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

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

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

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

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

اﻻلكتروني عبر نشر بعض اﻻعﻼنات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية .إنما
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق ﻻصدراها ،وتبرعات الكتاب والمبدعين
بانتاجهم الفكري.
يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي.

بانتظار أقﻼمكم ودعمكم اﻻبداعي
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 26 كانون الثاني  2015يشكل نﻘﻄﺔ ﻓاﺻﻠﺔ ﻓي تاريخ اﻹنسانيﺔ ،ذلك اليوم الذي أعﻠنت ﻓيه وحدات حمايﺔ
الشعب والمرأة بمساندة ﻣﻦ التحالف الدولي تحرير كوباني ﻣﻦ براثﻦ تنظيم داعش اﻹرهابي ،ذلك التحرير الذي
ﺷكل نﻘﻄﺔ بدايﺔ نهايﺔ انهياره وﻓشل ﻣخﻄﻄات اﻻحتﻼليﺔ التوسعيﺔ لداعميه.
كوباني كانت عصيﺔ عﻠﻰ الخنوع واﻻستسﻼم ،وبالرغم ﻣﻦ اﻹﻣكانيات البسيﻄﺔ لكﻦ بﻔﻀل ﻓﻠسﻔﺔ الحياة المﻘاوﻣﺔ
التي تجسدت ﻓي أبﻠغ ﺻورها بشخصيﺔ المرأة الكرديﺔ الحرة وعزيمتها وإﺻرارها عﻠﻰ إﻣا العيش بكراﻣﺔ
وحريﺔ وإﻣا الشهادة ،ﻓكانت الشهيدة آريﻦ ﻣيركان ورﻓيﻘات دربها خير ﻣﻦ ﻣثﻠﻦ وجسدن تﻠك الﻔﻠسﻔﺔ ﻓي ﻣﻠحمﺔ
كوباني ،تﻠك المﻠحمﺔ ربما كنا نسمﻊ عنها ﻓي اﻷساطير وقصص اﻷزﻣان الغابرة ولكﻦ أريﻦ التي أبت أن تدخل
دبابات اﻹرهابييﻦ إلﻰ كوباني إﻻ عﻠﻰ جسدها وبتﻠك الروح والمعنويات العاليﺔ والعزيمﺔ الجبارة تحولت إلﻰ
إلهام ونموذج لجميﻊ النساء الﻼتي يتﻄﻠعﻦ لنيل حريتهﻦ ،وهذا ﻣا ﺷاهدناه ﻓي ﺷخص الشهيدة أﻓستا أثناء ﻣﻘاوﻣﺔ
العصر ﻓي التصدي لﻼحتﻼل التركي وﻣرتزقته ﻓي غزوه لعﻔريﻦ ﻣدينﺔ السﻼم والتآخي والزيتون.
ﻓكوباني التي تحولت إلﻰ رﻣز المﻘاوﻣﺔ العالميﺔ ﻓي التصدي لﻺرهاب والتﻄرف ،تﻠك المدينﺔ النائيﺔ المنسيﺔ
عﻠﻰ الخريﻄﺔ السوريﺔ نتيجﺔ سياسات البعث الشوﻓينيﺔ ،تمكﻦ أبناؤها اﻷحرار ﻣﻊ إخوتهم الكردستانييﻦ
واﻷﻣميﻦ أن تتصدر أكثر اﻷسماء تداوﻻً ﻓي الﻘرن الحادي والعشريﻦ.

سوريﺔ

ﻣﻠحمﺔ كوباني أثبت لﻠعالم ﻻ قوة تﻘهر قوة اﻹرادة الحرة وخاﺻﺔ عندﻣا تكون بﻘيادة وريادة المرأة الحرة ،وكيف
أنها تمكنت ﻣﻦ الصمود ﻓي وجه أعتﻰ تنظيم إرهابي عرﻓته البشريﺔ ﻓي العصر الحديث عجزت عنها الدول إلﻰ
جانب ﻣا تمتﻠك ﻣﻦ الﻘوة ﻓي العدد والعتاد والدعم العسكري والمادي والﻠوجستي ﻣﻦ قوى ودول وجهات عديدة
استخدﻣت داعش كأداة لتمرير ﻣشاريعها وأجنداتها اﻻقتصاديﺔ واﻻحتﻼليﺔ التوسعيﺔ وبشكل خاص دولﺔ
اﻻحتﻼل التركي.
انتصار كوباني عﻠﻰ اﻹرهاب ﺷكل نﻘﻄﺔ ﻓارقﺔ ﻓي تاريخ اﻹنسانيﺔ والعالم وﻣنها بدأت بدايﺔ نهايﺔ انكسار تنظيم
داعش اﻹرهابي وكانت نﻘﻄﺔ تحول ﻓي الحﻔاظ عﻠﻰ اﻷﻣﻦ والسﻠم الدولييﻦ.
بتحرير كوباني بدأ العالم يتنﻔس الصعداء بأن داعش زائل ﻻ ﻣحالﺔ ،ﻷنها تحارب وتكاﻓح ﻣﻦ قبل ﺷعوب
ﻣتسﻠحﺔ بﻔﻠسﻔﺔ عشﻖ الحياة الحرة ،ﺷعوب تعشﻖ الحياة ﻓتﻘدم أثمﻦ ﻣا تمﻠكه ﻓي سبيل العيش بحريﺔ وكراﻣﺔ
وﻣوت ﻷجل حمايﺔ الوطﻦ واﻹنسانيﺔ ،ﻓﻠسﻔﺔ يجد ﻣعتنﻘوها أن أﻣنهم الوجودي يبدأ عبر تحﻘيﻖ اﻷﻣﻦ الوجودي
لﻶخر المختﻠف والعيش المشترك ،وهذه الﻔﻠسﻔﺔ وحدها قادرة عﻠﻰ دحر ﻣﻦ يتسﻠحون بﻔﻠسﻔﺔ عشﻖ الموت
والﻘﻀاء عﻠﻰ اﻵخر المختﻠف ،ﻓﻠسﻔﺔ تتبنﻰ تأﻣيﻦ أﻣنه الوجودي عبر الﻘﻀاء عﻠﻰ اﻵخر المختﻠف.
حيث كان أبناء ﺷمال وﺷرق سوريا وإخوتهم ﻓي اﻹنسانيﺔ يستعدون لﻼحتﻔال بهذه المناسبﺔ العظيمﺔ ﻓي كل عام
ﻓي ﻣثل هذا اليوم بالذكرى السنويﺔ لتحرير كوباني انتصار اﻹنسانيﺔ عﻠﻰ اﻹرهاب والتﻄرف ﻣجدديﻦ عهدهم
بالحﻔاظ عﻠﻰ نهج المﻘاوﻣﺔ ،والحياة الحرة الكريمﺔ.



تعرﺿت ﻣدينﺔ الحسكﺔ ