال به حسن البنا ”اإلسالم هو الحل“ً صار مضمرا لدى الجميع شعار 
أساتذة الجامعات غير . علماء الدين يظهرونه. صار هو المزاج العام. واإلمام الخميني

اآلخرة . هزيمة على األرض؛ خالص في السماء. مرونه حتى دون أن يعلنوهالدينية يض
لكن . انفصام دائم. الدين والدنيا منفصالن منذ القدم في الوعي الجماعي. أولى من الدنيا

ركود . بؤس مصدره فقر ثقافتنا الراهنة. األول يطغى على الثانية في حاضرنا البائس
. حيوية الوعي ال يحركها إال السؤال والشك. وعيّمترسخ واحتمال ثورات أخرى في ال

  . الركود يثبته الجواب
  

البحث المجدي . تراث لم يعد يلزم إال للبحث التاريخي. األجوبة جاهزة في كتب التراث
خسر . ًوالعلمي يقتضي الوقوف خارج التراث؛ أن تقف الذات خارج نفسها ولو مؤقتا

ّاالنقسام بين اعتدال وتطرف تكفيري بل بين ديني ليس . الرهان مثقفو الحداثة والتحديث
، بين ثقافة دين يحتل كل المجتمع )أي منقطعة الجذور(يزعم أنه تقليدي وحداثة منبتة 

الثقافة الدينية يمثلها علماء الدين . ًويسيطر على وعيه، وثقافة حداثوية عادت احتماال
م ممن هم في الجهاز التعليمي والحداثة الثقافية يمثلها األساتذة الجامعيون وغيره

وهم كلهم ينتمون الى طبقة واحدة من أصحاب العمامة ويتقاسمون إنتاج وعي . والثقافي
 .المجتمع

 
ّالمثقف الحداثي عاد احتماال بعد أن كان التطور في غير اتجاه ُأغلق المجتمع في الربع . ً

قفون المدنيون تحت الثالث من القرن العشرين وسادت ثقافة رجال الدين ودخل المث
صارت داعش وأخواتها من السابقات وربما الالحقات ممكنة، بل الوحيدة . لوائهم

الثقافة السائدة هي ما تمثله داعش، ومن قبلها جبهة النصرة، ومن قبلها القاعدة، . الممكنة
ومن قبلها القطبية التي أفرخت الخمينية في إيران، ثم االنقالب على األتاتوركية في 

وكانت نتيجة . تأسيسية في كل ذلك) معالم الطريق: سيد قطب(كانت القطبية . كياتر
  . العسكري في داخلهم” والتنظيم“حتمية لما بدأه األخوان المسلمون 

  
واكب االستبداد السياسي واألمني استبداد ديني؛ استبداد ثقافة دينية جديدة لما كان 

اإلسالم “ما عبر عنه هو شعار . ًني صار حتمياًاالستبداد السياسي واقعا فاالستبداد الدي
مع تسلم السلطة الخمينية في إيران صار . الذي طلع من مصر وتبنته الخمينية” هو الحل
ممكنا في اعتقاد الثقافة اإلسالمية في كل المجتمعات ” اإلسالم هو الحل“شعار 

ليست المسألة . معاتداعش تمثل هذه المجت. دحرت هذه الثقافة وعي الحداثية. اإلسالمية
ّإرهابا تقوم به جماعات متطرفة وحسب، بل ثقافة ال تمييز فيها بين االعتدال والتطرف ّ ً.  

  
معنا يكون الحل في . ال خيار للفرد، فهو إما يكون معنا أو ضدنا. ”نحن وهم“ هي ثقافة 

رة على الواقع، وسيط” األنا“بانتصار . متناول الجميع دون تفكير بل بتكليف شرعي
الماضي على الحاضر والمستقبل، واالنضواء تحت راية الشريعة؛ وهذه مؤداها األمة ال 

القضية . الناس وجود عابر ومؤقت. األمة وجود ثابت. الدولة مؤقتة، كيان عابر. الدولة
. الحياة ال قيمة لها إال بمقدار ما تخدم القضية. ّهي ما يجب أن تكرس لها حياة الناس

. ّفاء للقضية، التي ال تعبر عن حياة الناس ووجودهم، بل عما تطلبه السماءالمعيار هو الو
التوجه للناس كي . القضية في السماء؛ هي من أجل اآلخرة ال من أجل من على األرض

الكون خلق من ال شيء . وهي وكالة حصرية ألصحاب العمامة. يفهموا ما تتطلبه السماء
ّالف سنة؛ ليس التطور عبر مئات آالف السنين؛ ال في لحظة معينة تبعد عنا حوالي ستة آ

ازدواج نظرية خلق اإلنسان تعبير عن . ّتطور من شيء الى شيء، ومن جماد الى حياة
 .ازدواجية الثقافة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

المشكلة ليست فقط في الدين السائد أن يحتل كل قطاعات 
. ًيعد يقتصر على كونه قطاعا من أو في المجتمعالمجتمع، ولم 

ليست المشكلة في ثنائية الدين الصحيح ضد ما يعتبر ليس 
ّإسالما صحيحا، وال في اإلسالم المتطرف ضد اإلسالم  ً ً

ًهي أيضا في . المعتدل، وال في علمانية فصل الدين عن الدولة
  . وجودةد مــة المجتمع للسياسة ألن السياسة لم تعـــعدم ممارس

  
من أي ” ما   وما لقيصر لقيصر“سيطرة الدين على كامل المجتمع أفرغ مقولة 

ينوب عنه وكالؤه أصحاب العمامة الذين يتبعهم غير . كل شيء صار . محتوى
أصحاب العمامة؛ حتى المثقفين المدعين الحداثة، حتى كادرات التدريس الجامعي وما هم 

وليست المشكلة في معارضة الكفر واإليمان بل خضوع . تعليمأدنى في سلم التربية وال

 
  

 لبنان
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َإذا سئلت ما الفرق . ًحتى اإليمان صار مرتهنا للعقيدة والطقوس. كل شيء للعقيدة الدينية ُ
، وهذه صلة مباشرة  بين العقيدة واإليمان، يمكنك القول أن اإليمان هو صلة الفرد با

دة هي الطقوس التي يقتضيها اإليمان لتكون العقي. تنبع من الفرد، من ضميره وقلبه
هو الفرق بين . سيطرة العقيدة والطقوس على اإليمان. ًممارستها برهانا على اإليمان

ال . األون في القلب والعقل؛ الكيف في حركات الجسد والحالل والحرام. األون والكيف
  . ّتقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا كما جاء في الكتاب العزيز

  
تستولي على كل . هي في كل شيء. عقيدة يعتقد أصحابها أنها تصلح لكل شيءهي 
هي جسم بال روح؛ وما يستتبع ذلك . تستحوذ على عقل المجتمع ووعي األفراد. شيء

استعالء على . من إنكار للحداثة وعلومها، وللفرد وضميره، ولألخالق وحميميتها
نفوس خلت من . ت نفوس متحجرةوصنعوه في تابو. ًالوجود البشري، ومنافسة 
ّهي تزعم أنها تمثل الحق . تعتقد بأن الحق مصدر الحقيقة. اإليمان ألنها خلت من الشك

  .حقيقة الواقع تصدر عن نفوسهم ال عن واقع اإلنسان والطبيعة. وتقبض على الحقيقة
  

خر، ليصير على اآل” أنا“إذا كانت النيوليبرالية تعتمد الحقيقة االفتراضية، وسيطرة ما 
ًاآلخر وهما واألنا أمرا بالسيطرة، وهما بالسيطرة على الواقع االفتراضي، وسيطرة  ً
المال على االقتصاد، واالكتناز على المال، والثروة على أصحابها، والمضاربات على 
التبادل، والربح على الكسب، واقتطاع العمل على العمل، وعبودية الذين يعملون 

ّيعملون، وتفوق األمر على الحوار، وأولوية التكليف الشرعي من باخضاعهم للذين ال 
خارج الذات على السلوك بمقتضى الضمير والقلب، وغياب األمل بالمستقبل، وسيطرة 
الماضي الموهوم على الحاضر الواقع، وافتراض النصر مكان واقع الهزيمة، وقداسة 

الفتراضية، وإحالل أوهام العقيدة الصمود دون السعي، وإنكار المستقبل لصالح الحقيقة ا
مكان واقعية اإليمان، وإلغاء السياسة لصالح التكليف، فإن احتالل الدين لكل المجتمع هو 

  . نوع من النيوليبرالية
  

نيوليبرالية دون ليبرالية، ما بعد الحداثة دون حداثة، أوهام دون وقائع، جوهر دون 
ير، ذات دون موضوع، عالم دون أعراض، باطنية دون ظواهر، وتأويل دون تفس

تكفير للمجتمع . طبيعة، تفوق دون قوة، استعالء دون تواضع، تهديد دائم للحياة البشرية
  ). الشعب(يعلو على المأمور ) السلطة(األمر وحده . بتهمة الحنوث ورفض الخضوع

  
 ثقافة دون ُاستبداد نخبة تدعي أنها وحدها العارفة على مجتمع ينكر عليه قابلية المعرفة؛

معرفة بال موضوع للمعرفة، داخل بال خارج، علم دون علوم حديثة، تكنولوجيا . مثقفين
ُالتكنولوجيا تستورد، العلم الحديث ينكر. دون العلم النظري فقه الدين . العقيدة مكان العلم. ُ

  . مكان العلم ومالحظة الطبيعية والعالقات بين البشر
  

الحاضر . ّالواقع مكرس لليوم اآلخر. الم تستحوذ الضميرنهاية الع. اليوم اآلخر قريب
. تكفينا الطقوس. االقتصاد باألمر. ُيلغى الحاضر كما ألغيت السياسة. ّمكرس لليوم اآلخر

ٌالحرام منع للفعل . سلب للحالل. الحرام نقيض الحالل. ال فعل في عالم المباح والحالل. ْ
حشر الحقيقة بين المقدس والحرام يؤدي . وهال لزوم للحالل والمباح والمستحب والمكر

األمر بالمعروف يخضع إلرادة . ًفي النهاية الى إلغاء القداسة ألن نقيضها لم يعد موجودا
. ٌكل الدنيا ذات دون موضوع. أصحاب األمر واعتقادهم ورؤية أنفسهم دون اآلخرين

. ًاآلخر ليس صنوا. كل ما هو خارج الذات العارفة موضوع لها. تحتل الذات كل المجال
 .اآلخر صنو خاضع ومستبد. ال تبادل إذا ال سياسة

 
انهزم مثقفو الدنيا . غلب فيها األخروي على الدنيوي. ثقافتان متوازيتان في كل شخص

في . انتصرت اآلخرة على الدنيا، والسماء على األرض. تغلبت األخروية. والدنيوية
ّحيز السماء فاق حيز األ: الوعي السائد الثقافة الدينية الراهنة التي تجد غطاء لها . رضّ

احتلت كل الفضاء االجتماعي؛ أخضعت ثقافة . ّفيما يتعلق بالخالص، تمكنت من المجتمع
ًصار المثقف الدنيوي مهمشا ال يثق بعدة . األرض اإلنسانوية والحرية والديمقراطية

ّعمليا، وبأشكال متعددة، هو تبني ايدي. الشغل التي لديه . ولوجيا ثقافة السماء وطقوسهاً
صارت الثقافة الحداثية ضعيفة هشة ال تستطيع الدفاع عن نفسها، بعد أن كان زخمها 

  .ًقويا حتى الربع الثالث من القرن العشرين
 

ّيتطور بتطور التاريخ. الدين مطواع للعصور يتوقف عن تلبية الحاجات اآلنية . ّ
 .ً ال جزءا منهوالمستقبلية عندما يصير هو كل المجتمع

 
ًعندما يحتل الدين كل المجتمع ويصير اإلنسان أداة لغاية ترسم له، يكون طبيعيا أو 

 .ًمتوقعا الثقافة التي يمثلها أهل العمامة، وتنهزم الثقافة التي يمثلها الحداثيون
 

  . ُهزمت الحداثة، فأصاب العجز مجتمعاتنا
   نعاني الهزيمة نتيجة ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  

 المتعلق 2022لعام ) 16(ًيرا صدر القانون رقم وأخ ،
بتجريم التعذيب، ومعاقبة مرتكبه بالئحة عقوبات تبدأ من ثالث 

ً عاما فقط ال غير، 15ٍبعد تأخير دام . سنوات وتنتهي باإلعدام
إثر انضمام سوريا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 

جب قرار الجمعية ضروب المعاملة أو العقوبة الال إنسانية بمو
، حيث 1987، والنافذ منذ عام 1984العامة لألمم المتحدة عام 

  ا، ــــوبموجب بنوده. 2006ة عام ــانضمت سوريا إلى االتفاقي
َيجب على أي دولة تنضم إليها تعديل تشريعاتها بما يتالءم مع االتفاقية إال أن حكومة . ّ

ًوفقا لتبريرات رئيس لجنة الشؤون " الحرب"دمشق تأخرت في إصدار القانون بسبب 
  .الدستورية والتشريعية في حكومة دمشق أحمد الكزبري

 
 وما تبع 1958ًوبرأيي كان ينبغي صدوره أصال منذ قيام الوحدة السورية المصرية عام 

والتي . ذلك من انتهاكات مرعبة لحقوق اإلنسان، ما تزال سارية بضراوتها حتى اآلن
  .ّنظام الويالت على مر السنين الماضيةذاق خاللها معارضو ال

 
ّلدى سماعي وقراءتي بنود القانون، حاولت جاهدا فصفصة مواده الصطياد الثغرات  ًُ

ٍقرأته مرات عدة، . التي تعتوره كعادتي في قراءة كل ما يصدر عن حكومة دمشق
ُوبتركيز عال، عساني ألقي القبض على مادة أو عبارة؛ ألهتك عرض القانون، إ ٍ ال أنني ٍ

ِصدمت، إذ لم أعثر على مثلبة واحدة، وكأنه صيغ في إحدى الدول االسكندنافية ُ!  
 

ًمكثت مفكرا متسائال ً ُ: 
ّما هي األسباب الموجبة لصدور هذا القانون؟ لماذا تأخر كل هذه العقود؟ وما هي الحكمة 

 نفسه إلى ُمن صدوره في هذا التوقيت؟ ترى، هل ثمة استحقاق دولي بغرض تقديم النظام
  ًالمجتمع الدولي على أنه نظام مثالي وقابل للتعامل الحضاري أسوة بأرقى البلدان؟

 
ّوسرعان ما توصلت إلى أن إصدار النظام لمثل هذه القوانين، وبغض النظر عن  ّ
ّاألسباب، ما هو إال عبارة عن عملية تكتيكية استعراضية ليس إال، فالعبرة ليست في 

ًوالنظام تاريخيا، أكبر . دة على أهميتها؛ بل في احترامها وتطبيقهاإصدار القوانين الجي
ًمنتهك للدستور والقوانين التي وضعها هو نفسه؛ فالدستور المعمول به حاليا على سبيل  ٍ

على (المثال يحتوي العديد من المواد والنصوص الممتازة، ولكن كلنا يعلم بأنها مركونة 
ال «:  تنص2012من الدستور الصادر عام ) 53(لمادة ًفمثال، ا. ُال يعمل بها) ّالرف

كما . »يجوز تعذيب أحد، أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك
ًمن سام شخصا ضروبا «: 1949من قانون العقوبات الصادر عام ) 391(تنص المادة  ً

ريمة أو معلومات، ًمن الشدة ال يجيزها القانون؛ رغبة في الحصول على إقرار عن ج
وال ضرورة للتذكير أن تطبيق ما . »عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات

ُّسبق اإلشارة إليه من مواد ال يمت إلى الواقع بصلة، فتاريخ االعتقال السياسي في هذا 
  .البلد حافل بأقسى أساليب التعذيب التي تشيب لها الغلمان

 
الواردتين على التوالي في ) 74(و ) 16(دتين القانونيتين ثم إن القانون يتعارض مع الما

 والمرسوم رقم 25/1/1969 الصادر في 14المرسوم رقم (المرسومين التشريعيين 
اللتين تمنعان محاسبة العناصر األمنية المرتكبين ) 25/5/1969 الصادر في 549

أمر مالحقة يصدر للجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامهم بها إال بموجب 
وهذا يعني أن مساءلة أو محاسبة أي عنصر ارتكب انتهاكات وجرائم .. عن المدير

ومارس التعذيب على المعتقلين في السجون، تتطلب موافقة من رئيسه، وبالتالي، فإن 
ًلذلك فقد كان حريا . رئيسه لن يوافق؛ ألنه هو من أصدر األوامر بارتكاب االنتهاكات ّ

ًكان جادا وصادقا، التنويه إلى أن كل ما يخالف هذا القانون من قوانين ّبالمشرع لو  ً ّ
ّوتشريعات سابقة له تعد ملغية ُ.  

 
ًبقي أن نقول إن القانون يعتبر ساريا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وال أثر 

بمعنى أن مئات اآلالف من المواطنين الضحايا؛ الذين تم . ًرجعيا له على اإلطالق
ّتقالهم خالل العقود الماضية، وخاصة خالل األزمة السورية، والذين تعرضوا لشتى اع ً

ّصنوف التعذيب الرهيب الذي تقشعر له األبدان، ليس في وسعهم تقديم الشكاوى على من 
   ّوعفا هللا عما مضى.. ليوم والغدفنحن أوالد ا. قام بتعذيبهم

 
 

  

 سورية
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  شباط، غير أن وزيرة التربية بهية الحريري 21يحتفل العالم أجمع بيوم الطالب في ّ ّ

ومن . ّ نيسان، اليوم الذي انطلقت فيه الحرب اللبنانية13ّأعلنت يوم الطالب اللبناني في 
ًالواضح أن الوزيرة أرادت أن تتحول هذه الذكرى يوما لطلب السالم، كدرس أساس ال  ّ ّ

ّيكون طلب العلم مفيدا من دونه، ولذلك يصح أن يكون تنذكر ما : " عنوان هذا الدرسً
ّفالنسيان في نيسان ليس هو الحل، بل تذكر بشاعة الحرب، كي ال نستعيد  ".تنعاد ّ

ّفصولها وال نغرق من جديد في دوامة عنفها، هو ما قد ينجينا من الشرير الذي ال يريد  ّ
   .لهذا البلد أن يرتاح

  
ّولكن السؤالين األساسيين المطروحين أمام الم      ّسؤولين التربويين في مناسبة هذا اليوم ّ
ّكيف سيتم االحتفال بهذا اليوم؟ وهل اتفقنا على صورة الطالب اللبناني الذي ندعوه : هما ّ

لالحتفال؟ التجارب السابقة، خالل األعياد المتوارثة، تجعلني أميل إلى التأكيد أنه لن 
وال في المشاركة في وضع ّيكون للطالب رأي في هذا اليوم، ال في كيفية االحتفال 

ّتصور لما يجب أن يكون عليه الطالب اللبناني ّفحتى اآلن ال يزال المعلمون . ّ غير (ّ
يعتبرون الطالب طالب شهادة تسمح له بإيجاد عمل، أو طالب فيزا تحمله إلى ) ّالمربين

ّأي مكان خارج لبنان، أو طالب عالمة ترفعه فوق المعدل المطلوب وتنقذه من براث ن ّ
ّوالده المقاتل السابق، أو طالب إذن ليخرج من الصف ليقضي حاجته، ولن يكون في أي  ّ

ّحال من األحوال طالب معرفة وحرية وتفهم ومحبة وإصغاء ونصيحة وتوجيه مهني ّ ّّ.   
  

َوأكثر ما أخشاه أن يتحول هذا اليوم عبئا على التالمذة، فيطالبون فيه بتقديم أعمال       ُ ً ّ
ّية من وحي المناسبة، وهذا أمر ممتاز، إال إن علمنا أنها يجب أن تمر على ّفنية وكتاب ّ ّ ّ ّ

ّرقابة الرؤساء والمديرين والمشرفين والمناظرين والمستشارين والمنسقين والمدرسين  ّ
ّوعند ذلك سيتحول هذا اليوم مناسبة جديدة تؤكد . قبل أن يسمح بنشرها أو عرضها ّ

ّلحياة، بل أبناء آبائهم وأمهاتهم وعبيد معلميهم، أليس التلميذ ّللتالمذة أنهم ليسوا أبناء ا ّ
ُعبدًا لكل من علمه حرفا وفق القول الشائع؟  في الواليات األميركية، زمن العبودية، حكم  ّ ّ ً ّ ّ
ّبأقسى العقوبات على من علم زنجيا القراءة والكتابة ألنه بذلك علمه أول درس من  ّ ّّ

ًذا الى الشك في أن نكون نحن فعال من اخترع الحرف؟أال يدعو ه. ّدروس الحرية ّ   
  

ّخالل عملي التربوي، كنت أراقب بأسى كيف تتحول األعياد حفالت تعذيب لجميع       ّ
ًالمعنيين بها، وكل فرد يحاول أن يسجل انتصارا أين منه انتصار الواليات المتحدة على  ّ ّ

ّور البطولة، وإال زعلت منه أمه واعتبرته ّفالتلميذ يستعطف المعلمة كي تعطيه د! اليابان ّ
ّكي يكون العرض الذي يقدمه تالمذتها أجمل من عروض " تقتل حالها"ّوالمعلمة . ًفاشال

ّزميالتها، والمدير يهدد المعلمات بأنه يريد أن يكون اسم مدرسته على كل لسان وفي كل  ّ ّ ّ ّ
ّصحيفة مهما كلف األمر، وإال فسيطرد الجميع في آخر ا ّكل ذلك في واد، والتربية . لسنةّ

ّوإال فكيف نفهم تصرف مدرسة علقت الدروس في أحد . ّوالفن والعلم في واد آخر ّ ّ
ّصفوفها ثالثة أسابيع كاملة قبل عيد األمهات لتتاح الفرصة للمعلمات كي يدربن التالمذة  ّ ّ

  ّعلى عرض فني للمناسبة؟
  

ّعادة اللهو وإضاعة الوقت خارج الصف ّولمن ال يعلم، فالتالمذة الذين يحبون      
ّيكرهون هذه النشاطات ألنها تمألهم رعبا وخوفا بسبب توتر القيمين على التمارين  ّ ً ً ّ

  .وجهلهم أبسط قواعد التربية
  

ّيا معالي الوزيرة، بين سندان المدرسة ومطرقة المعلم أخشى أن يقال عن طالب      

  .ّفي أمثالنا الشعبية" طالب الدبس"ّالعلم في يومه االحتفالي ما قيل عن 
  
  
  

، لم يعد العالم هو نفسه، لم يعد لبنان 1975بعد صبيحة الثالث عشر من نيسان من العام 
ّهو لبنان الذي أخبرنا عنه، ولم تعد حياة أي واحد منا كما كانت عليه، حتى الذين كانوا  ّ ّ ُ

ّأجنة في أحشاء أمهاتهم، والذين ولدوا بعد ذلك التاري خ بكثير، والذين سيولدون بعد ّ
ّأجيال، كلهم، كلنا، محكومون بما جرى في ذلك األحد وإذا كان ترابط الكائنات ودورة . ّ

ّالطبيعة يعنيان أن سقوط ورقة عن شجرة في الصين يغير كينونة العالم، فكيف إذا  ّ
ور ّانطلقت نيران الرشاشات وسقطت ضحايا وانفجر ما كان يختبئ في الضمائر والصد

ّليجرف كل شيء أمامه؟ هكذا تتغير مصائر األمم واألفراد في كل مكان وكل زمان ّ ّّ.  
  

ًلوال ما حدث في مثل هذا اليوم عندنا، لكان كثيرون أحياء ال شهداء، وأحرارا ال أسرى، 
ّوأصحاء ال معوقين، ومقيمين ال مغتربين، وعاقلين ال مجانين، ولكان كثيرون اختاروا  ّ

 غير تلك التي أجبرتهم الحرب على ارتيادها، ولكان كثيرون أقاموا مدارس وجامعات
  ثيرون ارتبطوا بغير الذينــان كــّوت هجروا إليها، ولكــّفي بيوت بنوها وأثثوها ال في بي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شاءت الحرب أن يرتموا في أحضانهم ليهربوا من الغربة 
لوال ذلك النهار لكان كثر من الناس اختاروا . وحدة والموتوال

ّالبلدان التي هاجروا إليها بدل أن يهربوا على أي مركب أو 
ّطائرة إلى أي بلد يمنحهم حق اللجوء إليه ويبيعهم األمان مقابل  ّ
مبالغ كبيرة من الضرائب، ولكان كثيرون أنهوا علومهم بدل 

ً أعماال ال عالقة لها بالسياسة، أن يلتحقوا باألحزاب، واختاروا
ًولكانت األرض مألى باألشجار ال بالمقابر، واألثير عابقا 

  .ّبأغنيات الحب والصداقة ال بأناشيد للثورة والوطن والموت
  

ّ ليس منفصال في طبيعة الحال عما قبله وجعل تركيبة لبنان ما هي 1975نيسان  13 ً  
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ّولكن التغيرات الجذرية . ّعليه، بلدًا تحكمه الجغرافيا وهو مقتنع بأنه يصنع التاريخ ّ ّ
ّواستمرار تداعيات ذلك اليوم هما ما يجعالنه محطة حاسمة في تغيير مسار الوطن 

ّمن هنا أهمية أال ننسى ذلك اليوم وما نتج عنه من هزائم . وتقرير مصير المواطنين
والدعوة إلى عدم النسيان هي محاولة لتعليم . ت آلخرينلبعض األفرقاء وانتصارا

ّاألجيال الجديدة أن الحرب قد توصل قلة من األشخاص إلى مراكز المسؤولية والقيادة  ّ ّ
  .ّولكن على جثث من ارتضوا أن يكونوا وقودًا لها، أو راحوا ضحيتها من غير ذنب

  
ّ ولعل المؤسسات التربوية والجمعيات األهلية في  ّ ّ ّ ّالمجتمع المدني مطالبة بتخصيص هذا ّ

ّاليوم لتنظيم زيارات لمعوقي الحرب، وأمهات الشهداء، وأهالي المخطوفين، وبيوت  ّ
ّالمهجرين، والقرى المزروعة ألغاما، لعل جيل الشباب يتذكر أن  ّ ّ ً ّالحرب بالنظارات "ّ

ّكما يقول المثل الشعبي، وأن من شلت أطرافه وينتظر من يتعط" ّهينة ّ ّ ف عليه ويمسح له ّ
ّأنفه لم يربح من الحرب سوى المعاناة، وأن األمهات لم يحصدن من بطوالت أوالدهن  ّّ
ّسوى كلمات التعزية المجانية، وأن أهالي المخطوفين يموتون كل يوم مئة مرة وهم  ّ ّ ّ ّ
ّيحاولون أن يتخيلوا مصائر أوالدهم فيعجزون، وأن المهجر لم يترك أرضه وبيته  ّ ّ

ً حياة وحضارة وجيرة وتاريخا وتراثا، وأن األرض المزروعة ألغاما ال ينبت فحسب بل ّ ًً
ّفيها إال األطراف االصطناعية ّ.  

  
نحن الذين استيقظنا صبيحة ذلك األحد وعلى أهدابنا بقايا من أحالم المراهقة والعشق 

ّوالنجاح، تمطينا في أسرتنا الدافئة ونحن نستمتع بكسل عطلة األسبوع، تناول نا فطورنا ّ
ّالشهي في طقس ربيعي جميل، استمعنا إلى زقزقة العصافير قبل أن تخفت أصواتها مع  ّ

، كما يصفها الياس ابو شبكة، جلسنا "تذيب روح هللا في المتعبين"رنين أجراس الكنائس 
ّنخطط لمشروع يوم األحد قبل أن نعود غدًا االثنين إلى المدارس، ولم نكن نعلم طبعا أن  ً ّ

ًمن قرر أال تعود حياتنا إلى ما كانت عليه، وأن كال منا سيجد نفسه مرغما على أن هناك  ّ ّ ّ ّ
ّيسير في دروب خطتها له القذائف العشوائية ورسمتها الرصاصات الطائشة، وسيكون له  ّ

ًلغة ذات مفردات غريبة ومصطلحات جديدة، وستفرض عليه حياة ال تشبه قطعا حياة  ُ
ًا سيكون عليه مستقبل أوالدهم، وال تشبه حتما حياة أوالده الذين أهله الذين لم يحدسوا بم

ّحين يستمعون عرضا إلى أخبار الحرب والقصف والخوف يتصرفون كأنهم أمام فيلم  ّ ً
ّسينمائي ال يموت فيه الممثلون بل يقبضون رواتبهم وينتقلون للعمل في فيلم آخر وهذه . ّ

ّن نجعلها كل يوم رسالة سالم، على األقل مع ّهي معاناتنا اليومية مع الحرب وعلينا أ
  .أنفسنا

  
  

  
  

ّ ولم ينته مسلسل العنف ولم يوضع حد 1975 نيسان 13ّلم تتوقف الحرب التي بدأت في 
ّلعمليات التعذيب والتنكيل والتشويه واإلذالل؛ والقلوب التي نمت على الحقد لم تعرف 

  .ّالسالم الداخلي بعد
  

ّما يجري في كواليس السياسة وأزقة الصراع وبؤر المؤامرات، ّما أتحدث عنه هنا ليس 
ّما أتحدث عنه هو الكثير من المقاتلين الذين كانوا مراهقين في بداية الحرب وتزوجوا  ّ

في منازلهم ومع ... ّوأنجبوا وال يزالون حتى اليوم يمارسون مختلف فنون الحرب ولكن
  .نسائهم وأوالدهم

  
ّ عدد كبير من هؤالء المقاتلين تظهر مشاهد ال تصدق من ّإن نظرة سريعة إلى بيوت

ّالممارسات الشاذة كأن الواحد منهم لم يع بعد أن هذه المرأة هي زوجته وليست أسيرة  ّ ّ
  .ّعنده وأن هؤالء األوالد هم أبناؤه وليسوا معتقلي حرب

  
ّكنا صغارا حين تزوجنا، وهو اآلن نادم على قراره و: تقول إحدى الزوجات ً يعاملني ّ

ّكأنني سرقت منه حياته وشبابه فيضربني ويشتمني ويخونني ويهدد بقتلي إذا ما خالفت  ّ
  .أوامره

  
ّال يزال زوجي يحتفظ ببزته العسكرية ويرتديها حين يرغب في : وتقول زوجة ثانية      ّ

ّممارسة الجنس طالبا مني أن أفعل ما تفعله النساء في األفالم اإلباحية، وإذا رفضت ّ ً 
  .ّضربني بالحزام السميك وركلني بالحذاء الضخم ثم اغتصبني

  
ّيجبر زوجي أوالدنا على مشاهدة عملية اإلذالل وإذا بكى أحدهم أو : وتقول زوجة ثالثة

ّتدخل مدافعا عني ضربه وهدد بحرقه بأعقاب السجائر ّ ًّ.  
  

لناهي وجاء يشعر زوجي باإلحباط فهو في الحرب كان اآلمر ا: وتقول زوجة رابعة     
ّلقد عاد رجال عاديا، ال يعيره أحد أي اهتمام . ّالسلم ليخذله وال يحقق له ما كان ينتظره ً

  .ّفيصب غضبه علينا

زوجي ترك المدرسة والتحق بالحزب، وصرف ما ربحه في : وتقول زوجة خامسة
ّالحرب على المخدرات والنساء والسالح، ويعمل اآلن في شركة أمن خاصة وال يكف ينا ّ

  .وإذا لم أعمل وأجلب له المال ضربني وضرب األوالد. راتبه ثمن الكحول
  

حروبنا الصغيرة ال تنتهي، وآثار العنف والضرب واإلهانة " أبطال"حكايات النساء عن 
ّتظهر واضحة في عيون أوالدهم الذين بدأوا يضربون زمالءهم وإخوتهم لرد االعتبار 

ًألنفسهم أوال ولتقليد آبائهم ث ّانيا، وثمة بينهم من يضرب أمه أو جدتهّ ّ ّ ّوفي حين تغلف هذه . ً

 نيسان ويتواصل مسلسل 13الحكايات بالصمت والكتمان والتعتيم، يزداد عدد ضحايا 
ّخليها : "ّالعنف في بلد ال يجرؤ أحد فيه على فضح األسرار العائلية وشعار أهله يقول

  ."بالقلب تجرح وال تطلع وتفضح
  

ّ إن كان ثمة إحصاءات حول هذا الموضوع، أو دراسات حول هذه الفئة ال أعرف     
الذين كبروا فجأة حين أطلقوا الرصاصة األولى )  سنة55 و45بين (ّالعمرية من الرجال 
ّولكن مجرد التواجد في محيط توجد فيه هذه الشريحة من الرجال . ّعلى الضحية األولى

ّا والمقتنعين بأنهم لم يوفقوا كما يجب في حربهم ّغير المتعلمين وذوي الدخل المحدود جد ّ
ّاألولى يكفي كي نخاف على أنفسنا حين نسمعهم يقولون وبريق تقشعر له األبدان يسطع 

ّلو تعود الحرب أليام فقط لنعوض ما حرمنا منه: من عيونهم ّ.  
  

  ولكن ما الذي حرم منه هؤالء؟
ي األسيد واالغتصاب ورمي الجثث في اإلدمان على القتل والعنف والتذويب ف: الجواب

ّمكب النفايات أو تحت الجسور أو في مقابر جماعية والشعور بالتفوق والمتعة في فرض  ّ ّ
  .ّقوانين خاصة

  
وأوالدهم المراهقون الضحايا؟ هم مع األسف أسرى حرب يتماهون مع معتقليهم 

ضب العنيف الذي يجعلهم ّويقلدونهم على الرغم من الكره الشديد الذي يحملونه لهم، والغ
ّيتمنون الموت آلبائهم وهم ال يعرفون أنهم باتوا، في غياب المعالجات النفسية والمتابعة  ّ ّ
ّاالجتماعية، نسخة طبق األصل عنهم، أي قنابل موقوتة ال نعرف متى تفجر نفسها  ّ

  .فتجرف معها احتماالت الخالص
  
  
  
  
  

ّفي إشارة إلى أن (ّ، قيل إن فوفو ونونو 1975ّحين انطلقت شرارة الحرب األهلية عام 
ّالشاب المسيحي مدلل غنوج ّ ّ ّلن يقفا في وجه الفلسطينيين واألحزاب الوطنية) ّ ّلكن ... ّ

ّفوفو ونونو فاجأا العالم، وجعال الحرب تطول، والمسيحيين يصمدون َ.  
  

ّلكن في تلك المرحلة لم تكن األركيلة سيدةَ الساحات، ولم تكن ا... ْلكن ُلمساعدات ُ ِ
ِاألسيويات يجمعن الغسيل الوسخ عن األرض، ولم تكن المخدرات مخدات األحالم  ّ ُ ّ ُ ّ
ّالسعيدة وصوال إلى الموت السريع، ولم يكن الشذوذ الجنسي موضة، ولم تكن النكات  ً
ِالسمجة والبذيئة آخر صيحة في عالم الحوار وعلم الكالم، ولم تكن األمهات رائدات  ُ ّ ِ ِ َ

  ...اضة والتدليكنوادي الري
  

في تلك المرحلة، قبل جينز البطريرك الراعي، وأغنيات األب فادي تابت، وفضائح 
ُالرهبان الجنسية والمالية، كان نسك األودية والقمم ينجب ثورةَ المطران األحمر  ّ ّ
َغريغوار حداد وفلسفة المستقيم الرأي شارل مالك وفكر العالم يواكيم مبارك وشعر  َِ ّ

  .وقداسة الشهداء...  ميشال الحايكّالالهوتي
  

في تلك المرحلة، قبل إطالالت ميشال الحايك ومايك فغالي وليلى عبد اللطيف ومالك 
مكتبي وديمة صادق ومريم نور وتيتا لطيفة وأرزة الشدياق وماريو باسيل وجو معلوف 

ّيحيين، وفادي وكارين رزق هللا ومايا دياب ومريم كلينك عبر شاشات محسوبة على المس
ّكانت برامج فؤاد افرام البستاني وإيلي صليبي وعادل مالك وجان فياض وجان كلود 
ّبولس وكميل منسى ورياض شرارة ونجيب حنكش وميشال معيكي ومي منسى  ّ
ُوشارلوت وازن الخوري وجاندارك فياض ونهى الخطيب سعادة وكابي لطيف، تؤنس  ّ

ُليل الناس وتنير عقولهم َ...  
  

" شعر"هناك ) ت(كان ) ّالعلمانية الملحدة(ّجمانة حداد " جسد"رحلة، قبل في تلك الم
مترجم الكتاب (ويوسف الخال ) ّعاشق القديسة ريتا ومترجم نشيد األناشيد(أنسي الحاج 

َ، وقبل متسولي شارع الحمرا كان هناك صحافيون حولوا المقاهي منابر، )ّالمقدس ّ ّّ
َوشعراء حولوا األرصفة قصائد، وق ّ ّبل حجاب يخفي الوجوه كانت تنورة ُ ُ " الميني جوب"ٍ

  ... تكشف الساقين
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ّفي تلك المرحلة، قبل جبران باسيل وستريدا جعجع وميشال فرعون ونقوال فتوش، كان 
ًاألخوان رحباني وزكي ناصيف ووليد غلمية وروميو لحود يبنون لنا وطنا شامخا، ذكيا،  ً ّ

ًعفيفا، هادئا، ً...  
  

ًة، قبل أن يصير خروج التالمذة للنزهة تحت األشجار نشاطا تربويا في تلك المرحل ُ َ
ّتفتخر المدرسة بإنجازه، كان المسيحيون يتبادلون قصص التدريس تحت سنديانات عتيقة 

ِتنشر فيئها على كنائس تحضن العلم َ ّوكنا مقتنعين بأننا معلمو معلمي العالم، كما أقنعنا ... َ ّ ّ ّ
ّل، ال تالمذة أغبياء أمام مفتش تربوي من أميركا أنطون سعادة وسعيد عق ِأميركا نفسها (ّ

َنرجوه كي يزور مدارسنا، ) ِفرنسا نفسها التي استعمرتنا(أو فرنسا ) ّالتي تفتت بالدنا
ّليعلمنا كيف نعلم ّ...  

  
ّفي تلك المرحلة، قبل أن يأسر المسيحيون أنفسهم بين نفقي نهر الكلب وشكا، كانت بعلبك  ّّ َ َ َ

ًبلة مهرجانات أنشأتها السيدة األولى زلفا شمعون، وكانت صيدا حكاية من حكايات ِق ّ ٍ
ٍسعيد عقل، وكانت صور أميرة البحار جرن معمودية خرجت منه أليسار، وكانت  ّ َ ُ ُ
ّطرابلس عاصمة الشمال حيث القلب، ال عاصفة تحمل غبار التعصب وتذروه في عيون  َ ً َ

  ...ّاإلنسانية
  

ُ، وقبل أرحام على صورة سوبرماركت أطفال، كانت النساء ينجبن في تلك المرحلة ِ ٍ
ًرجاال وأخوات رجال، وقبل أثداء تشرئب بالسيليكون، كانت الصدور تدر حليبا صافيا،  ً ّ ُّ َِ ً

ّبسخافات التلفزيون وترهات التحاليل السياسية عبر تويتر وواتس  ّوقبل رؤوس محشوة ّ
ًآب، كانت العقول تحلق بحثا عن ا ّ   ...لمعرفةُ

  
َفي تلك المرحلة، كان فوفو ونونو وأترابهما أطفاال عندهم جدات يحكن الكنزات ويحكين  ُ ٌُ ّ ً
ٌالقصص ال جدات مدمنات فيسبوك، وكان عندهم أجداد يزرعون الوعر، ال أجداد  ٌ ٌ ّ
ّيزرعون الطرقات جيئة وذهابا من الضجر، وكان عندهم آباء وأمهات يجلسون قربهم  ً ِ

ّوالدرس ال آباء وأمهات غارقون في قضايا الخيانة والطالق وتحديد نسب عند الصالة 
  ...ّكل ولد من األوالد

  
  ...ِفي تلك المرحلة، فاجأ فوفو ونونو العالم بصمودهما

  
ُأما اليوم، فرجاء ال تضعوا في رأسيهما أن الحرب لعبة سهلة، وأن البندقية خفيفة الحمل،  َ ّ ّ ٌّ َ ً ّ

ُوأن لبنان وطن الرسا َ ّالشهادة المدرسية والجامعية أمر (ِّلة، بل حملوهما جواَزي سفر ّ ّ
ّ، ليرحال إلى بلد آمن، أو على األقل أقنعوهما بأن هذا الوطن ال يشبه في شيء ما )بسيط

ّ ما لم نطلق ثورة روحية تربوية اجتماعية فكرية -ّوأننا ... ًكان عليه منذ أربعين عاما ّ ّ ّ ْ ُ
على قياس " ّراجع يتعمر"ّوأن لبنان مش "... مهما العالم قالوانبقى هون "لن   -ّثقافية 

ِلبنان أجدادهم، وأن الوقوف على أطالل  ّ ِيتطلب رجلين ثابتتين " مجد لبنان أعطي له"َ ُ ّ

َال جناحي طائرة تحمل الراعي وخرافه بعيدًا عن مزارات شربل ... على أرض صلبة َ
ّوأرزات بشري وجاج ... الريحانيِومتاحف جبران ونعيمة و... ورفقا والحرديني

  ...الباروك
  
  
  

ّال أعرف إن كان من خطط للحرب اللبنانية اختار أن تكون في منطقة عين الرمانه لما  ّ ّ

أي " عينه حمرا"ّففي تعابيرنا العامية نقول . ّيحمل اسم هذه البقعة الجغرافية من رموز
، "ّمانه ولكن قلوب مليانهمش ر: "في عينه تهديد ووعيد وغضب يعمي صاحبه، ونقول

فهل كانت عين فريق حمراء وهي تنظر إلى فريق آخر، . للداللة على الحقد المكبوت
وهل كانت القلوب مليانه إلى حد انفجرت حرب لم تعرف النهاية بعد وإن سكتت أصوات 

  .الرصاص وبردت نقمة المدافع
  

لوب مألى ال تعرف سوى في الواقع، ال تزال ثمة عيون حمراء ال ترى سوى الدم، وق
الحقد، والبوسطة، رمز الفرح والنزهات والرحالت وإيصال البريد إلى القرى والبلدات 
ّتبرد قلوب األمهات والعاشقات، صارت رمز اقتتال اختلط فيه حابل الداخل بنابل  ّ

ّوتشوه كل شيء. الخارج الوطن، والمقاومة، والدين، واألرض، واللغة، والطبيعة، : َ
ّوتحطمت صورة وطن أعطي صفات كثيرة من دون أن يعرف ماهيته ... ةوالحيا َ ُ ّ

ّذو وجه عربي، بوابة بين الشرق والغرب، سويسرا الشرق، بلد التعدد والتنوع، : ّوهويته ّّ ّ
ّلكنه يبدو يوما بعد يوم أقرب إلى التشرذم والتفتت تحت عوامل الفساد ... لبنان الرسالة ً ّ

   .والهجرة
  

ّسطة عين الرمانه التي تحمل فلسطينيين ما كان يجب أن تمر في تلك ّيقولون إن بو ّ ّ
ّالمنطقة، وأن ثمة شرطيا وجهها إلى هناك ّ ّلكن تقارير المخافر ال تلحظ وجود شرطي . ّ ّ

ّوهل كانت المؤامرة لتعجز عن وضع شرطي مزيف، أو عن ابتكار ... في تلك المنطقة ّ

ّوسيلة أخرى تشعل فتيال محاطا بكل ً ّ أسباب االنفجار؟ ولو كان ثمة رغبة في التعلم ً ّ
ّواالتعاظ لكان على بوسطة عين الرمانه أن تجول في المناطق والبلدات لتخبر الناس بأن  ّ

  !ّالحرب ليست نزهة وال رحلة، لعل العيون تبرد والقلوب تهدأ
  
  
  
  
  

ة واعدة، عاد ّ، وبعد انطالقة عفوي2019ّ تشرين األول 17بعد أشهر على انطالق ثورة 
ّالتشرذم سيد الموقف ورجع أكثر المشاركين فيها إلى طوائفهم وأحزابهم، وهكذا صارت 

ّوساعد في ذلك التربة الطائفية . الثورة ثورات، والشعارات مصدر خالف ال وحدة
الخصبة، وجائحة الكورونا التي حجرت الناس في بيوتهم، والتهاء الناس بسحب ودائعهم 

ّفخلت الشوارع إال من ... خزين المأكوالت واألدوية في بيوتهممن المصارف، وت
ًمتسولين صغار ال يجدون من يلتفت إليهم، ولصوص كبار يقتحمون البيوت بحثا عن  ّ

  .طعام ومحروقات للتدفئة
  

لذلك لن ندهش إن وجدنا الناس الذين انسحبوا . تبدو الحرب في لبنان أسهل من الثورة
فالحرب تنفيس لحقد، والثورة رغبة في . لحرب إن وقعتمن الثورة يهرعون إلى ا

ّالحرب انتقام فردي أو حزبي والثورة وحدة في وجه نظام... المصالحة الحرب هدم ... ّ
ّسريع والثورة عملية بناء قد تستغرق العمر كله الحرب سرقة وربح سريع والثورة ... ّ

لثورة أغنيات فرح وأناشيد الحرب ندب وبكاء، وا...ّترفع عن االستفادة واالستغالل
ّومن الواضح أننا شعب يعمل جاهدًا كي يقتل الثورة، أي ثورة، وكي تشتعل ... أمل

  .الحرب
  

ومع فظاعة . 2020 آب 4 بثالثة أشهر انفجر مرفأ بيروت في 75وبعد ذكرى حرب الـ 
ِالجريمة وبراءة ضحاياها، لم يتوحد اللبنانيون، بل انقسموا بين متهم لحزب  ّ ّ ّهللا ومبرئ ّ

ّأما إسرائيل فقد حيدها أكثر اللبنانيين. له ّ ّوفي حين هزت الجريمة ضمير المجتمع . ّ
ّالدولي، نأت الدولة بنفسها، مخلية الساحة المنكوبة للجمعيات األهلية والمجتمع المدني  ّّ ّ

ّوالمساعدات الكنسية لكون المنطقة المحيطة بالمرفأ من األغلبية المسيحية؛ وبدا  ّ لبنان ّ
ّمرة جديدة عاجزا عن طي صفحة التشرذم والتفتت، تاركا مصيره في مهب رياح  ً ّ ً ّ
المنطقة، بينما نشط  في الوقت نفسه مرفأ حيفا، وبدأت إسرائيل بإنشاء قناة بن غوريون 
ّالمنافسة لقناة السويس، ووقعت الصين معاهدة صداقة وتعاون مع إيران، فبدا أن الجميع  ّ

ّريق الحرير وآبار النفط والغاز ما عدا الفلسطينيين واللبنانيينسيقطفون ثمار ط ّ.  
  

  
  

 – 1920(ّتستعاد ذكرى اندالع الحرب مع طي صفحة مئة عام على لبنان الكبير 
ّ، من دون أي تفاؤل منطقي بمئوية جديدة يحتفل بها لبنان الذي كان)2020 ّ ّفالتغيرات . ّ

ّالدولية واإلقليمية، تقابلها حال غي ر مسبوقة من الفساد والفضائح، تضع هذا الوطن أمام ّ
فال جائحة . ّاستحقاقات مصيرية يواجهها الناس بحالة غريبة ونادرة من الخدر والجمود

ّالكورونا حركتهم للمطالبة باللقاح والعالج، وال سرقة المصارف أموالهم دفعتهم إلى 
ًغضب ال يوفر مؤسسة أو مركزا، وال الفقر الذي اقتح ّ م بيوتهم نجح في شحذ هممهم كي ّ

   .يثوروا من أجل الكرامة ولقمة العيش
  

وفي انتظار تقاسم الدول آبار النفط والغاز، يمشي التطبيع مع العوز والحرمان واثق 
فال يسعنا أمام هذه الصورة المشينة . الخطوة كما تفعل أكثر الدول العربية مع إسرائيل

ُسوى التحسر على الذين قتلوا وا ُستشهدوا واغتيلوا وغيبوا وخطفوا وعذبوا وأعيقوا ّ ُ ُّ ُ
من أجل أن تبقى حفنة من ... ُوأصيبت أرواحهم وعقولهم بأمراض ال شفاء منها

في إيصالهم إلى حيث هم قابعون بال خجل أو " عين الرمانة"الفاسدين، نجحت بوسطة 
   ...خوف

  
  
  

ّصول ستتوالى بغض النظر عن ّاألرض باقية غير سائلة عمن يقيم فوق ترابها، والف
ّالنظام السياسي، والشمس ستشرق على ما تبقى من قمم من دون أن تطلب هوية  ّ ّ

ّلكن ثمة جيل كان في عمر المراهقة حين اشتعلت الحرب، ...  الساكنين عند سفوحها ْ
ألم يكن من األفضل لو بقي : ّيتقدم األنقياء الناجون منهم في العمر وهم يسألون أنفسهم

   شاركنا في الحرب وفقدنا من فقدنا؟" لبنان"؟ أمن أجل هذا الـ"لبنان"اك الـذ
  

َجيل متهم بتدمير ما كان وبالعجز عن بنيان ما سيكون ّجيل ضيع في األوهام عمره، ... َّ
  ا الكبيرةــــشهيد القضاي... جيل شهيد وشاهد... ّجيل يتهمه السابقون ويضطهده الالحقون
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جيل بدأ حياته في الحرب ... ّ على قوة الفساد وقسوة الخيانة واألحالم العظيمة، وشاهد
جيل ال ... والخطف والقصف والتهجير وينهيها في الفقر والجوع والمرض والهجرة

ًيزال ينتظر نيسان جديدًا وجميال كي ال يكون الندم آخر كلمة تقال قبل أفول العمر َ.  
***  

  
ّعضها بقي مختبئا بين ملفات الالبتوب، ّهذه مالمح من ذكريات كتابية بعضها منشور وب ً

ّكأن نشره ال يقدم وال يؤخر ّ لكن جراح الروح والجسد ال تفهم بغير األنين الذي يصل . ّ
ّغالبا إلى حد الصراخ، بينما نحن ال نعلم كيف نسكت األلم الذي يتجدد سنة بعد سنة،  ُّ ً

ّتعلم منها من دون أن نتعلم ّوكل ما نفعله هو استعادة ذكريات الحرب واجترار شعارات ال ّ

ال اتفاق على مفاهيم هي . ال قراءة واحدة عند المتحاربين. ًال تأريخ صحيحا للحرب. ًفعال
ال مراجعة ...). العدو، الحليف، الشهيد، العميل، الفاسد، الخائن(من أبسط شروط االنتماء 

. ّ في بوتقة المواطنيةال رغبة في االنصهار. ّنقدية صادقة لمواقف لم تجلب سوى الهزيمة
ّال مفهوم محترما للمواطنية. ال محاسبة لفاسد. ال طبيعة نظيفة الءات كثيرة تكاد ال ... ً

نعم لمزيد من االقتتال إن على احتالل بقعة جغرافية أو : تنتهي في مقابل نعم واحدة
  .ّالوصول إلى مركز سياسي أو الحصول على كرتونة إعاشة

  
... ًلكانت المؤامرة وجدت يوما آخر من شهر آخر من سنة أخرى، 1975 نيسان 13لوال 

ّوكنا سننجر خلفها، وننجرف في وهم بطوالتها وسيل دماء ضحاياها مطمئنين إلى قيامة  ّْ ّ
ّلن تخذلنا ألننا مؤمنون بأن أرضنا أرض القديسين، وبأننا خير أمة، وبأننا أشرف الناس،  ّ ّّ ّ ّ

ّ مئات اآلالف من القتلى والمعوقين والمفقودين والمهجرين وما... ّوبأننا أهل العقل والتقى ّ
ّوالمهاجرين والمنتحرين والمتسولين واليائسين إال  خير دليل على ذلك ّ!   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أتذكر أن زمالئي بقسم الفنون المسرحية خالل الثمانينات
المسرح (من القرن الماضي وعندما اطلقت لهم مصطلح 

أو ) المسرح الغنائي(دهشوا واستغربوا وقالوا انه ) الموسيقي
وعندما قلت لهم الصحيح هو ) المسرح االستعراضي(
دما اصروا على رفضهم تلك التسمية وعن) المسرح الموسيقي(

ًأخرجت لهم كتابا باللغة االنكليزية صادر من منظمة اليونسكو 
فصمتوا ولم ) المسرح الموسيقي في مجتمع متغير(بعنوان 

  .ينسبوا ببنت شفة
 

كمضاد لمصطلح ) المسرح الموسيقي(ليس هناك من لبس في استخدام مصطلح 
ى نوع واحد من أنواع المسرح الذي تعددت أنواعه حيث هذا االخير يقتصر عل) األوبرا(

وأشكاله، صحيح ان البداية كانت مع فن األوبرا في القرن السابع عشر وفي ايطاليا 
بالذات ثم اتسع نطاقه الى باقي الدول األوروبية، وكانت اول محاولة لتغير صيغة الدراما 

 التاسع عشر حين انتقد في القرن) ريجارد فاغنر(المغناة قد جاءت مع الموسيقار 
ًالصيغة السابقة التي تقدم الموسيقى والغناء على الفعل الدرامي والشخصية، واطلق بديال 

 الموسيقي والغنائي، واعتبرت تنظيرات في ذلك –في إيجاد التوازن بين العنصرين 

السبيل من الممهدات للمسرح الحديث وظهرت تلك التنظيرات في ثالثة مقاالت هي 
االوبرا (، و 1850عام ) العمل الفني والمستقبل(، و 1849عام )  والثورةالفن(

ان اي فن اليتحقق بحد ذاته ! ، وفي تلك المقاالت ناقش المبدأ القائل1952عام ) والدراما
بل بالتعاون مع الفنون االخرى، اي انه أراد توحيد الفنون كما كان الحال في النموذج 

خمسمائة سنة قبل الميالد، ودعا في تلك المقاالت الى ان تكون االغريقي في اثينا القديمة 
للموسيقى لغة درامية وان تكون جميع العناصر الفنية في االنتاج المسرحي الموسيقي بيد 
فنان واحد هو مؤلف النص ومؤلف األلحان الموسيقية والغنائية وهو المصمم للمناظر 

  .يوط اللعبة جميعهاواألزياء واإلضاءة وهو المخرج الذي يمسك بخ
 

على العالم األوروبي بل تعداه الى منطقة ) األوبرا(لم يقتصر المسرح الموسيقي وبالذات 
ًالشرق وخصوصا الصين حيث كانت ومازالت هناك صيغة مميزة من المسرح 

ويهيمن على العرض العنصر الغنائي حيث يحتوي على ) أوبرا بكين(الموسيقي سميت 
 حوارية، –نشاد وبمرافقة الموسيقى الصاخبة وهناك مقاطع كالمية مقاطع طويلة من اال

وتبلورت الصيغة الصينية اواخر القرن الثامن عشر واحتوت على محورين دراميين 
المسرحيات المدنية التي تتعامل مع الموضوعات االجتماعية والدينية، والمسرحيات : هما

 يمتزج المحوران في عرض واحد، العسكرية وتشمل المعارك ومغامرات الفرسان، وقد
ًوتدخل الموسيقى عنصرا مهما في الدراما التقليدية الهندية وكذلك الحال في مسرح  ) نو(ً

  .الياباني) الكابوتي(و 
 

ظهرت في أوروبا أواخر القرن الثامن عشر صيغ اخرى من المسرح الموسيقى تقترب 
التي اعتمدت الدراما فيها على ) جادةاألوبرا ال(وتبتعد عن األوبرا بنسبة او اخرى ومنها 

) اورنيوس و يوريديس(موضوعات من التاريخ القديم وفيها مواقف بطولية ومن امثلتها 
) األوبرا الكوميدية(أو ) االوبرا يونا(ً، وظهرت ايضا 1792عام ) غلوك(للموسيقار 

وروبا وتحتوي االيطالية ثم انتشرت بعد ذلك في انحاء ا) نابولي(التي تأصلت في مدينة 
، وكانت 1786عام ) موزارت(للموسيقار ) زواج فيغارو(على التعليق الساخر ومثالها 

 وذلك في مسارح المعارض 1716قد سبقت في ظهورها عام ) االوبرا كوميك(
وهي نوع من االوبرا الخفيفة ) االوبرتيا(واصبحت من اهم التسليات الشعبية ثم ظهرت 

ًقى والغناء حوارا منطوقا ورقصات، ويؤرخ ظهور االوبرتيا حيث ان فيها اضافة للموسي ً
عام ) اورفيوس في العالم االسفل(الى منتصف القرن الثامن عشر في ايطاليا ومن امثلتها 

1858.  
 

في مطلع القرن العشرين راح البعض من فناني المسرح يحولون الدراما المعروفة الى 
اد هذا الصنف المسرح التجاري في اميركا ًمسرحيات موسيقية والكوميديات ايضا، وس

ًاوال وفي اوروبا ثانيا ثم انتقل الى انحاء العالم ابتداء من اوائل الخمسينات من القرن  ً ً
العشرين واستهوت المسرحية الموسيقية المعتمدة على الدراما المشهورة الجمهور 

قصة ( المثال الواسع حيث راحت عروضها تستمر ألشهر بل لسنوات ومنها على سبيل
المأخوذة عن ) سيدتي الجميلة(و ) روميو و جوليت(المأخوذة عن ) الحي الغربي

واللتان تميزتا ) قطط(و ) شعر(والمسرحيتان المبتكرتان ) بيغماليون(مسرحية شو 
  .بالعنصر المتحرك والراقص الى جانب العنصر الموسيقي والغنائي

 
تاج المسرح الموسيقي المعاصر حيث أكسبت ًساهمت التكنولوجيا الجديدة كثيرا في ان

العروض كل ما يدهش المتفرج من مناظر وصور متنوعة ومتحركة بأشكالها وألوانها 
التي تبهر األنظار بواسطة األليكترونيات والليزر والتي اصبحت تقنياتها في اآلونة 

   االخيرة مبتذلة يسهل ويكثر استخدامها ففقدت دهشتها
 

 
 

  
 

 العراق
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  عظة لجميعنا . للكاتب كيفن باسمور" الفاشية، مقدمة قصيرة جدًا"من كتاب
  .ًوألعضاء القائمة االسالمية الموحدة في الكنيست أيضا

 
" لكرو"عقدت الجلسة االفتتاحية للبرلمان األلماني السابق، الرايخستاغ، في دار أوبرا "

ّبعد أن دمر حريق مبنى الرايخستاغ قبل بضعة  . 23/3/1933في وسط برلين يوم 
وكي يتمكن النواب . ّوداخل القاعة تدلى علم ضخم يحمل رمز الصليب المعقوف. أسابيع

من الدخول إلى القاعة كان عليهم أن يتحملوا االهانة أثناء مرورهم وسط جمع مريع من 
حة المواجهة ويرتدون شارة الصليب المعقوف، وينادون شباب وقحين يحتشدون في السا

كان النواب ". خنزيرات الماركسية" أو " خنازير الوسط"النواب بأوصاف مثل 
الشيوعيون قد اعتقلوا إثر مزاعم بتورط حزبهم في احراق مبنى الرايخستاغ واحتجز 

  .أيضا عدد قليل من االشتراكيين
 

الذي يمنح " قانون التمكين"برلمان وهو تمرير كان هناك موضوع واحد مطروح على ال
المستشار األلماني سلطة اصدار قوانين دون موافقة البرلمان، حتى إذا كانت قوانين 

ًولما كان القانون يستلزم تعديال دستوريا، كان يتطلب موافقة أغلبية ثلثي . تخالف الدستور
حوى خطاب هتلر الذي . حافظينّالنواب، لذلك كان النازيون بحاجة إلى دعم النواب الم

  . ألقاه لطرح القانون تطمينات للمحافظين، ما جعلهم يصوتون لصالح القانون
  

ّقرأ هتلر اعالنه في تجهم حاد ورباطة جأش استثنائية، ولم يتجل انفعاله المعروف إال  ّ
ّعند دعوته العدام مدبر الحريق على رؤوس االشهاد، ووعيده الشرس للنواب 

". ألمانيا فوق الجميع"؛ فهدر صوت النواب النازيين بشعارهم المعروف االشتراكيين
ولقد احتج نائب اشتراكي ردا على هتلر، لكن صوته بالكاد سمع؛ فرد عليه هتلر في 

: كان يتردد من ورائهم صارخين " كتيبة العاصفة"عصبية محمومة وهسيس أفراد 
 ".ًسوف تعدمون اليوم شنقا"
 

، األمر الذي أطاح بسيادة القانون وأرسى األساس "قانون التمكين "وافق البرلمان على
ًمنح هذا القانون النازيين عمليا حق . لنوع جديد من السلطة القائمة على ارادة الفوهرر

، والقضاء على "المصالح العليا للشعب األلماني" ما يحقق -ًالعمل وفق ما يرونه مناسبا 
  ."يخ؛ وكان االشتراكيون أول الضحاياًرأي أي شخص يعتبرونه عدوا للرا

 
  ..ومن برلين إلى بئر السبع 

 
لن يصبح وضعنا، نحن العرب في إسرائيل، بعد عملية الطعن التي نفذها المواطن دمحم 
ّابو القيعان، من سكان بلدة حورا في النقب، وأدت إلى مقتل أربعة مواطنين يهود في  ّ

فبعض المعلقين يتكهنون . منصرم، أحسن وال أأمنمركز مدينة بئر السبع يوم االربعاء ال
ّبأن البالد ستواجه موجة جديدة من هذه العمليات الفردية، وتصعيدًا أمنيا خطيرا، ال سيما  ً ً

ّ، وأال "ّالمنجمين" كم كنت أتمنى أن يخيب ظن جميع أولئك . خالل شهر رمضان المقبل
ْتصدق توقعاتهم؛ لكنني أعرف أننا نقف، في داخل إ سرائيل، على حفاف العدم، حيث َ

  .يطعم الدم النار، ونحن، عرب هذه البالد، سنكون لها العيدان والحطب
 

لم يحدث أي انفراج في عالقاتنا مع مؤسسات الدولة، رغم سقوط حكم بنيامين نتنياهو، 
ولن يحدث هذا في المستقبل المنظور؛ فال الدولة اليهودية بقياداتها الراهنة معنية بحدوث 
هذا االنفراج، وليس بيننا من هو قادر على فك االشتباك أو المعني بالتفتيش عن جسور 

  .جديدة حقيقية معها، والمؤهل لحمل هذه المسؤولية
 

ويكفي أن نراجع عددًا من المشاهد التي حصلت في األيام القليلة األخيرة، قبل حدوث 
فما زالت الكنيست .  القريبةعملية بئر السبع، كي نخشى ما قد يحصل لنا في األسابيع

ّتخضع لهيمنة اليمين وتصوت على قوانينه العنصرية سواء دعمتها القائمة االسالمية 
وعلى الرغم من وجود حزبي العمل وميرتس في الحكومة، تتصرف . ّالموحدة أم ال

" اسرائيل بيتنا"فعلى خزينتها يسيطر حزب . معظم وزاراتها كمنظومات يمينية تقليدية
عروف بمواقفه العدائية تجاه العرب؛ وفي أمنها الداخلي تتحكم شرطة كبر قادتها على الم

موروث يقضي بمعاملة المواطنين العرب بقليل من االحترام وبكثير من الريبة 
ًوالتحسس وبالتخوين دائما؛ بينما ما زال العنف يشكل جزءا من واقع بلداتنا والجريمة  ّ ً

  .اقعناًمشهدًا مستفحال في معظم مو
 

وإن كان ذلك ال يكفي، فحظنا من سياسات وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، ال يتوقف عند 
تبعات قانون منع لم الشمل، ونتائجه الكارثية على آالف العائالت الفلسطينية، وال عند 
ّمعوقات وزارتها أمام تطوير قرانا ومدننا وخنقها بعنصرية فاضحة ؛ بل يتعداها نحو 

ة على جهاز القضاء وحشوه بقضاة موالين، ال سيما بعد أن أعلنت عن سيطرة جشع
، "محافظين"خطتها في االستيالء على هيئة المحكمة العليا من خالل تعيين قضاة 

  .مؤدلجين يمينيين ومستوطنين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

ولتأكيد مخاطر سياستها القضائية يكفينا مراجعة مواقف هؤالء 
ًا أحكاما جائرة فيهّالقضاة في عشرات القضايا التي رسخوا 

بحق العرب، وكتبوها بهدي عقائدهم المتساوقة مع سياسة 
 هذه لقد كان آخر.  بينت اليمينية العنصرية-حزب شاكيد

، في االسبوع الماضي، اللتماس األحكام رفض المحكمة العليا
قدمه عدد من المواطنين في مدينة طيبة المثلث، ضد قرار ما 

  ". حارس أمالك الغائبين"يسمى 
  

لقد قررت هذه المؤسسة العنصرية، التي استحدثتها الحركة الصهيونية من أجل سرقة 
 على أرض تبلغ مساحتها ثالثين 2017أمالك الفلسطينيين بعد النكبة، االعالن، في العام 

ًدونما من أراضي مدينة الطيبة كأمالك للغائبين ومصادرتها من أصحابها أبناء المدينة، 
ًاضي وقعت، قبل سبعين عاما، بمقتضى خط هدنة مؤقت رسم بحجة أن هذه األر

، خارج حدود إسرائيل؛ لم يسعف السكان أن ذلك 1948لضرورات ميدانية في العام 
الخط أزيل بعد شهور معدودة من رسمه ومن ثم عادت األراضي ألصحابها األصليين 

اصيل هذه المهزلة لن أرهق القراء في تف. ّالذين تصرفوا بها كمالك لغاية يومنا هذا
العنصرية العبثية، ولكن يجب أن نعلم بأن هيئة المحكمة العليا التي أصدرت قرارها 
ّالظالم والعنصري ضد المواطنين العرب، تشكلت من قاضيين مستوطنين وقاض ثالث 

 
 

  

 نفلسطي
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استقدمته الوزيرة شاكيد، عندما كانت وزيرة للقضاء في حكومة نتنياهو، بسبب أرائه 
  .روفة، من أمريكا، إليها كان قد هاجر من إسرائيل قبل سنوات طويلةاليمينية المع

 
في بئر السبع كي " غزوة هذا المجاهد"أعرف أن قطعان اليمين لم تكن بحاجة إلى 

ّتتأهب سراياها لالنطالق في رحلة صيدها المقيت؛ لكنها، مثلها مثل شبيهاتها في تاريخ 
 الدم اليهودي وهو ينفر على الشوارع، األمم االسود، تستوحش عند مشاهدة طرطشات

ّوتتحول إلى شياطين جائعة ترقص حول نعوش ضحايا الموت الرخيص المستفز 
  .وتصرخ باسم الثأر واالنتقام

 
الجريمة وإلمكانيات توظيفها /ّيريدنا البعض أال نخاف وأال نتحسب من تبعات هذه العملية

. فاشية وقيادييها من الساسة والحاخامينضدنا، كما يحصل، من قبل الجماعات اليمينية ال
والمحللين يمعنون في " المفكرين"فعلى الرغم مما بدأنا نسمعه ونشاهده، ما زال بعض 

محاوالت تحليل العملية بروية عقائدية، وبعضهم يحاول أن يتفهم دوافع القاتل بلغة الفرح 
ة وهي تتدافع على الصاخب المرفوض، وكأن هؤالء ال يسمعون عواءات الذئاب الجائع

وعلى الرغم من قيام معظم قيادات مجتمعاتنا العربية المحلية والبدوية . عتبات ديارهم
على وجه الخصوص، من شجب العملية، رأينا كيف انبرت بعض فرق السحيجة الى 

، الذين يفتكون باليهود، وكيف أخذت منابرهم "ألبطالنا"التصفيق من وراء الحدود 
ّخانقة، وكأننا قد خلقنا جنودًا في سبيل عزهم، ويجب أن نموت كظالل تخاطبنا بحميمية 

أو " السالطين"ألحالمهم العقيمة، أو أن نعيش كوكالء لهمهم، ساعة راحوا هم يهادنون 
  ".قيصر"يغازلون 

 
كنت أقرأ ما نشره نشطاء بعض الفرق اليمينية الفاشية على أثر عملية بئر السبع، خاصة 

" البعيدين"الحديثة التكوين، وأفكر بأولئك " ّسرية بارئيل"ّسسي تصريحات قادة ومؤ
فقرأت عن مئات من المتطوعين . الذين يقامرون على وجعنا وعلى نهاية إسرائيل القريبة

خالص "الميليشيا التي سيعمل أفرادها من أجل / الذين انضموا الى صفوف هذه الوحدة
سرايا الموت التي سأعود للحديث عنها انها . واعادة األمن الشخصي لسكانه" النقب

وغيرها وغيرها، هي " الهافا"وحركة " نيتسح يهودا"وكتيبة " فسرية بارئيل"ًقريبا؛ 
قاتلة " كائنات"وهي، للعلم، عبارة عن. الحقيقة الثابتة التي سنواجهها في مواقعنا ال محالة

ي ظل بيئة سياسية ّكانت قد فقست في دفيئات الحكومات السابقة والحالية، وكبرت ف
ًمساندة، واشتدت أعوادها في حضن مجتمعات يهودية ستفيق قريبا وتتمرغ في فراشها  ّ

انهم ورثة يوشع وسائر أنبياء اسرائيل ومثلهم يتحدثون بلغة السيف . أو تحت نعالها
، ويوصف مقتل "مخربين"ّوالنار ، فبالنسبة لهم يعد جميع أعضاء الكنيست العرب 

، لكنه غير "الروعة"لهربد، ابن مدينة رهط ، بنار المستعربين بالحدث المواطن سند ا
بضعة عشرات اآلالف الذين يجب أن يكون مصيرهم "كاف، فهم يعتقدون أن هنالك 

  .وأما هدفهم الحقيقي فهو اشعال المنطقة وتنظيفها من جميع المخربين". مشابها لمصيره
 

 مخاطر كارثية وأتمنى أن يصحو ًأعرف شخصيا بعض من يستهزيء بما نواجهه من
ًهؤالء قبل فوات األوان؛ وال أعرف شخصيا كثيرين من أصحاب األصوات المتهافتة 

حططوا عن رحالكم واتركونا : علينا من وراء النهر ومن بالد السراب، لكنني أقول لهم
ومن بحالنا، فنحن أبناء هذه األرض وأدرى بشعاب أنقابنا وبالدفاع عنها، نحن األجدر؛ 

ّوأخواتها وكبر، ليرحل؛ فنحن، النجاة من النكبة، لنا رب وأنبياء " داعش"دعا منكم باسم 
وأباء علمونا أن نحب الحياة ومن أجلها نصلي ونتعبد، مهما تعاظم الظلم في ربوعنا 

   ّوتجبر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقولتان شاعتا، قالهما أديبان من الجزائر، تلخصان العالقة
المعقدة والمربكة، مع لغة الدولة التي استعمرت بلدهما، أي 

ألديب مالك حداد، ووردت في المقولة األولى ل. اللغة الفرنسية
اللغة «: ، حيث كتب يقول»سأهبك غزالة«مطلع روايته 

ّالفرنسية حاجز بيني وبين وطني، أشد وأقوى من حاجز البحر 
ّاألبيض المتوسط، وأنا عاجز عن أن أعبر بالعربية عما أشعر  ّ

َبه بالعربية، إن الفرنسية لمنفاي أما المقولة الثانية فأتت على . »ّ
اللغة الفرنسية غنيمة «األديب كاتب ياسين، وتقول لسان 
 .»حرب

 
موقفين مختلفين أو حتى نقيضين، األول يرى صاحبه أن اللغة الفرنسية كأننا إزاء 

ًبالنسبة له منفى أبعده عن لغة وطنه وقومه، والثاني يرى العكس تماما، أو هكذا يبدو من 
 ياسين، هي غنيمة غنمها من مستعمره، االنطباع األول، فلغة المستعمر، بالنسبة لكاتب

ًمعطيا االنطباع أنها غنيمة ثمينة، مع أن العبارة في مجملها تنطوي على موقف من هذا 
ًالمستعمر، دعونا نقول عنه موقفا وطنيا، ألنها تشير إلى حرب مع هذا المستعمر انتهت،  ً

 . إلى آفاق أبعدبين ما انتهت إليه، إلى أنه غنم منه لغته التي ربما حملت أدبه
 

أيلزم أن يستعمرنا اآلخر : يمكن أن يترتب على القولين، وعلى ثانيهما خاصة، السؤال
منه لغته، فيما التجارب تشير إلى أنه بوسع الناس اكتساب لغات أجنبية » نغنم«كي 

أخرى غير لغتهم إما بتعلمها أو بالعيش في بالد ناطقة بها؟ ومن جهة أخرى، فإن عالم 
ًبات محكوما، في تواصله، بما يعرف باللغات العالمية، وفي مقدمتها اللغة اليوم 

م اإلرث الذي ًاإلنجليزية بحكم النفوذ االقتصادي والسياسي للواليات المتحدة، وأيضا بحك
ًما زال ممتدا لإلمبراطورية البريطانية التي حكمت مناطق شاسعة من العالم، ولنا في 

 .الشبه القارة الهندية خير مث
 

ًلو التفتنا إلى التاريخ قليال لوجدنا أن لغتنا العربية كان لها من الشأن الشيء الكثير في 
حقب تاريخية مختلفة، يوم كانت شعوب كثيرة تنطق بها في مراحل ازدهار الحضارة 
العربية اإلسالمية، والكثير من التراث المكتوب بالعربية يعود لمؤلفين غير عرب، من 

 .وفارس والهند وتركيا وغيرها من األمصارآسيا الوسطى 
 

ثمة نقاش مشابه يدور اليوم في إفريقيا حول العالقة مع لغة المستعمر، الذي خضعت له 
، حيث »سي. بي. بي«وبشيء من التفصيل يعرض له موقع . ًشعوب وبلدان القارة طويال

، إلى طالبة من غانا »آن األوان، لنكف عن استخدام لغة المستعمر«: ينسب العبارة التالية
، »ينبغي أن يكون إلفريقيا شيء نابع منا، وألجلنا«في العشرينات من عمرها، ترى أنه 

في إشارة إلى اللغة السواحيلية ولهجاتها والتي تنتشر في مناطق واسعة تبدأ من الصومال 
    وعبر األجزاء الغربية من الكونغوًنزوال إلى موزمبيق، 

 
 

  

 نالبحري
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 ]] كانت كلمة بعينها لرئيس اللجنة 2002بعد عودتي من كراتشي صيف عام ،
ُالعسكرية لتنظيم القاعدة، ال تزال ملء سمعي، تحيطني من كل جانب، كأشباح 

-أول ما قال عندما يأتيك هؤالء الكالب، " خالد شيخ دمحم"قال لي . الءالجواسيس والعم
 -  عندما يأتونك، عندما وليس إذاMI6 وأعوانهم في هذا المكتب CIAيقصد عمالء 

" رمزي ابن الشيبة"ُمرت شهور خمسة فقبض على ... سيسألونك عن كذا وكذا وكذا
خالد شيخ "ُحد عشر شهرا فقبض على الذي التقيته أيضا في ذلك المبنى اآلمن، ثم مر أ

ّاليوم مضت سنوات طويلة على ذلك اللقاء الفريد، لكن شيئا من نبوءته لم . نفسه" دمحم 
أنا الصحافي الوحيد في العالم، الذي أتيحت له فرصة : كلمة أقولها وهللا شهيدي! يتحقق

؟ ثمة حلقة مفقودة !أحدّلقاء العقول المدبرة ألخطر عملية إرهابية في التاريخ وال يسأله 
ّهل يوجد في اإلدارة األمريكية كلها من هو مهتم حقا بحل ! أم أننا أغبياء إلى هذا الحد

هل (...) ُحادثة الحادي عشر من سبتمبر؟ أم أنه يراد لنا جميعا أن نبقى في هذه المعجنة؟ 
 ما يسمى ّعلى عالته؟ أم أنها في طريقها إلى» القاعدة«يجوز لنا أن نأخذ اعتراف 

ِّمجرد حد السكين التي كان يمسك بها أحد ما في مكان » القاعدة«كانت » غزوة مانهاتن«
  !]]().ما؟؟

 
» أجراس الخطر«األجزاء األربعة من تحقيقه " () يسري فوده"بهذه االفتتاحية يستهل 

، وهو التحقيق الثاني الخاص بأحداث الثالثاء األسود ()» سري للغاية«ضمن برنامجه 
 11الطريق إلى «ُما يسميه األمريكيون، أنتج بعد التحقيق األول الذي عنونَه بـــ ك

في سردها إضافة إلى " فوده"ّوأنت تشاهد هذه المقدمة وتنصت إلى طريقة . »سبتمبر
المكان الذي يتواجد فيه والخلفية التي تصورها الكاميرا؛ ينتابك انطباعٌ حقا أن الرجل 

ِ مثير ومبهر فيه من األصالة والحرفية والمهنية ما يدفعك إلى يقوم بتحقيق استقصائي
ٍوفي ثمان وثالثين حلقة، )  2008/م1998(وعلى مدار إحدى عشرة سنة . متابعته

ّيعرض اإلعالمي المحترف قضايا مهمة بمعطيات حصرية جدا، عن وقائع عالمية  ّ ُّ
م العربي المرئي عموما، ٍسوف تحقق أعلى نسب مشاهدة في تاريخ قناة الجزيرة واإلعال

  .ٍوما يزال يحقق مشاهدات بالماليين في منصة القناة على موقع يوتيوب
 

َقد يجمع أغلب من شاهد البرنامج الذائع الصيت، أن العامل األساسي في نجاحه كان  ُ
ّمقدمه الصحافي المحنك  ُ وفريق عمله المهني على أعلى درجة، فلم " يسري فوده"ِّ

ُيا أو تقنيا إال وأولوه ما يستحقه من عناية ليخرج بأعلى جودة ممكنة، يتركوا عنصرا فن
َولعل تركيزا بسيطا مثال مع الموسيقى التصويرية المصاحبة للقطات والمشاهد  ً
والمقابالت نجدها مالئمة جدا لكل مقام؛ فتكون مبهجة أحيانا ومخيفة أحايين أخرى، 

كما أن تنوع فضاءات التصوير وكثرة . اهدهموسيقى تجعل المتلقي إلى التفاعل مع ما يش
التنقل بين مدن عالمية ومؤسسات رسمية وخاصة، إضافة إلى استضافة مئات 
الشخصيات المنتمية لميادين متعددة؛ السياسة، االستخبارات، األمن، اإلعالم، الطب، 

  .يساهم  في انبهارنا بهذا البرنامج الفريد. الفكر
 

مج مختلفة في قنوات أخرى كبرنامجيه آخر كالم على قناة قدم برا" فوده"ٌصحيح  أن 
 DW tv، ثم السلطة الخامسة على قناة دويتش فيله * المصريةON tvأون تي في 

الذي » سري للغاية«، إال أنهما برنامجان لم يبلغا شيئا من نجاح وانتشار **األلمانية
ل من الجامعة األمريكية في واعترافا بنجاحه المذهل حص. أنتجته قناة الجزيرة القطرية

وسنقف في ما يأتي من هذا (). م 2000القاهرة بمصر على جائزة اإلبداع المتميز عام 
المقال على نماذج من الحلقات التي حققت االنتشار األكبر وقت عرضها وأشعلت الجدل 

ن بين المشاهدين، باختالف أنواعهم من متلقين عاديين أو صحافيين أو سياسيين، على أ
جميع الحلقات مهمة وسنأتي على ذكرها، من باب االستحضار وإخبار القارئ الكريم 

" يسري فوده"كما ال يفوتنا أن نشير إلى أن معظم ما جاء في البرنامج جمعه . بوجودها
م 2015م بعنوان سري للغاية، وصدر الثاني عام 2004في كتابين صدر األول عام 

  .بعنوان في طريق األذى
 

ّبثت أ يمكن االطالع على -، ()م 1998في أبريل نيسان عام » سري للغاية«ولى حلقات ُ
ِّتفاصيل البرنامج وعناوين جل التحقيقات ومشاهدتها كاملة في الموقع الرسمي لشبكة 

ُ عن قضية عرفت إعالميا وسياسيا آنذاك -www.aljazeera.netالجزيرة اإلعالمية 
نامج في ملف األسلحة النووية والكيماوية في ، حيث حقق البر»الجمرة الخبيثة«بـــ 

العراق وعالقة الحكومة البريطانية بصفقات األسلحة النووية، وحقيقة ملف األسلحة 
عبد "وقد كان . البيولوجية الذي أثارته الحكومة البريطانية في تسعينيات القرن الماضي

اك الضيف الرئيسي رئيس تحرير صحيفة القدس العربي اللندنية حينذ" الباري عطوان
  .في هذا التحقيق

ّأمنت قناة الجزيرة ليسري فوده، إمكانيات إنتاجية مريحة، خولت له إنجاز تحقيقات  ُ َّ
استقصائية غير مسبوقة في تاريخ اإلعالم العربي، بل كانت بعض التحقيقات خطيرة 

َ قدم مجموعة م،1999ففي عام .  جدا، وهنا تكمن قيمة هذا البرنامج التلفزيوني المتميز ّ
البحث عن «ٍحلقات مثيرة خارج نطاق المألوف؛ ومنها حلقتان عن الماسونية عنوانهما 

ِبثتا في سبتمبر أيلول من هذا العام؛ كشفت فيهما أسرار االرتباط المريب() » الماسونية ُ َّ ُ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بين الصهيونية والماسونية، وتبيان طقوس اعتماد كل من 
لماسونية العالمي ويصير يرغب في االنضمام إلى مجلس ا

عضوا من أعضائه، كما رصدت الحلقتان تاريخ بدايتها 
ّقدم البرنامج أيضا خالل . ّوأهدافها وأهم رموزها ومؤسسيها

ُهذه السنة تحقيقا مهما في دولة قبرص عنوانه  وكر «ّ
صي َرصد فيه حقيقة العالقة بين الرئيس القبر() » الجواسيس

-مضى في الحكم عشر سنوات الذي أ" غالفكوس كليريديس"
 وبعض المسؤولين اإلسرائيليين من -م2003م إلى 1993من 

ّجهة، وكيف ينظر الساسة القبارصة إلى الفلسطينيين والعرب 
كما يثير التحقيق مسألة تأثير التكنولوجيا على . من جهة أخرى

  .دور العميل الفرد
 

() » عاصفة اليورانيوم«بـــ م، التحقيق المعنون 2000ومن التحقيقات المثيرة عام 
ٌتحقيق وقف على حجم الدمار الذي خلفه استخدام اليورانيوم في حرب الخليج الثانية ضد 

ُالعراق، وأثر اإلشعاع على الحوامل واألجنة، مع طرحه تساؤال مخيفا لكنه حقيقي ّ هل : ِ
. ق وجنوبهاليورانيوم هو المسؤول عن زيادة معدالت اإلصابة بالسرطان في شمال العرا

ُكما يتهم التحقيق الحكومة األميريكية بجريمة استخدام هذه المادة الكيميائية الخطيرة على  ِ ّ
العراقيين وجيرانهم، وعلى الجنود األمريكيين أنفسهم، فإذا كان استنشاق اليورانيوم 

ّوقد بين التحقيق من خالل الخبراء الذين استضافهم . جريمة حرب  فمن سيحاكم عليها
وفي هذه السنة . تلف أنواع اليورانيوم كالمنضب والمخصب وأثرهما على المخلوقاتمخ

في جرائم العدوان الثالثي على مصر وخاصة فظائع إسرائيل في " فوده"كذلك يبحث 
() » الطريق إلى عتليت«حق المصريين جيشا ومدنيين، من خالل حلقتين تحت عنوان 

والمصري وجنودا من كال الطرفين ينتمون فيستضيف خبراء من الجيشين اإلسرائيلي 
ُم، لكشف حقائق لم تكشف من قبل، كمعاملة الصهاينة لألسرى 1956لحقبة حرب 

  .المصريين، وإعدام المدنيين بدون شفقة
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ِم، عام شهد أخطر عملية إرهابية في العصر 2001م، التي سبقها عام 2002تأتي سنة  ٌ َ
 11تفجيرات «سبتمبر أيلول في حلقتين بعنوان الراهن؛ يحقق البرنامج ويتقصى أحداث 

ّاليوم الذي تغير فيه وجه العالم؛ طائرتان أميركيتان دخلتا في بنايتين () » سبتمبر 
َيستهل التحقيق هذه . أميركيتين وثالثة تم إسقاطها ورابعة اصطدمت بمبنى البنتاغون ُ

حربة في عملية الثالثاء ٍالمرة على غير عادة؛ ذلك أن البداية كانت مع والد رأس ال
ٍّحيث يرفض الرجل باقتناع تام، تصديق أن ابنَه شارك في هذه " دمحم عطا"األسود 

أين : بالتدخل  لإلجابة عن السؤال" حسني مبارك"العملية اإلرهابية ويطالب الرئيس 
ابني؟ وتكشف الجزيرة من خالل البرنامج عن مسؤولية تنظيم القاعدة بالدالئل القاطعة 

 أحداث أيلول، وهي أوال األشرطة المصورة التي أرسلتها القاعدة إلى مقر الجزيرة، عن
رمزي ابن "وثانيا اللقاء الذي جرى بين مقدم البرنامج وعناصر القاعدة ومن أبرزهم 

نجح هذا التحقيق في جزئيه نجاحا . في باكستان وأفغانستان" خالد شيخ دمحم"و" الشيبة
نظرا لكم المعطيات العاجلة والحقائق الصادمة التي تمت إزاحة عابرا للحدود والقارات، 

سري «عرفت هذه السنة أيضا تقديم . ِالستار عنها وكشفها حصريا وللمرة األولى للعالم
موت «تحقيقات استقصائية القت نجاحا مشهودا في الوطن العربي، كتحقيق » للغاية

صيات سياسية وعسكرية مصرية، شخ" فوده"في جزئين؛ يحاور فيه () » الرجل الثاني
" عبد الحكيم عامر"الرئيس و" جمال عبد الناصر"باإلضافة إلى شخصيات من عائلتي 

تنحي (ويتناول البرنامج في هذا التحقيق، قرار التنحي . وزير الحربية خالل فترة النكسة
مسؤولية النكسة، وحقيقة " عامر"م، وتحميل 1967بعد هزيمة ) ناصر عن الرئاسة

  .تيبه النقالب، ومحاولة انتحارهتر
 

َأنتج البرنامج تحقيقا استثنائيا عام  م، في جزئين، 1973م، عن حرب أكتوبر 2003َ
" سعد الدين الشاذلي"وكان أبرز ضيوف الحلقتين الفريق () » اليوم السابع«ًموسوما بـــ 

ء واللوا" جيهان السادات"م، و1973رئيس أركان الحرب في الجيش المصري عام 
يستحضر التحقيق .  رئيس شعبة العمليات في الجيش السوري" عبد الرزاق الدردري"

السترداد سيناء المسلوبة، ثم " عبد الناصر"، ثم ينتقل الستعدادات 67ًبداية نكسة 
السلمية تزامنا مع طرده " أنور السادات"التحضيرات المصرية السورية وتوجهات 

د يأسه من دور أميركا في إقناع اإلسرائيليين بإخالء ُّالخبراء الروس، وتأهبه للحرب بع
 أكتوبر 6ويقف التحقيق على الروح القتالية للجيشين المصري والسوري يوم . سيناء

َّم، وتحرير الجيش المصري لشبه جزيرة سيناء، كما لم يغض الطرف عن 1973 ُ
  .منهزمةاألخطاء العسكرية المصرية في هذه الحرب التي خرجت منها سوريا شبه 

 
ُم، سيتجه البرنامج صوب لبنان، فينتج تحقيقا في حلقة واحدة 2004في العام التالي، أي  ّ

ّتناقش خطط أسر عسكريْين إسرائيليْين في لبنان من قبل () » الحديث مع العدو«بعنوان  ّ ْ َ ُ
خلية استخبارية تابعة لحزب هللا، وتتطرق إلى دور ألمانيا في صفقة تبادل األسرى 

األمين العام " حسن نصر هللا"ًمستضيفة .  والفلسطينيين بين حزب هللا وإسرائيلالعرب
رئيس لجنة االستخبارات بالكنيست اإلسرائيلي " يوفال أشتاينز"لحزب هللا اللبناني، و

ًيوثق هذا التحقيق بطولة خالدة ذات أبعاد . وزير األمن األلماني" بيرت شميتباور"و
  .اف بحق األسرى في الحرية وهو حق غير مشروطإنسانية عظيمة، وهي االعتر

 
تحقيقات فريدة في عدة حلقات، منها حلقتان » سري للغاية«م، قدم 2005أما في العام 

عن المقاومة العراقية لالحتالل األمريكي وتأثيرها على بالد الشام والخليج العربي، في 
  ().» العبور إلى المجهول«تحقيق حمل عنوان 

 
وفريقه بالتنقل بين عدة بلدان، للبحث عن المعتقلين " يسري فوده"قوم م، ي2006سنة 

ِتعسفيا أو عن طريق الخطأ، وهم المعتقلون المختطفون من قبل استخبارات الواليات  ُ
المتحدة األمريكية، والتي تلقي بهم في معتقالت مختلفة بين كندا والسويد وداخل الوطن 

إنه برنامج الترحيل غير العادي . ّبا مجانياالعربي ليحقق معهم ويعذب بعضهم عذا
" خالد المصري"و" عبدهللا المالكي"و" ماهر عرار. "وبدون أية تنبيهات أو تحذيرات

ُثالثة كانوا من بين المختطفين الذين عذبوا عذابا مريرا، وبناء على هذا الرقم  ) ثالثة(ٌ
تحدة في هذا التحقيق َ، ومثل الواليات الم()» مثلث الغضب«ُعنون التحقيق بـــ 

  .CIAِرئيس وحدة بن الدن في " مايكل شوير"شخصيات استخبارية وأمنية أبرزها  
 
ٍم، في حلقة واحدة 2007ُمن التحقيقات التي عرضت عام  » عباس وستيف وغلعاد«

ّتسرد حكايات حية عن الحرب التي خاضتها وما تزال تخوضها أميركا في العراق، 
برؤية صحافية اعتمدت ). 2006عدوان (ألخيرة على لبنان وغزة والحرب اإلسرائيلية ا

  .على ثالثة ضيوف أساسيين وهم عازف جاز إسرائيلي ورسام أميركي وشاعر عراقي
 

ُم، ستطوى فيه صفحة أعظم برنامج في تاريخ التحقيقات االستقصائية 2008 عام 
إلى أخطر " يسري فوده "ًكان ختامها مسكا مع تحقيق  عبقري يعود فيه! ْالعربية، ولكن

؛ ()» أجراس الخطر«ُعملية إرهابية في التاريخ وينجز هذا التحقيق في أربعة أجزاء 
ِمن لقائه بالقاعدة، حيث اعتقل " فوده"يتتبع الجزء األول ما حدث بعد عودة  رمزي ابن "ُ

دمه ، مما جعل الجزيرة وبرنامج سري للغاية ومق"خالد شيخ دمحم"وبعده اعتقل " الشيبة
عند لقاء » سري للغاية«وفي الجزء الثاني يتوقف . ّمحط اتهام من قبل أطراف عديدة

في طريقهم إلى )  عنصرا19 سبتمبر المكون م 11فريق عمليات (المهاجرين باألنصار 
غزوة منهاتن، والفرص التي ضيعتها االستخبارات األميريكية والتي كانت ستحول دون 

أ وكأنهم .م.الجزء الثالث على حرية تنقل خلية القاعدة في وبينما يركز . حدوث العملية
كانوا يصرخون في كل مكان صباحا ومساء، ينادون األجهزة األمنية نحن هنا تعالوا 

أما الجزء األخير فيستمر فيه البحث عن حقيقة ما . اقبضوا علينا، غير أن احدا لم يتحرك
الدفاع ألعظم قوة استخبارية وأمنية جرى قبل وعند وبعد الواقعة؛ حيث تتالشى خطوط 

َويرصد هذا الجزء تفاصيل اختطاف ! وعسكرية في العالم بصورة غريبة تثير التعجب
ٍالطائرات لحظة بلحظة ومراحل تنفيذ الهجمات كما لم يفت التحقيق على مدار األجزاء . ً

أنها األربعة طرح تساؤالت تتصل مباشرة بنظرية المؤامرة؛ في ما يبدو للمشاهد 
ٍمحاوالت من فريق البرنامج إلى طرح فرضيات مدعمة بحجج موضوعية عن علم  َّ

َّلكن أحدا ما، . أ بأن هناك عمال مريبا يتم التحضير له.م.ُمسبق لبعض األطراف داخل و
  .ال يرغب في إيقافه

 
لقد أنتجت الجزيرة كما أنتجت المحطات التلفزية العربية، برامج تحقيقات استقصائية 

ّرة، غير أن التميز والفرادة والجدة والديمومة نالها برنامج كثي لعدة » سري للغاية«ِ
ٌاعتبارات منطقية وعوامل موضوعية؛ أهمها حنكة مقدمه وريادة القناة المنتجة، ريادة  ُ ّ ِ
تتمثل في الخبرة والمهنية العالية إلدارتها، ثم طبيعة القضايا والظواهر المطروقة في 

  .يتها وخطورتهاالبرنامج على أهم
 

الذي يستقي » ما خفي أعظم«و» المسافة صفر«نرى أخيرا، أن برامج أخرى مثل 
أي ما -وهما . »سري للغاية«استقصائيته أوال من عنوانه الذي يحاكي بشكل أو بآخر 

 برنامجان يحققان في مواضيع مهمة وآنية تهم المشاهدين وترتبط بوقائع -خفي والمسافة
من انتشار » ِسري للغاية«ٌرفيتها، إال أنها برامج لم تحقق ما حققه تستمد قوتها من ظ

ٍوشهرة ونحاج ساحق نظرا لألسباق الصحفية االستثنائية؛ التي انفرد بها ونشرها 
َّوعالجها بعمق وجرأة واحترام كبير لعقل المشاهد العربي، الذي كان قد مل من التناول  ِ ٍ

ِالعمومي التقليدي التابع للحكومات التي ما فتئت السطحي للقضايا السياسية في اإلعالم 
ٍتبلد عقل المواطن في ميادين عدة ومنها اإلعالم اإلذاعي والتلفزي ّ ُ .  

 
ٍما أحوج المشهد اإلعالمي العربي حاليا، إلى برنامج تحقيقات : في النهاية نحب أن نقول ِ ً

ِّأصيل، يتتبع األحداث ويرصد الوقائع المتوالية ويحلل ما ي َجري في عالم يقتل نفسه كل ٍ َ
 .يوم

  
 :تحقيقات أخرى من سري للغاية   
 الواليات غير المتحدة؛   
 ج؛2رحلة البطوطي    
 ج؛2الزئبق األحمر    
 العد التنازلي؛   
 مقتل أبو البراء ؛   
 أرواح وأشباح؛   
 ج؛3العميل الهارب    
 ج؛2البحث عن الصوفية    
 وحدة بن الدن االستخبارية؛   
 ر كنيسة المهد؛حصا   
 العميل العائد الهارب؛   
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 هل الكتابة النسائية : ال ترتبط اإلجابة عن إشكال
موجودة؟ يوجود روايات أو دواوين شعرية أو مؤلفات 
تحمل أسماء نسائية مهما كان كمها، وإنما ترتبط اساسا 
بنوع الكتابة وتميزها إن على مستوى الشكل أو على 

في محاولتنا اإلجابة عن هذا ا إشكال . مستوى المضمون
 :رين أساسيينننطلق من تصو

 التصور الذي يفترض أن جنس الشخص ليس قيمة -
محايدة، بل هو أحد الخصائص الوجودية واالجتماعية 
المهمة التي تحدد التوجه االجتماعي والثقافي والمعرفي 

كما نتبنى . للشخص، وتحدد بوجه عام رؤيته للعالم
افتراض أن وجود الكتابة النسائية ال يرتهن بوجود كم 

ن الكتابات التي تحمل أسماء نسائية، وإنما يرتهن معين م
بطبيعة اإلجابة عن السؤال المتعلق بالماهية والسمات 

  .المميزة
 التي تعتبر أننا Krista Wolf تصور كريستا وولف -

نتحدث عن وجود كتابة نسائية، إذا كانت هذه الكتابة تعبر 
. عن تصور المرأة للعالم مختلف نوعيا عن تصور الرجل

تمكننا هذه الخلفية النظرية من البحث عن االختالف 
النوعي للكتابة النسائية في االختالف النوعي ألسبابها 

  .وروافدها
 

إذا عدنا إلى الواقع، نجد أن الكتابة النسائية ارتبطت 
تكمن هذه . بأسباب تاريخية وبيولوجية واجتماعية خاصة

بشكل الخصوصية في كون المرأة تتحمل الواقع المعيش 
مختلف عن الرجل وتحاول أن تجد موقعها في مجتمع 
ذكوري ينظر إليها نظرة دونية ويعتبرها إنسانا من 

  .الدرجة الثانية
 

من هنا تغدو الكتابة النسائية ظاهرة جماهيرية تهدف إلى 
إضفاء الشرعية على التجربة النسائية التي كانت مهمشة 

د تجربة انت تععبر التاريخ في المجتمع اإلنساني ككل وك
لقد كانت النساء محرومات من التعبير عن . ثانوية 

أنفسهن و منهن من كن يكتبن بأسماء رجالية مستعارة 
 كاترين - فيرنون لي- إليوت– رولنغ -مثل مودي إيتون 

لكن الكتابة النسائية اليوم، أضحت . برادلي و إيديث كوبر
عن واقعا فرضه تحرر المرأة وكرسه الخطاب المعبر 

النوع االجتماعي، والذي هو شكل من أشكال تعبير المرأة 
في ظل هذا الربط، يمكن . عن ذاتها وعن رؤيتها للعالم

ألنه حينما نربط . أن نتبين المالمح المميزة لهذا الخطاب
هذا الخطاب بالنوع االجتماعي، فهذا يمكننا من النظر إليه 

 الوعي باعتباره ظاهرة اجتماعية ثقافية معقدة تختزل
 .األنثوي الذي له خلفية جندرية

 
للكتابة النسائية صيغها الخاصة وأساليبها المتميزة عن 

إن دراسة طرائق . الصيغ واألساليب التي يوظفها الرجل
التعبير عموما، قد يقودنا إلى فهم أعمق للتصورات العامة 
التي أطرت وتؤطر تاريخ المجتمعات و رسمت مالمح 

  .والكتابة بصيغة المؤنث بوجه خاصالكتابة بوجه عام 
 

من هنا نلح على أهمية اللسانيات النسوية التي تهتم 
بدراسة النوع االجتماعي، وعلى أهمية بناء نظرية حول 

ذلك ألن التحليل اللغوي يمكننا من رصد . الكتابة النسائية
السمات المحددة للكتابة اإلبداعية من خالل الوقوف على 

رائق التعبير التي يوظفها الجنسان، الصيغ المختلفة وط
وهذا قد يقودنا إلى فهم أعمق للتصورات العامة المحددة 
للتمايزات القائمة بين إبداعات الجنسين وضبط 
الخصوصيات المؤسسة للكتابة النسائية من حيث المعجم 
الموظف وطرائق التناول ومن حيث البعد المعرفي 

يث أيضا الوسائط والتصوري المؤطر لهذه الكتابة ومن ح
سيمكننا ذلك . التي توظفها المرأة للتعبير عن رؤيتها للعالم

  والب التقليديةــــ والقزةاهــمن تجاوز توظيف المفاهيم الج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والقوالب التقليدية التي عادة ما تستعمل في تناول هذا 
  .النوع من المواضيع

 
ن نشير بهذا الخصوص، إلى أن إشكال الكتابة البد من أ

النسائية هو إشكال علمي وليس إشكاال إبداعيا، فلقد 
الحظنا أنه حينما يوجه السؤال إلى روائيات أو شاعرات 

السؤال . تكون اإلجابات مبنية على حدوس أو انطباعات
حول الكتابة النسائية ينبغي أن يوجه إلى باحثات في 

وينبغي أن تؤسس اإلجابة عنه في العلوم بصفه عامة 
إطار نظريات محددة المعالم، ألن هذه النظريات هي التي 
في ضوئها تصاغ الفرضيات والمسلمات وتقدم 
االستدالالت التي تمكن من تقديم إجابة علمية موضوعية 
بعيدة كل البعد عن االنطباعات الشخصية وبعيدة أيضا 

  .واألنوثةعن التوظيف المجاني لمفاهيم الذكورة 
 

إن اللسانيات النسوية يمكن أن تقدم إجابات علمية 
موضوعية إلشكال الكتابة النسائية، ألنها تملك منظومة 
تصورية شاملة وأدوات إجرائية تمكن من ضبط 
خصوصياتها المؤسسة، سواء من حيث األسلوب 
وطرائق التناول أو من حيث البعد المعرفي والتصوري 

أو من حيث الوسائط التي توظفها المؤطر لهذه الكتابة 
توظف اللسانيات النسوية . المرأة للتعبير عن رؤيتها للعالم

المتون التي (هذه األدوات في دراستها للمعطيات اللغوية 
بهدف تحقيق أنماط مختلفة من الكفايات ) تكتبها المرأة
 :وعلى رأسها

 الكفاية الوصفية التي تتحقق عن طريق تجميع المتون -
 .هاووصف

 الكفاية التفسيرية التي تتحقق عن طريق تفسير ما -
يقتضي تفسير هذه الخصائص . يالحظ من خصائص

ربطها بأبعاد متعددة كالبعد البيولوجي والبعد المعرفي 
  .والبعد االجتماعي والبعد الثقافي والبعد النفسي إلخ

 
من ضمن اإلشكاالت التي تطرح في اللسانيات النسوية 

 بنينت الذهنية الذكورية الخطاب حول البحث عن كيف
  .المرأة والخطاب الموجه للمرأة

 
هل : إشكال آخر يطرح بخصوص الكتابة النسائية هو

يرتبط هذا اإلشكال بالبحث . يمكن اعتبارها ظاهرة ثقافية
في مدى قدرة المرأة على خلق منتج ذهني بجودة جمالية 

يستمد . الرجلعالية، موازية للجودة الجمالية التي يخلقها 
هذا اإلشكال مشروعيته من السبق الزمني لإلبداع 
الذكوري الذي راكم عبر التاريخ كما هائال يفوق ما 

نتجته وتنتجه المرأة وأرسى، فضال عن ذلك، معايير أ
لذلك، فهو . بواسطتها تقاس جودة العمل اإلبداعي

هذه المعايير ينبغي االنتباه . المؤسس لقواعد الكتابة الجيدة
إليها في دراسة الكتابة النسائية لمعرفة إلى أي حد 
تستحضرها المرأة في كتابتها و إلى أي حد تثور عليها 

معايير : ايير جديدة في اللغة والثقافة واألدبلخلق مع
  .بصيغة المؤنث

 
 :لقد اتخذت الكتابة النسائية اتجاهين

 االتجاه إلى تقليد كتابة الرجل وتبني معايير هذه الكتابة -
ومضامينها وخلفياتها اإليديولوجية و قواعدها في الشكل 

 .والمضمون
بالتعبير عن المرتبط " البعد النسوي" االتجاه إلى تمثل -

االحتجاج ضد المعايير الذكورية والقيم الثقافية واللغوية 
  .السائدة

 
في ظل هذين المسارين، يطرح السؤال حول إمكان 

إذا كان هذا ممكنا، . دراسة النوع االجتماعي في النص
ماهي آليات االشتغال التي ينبغي تفعيلها في هذه الدراسة؟ 

داع النص األدبي هل جنس المؤلف يؤثر على عملية إب
وهل جنس القارئ يؤثر على عملية إدراكه وتأويله؟ وهل 
يختلف النص الذي تبدعه المرأة في بنيته ومعماريته و 

هذه اإلشكاالت . معجمه عن النص الذي يؤلفه الرجل
تشكل بعضا من اإلشكاالت التي تطرحها نظرية النوع 

ؤال َاالجتماعي واإلجابة عنها تمكن من اإلجابة عن الس
الذي انطلقنا منه وتمكن من وصف وتفسير األعمال 

 :اإلبداعية وفق ثالثة أبعاد
  ة للخطاب النسائي،ـــ بعد عام يقوم بجرد المميزات الكلي-

   أي الخصائص العامة التي تميز خطاب المرأة باعتبارها
 . امرأة

 بعد خاص يرصد المميزات الخاصة التي تميز المرأة -
دة معينة أو مجتمع معين أو باعتبارها تنتمي إلى عقي

 .مرحلة تاريخية معينة
 بعد مقارن يسلك مسلك المقارنة بين هذين النمطين من -

الخصائص العامة والخاصة بما يناظرها في الخطاب 
  .اإلبداعي للرجل

 
تدعو هذه األبعاد إلى ضرورة الكشف، في دراسة 
النصوص النسائية، عن الخصائص الجنسانية المرتبطة 
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لمرأة أي اللغة بصيغة المؤنث والكشف عن األبعاد بلغة ا
المؤطرة لرؤيتها للعالم ودراسة االستراتيجيات التي 

  .تستخدمها المرأة للتعبير عن خصوصيتها الجنسية
 

من الضروري التأكيد أنه ال يمكن فهم األنوثة بدون 
استحضار التقسيم الطبقي، بما فيه التقسيم الطبقي بين 

يقزمها ً الذي يعطي للمرأة دورا ثانويا والجنسين، ألنه هو
اجتماعيا انطالقا من العامل البيولوجي ومن الفهم النمطي 

لكن . يرتبط هذا الفهم بعدم المساواة بين الجنسين. لألنوثة 
البد هنا أن نشير إلى أن األعراف واألدوار االجتماعية 
تتغير باستمرار و هذا يحسن من وضعية المرأة بصورة 

  .، لكن بصورة أكيدةبطيئة
 

في الكتابة النسائية نجد عالما جديدا وموضوعات جديدة 
واألهم من ذلك نجد نماذج سلوك جديدة تدافع بها المرأة 
عن حقها في االختيار المستقل والدخل المستقل والحياة 

وهذا . المستقلة والقرارات المستقلة و المصير المستقل
ًخلق وضعا اجتماعيا وثقافيا مغ ً ايرا أضفى الشرعية على ً

  .تجربة المرأة ومكنها من ممارسة هويتها الذاتية
 

ترتبط الموضوعات التي تتناولها المرأة عموما بالمعيش 
 :اليومي، بحيث تتواتر في كتاباتها الموضوعات التالية

 . األسرة والعالقات األسرية-
 . العمالة المنزلية-
 . التمييز ضد المرأة-
 .الذكورية المجتمع وقيمه -
 . ظاهرة العنف بأشكالها الظاهرة و المستترة-
  . العالقات اإلنسانية بمختلف تجلياتها، وما إلى ذلك-
 

في كل هذه الموضوعات، تنقل المرأة تصورها لألمور 
وتصف أحاسيسها وتحكي عن وضعها االجتماعي 
ومعاناتها في المجتمع الذكوري وتكشف عن وجهة 

  .من أحداثنظرها فيما يدور حولها 
 

إن ما يحدد طبيعة هذه الموضوعات هو التجارب التي 
لما لها من تأثير كبير في رسم . مرت بها المرأة

االستراتيجيات النصية وتشكيل النص النسائي وبناء 
الخلفية التصورية التي تنطلق منها في صياغة األفكار 

  .التي تدافع عنها أو تروم توصيلها إلى القارئ
 

رأة للعالم تختلف عن نظرة الرجل من أوجه إن نظرة الم
 :متعددة

 المستوى اللغوي المتمثل في طبيعة اللغة المستعملة -1
بما فيها . بمستوياتها المتعددة بما فيها مستوى المعجم

اختيار العنوان الذي يبرز الغاية التواصلية ويختزل 
 .الفكرة األساسية للنص

 المفاهيم الموظفة  المستوى المعرفي المتمثل في طبيعة-2
وطبيعة التصور المعبر عنه وكيفية مناقشة الصورة 

 .النمطية المشكلة لنظام قيم ال يخدم مصلحة المرأة
 المستوى العملي الذي يشمل توضيح األسباب ورسم -3

  .األهداف التي ينبغي السعي إلى تحقيقها
إجماال، يمكن القول إن الكتابة النسائية تشهد تناميا 

. إن على مستوى الكم أو على مستوى الكيفمطردا، 
يعكس هذا التنامي جوانب جديدة لدور المرأة ومكانتها في 

يعد هذا مؤشرا على أنها تزيل المالمح العامة . العالم
المحددة للصورة النمطية للمرأة ودورها التقليدي في 
المجتمعات اإلنسانية، لتبنى صورة نمطية جديدة التي 

بالتالي هذا يمكن من االنتقال . ر التشكلنعتقد أنها في طو
من البراديغم الفكري القديم إلى براديغم جديد ضابط 
للعالقات بين الرجل و المرأة على أسس نوعية 

  .جديدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1- متغيرات كثيرة طـرأت عـلـى األدب العراقي، وأحد هذه المتـغـيـرات هو 
طـغـيـان أدب االرتزاق، وهـو أدب منافق مراوغ غايته االعـتـيـاش، أدب يقلب 

 الشعر الحـقـائق ويطمس الوقائع، ويجمل البشاعة، وهذا النوع من األدب يتركز في
ًوالشعر العمودي تخصيصا ، فقد ظهر خالل السنوات األخيرة مئات الشعراء من بين 
أولئك الفاشلين والعاطلين وأنصاف الموهوبين، يدبجـون قصائد مدحية مناسباتية تثير 

حتى أن مفردات الوطن والحرب , الغثيان والتقزز لشدة اسفافها وتفاهتها وسطحيتها
عة رائجة يتاجرون بها على حساب الكلمة الرصينة والحصار حولوها الى بضا

  .المسؤولة
 

ًوراحوا يكتبون نصوصا تهويمية ذهنية , أما على صـعـيـد القـصـة فـقـد طلـق بعض القصاصين المهمين الواقع
وثمة قصاصون , تعتمد فذلكة األسطورة والتاريخ والنصوص المفتوحة وارتضوا بالعزلة تحت ضغط الواقع

 .وا يتشاعرون، ما دام الشعر المجاني المنمق يدر عليهم حفنة دنانيرفاشلون راح
 
ً هذا السؤال من اختصاص النقاد، لكن أين النقاد ؟ معظم أدباءنا ونقادنا ومفكرينا هاجروا الى المنافي بحـثـا -2

الرات الجوع والبؤس والمرارة، وبعضهم راح يكتب من أجل حفنة دو» دکهم«عن الخبز والحرية بعـد أن 
 .حسب مقولة علي بن أبي طالب» المال في الغربة وطن«ليـسـد رمـقـه في الغربة حيث 

 
أكـيـد أن األديب يكتب عن الواقع ويـلـتـقط مفرداتهُ من الواقع، والحرب والحصار هما واقع اإلنسان العراقي 

يته وكرامته، في زمن ال تساوي في رأيي أن أهم قيمة إبداعية، هي أن يكتب الكاتب عن اإلنسان وحر, المبتلى
 .فيه هذه االشياء عقب سيجارة

 
 أجل أن الواقع العراقي زاخر بالموضوعات الغـرائـبـيـة الـعـجـائبـيـة حـد اللعنة، زاخـر بالمتناقضات -3

ترى كيف يتوصل الى أعماق المجتمع ويكتب برؤية إبداعية جديدة على حد تعبيركم .. وبالويالت وبالموت 
ًال يجد قوت يومه؟ كيف يكتب الكاتب عن واقع مرير وهو غـيـر مستقر ذهنيا ومعنويا وحياتيـا ومعيشيا، وهو  ً

الكاتب العراقي جندي باسل يقاتل على عدة . هو ضحية من ضحايا هذا الواقع المدمر ألنه ضميـر هذا المجتمع
ن، وسوف يكتب عن هذا الواقع جبهات وهو محاصر من كل الجهات، لكنه لن يستسلم ولن يهزم ألنه محص

 .حين يتـجـاوزه ويـشـعـر بالطمأنينة
 
 أية لغة مباشرة هذه التي نقول عنها يا أستاذ شاكر ؟ هذه لغة الحرب والموت والتحدي، لغـة جـيـل الحرب -4

، هذا والحـصـار والمحنة، يا أخي أن االنسان حين يتـوغـل فـيـه األلم ال بد أن يصرخ، يصـرخ صرخة الحياة
ٍالجيل صاحب صراخ مدو بامتياز، لقد كتب ببساطة عن سيرته المؤلمة دون تزويق، تجـاوز البـهـرجـة 
وااليقـاعـيـات الرنانة والرومانسيات الساذجة وابتكر نصه الجـديد الذي يشبه حياته، أنه نص مغاير ناتج عن 

  .ُ أشكال األدب يخص المبدع العراقيٍسمه قصيدة نثر، سمه نصا مفتوحا، أنه شكل راق من, واقع مغاير
 

ًشخصيا ترسخت تجـربتي خالل سنوات الحرب والحصار وانتجت نصـوصـا تحت ثقل وضغط هاتين  ً
أعتقد بثقة تامة، إن مستقبل األدب العراقي . ، ولوالهما لما أخذت كتاباتي هذا المسار الفنطازي»المهيمنتين«

 .بث بالحياة رغم الدمار الذي يحيط بهيرتبط بمستقبل اإلنسان العراقي الذي يتش
 
 إن االدب العراقي الحقيقي بالرغم من كل شيء يرفل بالعافية، وفي الطريق نصوص إبداعيـة عراقيـة -5

بـحـجم الكارثة وبحـجـم اإلنسان الذي يتـصـدى للكارثة وأنت تعـرف جـيـدا أن المحن واالزمات تفرز بالنتيجة 
 .تستوعب الحالة وتؤطرها فنيا، فلكل فعل رد فعل حسب القانون الفيزيائيارهاصات ونتاجات إبداعية 

 
 / 21جوابا على أسئلة الدكتور شاكر نوري في استفتاء ثقافي مميز في جريدة القدس العربي الصادرة في لندن 

4 / 2000 
  ماهي المتغيرات التي طرأت على األدب العراقي في ظل الحصار؟-1
 صار ماهي القيم اإلبداعية التي أشرها النقاد؟ ما بين الحرب والح-2
 هل توصل األديب الى أعماق المجتمع ليكتب برؤية جديدة؟,  الواقع العراقي زاخر بالموضوعات-3
  هل تمكن األديب العراقي من تجديد اللغة المباشرة السائدة في الثمانينات؟-4
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 الطابع االستيطاني لم يرحل إال من الناحية العملية فإن ما يدعى باالستعمار القديم ذي 
ًشكليا عن جل المجتمعات النامية، وترك في موضعه وكالء ونواطيرا مفوضين سامين  ًً
بحلة وطنية شكلية ال تغير من دورهم الوظيفي في القيام بتسيير أعمال وحفظ مصالح 

ى ًأولياء أمرهم في عواصم الدول التي استعمرت مجتمعاتهم سابقا، والتي تحافظ عل
ًموضعهم السيادي في تلك المجتمعات سواء عبر دعمهم عسكريا لتوطيد هيمنتهم بقوة 
االستبداد والحديد والنار، وهي الطريقة الفضلى لدى كل السادة أصحاب الحل والعقد، أو 
ًعن طريق دعمهم ماليا وإعالميا وتسويقهم عبر قنوات الهيمنة الكونية على اإلعالم  ً

مثلة بوسائل التواصل االجتماعي، أو عند الضرورة عبر وإصداراته المعاصرة م
استخدام القوة العسكرية العارية لجيوش المستعمرين القدماء نفسهم لوضع من يناسبهم 
ُفي سدة الحكم، بغض النظر عن الحجة التي يتم استنباطها حسب الحاجة، سواء كانت 

حسين، أو توطيد كما كانت في حالة نظام الطاغية صدام » أسلحة دمار شامل«
، أو بحجة الحرب الخلبية 1991الديموقراطية كما كان في قصة غزو هاييتي في العام 

، التي تحصل شركات التصنيع الكيميائي والدوائي في العالم المتقدم »المخدرات«على 
على حصة األسد من عوائدها، جراء احتكارها شبه المطلق لتقانات تصنيع المواد األولية 

وهي حجة الحرب على .  لتحويل نبات الخشخاش إلى أفيون وهيروينالمطلوبة
 لخلع عميل 1989ًالمخدرات التي تم استخدامها أيضا لتبرير غزو باناما في العام 

المخابرات األمريكية السابق مانويل نوريغا بعد أن سولت له نفسه االستحواذ على حصة 
ياء أمره مما كان يشرف على إنتاجه من أكبر من الفتات المحددة له من قبل أسياده وأول

  .مخدرات في باناما
  

ولذلك فإن الحديث عن مفاعيل االستعمار القديم ال بد أن يأخذ بعين االعتبار إفرازاته 
المعاصرة والمستمرة في كل مفاصل المجتمعات المنهوبة المفقرة في دول العالم النامي 

لواقع الذي ال يحتمل تغيره حتى بشكل حاضر وملموس حتى اللحظة الراهنة، هو ا
وقد يكون المفكر المصري الراحل سمير أمين أهم االقتصاديين الذين  .المستقبل المنظور

درسوا مفاعيل وانعكاسات االستعمار على هشاشة مجتمعات المستعمرات بعد رحيل 
مستعمريها الشكليين عنها، وهو ما قد درسه بشكل معمق وموثق في عدة كتب له 

  .»رؤية من الجنوب: تاريخ عالمي« كتابه الذي حمل عنوان وخاصة
  

ويمكن تلمس مفاعيل االستعمار االستيطاني على واقع اقتصادات الدول النامية بالنظر 
إلى خارطة المعمورة واتباع نهج جواهر الل نهرو في كتابه المهم الذي كتبه في السجن 

، والذي حمل عنوان 1944مها في العام إبان احتالل البريطانيين للهند الكبرى قبل تقسي
، والذي كانت المالحظة األساسية فيه تتعلق بالتناسب الطردي بين طول »اكتشاف الهند«

مدة استعمار أي بقعة جغرافية في الهند من ِقبل البريطانيين في الحالة الهندية، وبين 
 نهرو وحتى مستوى الفقر في تلك البقعة الجغرافية، وهو استنتاج صحيح منذ زمن

اللحظة الراهنة، ومثاله العياني المشخص البلد األفقر على وجه البسيطة هو بنغالديش، 
ُوهي البقعة األولى التي حل فيها َخبث المستعمرين البريطانيين األوائل في شبه القارة  َ

، والتي كانت عاصمتها حسب توصيف الغزاة البريطانيين أنفسهم 1757الهندية في العام 
ك بأنها حاضرة توازي العاصمة البريطانية لندن في مستوى التمدن حسب معايير آنذا

ًذاك الزمان، بينما هي حاليا تمثل الرمز المصفى للفقر المدقع والتهالك المدني لمدينة جل 
  . هيكلها العمراني من الصفيح والمناطق العشوائية غير المنظمة

  
د من استحضار الحقيقة التاريخية المرة وفي نفس سياق الحديث عن بنغالديش كمثال ال ب

التي كررها المستعمرون أينما حلوا في أرجاء األرضين والتي تمثلت في العمل الممنهج 
لتهشيم كل إمكانيات النهوض التصنيعي في مجتمعات المستعمرات، والتي كانت في 

لج القطن طور متقدم ال يقل عن ذلك القائم في بريطانيا نفسها فيما يتعلق بصناعة ح
وتحويله إلى منسوجات وأقمشة، والتي كانت مزدهرة في بنغالديش حينما حل 
البريطانيون عليها، فكانت ضحية لذلك التهشيم الممنهج الذي أدى إلى إغالق كافة 
ورشات الحلج والنسيج في بنغالديش، وتحويل كل منتوج األقطان الرفيع النوعية الذي 

حلجه وتحويله إلى منسوجات في معامل النكاستر في تنتجه بنغالديش للتصدير ليتم 
داخل بريطانيا، ليتم تسويقه بعدئذ عبر إرغام شعوب المستعمرات جميعها التي كانت 

عنها، ومنها بنغالديش، على » القهر«تتحكم بحيواتهم اإلمبراطورية التي ال تغيب شمس 
 أولية من أرضهم و بالدهم، شراء تلك المنتجات المصنعة في المعامل البريطانية و بمواد

وهو ما أسهم في حدوث قفزات في مستوى جودة اإلنتاج الصناعي البريطاني جراء 
زيادة الطلب المضطرد على نتاجها من المنسوجات القطنية جراء اندثار كل منافسيها 
ًالمحليين عمليا في أي من دول المستعمرات الشاسعة التي تغول عليها البريطانيون، و 

ا أدى إلى قفزات مهولة في النمو االقتصادي البريطاني إذ كانت صناعة هو م
المنسوجات القطنية تمثل في ذاك الوقت عصب االقتصاد العالمي كما هو حال النفط في 

  .زمننا المعاصر
  

وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم اإلجهاز على البقية الباقية من الورشات الصغيرة التي تعمل 
  بــة عبر فرض ضرائـًا في شبه القارة الهنديـــالمنسوجات القطنية محليفي حلج وإنتاج 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من قيمتها األساسية عند محاولة بيعها % 1700وصلت إلى 
في أي من األسواق المحلية التي سيطر عليها المستعمرون 
البريطانيون، في نهج مآله الوحيد وأد أي إمكانية الستمرار 

من منافسة المنتجات عمل تلك الورشات المحلية لعدم تمكنها 
وتسوقها في دول القطنية التي تنتجها المعامل البريطانية 

المستعمرات دون أي ضرائب فعلية عليها، وهو ما كان 
  المقدمة لمسلسل اإلفقار المتعمد الذي مارسه المستعمرون بحق

 شعوب المستعمرات، وهو في حالة بنغالديش كان محط انتقاد األب الروحي لالقتصاد 
سمالي، وأعني هنا آدم سميث الذي أشار في كتابه االستثنائي ثروة األمم الصادر في الرأ

 إلى مفاعيل تلك الوحشية المنفلتة من كل عقال أخالقي التي أدت بنتائجها 1776العام 
في الفضاء االقتصادي إلقليم البنغال الخاضع » ضيق حال إلى مجاعة«لتحويل كل 

  .لالحتالل البريطاني آنذاك
 
ذاك الواقع المزري الذي خلقه االستعمار البريطاني كمثال في إقليم البنغال في الهند لم و

يتوقف عند تهشيم كل إمكانيات النهوض الزراعي والصناعي وإنما تعدى ذلك إلدخاله 
ًفي نسق اقتصاد الوحشية اإلمبريالية ممثال بإرغام الفالحين المظلومين بالتحول من 

تي تشكل عماد قوت وحيوات أفراد المجتمعات التي يعيشون زراعة كل المحاصيل ال
فيها، إلى زراعة نبات الخشخاش ألجل تصنيع أشكال المخدرات األفيونية المعروفة 
آنذاك، والتي كانت البضاعة الوحيدة التي تمتلك االقتصادات الغربية وخاصة البريطانية 

 في مطلع القرن التاسع عشر، ميزة تفاضلية فيها على اقتصاد اإلمبراطورية الصينية
وهي اإلمبراطورية التي كانت تنتج وتصنع كل ما تحتاجه، ولم تكن بحاجة إلى أي من 
ًنتاج االقتصادات الغربية البائس في منظارها آنذاك، والذي تركز غالبا حول األسلحة 

كمت النارية وأدوات الحرب، والتي لم تكن حاجة أولية لإلمبراطورية الصينية التي را
خبرة تاريخية عمرها عشرات القرون في ضبط وتسيير إمبراطوريتها الشاسعة دون 
حاجة ملحة لتطوير أدوات القمع التي كانت تستخدمها لضبط المجتمعات التي تقع في 

وبالتالي لم يبق من منتجات ومشتقات ينتجها األوربيون يمكن . حدود تلك اإلمبراطورية
 تجارية مع الصين التي يحتاجون إلجراء مبادالت تجارية لهم من خاللها إجراء مبادالت

واسعة معها بشكل مستدام الستيراد الشاي الذي كانت الصين تتحكم في جل إنتاجه 
َّالعالمي، وخاصة في ضوء إنفاق جل الذهب والفضة التي اكتشفها المستعمرون في 

جارية مع الصين نفسها، قارتي العالم الجديد منذ القرن الخامس عشر على المبادالت الت
والتي أصبحت موئل ومصب كل فوائض الذهب التي يستخرجها المستعمرون 
األوربيون من قارتي العالم الجديد، لما كان للصين في تلك الحقبة الزمنية من ميزات 
تفاضلية في ما تنتجه من الشاي، والسكر، واألواني الخزفية، والتوابل، التي كانت تمثل 
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سي لالقتصاد العالمي منذ القرن الخامس عشر وحتى نهاية القرن الثامن المحرك األسا
عشر الذي حلت فيه صناعة المنسوجات القطنية لتكون على رأس تلك القائمة من 

  .المنتجات الرئيسية التي مثلت العصب المحرك للمبادالت والتجارة العالمية آنذاك
  

لم يجد األوربيون سوى المنتج وفي ظل ذلك الواقع من العجز التجاري مع الصين 
ًالوحيد الذي كان يالقي سوقا رائجة في الصين آنذاك وهو الخشخاش ومشتقاته 
المخدرات األفيونية التي كانت ممنوعة اإلنتاج في عموم اإلمبراطورية الصينية في 
ًالقرن التاسع عشر نظرا لآلثار السلبية اإلدمانية التي تركها السماح باستهالك تلك 

  .شتقات في فترة سالفة على المجتمعات في الصينالم
 

وبعد أن طالب األوربيون إمبراطور الصين بشرعنة استهالك المخدرات األفيونية في 
الصين، والسماح لألوربيين وخاصة البريطانيين لتوريدها من نتاج المزارعين 

 يسيطرون عليها المقهورين في البنغال وعموم شبه القارة الهندية التي كان البريطانيون
بشكل شبه مطلق، وهو ما كان رد اإلمبراطور عليه بالرفض القاطع، فقرر األوربيون 

 باالستناد 1839وخاصة البريطانيين والهولنديين إطالق حملة عسكرية موسعة في العام 
إلى ميزتهم التفاضلية الوحيدة المتمثلة في صناعة أدوات القتل والتدمير، وفنون 

 األشكال البربرية التي ليس فيها اعتبار للعزل من المدنيين، وأماكن استخدامها بكل
عيشهم، والزرع والضرع الذي يقتاتون منه، وهو ما أفصح عن نفسه في حرب شعواء 
تفوق فيها الغزاة األوربيون على أقرانهم من المحاربين الصينيين الذين كانوا ال يزالون 

اح والسيوف، وتمكنوا عبر تفوقهم العسكري يحاربون بتقنيات القوس والنشاب، والرم
ذلك من تهشيم المجتمع الصيني بشكل عميق وإضعاف قدرته اإلنتاجية على كل الصعد، 
ًوصوال إلى تهديم القصر اإلمبراطوري نفسه، وإرغام اإلمبراطور الصيني آنذاك على 

لغزاة إلغاء الحظر على استهالك المشتقات األفيونية وتوريدها إلى الصين من ا
ًاألوربيين، إيذانا ببدء التراجع الصاروخي تجاه القاع الذي شهدته الصين بعد تلك الحقبة، 
والذي يظن الكثير من المراقبين بأن الصين المعاصرة، لم تبرأ من مفاعيله التي حولت 
الصين من مركز اإلنتاج االقتصادي في العالم إلى فضاء جغرافي يعاني فيه أفراده بشكل 

  .1961 وحتى نهاية العام 1959ن هلع المجاعات التي كان آخرها بين العام يومي م
  

وقد تجدر اإلشارة إلى الجهود التخريبية المنظمة التي قام بها البريطانيون في شبه القارة 
ًالهندية عموما ألجل تهشيم اقتصاداتها اإلنتاجية وخاصة الصناعية منها إلجهاض أي 

اصة في الحقول التصنيعية التي كانت تتفوق بها الهند إبان إمكانيات للنهوض الصناعي خ
حلول الغزاة األوربيين عليها في أواخر القرن السابع عشر في صناعات التعدين، 
وخاصة صناعة الفوالذ الذي كان صناعة تاريخية عريقة في الهند منذ األزل، يفصح 

ًنسبة إلى الهند مثال، » هندحسام م«ًعنها باللغة العربية مثال وصف خير األسياف بأنه 
باإلضافة إلى صناعة السفن التي كانت متقدمة إلى درجة لجوء البريطانيين لتصنيع 

 في 1815 و1803الكثير من سفنهم الحربية إبان الحروب النابليونية بين العامين 
المرافئ الهندية، وخاصة تلك الموجودة في إقليم غوجرات، والذي كان أغنى األقاليم 

ًندية إبان حلول المستعمرين عليه، وهو حاليا يكاد يكون أفقر األقاليم في الهند اله
المعاصرة بعد أن احتز المستعمرون منها أقاليم السند والبنغال الصطناع دول باكستان 
وبنغالديش بما تناسب مع مصالحهم االستراتيجية والتكتيكية آنذاك للحفاظ على موطئ 

ًرة الهندية من خالل دعم النخب الغوغائية المتطرفة دينيا التي قدم وطيد لهم في شبه القا
كانت كلها تعمل بتنسيق أشبه بالعمالة االرتزاقية مع المخابرات اإلنجليزية آنذاك من أجل 
اصطناع صدع في مجتمعات شبه القارة الهندية يحول الهوية الدينية عنوة إلى هوية 

ائل منتجات المستعمرين للتطرف الديني قومية مختلقة، في تمظهر عياني مشخص ألو
  .بشكله السياسي والعسكري االحترابي بين أبناء الشعب الواحد

 
وعلى الطرف اآلخر من كوكب األرض في قارتي العالم الجديد لم يكن سلوك 
المستعمرين األوربيين أقل وحشية من سلوكهم في شرق المعمورة، إذ أنهم اعتمدوا 

سكان األصليين عبر اإلبادة الجماعية المنظمة والممنهجة سواء سياسة ممنهجة إلفناء ال
باستخدام تفوقهم الحصري في فنون الحرب والقتل والتدمير على مجتمعات قبائل المايا 
واآلزتك، باإلضافة إلى استغالل همجي لألمراض السارية كالحصبة والجدري التي 

على امتداد قرون سابقة، وهي طور لها األوربيون مناعة تراكمية جراء التعرض لها 
األمراض التي لم تكن معروفة في قارتي العالم الجديد؛ وهو ما اكتشف الغزاة األوربيون 
قدرتها الشيطانية على إحداث إبادة جماعية في مجتمعات السكان األصليين عبر استنباط 

ض السارية األوربيين تقنية رمي البطانيات التي كانت تستخدم للف مرضاهم بتلك األمرا
بين مواشي سكان المجتمعات األصلية، وهو ما يعني اضطرار أولئك السكان األصليين 
ًللتماس مع تلك البطانيات بشكل حتمي خالل عملية العناية بمواشيهم، وهو ما عنى عمليا 
انتقال العدوى وإصابة مجتمعات السكان األصليين بجوائح لألمراض السارية أدت إلى 

شرات الماليين من سكان أمريكا الشمالية والجنوبية أضيفوا إلى من تم احتزاز حيوات ع
إبادتهم بقوة الحديد والنار للغزاة الذين لم يوفروا أي جهد بربري يمكنهم من السيطرة 
على كل مصادر الثروة في أرض ومجتمعات السكان األصليين بعد إفناء الغالبية العظمى 

ً يتراوح بين العشرة و الخمسة عشر مليونا في أمريكا منهم، و الذين كان عددهم يقدر بما
الشمالية وحدها إبان حلول الغزاة على أرضهم في خواتيم القرن الخامس عشر و مطلع 
ًالقرن السادس عشر، و لم يتبق منهم راهنا في أمريكا الشمالية سوى بضعة ماليين ال 

ون التي كانت تقتضي أن تتجاوز الخمسة في أعلى التقديرات بعد مرور كل تلك القر
ًتصبح أعدادهم بمئات الماليين راهنا أسوة بمعدالت تزايد أعداد المجموعات البشرية 
ًاألخرى في أرجاء األرضين لوال لم يتم إبادتهم جماعيا بالشكل المريع الخبيث السالف 

  .التوصيف
  

ة كان التناقص ومن ضمن مآالت اإلبادة الجماعية المنظمة التي جرت في أمريكا الشمالي
المهول في عديد البشر الذين كان يتم استعبادهم من أبناء السكان األصليين بقوة حديد  
نار المستعمرين، وإرغامهم على العمل في األنشطة الزراعية والتصنيعية التي كانت 
عماد تخليق الثروة في العام الجديد، والتي تركزت حول زراعة األقطان والتبغ 

وات الطبيعية، و هو ما تم التعامل معه بنهج االستعمار البربري الذي واستخراج الثر
ًخياره الحاضر دائما لتصحيح خطاياه بخطايا أكثر إثما ووحشية، مشخصا بتفتق عقل  ً ً
الغزاة الوحشي عن طريقة تكيفية لتعويض نقص قوة العمل المتاحة للعمل بشكل قسري 

 القوة العاملة المستعبدة من سكان قارتي العالم لخدمتهم بعد إبادتهم للمصدر األساسي لتلك
الجديد األصليين، من خالل استعباد سكان القارة األفريقية عبر غزو أرض القارة 

بشر مظلومين الستعبادهم وشحنهم عبر البحار في » الصطياد«السمراء بشكل مباشر 
ء أنفسهم في ظروف وحشية أرغمت ما ال يقل عن ثلث أولئك المظلومين من تفضيل إلقا

ومن أولئك المظلومين من أبناء . لج البحر على المتابعة في رحلة استعبادهم المفجعة
ًالقارة السمراء وصل إلى العالم الجديد حوالي ثالثة عشر مليونا تمكنوا من مكابدة عناء 
رحلتهم المضنية عبر البحار والبقاء على قيد الحياة، ليتم بيعهم وشراؤهم وتحويلهم إلى 

  ً.هم وسيلة إنتاج في العالم الجديد وأس كل ثرواته التي تراكمت فيه الحقاأ
 

وال بد في هذا السياق من اإلشارة لمفاعيل تغول األوربيين الغزاة على القارة السمراء 
وخاصة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، و هو ما أدى إلى إفراغ الكثير من 

 على العمل واإلنتاج، وترك فئات مجتمعية المجتمعات من رجالها وشبابها القادرين
ًمضناة أساسا، وغير قادرة على إنتاج ما يكفيها لتقتات به في ظل الظروف البيئية القاسية 
غير المالئمة للزراعة في تلك المناطق وخاصة تلك التي تربها كلسية أو محدودة العمق، 

 مع القليل من اإلنتاج أو رملية ال تسمح سوى بأنواع محدودة من اإلنتاج الزراعي
الرعوي الموازي، الذي كان ال بد له من التقهقر في ضوء سرقة قوة العمل القادرة على 
التكيف مع تلك الظروف وتحويلها إلى عبيد لخدمة المستعمرين األوربيين في العالم 

  .الجديد
 

ل وفي نفس الوقت الذي كانت تتحول فيه اقتصادات أوربا باتجاه التصنيع والتحو
ٍالرأسمالي في مطلع القرن التاسع عشر، كان هناك سعي مواز إلدراك ذلك الشكل من 
التحول االقتصادي في مصر الخاضعة آنذاك لحكم دمحم علي باشا بصفته الخديوي أي 

من السلطنة العثمانية بتلك الصفة، على الرغم من أن تبعيته » الملك أو الوزير المفوض«
لية أو بروتوكولية في أحسن األحوال، إذ كان نظامه شبه لتلك السلطنة كانت شبه شك

وتمثل سعي دمحم علي باشا آنذاك في عملية تحول اقتصادي . مستقل بشكل كلي عنها
شامل لعبت فيه الدولة العنصر المحرك، وكان يهدف إلى إخراج مصر من حقل المورد 

ًاقتصادا طرفيا «للموارد األولية فقط، وهو ما يدعى في علم التاريخ االقتصادي ، بحيث »ً
تقوم بعملية تصنيع ما تنتجه من موارد أولية وخاصة القطن إلى منسوجات يتم بيعها في 
السوق العالمية وجني القيمة الفائضة عن عملية التصنيع التي تفوق بأضعاف مضاعفة 

ى ًالقيمة المحدودة للقطن كمادة أولية، هادفا إلى تحويل اقتصاد المجتمع المصري إل
وفق مصطلحات التاريخ االقتصادي نفسه، وهي محاولة بدت في » اقتصاد مركزي«

نظر األوربيين وخاصة البريطانيين محاولة خطيرة تهدد هيمنتهم الكونية على صناعات 
الحياكة والنسيج على المستوى الكوني، وهو ما استدعى منهم اتخاذ قرار سياسي 

يحاول المساس بالهيمنة البريطانية المطلقة في وأد أي من «وحربي مفاده الحرفي آنذاك 
، وهو ما تجلى بشكل عياني مشخص في تهشيم أسطول دمحم علي »حوض البحر المتوسط

 البحرية في البحر Navarino في معركة 1827باشا وجل قدراته العسكرية في العام 
عه النهضوي، المتوسط، التي كان بنتيجتها إرغام دمحم علي باشا على التراجع عن مشرو

بعد أن أدرك صعوبة مواجهته للقوى اإلمبريالية االستعمارية بشكل مباشر، وهو ما 
تجلى في التراجع عن كل المشاريع التصنيعية التي كان يشرف عليها ويدفع باتجاهها 

االقتصاد «نظامه في مصر، وهو ما أدى إلى عودة االقتصاد المصري إلى دائرة 
 حلبة االقتصاد العالمي باالستجابة إلى رغبات األقوياء المحصور دوره في» الطرفي

بإنتاج ما يريدون من مواد أولية وتصديرها لهم بالسعر الذي يحددونه ليقوموا بتصنيعها 
ًفي اقتصاداتهم المركزية، ومن ثم إعادة بيعها بالسعر الذي يحددونه أيضا في نفس 

وهي . ة منها لما يقومون ببيعه إليهااالقتصادات الطرفية التي استجلبوا المواد األولي
الحال البائسة التي ال زالت تمثل واقع الحال في جل اقتصادات ما يدعى بالعالم النامي، 

  .ًوالذي التوصيف األقوم واألكثر صوابية تاريخيا له ال بد أن يكون العالم المنهوب المفقر
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ً دمحم علي باشا نموذجا وفي نفس سياق التهشيم االستعماري األوربي الذي كان نظام
ًوصفيا له في الحيزين االقتصادي والعسكري، ال بد من اإلشارة إلى ما يتالقى معه من 
تهشيم سياسي واجتماعي متعمد تجلى في كل الدول التي حل فيها المستعمرون تمثل في 
تخليق حدود سياسية وجغرافية اعتباطية في كل مجتمع تمت هيمنة المستعمرين 

 عليه، بشكل يضمن إضعاف القوى االجتماعية القادرة على المقاومة فيه، وفق األوربيين
، ومن ثم االستعانة بكل أالعيب الفساد واإلفساد المجتمعي إليجاد وكالء »فرق تسد«نهج 

محليين يقومون بدور النواطير، والقائمين بتسيير مصالح السادة المستعمرين، مقابل 
ِمن قبل المستعمرين، وبقوة األسلحة النارية المستحدثة على الفتات التي يتم منحهم إياها 

ًوهو ما أنتج مثال في شبه القارة الهندية حقيقة مذهلة تمثلت بأن بريطانيا . تلك المجتمعات
  مليون نسمة آنذاك، 250تمكنت من حكم كتلة بشرية هائلة وصل تعدادها ألكثر من 

 جندي وضابط بريطاني، يعضدهم 34000وتمكنت من السيطرة عليهم بما ال يتجاوز 
، »Sepoys« جندي مرتزق من الهنود أنفسهم أو ما كانوا يدعون 250000أكثر من 

ًوهو ما يعني حرفيا بأن البريطانيين قاموا باستعمار الهند عبر استغالل نقاط ضعف 
المجتمع الهندي نفسه، وتشويهه، وتحويل رهط منه إلى مرتزقة يقومون بمهمة استعمار 

  .أرضهم لصالح البريطانيين أنفسهم
 

وذلك التوصيف األخير من التخليق االعتباطي للحدود السياسية التي تفصل المجتمعات 
ًالتي انصهرت مع بعضها تاريخيا، اتخذ منحى تراجيديا في حالة العالم العربي  ً

للغة اإلسالمي، وأعني به هنا الفضاء الجغرافي الذي كان يتحدث فيه غالبية الشعب با
العربية، والذي كان يمكن للفرد أن يتحرك فيه بحرية شبه مطلقة من مكة إلى تونس 
ومنها إلى إسطنبول دون أي عائق يذكر، ودون إدراك بانتماء على شكل هوية معرفة له 
سوى المدينة أو القرية التي ينتسب إليها، وبشكل ثانوي الدين الذي يتبعه، خاصة في 

 واللغوية الذي كان الحالة األعم في عمر السلطنة العثمانية حتى مناخ التعددية الدينية
العقود األخيرة القليلة من عمرها، والتي انزاحت خاللها تجاه قومية تركية مختلفة، بشكل 
ارتكاسي لذلك الوعي القومي التناحري الذي خلقه األوربيون أنفسهم لتبرير حروبهم 

 منذ إسقاط البرابرة الجرمان لإلمبراطورية البربرية فيما بينهم، والتي لما تنقطع
  .الرومانية في القرن الخامس وكان آخرها الحربان العالميتان األولى والثانية

 
ًوذلك الواقع البائس أفرز بترا اعتباطيا في اللحمة االجتماعية للعالم العربي اإلسالمي،  ً

 على امتداد مئات ًوحدودا مصطنعة بين اقتصادات تكاملت بشكل تاريخي بين حواضر
أو حتى آالف السنين، فتم بتر الموصل عن حلب، ودمشق عن القدس وبيروت، وجميع 
تلك األخيرة عن القاهرة وحواضر شبه الجزيرة العربية وخاصة العمانية منها، والتي 
كانت بمجملها عصب طريق الحرير على امتداد قرون طويلة؛ و هو ما تم تعزيز 

كوصية بدأب األوربيين وتفننهم في إيجاد واصطناع كوامن الفرقة بين مفاعيله التفتيتية الن
الشعوب التي استعمروها لضمان عدم إمكانية نهوض أي منها إلى مستوى يمكنها من 
مواجهة مستعمريها، وتجلى ذلك بممارسة كل الجهود لتأسيس التخلف في المجتمعات 

غالق كل أبواب التعليم، باإلضافة المستعمرة، والذي تمثل في عملية تجهيل ممنهجة، وإ
إلى دعم كل االعتقادات البدائية من قبيل دعم بعض األفاقين هنا وهناك، كما كان في 

» بربوبية«إيهام المستعمرين الفرنسيين لشعوب المنطقة البسيطة المخلفة في بالد الشام 
ًإلها قائما بالفعل  «يتم االعتقاد به» إله«أفاق بعينه، ليتحول بقوة ودعم المستعمرين إلى  ً

. ال بد له أن يأمر أتباعه بتنفيذ إرادات أولياء أمره من المستعمرين» على وجه البسيطة
وال تزال هناك مجموعات بشرية كبيرة ويعتد بها في المجتمعات العربية من أتباع أولئك 

كة ال ًالمصنعين بقوة المستعمرين، والذين حرصا على عدم اختالق معر» البشر اآللهة«
طائل منها مع أفرادها سوف لن نقوم بإيراد جملة من األمثلة التاريخية عنها، ونترك ذلك 

   .للمتلقي الكريم إلعمال عقله البحثي التاريخي فيه
وذلك الواقع األشوه تكرر بشكل متعمد في كل موضع حل فيه المستعمرون، وبأشكال 

ية، وفي تركة السلطنة العثمانية في بربرية في القارة السمراء، وفي شبه القارة الهند
العالم العربي، والذي كان من مفاعيله حالة الضياع في الهوية المجتمعية ألفراد تلك 
ًالمجتمعات المستحدثة سياسيا عبر تخليق حدودها اعتباطيا وإطالق مسميات مستحدثة  ً

كلة ذلك، عليها من قبيل دول وممالك وإمارات وسلطنات وجمهوريات، وما كان على شا
وجميعها في الواقع تكوينات سياسية اعتباطية مبتورة عن جذورها التاريخية، وواقع 
تطورها االقتصادي على مر التاريخ؛ وهو ما أفضى إلى حالة أقرب إلى الجمر تحت 
الرماد الذي ما زال يفصح عن نفسه بحروب أهلية ومجازر هنا وهناك كلها محاوالت 

ًاألشوه الذي خلقه األوربيون اعتباطيا في مجتمعات متفجعة إليجاد حل للواقع 
المستعمرات، ودون إفساح الفرصة ألي من تلك المجتمعات لتتطور بشكل طبيعي وتأخذ 
ًالشكل األنسب لها، والحتياجات األفراد فيها الذي قد يتخذ شكال آخر مغايرا لنموذج  ً

سياجات الشائكة المقامة على الدولة القومية البائس، والحدود الجغرافية المصطنعة وال
ًتلك الحدود، ويكون أكثر انسجاما مع اإلرث التاريخي لتلك المجتمعات وعالقاتها وإرث 

» الحضري«تبادل المنافع والمصالح فيما بينها، بدل االحتراب الذي كان وسيلة التواصل 
لقبيح األسمى لألوربيين على امتداد تاريخهم الطويل والذي يحاولون إخفاء وجهه ا

   ه وخبثه من كل قارئ حصيف للتاريخالبغيض الذي ال بد أال يفلت استكناه دمامت

  
  
  
  
  
  
  امريكا التي اجتثت عرقا بشريا من على وجه االرض هم

الهنود الحمر تتشدق اليوم بالديمقراطية وتقدم نفسها كحامية لها 
ويصدقها كال تنابلتها وكذا تفعل حكومة ملكة بريطانيا سيدة 
االستعمار على وجه االرض ومعها حكومة المانيا الهتلرية 

طية وحق الدول بالسيادة ن الديمقراباتت ايضا تتحدث ع
  سيدة وتنسى انها تخضع الحتالل امريكا حتى اليوم وفرنسا 

المجازر والغاء الشعوب تقدم حكومتها نفسها كراعية للحريات وألنني اكتب فقط باسم 
البسطاء من الناس ولهم فقد صار لزاما علي ان اسال ورثة االتحاد السوفياتي العظيم عن 

إصرارهم على قتل وتشريد شعب مجاور كان يوما جزءا من الدور الذي يقومون به ب
حياتهم ثقافتهم وبال رحمة ويتقبلون عقوبات امريكا واوروبا ويواصلون تزويد مصانع 
الغرب بالغاز والبترول وهم يعرفون انها نفس المصانع التي تعاود تزويد اوكرانيا 

م خزائن صانعي السالح بالسالح ليقتل الجنود الروس والجنود االوكران معا وتتضخ
  .الغربيين

 
الصين سيدة الثورة الشعبية تقف موقف المتفرج صامتة وكان ال حول لها وال قوة وكذا 
تفعل الهند وايران التي تخضع ألبشع عقوبات غربية قبل روسيا ولكنها تشيح بوجهها 

 القتلة عن كل ما يجري مكتفية بموقف الال موقف معتقدين انهم بذلك يخرجون من عباءة
أيا كانت جنسياتهم ليبدو العالم جميعا بال اخالق حين يحارب روسيا النها تقتل الشعب 
االوكراني وتدمر بالده بينما يصمت هذا العالم جميعه بما في ذلك روسيا والصين والهند 
عن الغاء شعب واسم وارض فلسطين وعن تدمير العراق واستباحة ليبيا واشعال نار 

  .ا وما الى ذلكالفتنة في سوري
 

أي عالم هذا الذي يرى مصالحه فقط فتتامر امريكا على الجميع لتبيع سالحها قبلهم ثم 
تتحالف معهم ضد روسيا ويتفقون مع روسيا ضد نووي ايران يتواجدون في سوريا 
جميعهم حماة ومحتلين وجميعهم يطلقون النار على السوريين ويتركون إلسرائيل حق 

  .ان تهتز شرايين دمهم االزرقفعل ذلك ايضا دون 
 

ال اخالق في عالم صناعة السالح والموت وال ديمقراطية اال إلرادة االقوياء وعلى 
الجميع ان يقتل الجميع اال الخمسة الكبار فال احد يقترب منهم ويكفي الشعب االوكراني 

 لن تحارب نموذجا وامريكا تقدم لهم كل السالح ليقتلوا ويموتوا وتعلن على المأل انها
روسيا وانها حتى لن تحاول استفزازها فإلى متى سيقبل البشر كل البشر بما فيهم شعوب 
دول الغرب القبول بمكانة القطيع ال اكثر لدى حفنة قليلة من سارقي ثروات االرض 
وقاتلي الشعوب بال خجل فمن يشيدون مصانع السالح ويحتكرون حق المفاعالت النووية 

دمار الشامل والموت هم قلة من الوحوش الال آدميين ممن ال ينتمون ويطورون اسلحة ال
قطعا الى الجنس البشري وهؤالء هم اعداء البشر وليس المواطن الروسي ضد 

  .االوكراني وال السوري ضد الشوري وال الليبي ضد الليبي وهكذا
 

صيبة عالم بذيء ووقح يسيطر على قطعانه البشرية مجموعة صغيرة من الوحوش والم
كل المصيبة ان القطيع يصفق علنا لقتل ذاته حين يطلق الجنود الفقراء من أي عرق او 
دين كانوا رصاص اعدائهم عليهم ليقتلوا بعضهم ويصفق لهم االتون للموت بعضهم 
بنفس الطريقة واالداة بينما ينشغل زمالء لهم في مصانع السالح بتجهيز ادوات موتهم 

 وغيرهم يدير الموت على شاشات التلفاز والبعض يصنع واخرون ينقلون هذا الموت
  .الخبز للقتلة والبعض يكتب تمجيدا وتبريرا للموت والقتل

 
عالم بال اخالق على شكل لوحة سيريالية عجيبة غريبة كل ما فيها قائم على الموت 
والكراهية أيا كانت قصائد العشق النرجسي للذات واالرض والبشر فجميعها تصب في 

ة تمجيد االنا السخيفة التي يصوغها كما يحلوا لهم لصوص االرض الكبار فتارة خان
يصنعون قومية او يلغون عرق حسبما تقتضي مصالحهم ويظل القطيع البشري جاهزا 
للعب الدور المراد ألي منهم حسبما مرسوم لهم بإرادة المخرج من حفنة اللصوص ليقتنع 

يرغب بالحياة يستحقها وبالتأكيد فهم برايهم اللص ان من يرغب بالموت يستحقه ومن 
  .ونسلهم وحدهم من يرغبون بالحياة ولذا فهم فقط من يستحقونها

 
على الجنود المتحاربين في كل بقاع االرض ان يديروا اسلحتهم للخلف ليقتلوا جالديهم 

من ثم يحرقون اسلحتهم ليصنعوا لهم فنجان قهوة يرتشفوه بسالم الحياة معا فهم وحدهم 
   وليس من يصنع لهم موتهم ليحيا هويستحقون الحياة 

  
 

 فلسطين
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  اليساري            

 

 ّال تبدد الشمس نفسها بما يكفي 
  الجهات تزأر باردة

  ... منطفئة
  تقامر بالحواس والدهشة

 وتشير إلى مفارق الالشيء
  مولعة بالفخاخ

  وصخب السرابات الالمعة
 -كمالهي الس فيغاس -

 ِّمضللة كأسطح الكثبان الزاحفة
 ّملبدة بآمال مقاتلين مسحوقين
 .وأصداء آخرين ذعروا وماتوا

 
  لمخاوف الكبيرة واألحزانحتى ا

 تنبعث من الصدوع باردة
 سرعان ما تلوثها األضواء المراوغة

  ا األقداموحيثما تكون، تتسكع به
 ّوال تمسها خسارة

 ّألن الشمس على شفا سطوعها
 .ّال تبدد نفسها بما يكفي

 
 عندما تهتز األفكار كأوراق الخريف

 تتدحرج األيام واألحداث، ككرات الثلج
  نذهلة بال مشهدتتسارع م

 متحمسة للزوال
  تتوارى بطعوم نيئة

 منتفخة كأسماك النيص،
 لكنها ضارية الجوع

 .ّتكاد تمزق نفسها بقواطع غير مرئية
 ..كغبار السطوح.. وثمة أوقات ناعمة

ّتسفها الزفرات وتنام متراكمة ِ. 
 لكنهم عمالقة بما اكتنزوا

 .أولئك الذين تساقطت رؤوسهم
 
  لهون ويعبثونلو تركنا الكبار ي

 كيفما شاؤوا
 ستخرج من جيوب الليل آمنة

 ّآفات األرض الرخوة، وأجنة تائهة
 يقة جديدة أو جهةلكن قد تنبثق حق

 .ّال تكون مروعة كغيرها
 والشمس مألى قد تعود

  ّمر وقت طويل
 وهي بقعة صغيرة صفراء
ًمبددة في جهات الرسم أيضا ّ ُ!  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ربما للوسائل طيشها األبدي
  ...وصراخها الرخيم

 ...كـفيلة السافانا
  ربما الغايات كاألدغال متشابكة
 تترامى بصليل األهواء الشريرة
 وتغور في قيعان لغاتها العنيفة

  إنما تلك التي راقصت صياح الديكة
 بل أن تلمع عين المارد في السماءق

 قذفها لفم النار والريح
  .و الذاكرةّحطاب

 
   والجرار التي امتألت

 ّقبل أن يفر النهر من مجراه
 حملتها إلى ملهاة الجبل

 بغال يافعة
 .مقبلة على االنتحار

 
 ّتبدد الجهات نفسها بما يكفي

  ...ًتفرض ألقابا فضفاضة
  ...ّ كـسراويل القرويات

 لدروبها الوعرة وأحذية ضيقة
  وثمة حشود ممتلئة

 ال خصورب  تتراقص كالنمل األبيض
 ّتنش الهوام ومساقط البرق
 .عن غالل مواسمها الرديئة

 
 كإنها رقائق من صقيع فقد بياضه

 تتكسر حينما ترتفع
 أعالم الجهات التي ترقب وقودها

 ...كـجحيم اآللهة
 

 ّبضالتها المفككة تتمرغ الهية
 تلك الجهات القابعة خلف النوافذ السوداء

  من أولئك الذين ابتكروا
 وسيتهمِ لسفاح فر

 لعبة الموت السريري لألزمنة
ّوطرزوا لعضات الصقيع الحارقة ّ 

  كل هذه القلنسوات الفخمة
 ّ المذهبة بما يكفي

 من البؤس والشتات
 ّكيف تمرسوا في الفراغات المطلقة

 من أجل فرك حجر بحجر
   بأصابع مبتورة؟

  

 

  

 العراق
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  ياو جوناس، مقيم بشكل رسمي بإسبانيا، ينتمي إلى
ر بالمخدرات بشكل جمع ثروة  اإلتجاشبكة دولية في

   .كبيرة
ثروة غير مصرح بها لكن تكفيه قرنا ألجل العيش في 
مستوى اجتماعي ويستطيع أيضا أن يورثها لنسله وهذا ما 
كان يحيره، ويعرف أن هناك ألف طريقة لتبييض أمواله، 
وهناك دول عملت لذلك تخريجة قانونية مثل دفع نسبة 

 لتبييضها وهناك أيضا طرق أخرى مئوية لخزينة الدولة
من خالل التحايل على القانون من خالل فتح مشاريع 

، هذه "السيبرات"صغيرة مثل المتاجر والحانات و
المشاريع الصغيرة ال يهم ما إذا كانت مربحة أم ال، يكفي 
ان مداخيلها تكفي لحالها، بمعنى أن خدماتها يمكن أن 

ع الضرائب المتحصلة تكفي بأداء أجر العاملين بها ودف
منها وإن انعدمت الفائدة لمالكها فأموال المخدرات كفيلة 
بأن تحدث فائدة مميزة وانا أتذكر قصة سعيد العامل في 
حانة ببلباو حين سألته عن كرمه مع بعض الزبناء، قال 

لقد مرت مدة طويلة دون رؤيتهم، : "بأنهم أصدقاؤه بالبلد
  ..وال تستضيفهمومن العيب أن تلتقيهم بالصدفة 

 
ــ صحيح لكن اإلستضافة ال تكون بالكرم الذي شاهدته، 
تقديم فذاء لهم او شراب أمر عادي لكن إخمارهم حتى 

 كيف تبرر ذلك لصاحب الحانة؟! الثمالة أمر مثير
 هل ال تعرف صاحب الحانة؟: ضحك قليال ثم سألني

 !ــ ال
اله، ــ إنه تاجر مخدرات، وهذا البار فتحه لتبييض امو

شروطه علينا هو اإلكتفاء بذاتنا، أجور العاملين، دفع 
كراء المحل وضمان مواد اإلستهالك التي نقدمها للزبائن 

في كل مساء .. وحتى الضريبة العامة يدفعها هو من جيبه
يأتي إلى البار، يأخذ منا مداخيل اليوم ويضيف إليها كمية 

 مداخيل كبيرة من ماله الخاص ويقدمها للبنك على أنها
البار، وحتى إذا مضى يوم بدون زبائن، نحن دائما لدينا 

 ..!اعداد افتراضية للزبائن
 !ــ فكرة جميلة

  
شخصيا طرحت علي نفس الفكرة لكن بشكل مختلف 
عندما كنت في ألميريا، كنت اريد فتح بار بمنطقة إلخيدو، 
اتفقنا على الكراء الشهري وبقي فقط أن أعرف كم قيمة 

تاج، كان المحل صغيرا وموقعه متطرف وهذا فائض اإلن
جعلني أتردد، فحساب ضريبة البلدية وأجر الكراء قد 
يخل بحساب الرأسمال الذي سأضعه، بمعنى سأخر 
بالتدريج، في نقاشي مع المالك األصلي للمحل الذي يريد 
كراءه لي وهو إسباني بالمناسبة، ولما قدمت له كل 

 بالنسبة لي، اقترح علي الحساب على ان األمر غير مربح
ليساعدني " خبير اقتصادي"أن نلتقي في المساء ليقدم لي 

في جلب الزبائن من جهة ومن جهة اخرى سيضع لي 
  .حوافز مربحة لن تتخيلها في رأسك

 
في المساء التقينا وكان هو مصحوبا بالخبير اإلقتصادي 
الذي لم يكن إال مغربي أعرفه وهو من من الشمال أيضا، 

رني أن البار برغم صغره يمكنني أن أقدم فيه أخب
الوجبات السريعة إذا عرفت كيف أستغله، ولما اخبرته 
بان األمر سيستغرق وقتا طويل لكسب الزبائن بسبب 

صمت .. تطرفه وان ذلك سيجعلني أخسر وليس أربح
  .قليال ثم قدم إلي حوافزه المربحة

 
 سيربح سألني عما إذا كان صاحب المحل المالك األصلي

: لوال مساعدتي لي، فسألته عما هي مساعدته له، قال لي
 "ساقترح عليك حال تربح انت منه واربح انا منه أيضا"

الشعار المغربي، ضحك قليال ثم " رابح رابح"ــ تقصد 
ما يعجبني فيك تلك اللمسة الساخرة منك، : " أخبرني

 ..!"تذكرني بأيام الجامعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كان حسن طالبا بجامعة فاس، هاجر دون أن يكمل 
دراسته إلى إسبانيا وهو من الجيل األول للهجرة إلى 
إسبانيا، التقيته اول مرة في إسبانيا بمنطقة كليمانتيس 
بمنطقة كاستييا دي المانتشا حيث موطن األسطورة 

ن كيخوتي، الجميلة لسيربانتيس الذي ابدع شخصية دو
كنت تائهاهناك في ساحة كليمانتيس انتظر بداية موسم 
البصل وكان هو أيضا المغربي الوحيد في الساحة، كان 
يحمل جعة بيده حين مر من جانبي، عرفت أنه مغربي 

 :ونطقت جملة خرجت من فمي بشكل تلقائي، قلت

، نطقتها هكذا بالعربية "مغربي في بالد النصارى"ــ 
أول مرة أسمع هذه الجملة في : "علي هوالفصحى، فرد 

 ،"هذه البالد
 .ردد مرة اخرى!" أول مرة اسمع العربية في هذه البالد"
  

تعارفنا وقدم إلي نفسه، أخبرني أنه خارج منذ أسبوع من 
السجن بمدريد وانه هنا في زيارة ألخته، وأنه يريد ان 
 يستمتع براحة هنا عند اخته قبل السفر إلى ألميريا ثم

اخبرني ان سبب سجنه كان هو ضبطه بمحطة المانديس 
بمدريد مع شحنة طازجة من الحشيش المغربي كلفته 
ثالث سنوات سجنا، اخبرته أين أبيت في الخالء وأني 
جئت إلى المنطقة للعمل في موسم البصل، تشاركنا بعض 
الجعة واخبرني أن الموسم ال زال تفصلنا عنه مدة 

يستحسن علي أن أذهب إلى الس شهرين على األقل وأنه 
بيدرونيراس حيث سيبدأ موسم الثوم، أخبرني أن موسم 
البصل غير مذر لألعمال كما الثوم، تكلمنا كثيرا في 
السياسية في المغرب وعن ذكرياته بفاس حين كان طالبا 
قبل أن نفترق، كان سعيد بلقائنا في بالد النصارى، مدني 

فر إلى الس بيدرونيراس بورقة نقدية ناصحا إياي أن أسا
  .واخبرني بانه ال يتوفر على مال كثير ليساعدني أكثر

 
في ألميريا اقترح علي حسن المغربي في بالد النصارى 

الخبير اإلقتصادي حسب تقديمه لي من طرف المالك "أو 
اإلسباني أن آخذ المحل وسيساعدني هو في دفع الكراء 

: من داخل الحانةمقابل ترك عماله السريين ببيع الحشيش 
الحشيش يجلب الزبائن إلى الحانة وانت ستقدم الوجبات " 

، "والمشروبات، انت رابح وانا رابح" الطابات"السريعة 
كانت فكرة ملهمة لكن تعذرت له برصيدي النضالي مع 

كيف سيقبلون أن نقابيا كان : العمال المزارعين متسائال
ه ثم ركبت على يدافع عن حقوقهم يبيع الحشيش في حانت

، قلت له بأني من قبيلة  خاصية له كونه مومن با
في المغرب أفرادها يصابون بلعنة ما حين " شريفة"

يمارسون أمور محرمة كالقمار وبيع المخدرات أو 
 ".السرقة

ــ نحن قبيلة ممنوع عليها هذه الممارسات، قلتها وانا 
 أبتسم ساخرا

 .ــ أنت احمق، هكذا رد علي وهو يضحك
  

ياو جوناس اإلفريقي ال يعرف هذه الطرق من تبييض 
األموال، كان يعتمد طريقة متخلفة في التبييض عادة تكلفه 
أكثر مما يربحه، كان يكتري شققا ثم هو يكتريها بالتقسيط 
لزبناء محتملين وهوأمرمقنن بشكل كبير في الباسك وكان 

ال تعرف ان لها ضرة بشقة " زوجة"له في كل شقة 
، وكانت هذه الزوجات هن من يتكلفن بالقباضة، أخرى

كانت كلهن إفريقيات وكلهن حامالت منه وكلهن يعتقدن 
انه يعمل ببرشلونة في الوقت الذي هو ببلباو، كنت حين 

كان هو ! ألتقيه أكلمه كيف يجمع في ذاته هذه التناقضات
من أخبرني بأنه ال يعمل صراحة ببرشلونة، اخبرني أن 

مر جيد ليحتفظ بالعالقات مع كل زوجاته، عامل البعد أ
قال بانه يحبهن كلهن وكلهن حامالت وانه هو بما له من 

وأنه غني لكن " الزطلة"تجربة في المغرب يتاجر ب
أمواله سوداء وأنه يستطيع أن يتكلف بكل أبنائه وبناته 
رغم تعدد اإلنجاب وأن األمر الذي يحيره هو كيف 

حينا ثم قال بأن كل زوجاته يستطيع تبييض أمواله، سكت 
  .ال يشكن فيه وأنه الرجل اإلفريقي المثالي عندهن

 
اقترحت عليه الطريقة المغربية في تبييض األموال 

وتقوم اساسا " رابح رابح"واخبرته بأنها تسمى عندنا 
وان نسله من كل تلك النساء " الزطلة"على تبييض 

د اسمه سيجعله يفكر في المستقبل في تشكيل مجتمع جدي
   "مجتمع الزطلة"

 
 

 
 المغرب
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  اليساري            

 

  ًحوارا معرفيا ثقافيا فكريا " القاهرة"شهدت مدينة ً ً ً
لجنة األمم المتحدة "ّضم كوكبة من الخبراء بدعوة من 
بهدف ) اإلسكوا" (اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب آسيا

  .2045استشراف الرؤية العربية المستقبلية للعام 
 

 100ًنا مع مرور ويأتي مشروع الرؤية العربية متزام
عام على تأسيس جامعة الدول العربية واألمم المتحدة 

وقبل التوقف عند الخطوط العريضة التي ). 1945(
: ّانصبت عليها المناقشات هناك سؤال يطرح نفسه بإلحاح

ًهل سيبقى العالم العربي كما نعرفه قائما على ما هو عليه 
يره، وربما ّخالل العقدين ونيف المقبلين؟ أم أنه مثل غ

ّأكثر من غيره، معرض لتغييرات جيوبوليتيكية محتملة؟ 
ًوهذه يمكن أن تطال بعض خرائطه وتكويناته تساوقا مع 
ًاحتماالت عديدة يمكن أن يشهدها النظام الدولي سلبا أو 
ّإيجابا، ولعل صعود الصين كقوة عظمى منافسة للواليات  ً

بلي قد المتحدة، وحرب أوكرانيا ودور روسيا المستق
  .يؤدي إلى اصطفافات جديدة ومحاور دولية مختلفة

 
ّفهل يمكن للعرب استثمار المتغيرات الدولية وتوظيفها 
باالتجاه السليم الذي يخدم رؤية عربية استشرافية؟ أم أن 
ّاألمر يتوقف على الطريق الذي سيختارونه، وذلك يحتاج 

لتوجه ّإلى توفر عدد من العوامل والشروط لإلستفادة من ا
وستكون مثل هذه . العالمي نحو قطبية دولية تعددية جديدة

الرؤية فاعلة وحيوية لتعزيز ثقة اإلنسان العربي 
ّبالمستقبل، خصوصا إذا توجهت إليه مباشرة، مثلما يمكن  ً
ّأن تتوجه إلى أصحاب القرار و المجتمع المدني 
 ّبتضاريسه المتنوعة وبلغة غير تقليدية، فلم تعد الخطابات

ّالمكررة واإلستعادات اإلجترارية قادرة على تحريك 
مشاعر اإلنسان العربي وتعبئته بسبب الهموم الكبيرة التي 
يعيشها وتحطم الكثير من اآلمال التي كان يطمح إليها، 

" الحق في األمل"األمر الذي يحتاج إلى تظهير أهمية 
الحق في "و " الحق في المساواة"و " الحق في الحرية"و
الحق في مواطنة "و " الحق في السالم"و " ضامنالت

وهذه وغيرها تندرج في " الحق في التسامح"و " متكافئة
  ".الحق في التنمية"
 

فكيف يمكن تجاوز النمطية التقليدية التي طبعت المشاريع 
ّالعربية بمختلف توجهاتها في الحقبة الماضية؟ ولعل ذلك 

ّيتردد على ّسؤال المنهج وهو سؤال النهضة الذي ظل 
ألسنة العديد من المفكرين و المصلحين العرب خالل قرن 
ّونيف من الزمن، وهو سؤال الثقافة والفكر والتاريخ 
واللغة والجغرافية والمزاج والمصير المشترك، ألنه 
ّتعبير عن الهوية المشتركة حتى وإن كان تحت مظلتها 

ّهويات فرعية متفاعلة ومتداخلة معها تمثل التنوع ّ  في ّ
  .إطار الوحدة

 
ّويتطلب ذلك إحداث تنمية بشرية شاملة ومستدامة بجميع 

حقولها، وأية تنمية حقيقية سيكون هدفها تحقيق العدالة 
والرعاية المجتمعية والرفاه العام عبر اقتصاديات حديثة 
ومنتجة ومن خالل مؤسسات فاعلة وحيوية وتعاون 

قليمية وتنسيق واتحاد جدير بمواجهة التحديات اإل
ًكما تتطلب نهوضا بالعلم، ليس لردم الفجوة . والدولية

الحضارية فحسب، بل إلى تجاوزها لتحقيق التقدم المنشود 
بأدوات وآليات ومبادرات وأوليات استراتيجية كيما تترك 

  .تأثيرها اإليجابي على حياة الناس في العالم العربي
 

ام ببلورة وتكمن أهمية مثل هذا المشروع الواعد في اإلسه
خريطة جديدة وطريق واقعية قابلة للتنفيذ، ليس من باب 
األحالم أو األمنيات، بل باعتماد مؤشرات تقوم على 
الذكاء االصطناعي واقتصاد المعرفة لقياس أثر 

   ورـــّل مباشر، في ظل الطــات بشكــبادرات والسياســالم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . الرابع للثورة الصناعية وولوج الطور الخامس
 

وتعتمد الرؤية على مشتركات عربية جامعة أساسها 
االستقرار والسلم واألمن بمفهومه الشامل، الخارجي 
والداخلي، بما فيه االمن اإلنساني الذي يتجاوز األمن 
العسكري واألمن الوطني والقومي، بل يمتد ليشمل األمن 
الغذائي و األمن المائي و األمن الصحي و األمن الثقافي 

  .و األمن المعلوماتي
 

ّويتطلب ذلك تحقيق مبادئ العدل و آليات العدالة ضمن 

ًمفهومها المعروف دوليا وبمعاييرها الحقوقية والقانونية 
ًوالقضائية، فضال عن العدالة االجتماعية وتقليص 

واالمن يرتبط . رأةالفوارق الطبقية والنهوض بدور الم
بالحقوق، فال أمن حقيقي دون كرامة المواطن وحكم 
القانون، مثلما ال تنمية دون أمن وال أمن مع الفساد 

  .اإلداري والمالي والسياسي
 

وإذا كان األمن حاجة إنسانية حسب سيجموند فرويد 
ّويتقدم على الكرامة أحيانا في ظل األزمات والحروب  ً ّ

 فإنه يتجاوز أمن البلد وأمن النظام، والنزاعات المسلحة،
ّويمتد إلى أمن الناس وأمانهم بما يتخطى المكان واللغة 

ّوالشعب والوطن والهوية والنظام القانوني والثقافة 
 .واالقتصاد

ّومن القضايا التي هددت األمن واألمان في العقود 
ّاألربعة ونيف المنصرمة في العالم العربي، هي التعصب  ّ

ًلتطرف وهذا األخير حين يصبح سلوكا يؤدي إلى ووليده ا ّ
ًالعنف وحين يضرب العنف عشوائيا يصيير إرهابا  ً
وعندما يعبر الحدود ويهدف خلق الرعب والهلع في 

  ".إرهاب دولي"ّالمجتمع الدولي يتحول إلى 
 

لذلك ينبغي االستثمار في اإلنسان عبر نظام تعليمي 
ًراتهم، فضال عن ّيستجيب لحاجات الناس ويوسع من خيا

ّإيالء البحث العلمي ما يستحقه من اهتمام وتخصيص 
ًالموارد له بدال من التوجه إلى الميزانيات العسكرية، كما 
ّيتطلب األمر بنية تكنولوجية وتفكير نقدي قائم على 

اإلبتكار والتعمق في بحث المشكالت القائمة، إذ ال يمكن 
اء مجتمع عربي حر لألدوات القديمة واألفكار العتيقة بن

ًوآمن وعادل ومزدهر ومتنوع ومتجدد حضاريا ّ ّ   
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  الحمار في األدب كرمز سبق ان استخدم أكثر من
حمار " استخدمه في روايته مرة، فنرى توفيق الحكيم

وأعطاه صفة الفيلسوف، واستخدمه عبد هللا " الحكيم
وأعطاه صفة الغباء " كليلة ودمنة"المقفع في كتابه 

وخاصة في قصة األسد والثعلب والحمار، والكاتب 
، والذي يعتبر "حمار الذهبيال"األمازيغي أفوالي برواية 

على فكرة تحول اول كاتب للرواية في التاريخ والتي تقوم 
انسان الى حمار يبقى بالعقل البشري، وهي الفكرة التي 
قامت عليها رواية حسن اوريد، وكل كاتب منح الحمار 
صفة اراد من خاللها ايصال فكرته من خالل هذه الصفة، 

لطريقة كي ال يتلقوا المحاسبة ُوعادة ما يلجأ الكتاب لهذه ا
تابة على لسان من السلطات على ما كتبوه، فيلجئون للك

  .الحيوانات من خالل األسطورة
 

تب التشيكي كافكا في ُكما استخدمه كتاب عالميين مثل الكا
روايته المسخ، وأيضا الروائي البريطاني جورج أوريل 

لنفس " األجمة"، ورواية "مزرعة الحيوان"في روايته 
للكاتب " سيرة حمار"الكاتب حسن أوريد، لكننا في رواية 

ن المغرب والمنشورة عن دار األمان في حسن أوريد م
 صفحة من القطع 130المغرب والمتضمنة / الرباط

المتوسط، نجد أنفسنا أمام فكرة مختلفة تماما حيث يتحول 
المثقف والمتعلم إلى حمار، يفكر كإنسان ويعيش كحمار 
ويتعرض لقسوة البشر كما تتعرض الحمير، وهي فكرة 

ل شخصية الحمار الذي فلسفية حيث اراد الكاتب من خال
كاره ورأيه باألحداث والواقع، كان انسانا أن يوصل اف

وغالف الرواية يشير لذلك حيث دائرة في وسط الغالف 
تحمل صورة رأس حمار بين األعشاب يدير وجهه ويفكر 
وباقي الغالف لون أبيض، وكأن لوحة الغالف تشير 
 لضرورة أن نعيش لحظات التفكير في الواقع المحيط

  .بالبشر
 

الرواية من وجهة نظري رواية سياسية بامتياز مغلفة 
بالتاريخ واألسطورة واألدب، فهي تهدف للتركيز على 
بعض من تاريخ وحضارة األمازيغ وهم حسب التاريخ 
السكان األصليين للشمال االفريقي، وبالتأكيد أن تاريخ 
المغرب ال يبدأ من بعد االسالم فهو تاريخ موغل بالقدم، 

اه أيضا في كتابه رباط المتنبي حين يلتقي هذا ما نرو
المتنبي بالسارد، وتقوم الرواية على فكرة خيالية تستخدم 
التاريخ القديم واألسطورة والسحر والشعوذة، فهو يستخدم 
المسرح التاريخي وهو مدينة أليلي كمسرح للرواية، 
واألحداث فيها من الواقع الحالي مسقطا إياها على تلك 

نية القديمة، حيث الشخصية الرئيس في الرواية فترة الزمال
أذربال ابن لشخص يعمل بالبلدية محاسبا وطموحاته 
سياسية وكونه ليس من طبقة النبالء فال مجال له فيها، 
لكنه متأثر بالمحتل روما التي تمتد امبرطوريتها من 
روما إلى قيرط وقرطاج وغيرها شرقا وغربا، وأمه إيزة 

رضها وتبيع الناتج للرومان، ترفض ارعة في اوتعمل مز
الحديث بالالتينية وتصر على التحدث باألمازيغية 

نها بعكس وترفض حياة الرومان وترفها وتبعد أوالدها ع
األب تماما، وهذا لب الرواية من خالل تأكيد السارد على 
امازغيته والحديث عن حضارة األميزاغ وتاريخهم 

يترك أثره إال على السارد  كن هذا الوتأكيد االنتماء لهم، ل
فيصر على العودة لمدينته بعد الدراسة حيث يدرس 
المحاماة بين قيرطة وقرطاج ويحب امرأة ويقترن بها 
ويفترقان ويعود لمدينة أليلي مسرح الرواية، فيخسر 
هيباتا حبيبتة وزوجتة وينفصل عنها لرفضها ان تعود 

نخرط في جيش  البنية يمعه لبلدته، بينما باعل شقيقه قوي
  .روما ويقاتل معهم

 
يعود السارد لوطنه ويتورط بحكاية عشق وجنس مع 

  ثيوزيس زوجة اوكتافيو فائقة الجمال من جزر بحر ايجه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ولديها المام غير متعمق بمعارف االغريق وتهوى اقامة 
الحفالت لعلية القوم، ولكن بعد وفاة ابنها اقتصرت 

شعراء بجلسات مغلقة، ودعت اللقاءات على الفالسفة وال
حديث الذي انتهى بالعشاء واحتساء النبيذ السارد وحده لل

وممارسة العشق حتى الفجر وهي تكبره بخمسة عشر 
عاما، وهي زوجة اوكتافيو الثري وممثل موريتانيا 
الطنجية في مجلس الشيوخ وله مصانع لعصر الزيتون 

رته وال الذي يصدره الى روما وغيرها، وهو ملتهي بتجا
د غرق ابنهما يعطيها االهتمام الكافي وخاصة بع

ليسيوس، فتعيش بفراغ عاطفي ورغبات جسدية تفرغها 
مع أذربال، وتقرر الهرب من زوجها بأن تسقيهما 
الخادمة شراب يحيلهما إلى طيرين يحلقان بعيدا ثم 
يعودان لسيرتهما األولى، فتسحر الخادمة رحابوت 

زة بجمالها السارد أذربال بأن المصرية الجذور والمتمي
وتحوله إلى حمار، فهي كانت قد اشتهته  تسقيه شراب

بصمت ولم تجد استجابة بسبب سيدتها، وحين تشاهد 
ثيوزيس ما جرى تصرخ ولكن الخادمة تخرجها من 
الغرفة، فتسرق بعض من ممتلكات زوجها وتهرب مع 
 الخادمة من المدينة بعد قضاء ليلة حمراء معه، وترمي

ر مع بعض مزق مالبسه التي تمزقت حين تحول إلى حما
الدم عليها، فيظن من وجدها انه قتل، وهنا معالجة لقضايا 
اجتماعية لها دورها في انحراف الزوجات بسبب الفراغ 

  .العاطفي والجسدي والروحي بعدم اهتمام األزواج
 

وهنا نأتي لجانب االسقاط السياسي في الرواية، فهنا 
 ما جرى الى عملية اختطاف للثالثة وقتل الحاكم يحيل

أذربال، وأن البالد تتعرض لخطر خارجي وخطر داخلي 
وظروفا عصيبة ينبغي التصدي لها بحزم، وينهي الكالم 
بالهتاف لروما والقيصر ويردد أهل المدينة الهتاف من 

هو متورط بفضائح مالية ووجد بهذه الحكاية  خلفه، بينما
خطر الداخلي والخارجي فيحول وسيلة الختراع قصة ال

الموضوع عن رائحته التي بدأت تنتشر لقضية وطنية، 
بينما أذربال يسمع ولكنه ال يقدر ان يقول الحقيقة بعد أن 
أصبح حمارا، ويقوم الحاكم بترتيب جنازة للسارد بال 

لخطب العصماء هو وغيره في وجود للميت ويلقي ا
 على الحفل فيتم مناقب الفقيد، والذي ينهق بقوة ليشوش

ضربه ويغمى عليه، ويحلم انه خطيب يخطب بالناس، 
ويجري بيعه لتاجر مقتر ال يرحم ويهرب منه بعد أن 
تحرشت به أتان وسمع التاجر ينوي خصيه، ولكن هناك 

ليء تساؤالت دارت في ذهني، فثيوزيس تعيش بقصر م
بالخدم والحشم وليس مع خادمتها حتبوت لوحدهما، فكيف 

به أحد لليالي الحمراء شبه الليلية مع السارد بين لم ينت
مخدعها وشرفتها وصالونها؟ أعتقد أن هذه نقطة تلفت 
النظر، ونقطة أخرى لفتت نظري لماذا تحتاج للهرب 
والمخاطرة بعد أن تحول حبيبها الى حمار فاألصل أن نية 

هرب كطيرين مرتبطة بعالقته بها وعشقها له، مضافا ال
س شخصية أساسية في الرواية وبمجرد لذلك أن ثيوزي

هروبها لم يعد هناك أية اشارة لها رغم قدرة زوجها على 
البحث والوصول اليها، كما لم ترد أية اشارة لزوجها بعد 

  .شيوع قصة أنها تم اختطافها وسرقة بيته
 

حين هروب أذربال وهو حمار وجد نفسه بين قبيلة 
دسوه ودللوه، بربرية تسمى بني سنوس تعبد الحمير، فق

وكان الشاهد على ممارساتهم وجعلوا له خادما من نفس 
مدينته فتفاهم معه وعلمه لغة الحمير وكان خير الصاحب 
له، حتى وقع بأسر خصوم القبيلة من بني ييس الذين 

رهون الحمير وكادوا يقتلونه لوال انه يعبدون الخيل ويك
خر من جامع فرسهم التي استكانت له، وهنا نجد اسقاط آ

الواقع الحالي على التاريخ القديم، ففي القبيلتين المنحدرة 
من أصل واحد نجد أشخاص يؤججون الصراع بين 
القبيلتين ليتمكنوا من حكمها، وال يؤمنوا بعبادة الحمير 
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ا وسيلة للتحكم بالناس من خالل والخيل ولكنهم يجدوه
جهلهم، وتحرض روما كل من الطرفين على بعضهما 

سة فرق تسد، بينما لو توحدوا ألصبحوا قوة ضمن سيا
تهدد روما وتستقل عنها، وهذا ما نراه اآلن باختالق 
الصراعات بين الشعوب واختالق مقدسات يؤمن بها 

ر، العامة ويحكمهم من خاللها أصحاب األمر والقرا
  .منفذين أوامر الغرب والقوى العالمية المهيمنة

 
 كإنسان يقول ولكنه كحمار أصبح اسمه أسنوس يفكر

بهمساته لنفسه كالم فلسفي جميل توجهنا الرواية للتفكير 
اليس اإلنسان حيوانا من نوع خاص، فما يميزه : "فيه مثل

  ".عن الحيوان التفكير، وقلة من الناس من تفكر
 

حين يتم طرد الحمار من عند قبيلة بني ييس ربطته عالقة 
نه كهل طيبة بكهل يعيش وحده وهو ايضا من بلدته، ولك

له فلسفته في الحياة وثقافة واسعة، وال يؤمن بالعرافة او 
النبوة بل بسقراط والتوليد المعرفي والسؤال وليس 
الجواب، وهناك التقى أتان وصفها كما وصف خادمة 

سلوكها انساني فمارس العالقة معها رغم انه عشيقته و
كان يرفض ذلك كونه انسان ولم يمارسه اال مع الفرس 

 نفسه، ولكنه يقع واألتان من جديد بيد التاجر البخيل لينقذ
فيبيعه للسيرك، ويكتشف ان مدينته نسيته بعد استنفاذ 
استغالل القصة لصالح الحاكم الذي أعيد تعيينه، فاآلن 

دت لها قضية أخرى تتلهى بها، محاكمة الحكيم المدينة وج
بتهمة سرقة الحمير وتهديد أمن المدينة واالرتباط بعدو 
خارجي، وفعليا ألنه اعتزل المدينة وأصبح خارجها، 
فنسي الناس فضله على تعليم األبناء واألحفاد، وهذا 
اسقاط سياسي آخر نشاهده اآلن في بالدنا تجاه أي شخص 

قة وال يتم شراؤه، فالتهمة جاهزة كما معارض يقول الحقي
تهمة الحكيم أو القتل بشكل أو آخر، اضافة للتشهير 

 لمجرد االختالف في الرأي، كما فعل زعيم واالستهزاء
الحمير بأذربال المتحول الى حمار، فيتساءل السارد عن 
الفرق بين سلوك زعيم الحمير وزعماء البشر، وفي 

عن اهتمام الحكومات  السيرك يكون اسقاط سياسي آخر
بمثل هذه األنشطة التي تبعد الناس عن التفكير بشؤونهم، 

التاريخ من خالل ما كان يتم ويسقط الحدث اآلن على 
بعهد الرومان بإلقاء السجناء ليتصارعوا مع األسود 

أن الساسة ال يتورعون في استعمال : "الجائعة فيقول
القضاء على  جميع األساليب حتى الدنيئة منها، من أجل

أليست السياسة ... غرمائهم كما يفعل المبارزان في الحلبة
سارد أن الشعوب ، كما يرى ال"سيركا من نوع خاص

روضت وأصبحت تخشى قوى أضعف منها ولو 
استخدمت قوتها النتصرت ولكنها روضت على الخوف 

  .فرضخت
 

مسرح الرواية نقلنا بين مساحات واسعة من أراضي 
امبراطورية روما، وأشار الكاتب بذكاء لالختالف في 
النظرة للعلم والفلسفة والحياة بين هذه المسارح، فمنها 

 المسرح األول مدينة أليلي عاصمة موريتانيا مسارح كما
الطنجية حيث نشأة السارد وحيث وطنه، وقيرطة مكان 

ومازجت بين حضارة الرومان وأثر  دراسة السارد
نوميديا وهي تعود لألمازيغ، وقرطاج مكان استكمال 
دراسة السارد للقانون، وهي مدينة تحمل اثار حضارات 

ة تغلب عليها كما الفلسفة مختلفة ولكن الحضارة اإلغريقي
اليونانية حاضرة في برامج دراستها، وتعبد ايزيس 

الممات، وفيها اقترن  والبعض منها يؤمنون بالحياة بعد
السارد بالواعية بالفلسفة اليونانية هيباتا من مدينة سرين 
والملمة بلغة بالد القبط التي تشابه لغة األميزاغ، وروما 

ريقه لموريتانيا بعد ان انفصل عن التي اقام بها السارد بط
هيباتا التي رفضت أن تصحبه لبلده، وروما يغلب عليها 

عد عن الحكمة، وهذه المسارح التي الترف والسياسة والب

كانت مجال حديث السارد وهو انسان، لينقلنا إلى مسارح 
أخرى تدور على خشبتها لرواية مثل بلدات ومدن صاله 

وسبتوم وتامودا وهي التي وبناسا وليكسوس وتين جيس 
وصلها مع المسرح وهو ممسوخ حمار، بينما الشخصيات 

خصية الرئيسة، في الرواية كان الراوي فيها الش
والشخصيات الثانوية اوردتها خالل حديثي عن الرواية، 
لكن هناك شخصيات ثانوية أخرى لو غابت لما تركت 

  .أثرا على الرواية
 

 األسلوب والرمزية الرواية سلسة وتشد القارئ بين
واألسطورة والخيال وقد تمتعت بقرائتها، فقد حفلت 
الرواية بالرمزيات التي تدفع القارئ للتساؤل مثل 

االنسان واألسد الجائع والتي / المصارعة بين الحمار
تنتهي بانتصار الحمار ولكن ليس بقوته بمقدار استخدامه 

 باألسد ثلةوعدم الخوف من القوة المتم للتفكير والعقل
مالئي الجائع، لكن كان يجب االنتباه للتدقيق اللغوي واال

من دار النشر، وخاصة أن الكاتب مبدع باللغة العربية 
ويتحدث بالفصحى، حيث هناك عدد من األخطاء، ومنها 

ردت عبارة مواء  حيث و30خطأ في نهاية الصفحة 
يس مواء، وقد أفادني البقرة، وصوت البقر خوار ول

سن أوريد الحقا في ندوة نقاش وحوار عبر الكاتب ح
الزوم، اقامها منتدى شرق وغرب الثقافي الذي يضم 
نخبة من المثقفين والمبدعين في أنحاء العالم ولي شرف 
العضوية فيه، أن هذه األخطاء كانت في الطبعة األولى 

حقة، التي قرأتها، وأنه جرى التصحيح بالطبعات الال
ير والتحرر من الجانب الحيواني وبالتأكيد ان فكرة التفك

في داخل االنسان، بعض من أهداف عديدة تمكن الكاتب 
/ بأسلوبه المشوق من ايصالها للقارئ من خالل الحمار

اإلنسان، ونهاية الرواية لم تخرج عن األسطورة والرمز 
ذا ما وأترك للقارئ قراءة الرواية ومعرفة النهاية فيها، وه

تابة مرآة للكاتب وتعكس بداخلها الك: يثير في ذهني سؤال
بعض من صور الكاتب، والمفترض أن لكل كاتب رسالة 
يؤمن بها ويعمل من أجلها، فيا ترى ما هي رسالة الكاتب 

  .حسن أوريد
 

رأيت في الرواية أن مسيرة االنسان الحمار هي رحلة 
االنسان الذي تحيله الحكومات حمارا، فإما أن يفكر 

 فاالنسان حتى يكون حرا عليه أن ويثور أو يبقى حمارا،
يفكر ويعمل على البحث عن الحقيقة وإال بقي حمارا 
كجزء من القطيع، فلذا التفكير والثقافة ورفض الواقع 

من المتسلطين واألثرياء وخفافيش العتمة  المسيطر عليه
مسألة مهمة، فتلك الفئات ال يهمها اال المال ومصالحها، 

 كلهم في روما المحتلة فنرى كيف أن ابناء التاجر
لبالدهم، وهذه االشارات بعض من أهداف الرواية وتجلت 
في نهايتها حيث تولد االنسان بعد مرحلة البحث من 

التي كانت خادمة وحولت نفسها  جديد، حين تقول حاتبوت
ألتان حين عادت الى وضعها اإلنساني والتقاها أذربال 

نسان من لكي يتخلص اال: "حين عاد لوضعه االنساني
، فتمسك "عنصره الحيواني عليه أن يقوم بسفر داخلي

هو : "فيقول لها" ما أجمل الغروب: "بيده وتقول له ايضا
   "دإيذان لفجر جدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ن يغسل مطر اليومل 
َالدم المراق على أرصفة المتاهة ُ ّ 

 
 ولن تحمل الريح جثث الفراغ

 ِإلى مقابر الترحاب
 

 أحذية الخوف معزولة
 عن ضجيج اإلستغاثة

ْومغامرة اإلقدام ُ 
 

 أطفال المدينة
ّكتبوا وصية دفنهم المؤجل ُ ّ 

ًومنحوا أجسادهم كفنا مزخرفا ُ ً 
 ُرغبة في شتات الئق

 
 أشجار البالد

 ترضع نهود األرض
 ًفكيف تشهد زورا

 ُوأغصانها تزهر مصاحف الشعر
 ّوترن قوافيها أجراس قصيدة؟

 
 ّوفي الضفة األخرى
َسبحانها أصابعك ُ 

ُتستحضر رسل العشق بال وحي ُ ُ 
 ُتستدرجني تعاويذها

 المتوارية في جوهر مراياها
 ّإلى وليمة معتقة

َبمعصية من نبيذ عناق وقبل ُ ِ 
 ُد خلفهاِتوص

َباب لهاث غيمك األبيض ُ 
 على برزخ زنابقي
 وشال عيني األزرق

 ّالمتدلي من تعريشة قلبي
ُينبئ بتكعيبة حزني ُ 

 وقنبلة ال زالت عالقة
ّفي سرة ذاكرت     يُ

 
 

 
 لبنان
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 وصل الخبر إلى . ن أهم مكونات وصفته تلكًوكان عصير التفاح واحدا م. ًيحكى أن رجال نجح ذات يوم في اكتشاف وصفة سحرية تتيح له صنع الذهب

بحثوا وبحثوا وتشمموا األخبار وفتشوا في كل الزوايا عسى أن يعثروا على خيط يدلهم . الملك فأمر حراسه ومخبريه بالبحث عن هذا الشخص وإحضاره
  .عليه، لكن دون جدوى

 
 :استشار الملك وزيره في األمر وقال له

 .ص يستعمل عصير التفاح في صنع ذهبه كل ما اعرفه هو أن هذا الشخ-
 .سأعرف من يكون.  دع األمر لي يا موالي-
  وكيف؟-
ً كلف أحدهم بأن يجلب لنا حمال من التفاح من إحدى البالد البعيدة-   !ودع الباقي لي. فهذا، كما يعلم موالي، ليس موسم التفاح في بالدنا. ِّ
 

 :عندما وصلت حمولة التفاح قال الوزير
  . الملك، علينا أن نتنكر ونخرج إلى السوق كي نبيع التفاح ونقبض على هذا الشخصموالي -
 

 :وصارا يجيبان كل من يمر بهما ويسأل عن سعره. ًوهكذا غير الملك والوزير ثيابهما وأحسنا التنكر وحمال كيسا من التفاح وجلسا به في السوق
  ! الواحدة بليرة-
 

 :في اليوم عينه سمع الرجل الذي يصنع الذهب بوجود تفاح في السوق في غير موسمه. يزيد على القرش للواحدة، امتنع الجميع عن الشراءوألن سعر التفاح المعتاد لم يكن ل
  ! هذا وهللا ليس سوى فخ نصب لإليقاع بي-
 

 :، فإذا بهما يرميانه في وجهه قائلينًفخرج إلى السوق ودنا منهما والتقط تفاحة ووضع أمامهما قرشا. لكنه، مع هذا، لم يستطع كبح جماح نفسه
  ! نبيع كل تفاحة بليرة-
 

 :ًلكنه عاد في اليوم التالي ممسكا بيد ابنه الصغير بعد أن لقنه أن يبكي عند المرور بالتفاح ويصيح. أعاد الرجل التفاحة إلى مكانها ومضى في طريقه
 ! أريد تفاحة، أريد تفاحة-

 :ًالتقط األب تفاحة وناولهما قرشا فنهراه قائلين. ي راح يبكي ويتوسل بأبيه ليشتري له واحدةوهذا بالضبط ما فعله الصغير الذ
  ؟!أال تفهم.  الواحدة بليرة-
 

ّوفي اليوم الثالث أعاد الكرة وشرع الطفل بالبكاء وأخذ يتوسل ويمرغ نفسه في التراب. وهكذا اضطر الرجل إلى إعادة التفاحة إلى مكانها . ل تفاحة واخرج ليرة من جيبهالتقط الرج. ّ
 :تصاعدت شكوك الملك والوزير لكنهما قاال له

  ! التفاحة اليوم بليرتين-
 

ًحاول الرجل أن يساوم، لكنهما أصرا على السعر الذي طلبه، فعاد خائبا، غير أنه عاد في اليوم الرابع ولم يساوم كثيرا عندما فاجأه قائلين ً ّ: 
  .لواحدة نبيعه اليوم بثالث ليرات ل-
 

ًكان بأمس الحاجة إلى التفاح، وعندما وجد أن السعر يزداد ليرة في اليوم اضطر إلى القبول بالسعر الذي طلباه، فأخرج من كيسه الليرات الثالث، فوثب الوزير وأمسك يده قائال ّ: 
 ت وسعرها الحقيقي قرش واحد؟إن لم تكن أنت صانع الذهب فماذا يرغمك على شراء التفاحة بثالث ليرا.  أنت من نبحث عنه-

 :ثم صاح بالحراس المتنكرين الواقفين غير بعيد
  !أوثقوه وسوقوه إلى القصر.  اقبضوا على هذا الرجل-
 

 :ًبعد قليل كان الرجل واقفا في القصر بين يدي الملك الذي أخذ يالطفه
 !ً جعلتك وزيرا ليستصنع لي الذهب وأجعلك صديقي، وربما. أنا ال أريد إيذاءك.  اسمع يا بني-

 :فأجابه الرجل
  ما الذي تقوله يا موالي؟ ما قيمة الذهب الذي أصنعه لك مقارنة باألشياء العظيمة التي يمكنني أن أقدمها لجاللتك؟-
  أشياء عظيمة؟ مثل ماذا؟-
 .ًسحري الذي في جيبي فيرجع رأسك إلى مكانه وتعود حيا من جديدبإمكاني أن أقطع رأسك به ثم أداويك بهذا الدواء ال. ّ مثل سكيني هذه التي انتزعها مني الحراس-
  هل يمكنك فعل هذا حقا؟-

 :لكن الوزير أسرع إلى تنبيه الملك
 .ُإن كان بمقدوره أن يفعل ما ادعاه، فمره أوال أن يقطع رأسه ثم نستخدم الدواء ونعيده إلى الحياة! هذا الخبيث يريد قتلك.  حذار يا موالي-
 .هيا ضعوا السكين في رقبتي. أنا جاهز) قال الرجل بلهجة الواثق. (بهذاُ اقبل -

 .وضعوا الدواء على رقبته مرة واثنتين، لكنه كان جثة هامدة. وما هي إال ثوان حتى كان يتخبط في دمه
  !هذا الرجل فضل فقدان رأسه على الكشف عن سر صنعته. لقد قلت لك) قال الوزير(أرأيت يا موالي  -
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  أخذت مني وقتا طويال في التفكير واست...ِحين تصلك رسالتي ال تمزقيها قبل قرائتها .. ِأرجوك ِ ً   .ِنفدت مشاعر عميقة كي أكتبها لكً
 

ًكلماتها جعلتني استحضر كل شجاعتي ألقف أمامك معتذرة ألنني في يوم ما تركتك ترسمين السعادة على وجهك بينما قلبك يقطر ألما  ِ ِ ِ ٍِ ّ كان علي وقتها ...ً
ِتركك تنفسين عن ما بداخلك من حزن دون الش ًعور بالذنب من إزعاج زوجك ليفهم أن الحب عطاء وأخذ ليتذكر كيف كنت له كتفا حانية حين احتاجك و ِّ ِ ِ

  .ِحينما حاولت اإلتكاء على كتفهكيف تهاوى رأسك 
 

ِال تستغربي عندما أخبرك أن خيبة أملك سببها غبائي حينما تركتك تفضليه على نفسك بينما لم يجد سوى ظالله ليخبئك فيه ِ ِ ِ  .اِ
 . حق من حقوقه ال يجب المساس بهَّظن إن ذلك

  .ِي األمر نجاحه في إقناعك بذلكالموجع ف
 

ِترددت قليال قبل إخبارك أن تسامحك معه عندما كذب علي ِ ِ فتحت الباب لريح الشك تبعثر راحة بالك ...ِك أول كذبة ً ِظننت إنك بذلك تمنحيه فرصة أخرى . ..ِ  ِ فاتك إدراك أن الكذب...ِ
  إ.. .لدى البعض منهاج حياة وحبال يمدونها للتخلص من أية مشكلة دون التفكير في شركائهم 

ًعد مد جذورها عميقا في الروحنعدام الثقة هي بذرة الكذبة التي سرعان ما تنمو ب ِ.  
 

ًأردت لك نسيان أنك تعيشين مع مخلوق همجي يعاني تشوها . ..ِ لك ِخشيت من رؤيتك آلثار ضربه.. .لهذا تركت جدران البيت دون مرايا . ..ِاعترف بعدم قدرتي على مواجهتك  ِ
ًنفسيا ال يملك إال عينا واح   .دة يرى من خاللها لكنه ال يبصرً

  
  .ضبه ويكمل بذلك رجولته الناقصة لم تدركي ذلك إال بعد أن بدأ بضرب أطفالكما بكل قسوة فقط لينفس عن غ

 
ِمن أجله سمحت ألحالمك بالرحيل لتبح ِ ِث لها عن ليل آخر فنهارك المثقل بالتعب ال ينتهي إال وأنت جثة هامدة ِ على االرتفاع ِ بهذا يضمن إنك لن تكوني إال كعشبة الحديقة ال تقوى  ...ِ

  .أكثر مما قدر لها
 

  ...ِ علقي نصيحتي هذه قرب نافذتك ... لكنها أبدًا لن تموت  ...األحالم قد تغفو 
 

ِخبرتك الناقصة في الحياة صورت لك أن اعتذاره كاف لقلب الصفحة . ..ِكاهلك لن ألقي بالمسؤولية كاملة فوق  ِ...  
 

ِ رضيت بكل ما فعله بك ألنك ال تجرؤين على التفكير أن بمقدورك العيش بدونه ...ِسأخبرك بالسر الذي تخشين سماعه  ِ ِ ِ...  
 

 ؟؟هل فات الوقت لتجربة ذلك
  ...األقدام من تصنع الخطوات وليس الطريق 

 
 ...ِلن أخاف مواجهتك بعد اآلن .. .ِسأبدأ بتعليق المرايا .. لصباح هذا ا

  ...سأدقق في تفاصيل الوجه الذي نسيته وسط الزحام 
 

ِأغلقي عليك كل باب للحزن  ٍ َ ِ...  
  ... إسدلي الستائر على نوافذ االحباط 

  ... فالشمس هناك تتناسل أشعتها كل يوم ... أخرجي للشرفة 
 ...ِ تأكدي أنك وهذا الوجود واحد 

   أقرئي رسالتي للعصافير
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  ُوجد الشعر ليسمع ال ليقرأ، النه، بحكم نشاته وطبيعته، مرتبط بالموسيقى وااليقاع ُ ُ
هذا ) درويش والنواب مثال( واكتشف بعض الشعراء . وهذان يختصان بالسمع ال البصر

لعميق الذي يختص به الشعر لذا اثروا أن يكون شعرهم مسموعا بالقاء خاص السر ا
وهذا االمر هو الذي . ونجحوا عبر القائهم في ايصال شحنات الجمال والقوة في شعرهم

) 2016(اسست له االكاديمية السويدية في حيثيات منحها جائزة نوبل لالدب لهذا العام 
 وفي سياق التبرير والشرح لخلفية هذا القرار .للمغني االمريكي الشهير بوب ديالن

سكرتيرة االكاديمية السويدية ) سارة دانوس(المفاجئ، والصادم للبعض، شبهت السيدة 
نصوص ديالن المغناة بشعر هوميروس وغيره من شعراء المالحم الذي وسم شعرهم 

 .في عصر الشفاهية فن الشعر ومنحه خصائصه المميزة شبه الثابتة في بنيته
 

اعتادت لجنة نوبل ان تثير الحيرة والتساؤالت من جهات واتجاهات مختلفة حول 
خياراتها واالسس التي تعقدها عليها، لكن قرارها المفاجئ لهذا العام وسع دائرة الحيرة 
والتساؤالت الذي اضيف اليهما عنصر الصدمة هذه المرة، فقد عبر اكثر من مختص في 

 عن صدمته وحيرته وعبر اخرون عن امتعاضهم وتوقع )في السويد(الشان الثقافي 
اخرون ان يثير هذا القرار غضب البعض، فقد عبرت، مثال، محررة الشؤون الثقافية في 
اكبر الصحف السويدية في تعليق عن قرار االكاديمية عن توقعها وترقبها لمواقف 

 .غاضبة سيثيرها منح ديالن الجائزة
 

مثل منح قتلة (بل للسالم وصارت قراراتها تثير السخرية حينما انحدر مستوى جائزة نو
علق بعض السويديين بمرح ان السويد ) ومجرمي حرب كبيغن وبيريز ورابين للجائزة

بريئة من هذه الجائزة الن النرويج هي التي تقررها، لكن معايير لجنة نوبل لالدب 
 والغايات، وكذلك الجائزة سنتجاوز جائزة االقتصاد النها باتت معروفة المصدر(تحديدا 

في مجاالت العلوم كالطب والفيزياء لصعوبة تمييز االبعاد السياسية وااليدلوجية في هذه 
ُفقد عرف عن هذه اللجنة تحبيذاتها . كانت، ويبدو انها ستبقى، مثيرة للجدل) الحقول

الصول وتعصبها لمنح الجائزة، وذلك بحسب سيرة الجائزة واللجنة، الى كثير من ذوي ا
اليهودية، ولهذا اثر معنوي داعم للصهيونية كما انه يشير بشكل ما الى تاثير ونفوذ 
اللوبي الصهيوني العالمي في تحريك خيوط الكثير من اللعب على الساحة الدولية بما 

 .وغيرها) السينما على وجه الخصوص(فيها الجوائز والفن 
 
 ).يالن اليهودية؟هل يمكننا بهذا الصدد االشارة الى خلفية د( 
 

باالضافة الى االصرار على منحها الى منشقين عن ماكان يسمى بالمعسكر االشتراكي 
زمن الحرب الباردة ليتحول بعد انتهاء هذه الحرب او تغير معالمها الى تحبيذ وتشجيع 

واليعني هذا . لكتاب يعلون من قيم اللبرالية والحداثة بحسب المفهوم الغربي النيو لبرالي
الكالم باي شكل من االشكال ان هذه قواعد مطلقة في منح الجائزة، فاالكاديمية توازن 
بين فترة واخرى بمنحها لكتاب مثيرين للجدل، بحسب المعايير الغربية، من مثل 

هذا باالضافة الى ان . البريطانية ليسنج وااللماني غونتر غراس والفرنسي لو كليزيو
االوربيين ما دفع البعض للظن ان اوربا او الغرب يكافئ منح الجائزة يكاد يقتصر على 

 .نفسه بهذه الجائزة
 

ُحينما منحت الكاتبة البريطانية دوريس ليسنج الجائزة علقت ساخرة وهي تجلس عند دكة 
باب بيتها وترد على اسئلة الصحفيين، إن أصحاب الجائزة نظروا في القائمة لديهم 

ورغم أن التعبير . ًحها الجائزة عزاء لها على شيخوختهاوقالوا؛ مسكينة هذه العجوز لنمن
. ساخر وينتمي لحس الفكاهة االنكليزي المعروف إال أنه يالمس الحقيقة بدرجة كبيرة

فأين كانت اللجنة عن ليسنج حينما منحتها قبل عام للكاتب التركي باموك؟ ألم تكن تعرف 
اموك مايزال طفال لم يتعلم فك الحرف بنتاج ليسنج التي كتبت أهم رواياتها حينما كان ب

بعد؟ أال يدفع هذا الواقع الى الشك في دوافع المنح واالمتناع في أن أسبابا أيدلوجية 
وسياسية تقف وراءه؟ من مثل خلفية ليسنج الشيوعية وتوجهات باموك اللبرالية التي هي 

ُد اسرائيل؟ ألم يمنح في واحدة من مالمحها االنحياز لقيم الينيولبرالية الغربية وتايي
محفوظ الجائزة متاخرا، وهو يستحقها بطبيعة الحال، مثل اغلب من نالها، ارتباطا كما 

 اشيع بموقفه من قضية التطبيع مع اسرائيل؟
 

أكيد أن لألكاديمية بعض التقديرات التي يمكن أن تبعدها عن ماهو متوقع بشيء من 
للشاعر السوري أدونيس مثال، لكن تبقى االجماع، كامكانية منح الجائزة هذا العام 

سيرتها وخياراتها تثير التحفظات والشكوك حول طبيعة المعايير وما إذا كانت تتخذ من 
 االبداع الصرف معيارا مطلقا ووحيدا لها أم ال؟

 
رغم أن اللجنة أسندت موقفها بمنحها الجائزة لديالن، بحسب شرحها، الى مرجعيات 

المضامين  أن هناك من نافح لتبرير قبوله أو فرحه بهذا المنح الى أسلوبية، جمالية، إال 
الماضي بقصائده الغنائية التي عارضت  والمواقف التي أعلنها ديالن في ستينيات القرن

  .العنصرية وحرب فيتنام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وهذا صحيح، وقد بنى ديالن مكانته وشهرته في الوسط الفني 
فنان الالحقة ن سيرة الوبين الجماهير على هذا اإلرث، لك

ونشاطه تراجع عن مابدأ به من مواقف انسانية وسياسية رفيعة 
ومتقدمة والتي يمكن عزوها الى طبيعة الظرف الزمني 
ومزاج الناس السياسي آنذاك الذي مال، باتجاهه العام، 

  . لمعارضة الحرب والعنصرية
  

، في السبعينات لكن ديالن تراجع في مواقفه مثلما في نبوغه الموسيقي، كما اعترف هو
بالرجل (والثمانيات ليتحول في مواقفه السياسية حد وصفه مجرم متعصب مثل كاهانا 

 وتبرعه المادي للدولة العبرية، 1982وتاييده لعدوان إسرائيل على لبنان عام ) الصادق
ُال تجزأ وال تختلف المعايير في النقد بين ) الثورية(وبديهي يمكن التذكير هنا أن المواقف 

وان ماتمارسه إسرائيل في فلسطين، واعتداءاتها على لبنان، كما سيفهم . جريمة وأخرى
أي مبتدأ في السياسة، هو نوع من الجرائم الدولية التي يأنف منها الحس االنساني السليم 

 .الذي دفع ديالن، كما يفترض، الى اتخاذ مواقفه النقدية السابقة
 

لم ينفرد بهذا االسلوب الغنائي فقد سبق وأن ابدع بالمناسبة يبنغي التذكير ان ديالن 
االخوان رحباني نمط الشعر الغنائي على منوال ماكتبه وغناه، وإن كان، بظني، بطريقة 

وبالتاكيد ( أجمل وأكثر عمقا، لكن يبدو أن زمن الرحابنة وانتماءهما العرقي والجغرافي 
لتي خطت، كما يبدو بقرارها منح لم يكن ليعينهما على الوصول الى نوبل ا) االيدلوجي

الجائزة لهذا النمط من االبداع، خطوة جديدة قد تكون يتيمة ألن ليس كل الغناء مثل غناء 
 .ديالن أو األخوين رحباني

 
*** 

 
بعض المعنيين . انقسم الوسط الثقافي السويدي حول الموقف من منح الجائزة لديالن

اصفا القرار بانه تجاوز على القيمة المعنوية بالشان الثقافي عبر عن صدمته واحباطه و
للجائزة التي ميزت نفسها بانحيازها لألدب الرصين بالمقاييس األ كاديمية، فيما عبر 
آخرون عن فرحتهم معتبرين هذا القرار تحوال نوعيا في طريقة تفكير األكاديمية 

 .ي والجماهيريومعايير منح الجائزة ألنها منحت بقرارها حيزا واسعا لالدب الشعب
 

بعض المتفاجئين تصوروا حينما أعلنت السكرتيرة عن اسم الفائز أن األمر كان مزحة، 
وظنوا أنها ستواصل بعد إعالنها األسم بالقول، السيما وأنها توقفت للحظة لتختبر ردة 

 :فعل الحاضرين الذين ضجوا بالضحك
 

 ..كانت هذه مزحة وستمنح الجائزة لـ.. كال
 

ُلم يكن مزحة، ومنحت الجائزة فعليا لديالن، وربما ستؤسس االكاديمية لكن االمر 
 .السويدية بهذا لتحول في معايير منح الجائزة

 
  !.من يدري، فالدنيا مليئة بالغرائب
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  يزعجني للغاية كيف يطرح البعض قضية فلسطينيي
الداخل بشكل مثير لإلشمئزاز، حيث يطرحون القضية كاالتي 

بقاء اسرائيل مع تجريدها من الصهيونية وتحويلها لدولة "
، وهكذا طرح أشبه بأحالم اليقظة فال " جميع مواطنيها

كون اسرائيل هي إسرائيل بدون صهيونية وال يمكن أن ت
اسرائيل بدون صهيونية، إن الصهيونية ولدت في األساس 

  ا ـــود في اوروبـــاه اليهــنتيجة االضطهاد الذي الق
وسرعان ما تلقفتها اإلمبريالية بعد أن طلبت الصهيونية من اليهود أن يخونوا أوطانهم 

لطبقي ويهاجروها فكانت الصهيونية رأس الحربة للمشروع االمبريالي االستعماري ا
موعة من األغنياء والدوائر االحتكارية وهذا المشروع تجلى في الذي ال يخدم اال مج

اسرائيل التي فقدت وظيفتها ككلب حراسة بعد أن انهارت االمبريالية في سبعينات القرن 
 .الماضي

 
 أدت اسرائيل وظيفتها ككلب حراسة لإلمبريالية 1975-1948في الفترة الممتدة منذ عام 

منطقة على أكمل وجه وضربت حركات التحرر الوطني في المنطقة ومنعت في ال
شعوبها من ان تتطور اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، كانت أول حروب اسرائيل عام 

 ضد مصر بعد تأميم قناة السويس من قبل جمال عبد الناصر ومن ثم حرب 1956
  .تدة الى اليوم التي تبعها حرب االستنزاف التي ما زالت نتائجها مم1967

 
في مطالع خمسينيات القرن الماضي أعتبرت معسكرات الالجئين الفلسطينيين فيالق من 
الجيش األحمر أما اليوم وبعد أن تشتت الجيش األحمر ولم يعد له أي وجود فلم تعد 
ًالمخيمات فيالق حمراء بل تحولت إلى النقيض تماما فأصبحت مراتع لصناعة اإلرهاب 

توسعت اسرائيل في ارض " عام النكسة "1967أسلم، وبحلول عام ولألسلمة والت
فلسطين واحتلت ما تبقى وقامت بانشاء مستوطناتها في الضفة الغربية لتنهب ما تبقى من 

 استوطن في أألراضي المحتله عام 1977 حتى 1967من عام , ثروات الفلسطينيين
 400صل العدد الى  و2015بدون احتساب القدس وفي عام )  مستوطن5000(1967

 شركة اسرائيلية تستثمر هناك 93 ألف مع القدس، كذلك هناك 600ألف بدون القدس و
 )1.(وتنتج كافة أنواع السلع

 
في منتصف السبعينات انقلب العالم رأسا على عقب وتم االنتقال الى نمط جديد للدولة 

مما أفقد ) عةالبرجوازية الوضي(ومجتمعات الطبقة الوسطى " دول الرفاه"يسمى ب
قضية فلسطين عالميتها وحولها الى قضية محلية وفي ظل النظام الجديد وعودة عالقات 

مال المجتمع نحو االنقسام ألتفه األسباب " أي االنتاج الفردي"االنتاج ما قبل الرأسمالية 

كان حزب الليكود في اسرائيل هو المستفيد من هذا االنقالب ...) الدينية, العرقية(
المنطق الطبقي (االسرائيلي في مقاله بعنوان " اليساري"تماعي كما يؤكد الكاتب االج

الذي يتحدث فيه عن سقوط حزب العمل واعتالء حزب ) 1977-1973لالنقالب الطويل 
يتفق في البحث أن التغيير في أنماط التصويت الذي أحدث : الليكود لسدة الحكم فيقول

عه، فالشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة الشرقية االنقالب الطويل كان طبقيا في طاب
) الغربية(حولت دعمها من العمل الى الليكود أما الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة 

 .فحولت دعمها الى الحركة الديمقراطية للتغيير
 

ومنذ ذلك الوقت الى اليوم انتهجت حكومات الليكود سياسة الخصخصة في كل شيء الى 
  )2.(من ميزانية الدولة داخل اسرائيل% 77 عائلة على 18االمر بأن تحوز أن انتهى 

 
ُوكحل للمسألة يطرح عدة حلول متعلقة بشكل اسرائيل كدولة والطرح األبرز وهو الذي 

" دولة جميع مواطنيها"تتبناه األحزاب العربية في الداخل هو تحويل اسرائيل الى 
 ذي تجلى فيه المشروع الصهيونيمتناسين أن اسرائيل هي الطور األعلى ال

 
تؤكد العلوم الماركسية أن للدولة وظيفة واحدة ال غير وهي حراسة نمط اإلنتاج القائم في 
مجتمعها، وأي نمط انتاج قام في اسرائيل منذ اليوم األول لقيامها؟ الم تقم اسرائيل بإبقاء 

ُدية؟ الم ترسل اسرائيل قليل من الفلسطينيين في الداخل ليكونوا خدما لألكثرية اليهو
المستوطنين الى الضفة لتحول الضفة الى محمية اسرائيلية؟ فكيف يمكن الحديث عن بقاء 

  اسرائيل وفي نفس الوقت بدون صهيونية؟
 

إن الحديث عن تحويل اسرائيل الى دولة جميع مواطنيها هو حديث عن تحويل اسرائيل 
 بصراع يأخذ طابعا قوميا رجعيا، بل هو لن يتم) باألصح ازالة اسرائيل(الى دولة اخرى 

 )أي صراع اقتصادي(صراع على من يمتلك وسائل اإلنتاج في المجتمع 
 

عندما تجلى المشروع الصهيوني في اسرائيل، أصر الصهاينة على اضطهاد الفلسطينيين 
ُلطمس النضال الطبقي واالنشغال بقضايا وطنية تلهي الشعوب عن حفنة المستغلين 

المليارات من ) اسرائيل(موال الذين در عليهم المشروع الصهيوني ورؤوس األ
الدوالرات والثروات الفاحشة وهنا أحب أن اقتبس فقرة من الباحث الفلسطيني رازي 

فالفلسطينيون في الداخل يعيشون تحت : " نابلسي تلخص كل ما أريد أن اشرحه أو أقوله 
منها التخطيط الذي يستهدف , ألصعدة كافةوطأة السياسات االسرائيلية التمييزية على ا

الحيز واألمن في دولة تعيش حالة صراع مع شعبهم في الضفة الغربية وغزة والبطالة 
وانتشار السالح والعنف والمخدرات اضافة الى هدم البيوت وفي قطاع غزة على الرغم 

ومة من الحصار وانسحاب اسرائيل منه فانه ال يزال عمليا يعيش تحت وطأة منظ
السيطرة االسرائيلية ذاتها التي تقوم بفعل الحصار والتحكم بما يدخل وما يخرج منه 

اضافة طبعا الى معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية جراء االستيطان وعنف ...واليه
  )3.(المستوطنين وااللة العسكرية االحتاللية االسرائيلية

 
سية في اسرائيل كون السياسة تتلخص في وجراء كل هذه السياسات لم يعد هنالك أي سيا

الصراع الطبقي فالعصابات الصهيونية ال تنجح اال بالوصول الى السلطة مع ابقاء 
 تمركز الثروة في الوسط اليهودي وعند بعض شذاذ االفاق من الروس واألحباش

 
عبارة عن راحة بال لبعض رؤوس األموال، " اسرائيل"وفي النهاية فإن الوضع الحالي 

ال يؤخذ باجرائات قانونية وسفسطات برلمانية بل " دولة جميع مواطنيها"واالنتقال الى 
   ره على وسائل االنتاج في المجتمعبالسيط
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  ّالترجمة فعل ثقافي لغوي حضاري والرابط بين الحضارات، والمترجمون رسل ّ ّ

م الزمان وحتى يومنا هذا لم تفقد الترجمة أهميتها أو التنوير وخيول بريد التنوير، من قدي
ُضرورتها أو فاعليتها، فهي الوعاء الذي تنقل من خالله المعرفة من بلد إلى آخر ومن 

فالترجمة إذن هي نافذة فكرية ومدخل حضاري يضمن لهويتنا القومية . لغة إلى أخرى
ول بوشكين شاعر روسيا ويق. المزيد من التواصل مع اآلخر في كل مجاالت إبداعه

  ).المترجمون هم خيول بريد التنوير(العظيم 
 

ظلت الترجمة من أهم وسائل االنتقال الفكري والمعرفي بين مختلف شعوب العالم وعلى 
وكان من أهم أسباب تقدم العرب وتطورهم في عصر اإلمبراطورية . مر العصور

عوب التي سبقتهم بوساطة الترجمة العربية اإلسالمية، قيامهم بالتعرف إلى حضارات الش
فوضعوا المصطلحات العلمية، وتمكنوا من االنتقال من استيعاب العلوم . والتعريب

وقد سعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . وتوظيفها إلى تطويرها واإلبداع فيها
  . لوطن العربيللحصول على البيانات العلمية الموثقة حول حركة الترجمة في ا) اليكسو(
  

ً اقتراحا سوريا لوضع برنامج عربي لترجمة أبرز 1978ثم تبنت المنظمة في عام 
وأوصت بإعداد قوائم ببليوغرافية . الكتب األجنبية في مختلف المعارف والعلوم الحديثة

 وافقت 1979وفي عام . بما أنجزت الدول العربية في ترجمة العلوم والمعارف العالمية
  .شروع اقتراح ليبي بضرورة االهتمام بالترجمة في الوطن العربيالمنظمة على م

 
ًالترجمة فعل خيانة أصال وتذكر ثانيا وتنوير ثالثا( ً َهي فعل خيانة، ألن النص المترجم . ًّ ّ

ّيزيد قليال أو ينقص قليال عن النص األصلي ّ ً ِوهي فعل تذكر، ألن المترجم يفعل هذا مع . ً ّ
كما .  في مكان آخر ولغة أخرى ووسط بيئة اجتماعية مختلفةّنص جيد على األقل فيحييه

َأنها فعل تنوير، ألن النص المترجم في لغته الجديدة ومكانه اآلخر وبيئته المختلفة يقوم  ّ
  ).ًحتما بدور رائد في وعي من يقرأه

 
وتكتسب الترجمة مكانة هامة في مجال انتقال العلوم والفكر واألدب من مجتمع إلى آخر 

 :سباب التاليةلأل
الترجمة محرض ثقافي يفعل فعل الخميرة الحفازة في التفاعالت الكيماوية، إذ تقدم • 

األرضية المناسبة التي يمكن للمبدع والباحث والعالم أن يقف عليها ومن ثم ينطلق إلى 
 .عوالم جديدة ويبدع فيها ويبتكر ويخترع

 . حضارة والشعوب األدنى حضارةتجسر الترجمة الهوة القائمة بين الشعوب األرفع• 
 .الترجمة هي الوسيلة األساسية للتعريف بالعلوم والتكنولوجيا ونقلها وتوطينها• 
 .الترجمة عنصر أساسي في عملية التربية والتعليم والبحث العلمي• 
 .الترجمة هي األداة التي يمكننا عن طريقها مواكبة الحركة الثقافية والفكرية في العالم• 
  .ترجمة وسيلة إلغناء اللغة وتطويرها وعصرنتهاال• 
 

أدرك العرب منذ وقت مبكر، أهمية الترجمة والنقل في العالقات بين الشعوب فتوسعوا 
في جميع مجاالتها من فكر وتاريخ وفلسفة ومسرح ورواية وكتب دينية وعلمية 

 والكويت، من وبذلك كانت الساحة اللبنانية إلى جانب مصر وسورية. واقتصادية وغيرها
أنشط الساحات العربية في مجال االنتقال الفكري والمعرفي بين العالم والدول العربية 

  .عن طريق الترجمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ًومع ذلك ووفقا للبيانات الواردة في تقرير صادر عن األمم 
 كتاب 15.000المتحدة فإن إسرائيل تقوم بترجمة حوالي 

ًسنويا إلى لغة ميتة أصال هي اللغة العبر ية، في حين ال يزيد ً
عدد الكتب التي تقوم الدول العربية مجتمعة بترجمتها إلى اللغة 

ً كتابا سنويا330 أكثر من - اللغة الحية -العربية  وهذا يثبت . ً
ربية أن ما يترجمه العرب من اللغات األخرى إلى اللغة الع

ًضئيل جدا مقارنة بما يتم ترجمته إلى اللغة العبرية أو ما يتم 
  .جمته إلى اللغة إسبانية أو باقي لغات العالمتر
 

ًوتشير البيانات إلى أن كل ما يستخدمه العرب من ورق سنويا ال يكاد يساوي ما  ّ
كما أن الغرب يعمل على توسيع رقعة . تستخدمه دار نشر فرنسية أو روسية واحدة

 الترجمة على ًالترجمة في كافة المجاالت، بينما يركز العرب أحيانا كثيرة في عملية
األدب وإهمال الفلسفة والعلم بآفاقه الواسعة، إضافة إلى الفوضى العارمة في مشروعات 

ّتدل هذه األرقام على الفارق الحضاري الكبير بين العرب والغرب . الترجمة العربية
فالترجمة جزء من منظومة حضارية وثقافية . ضمن صراع الوجود في عالمنا المعاصر

فى أن الترجمة من لغة إلى لغة ثانية تعني خلق نوع من المثاقفة بينهما، وال يخ .ضخمة
ًمن شأنه أن يسهم إسهاما كبيرا في التقريب بين الشعوب واألمم وهذا يؤدي بدوره إلى . ً

تواصل المجتمعات وقطع عزلتها، وفي هذا نفع كبير لكل البشر، إذ أن العبقريات وهي 
ًا خاصا لشعب من الشعوب، بل تصبح ملكا مشاعا ًنادرة جدا، تكف عن أن تكون ملك ً ً ً

  .للبشرية كلها عندما ترى النور
 

وتنتج الترجمة لنا ما نحتاج إليه من مراجع وكتب في مختلف العلوم، وتوفر ألساتذة 
الجامعات الذين يعانون من ضعف باللغات األجنبية العالمية االنتشار، المراجع البحثية 

أن تقوم المؤسسات والمراكز البحثية العربية والمراكز البحثية واقترح هنا . المطلوبة
العالمية ببرامج للترجمة يشترك فيها العرب والشعوب األخرى، تؤدي إلى تسهيل عملية 

كذلك البد من حصر الكتب المترجمة من قبل . ًالترجمة وتجعلها أكثر يسرا وسهولة
جامعات ومراكز البحث العربية من الجامعيين في جامعات ومراكز البحث العالمية وال

كما البد من وضع . اللغة العربية إلى اللغات األخرى أو من اللغات األخرى إلى العربية
خطة لرفع مستوى التدريس باللغة العربية وبخاصة في مراحل التعليم األولى دراسة 

  .ًوتدريسا ومناهج
 

ّتعد الترجمة أحد أهم أدوات التواصل بين الشعوب والح ٍضارات، وفي عالم متعولم ُ
ُيتسارع فيه إيقاع األحداث، تجد الدول العربية نفسها مطالبة بالتحاور مع الشعوب 

ن مهمة األخرى عن طريق الترجمة ووسائل أخرى، حيث يصبح هذا الدور جزء م
   الحكومات والشعوب الوطنية
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  إن الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا هائلة

وليس المقصود هنا تلك . اني عميقومثيرة الشمئزاز إنس
الفظائع التي تم الكشف عنها في ضواحي العاصمة كييف 
ّوالتي تدعي موسكو أنها من صنع األوكرانيين أنفسهم، أو أنها 
محض إخراج سينمائي، بل إن المقصود هنا هو ما ال مجال 

كثافة أعداد الضحايا : للجدال في حقيقته على اإلطالق
  دنــــات، وتدمير مــادات النساء المغتصبــالمدنيين، وهول شه

ّ بكاملها بحيث لم يبق فيها مبنى واحد إال وتحطم واحترق ّإنها فظائع تمرس عليها . َ
الجيش الروسي في هجومه الوحشي على بالد الشيشان تحت إشراف فالديمير بوتين في 

وقد مارس الجيش ذاته .  وتدميره األسطوري للعاصمة غروزني2000-1999عامي 
نبها التدميري بكثافة في سوريا، في حلب وسواها، بينما تمارس الجوانب األخرى جا

وفي بعض مناطق أفريقيا ) السودان(قوات روسية غير رسمية منتشرة في دارفور 
  .جنوب الصحراء

 
إنها فظائع مقيتة، مثلما هي مقيتة الفظائع التي ارتكبها الجيش األمريكي وحلفاؤه في 

ُان، والفظائع التي ارتكبت في اليمن الحزين، ومثلما هي مقيتة العراق وفي أفغانست
الفظائع التي ارتكبها الجيش الصهيوني طوال تاريخه، السيما في حروبه على لبنان 

ال شك في ذلك، كما ال شك في أن الحكومات الغربية التي . وغزواته المتكررة لغزة
ُتعرب عن استنكارها، إنما يبدي بعضها درجة عليا  من الصفاقة في التغافل عما ارتكبته ُ

ًأما الحكومة الصهيونية فإذا لم يعل صراخها المنافق استنكارا . قواته في ساحات شتى ُ
للفظائع الروسية، بل اكتفت بتصريح ألحد وزرائها، فليس بالتأكيد لتواضعها وإدراكها 

قط ألنها داخلة أن بيتها من زجاج بحيث ال تستطيع أن تراشق اآلخرين بالحجارة، بل ف
في تحالف مع روسيا البوتينية المتخصصة في اللعب على األضداد، كما في لعبتها المثلثة 

  .في سوريا بين إيران وتركيا وإسرائيل
 

لكن هل يعني ما سبق أن كل هذه الدول أسواء، فال فرق بينها من وجهة نظر الضحايا؟ 
ي أو إسرائيلي أو فرنسي، إلخ، ّبكالم آخر، هل أن التعرض الجتياح روسي أو أمريك

ًأمر واحد ال فرق فيه؟ من يدعي الجواب إيجابا يكون غير صادق، وهذا لسبب بسيط، ال  ّ
َيكمن في اختالف حكام هذه البلدان، بل في اختالف خضوعهم للمراقبة من قبل  ِ

  .المحكومين واختالف مدى تأثرهم بأنظار العالم إلى ما يفعلون

ّال تعزية في األمر بالتأكيد، لكن ال بد من أن : ّجه عدونا الصهيونيولنأخذ حالتنا في و
ّنعترف أننا نستفيد من كون دولة إسرائيل خاضعة لمراقبة دولية مشددة وأنها مرتهنة 
بالدعم الغربي، تتأثر بالتالي بالرأي العام في البلدان الداعمة لها كما تتأثر بالمدافعين عن 

ونتذكر كالم إسحاق رابين في تبريره تولية أمر .  بالذاتحقوق االنسان داخل حدودها
 للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو، عندما قال إن 1967األراضي المحتلة في عام 

وال بالمحكمة العليا » بتسيلم«ّالسلطة الفلسطينية لن تكون مقيدة بمنظمة حقوق اإلنسان 
لطة الفلسطينية كان تنفيذ مجزرة قمعية في وبالفعل، فأول ما قامت به الس(اإلسرائيلية 

 ). وكأنها أرادت تصديق كالم رابين1994غزة في خريف 
 

ّفلوال الضوابط المذكورة التي تحد من قدرة آلة الحرب الصهيونية على ارتكاب الفظائع، 
» تطهير عرقي«لما بقي فلسطيني واحد في الضفة الغربية، ولقامت إسرائيل بتنفيذ حملة 

، أو في 1967اق واسع بغية تهويد الضفة الغربية خالل أسابيع قليلة في عام على نط
ًلذا أيضا تنزعج إسرائيل وتغتاظ . 2001مناسبات أخرى كانتفاضة األقصى في عام 

ًلحملة المقاطعة الدولية ضدها، ليس ألنها تخشى تلك الحملة اقتصاديا، بل ألنها تخشى  ّ
ويكفي النظر إلى ما تقوم به . لغربية مصدر دعمهاوقعها على الرأي العام في الدول ا

ّروسيا في شرق أوكرانيا ومقارنته بما حل بنا على يد الدولة الصهيونية لندرك أهمية 
ًتأثير رقابة الرأي العام في الحد من الفظاعات، ولو نسبيا فقط ّ.  

 
وجة وأبو وكذلك، فإن االحتالل األمريكي قد ارتكب فظاعات في العراق، السيما في فل

ّغريب، لكن الكشف عن هذه الفظاعات قد أربك الحكومة األمريكية شديد اإلرباك، وقد 
. واجهت في عقر دارها حركة مناهضة للحرب ساهمت في هزيمة مشروعها العراقي

ّوفي الماضي، ارتكبت أمريكا فظاعات أعظم بكثير في فيتنام، لكن المجتمع األمريكي 
عند الكشف عنها، وبلغت الحركة األمريكية المناهضة أصيب بأزمة أخالقية حادة 

ّللحرب آنذاك حجما عظيما سرع في االنسحاب األمريكي من فيتنام الشهيدة ً وقد أصبح . ً
هذان االحتالالن لطختين كبيرتين على ضمير األمة األمريكية، كما تعكسه األفالم 

ّالعديدة التي خصصت لتصوير فظاعة االحتالل األمريكي لفي تنام، وبعده تلك التي تناولت ُ
  .احتالل العراق

 
تعتيم إعالمي كامل على الحرب الدائرة في : فلنقارن ما سبق بما يجري في روسيا

ً، وليست حربا، غايتها »عملية خاصة«ّأوكرانيا التي يصورها اإلعالم الرسمي وكأنها 
ّمن أوكرانيا، بما يذكرنا بادعاء دولة اإلرها» النازية«اقتالع  ب الصهيوني أنها تحارب ّ

الفلسطيني كلما اعتدت على غزة؛ وأكثر من خمسة عشر ألف معتقل » اإلرهاب«
ّتصوروا لو اعتقل الحكم (ومعتقلة من المناهضين للحرب داخل روسيا خالل أيام قليلة 

؛ )ّاألمريكي خمسة عشر ألف شخص كلما هبت في وجهه حركة مناهضة للحرب
ّسة عشر عاما لمن يصف اجتياح أوكرانيا بالحرب ويحتج وعقوبة سجن قد تصل إلى خم ً

ّومثلما يجري عادة في الدول االستبدادية، ينفس (على الفظاعات التي ترتكبها حكومته 
ّالمواطنون عن سخطهم بالتهكم، كما في النكتة المتداولة بين الروس والقائلة بإعادة 

  !).»المالعملية الخاصة والس«تسمية رواية تولستوي العظمى 
 

ًفليس ما يحد من فظاعات الحكم الروسي داخل روسيا سوى ما قد ينجم الحقا عن نتائج  ّ
وهذا ما يجعل من السلطة االستبدادية الروسية إحدى . الحرب الشنيعة التي يخوضها

أفظع السلطات المجرمة في زمننا الراهن، وما يجعل من مقاومة شعب أوكرانيا 
يبة الروسية لتلك السلطة مقاومة ومعارضة بطلتين، تعمالن ومعارضة قسم كبير من الشب

ّلصالح كافة الشعوب إذ يقوم تقدم البشرية من الهمجية إلى الحضارة على إرساء الرقابة 
ّاالجتماعية على الحكام وتقنين حقوق اإلنسان وفرض حكم القانون، وال بد من الدفاع 

   ّحكام إلى قضمهاًعن هذه األمور جميعا وباستمرار إزاء نزعة ال
  

 
 

  

 لبنان

 



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

 

 

 

 

  

 سورية



  
1 – The Writer | Issue No 24 :: April  2019 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

     672022                                           Issue No. 67 :: April 2022  Specialized in Written Creativity and Fredom of Thought 

 
Majed A. Mohamed 
Corrupt between 

fighting and 
protection

The Leftist
 

The First Multi-Cultural Review in Diaspora 
Academic - Political – Ideological – Critical and Cultural 

  
  
  
  
  
  
  
  
  









 

 


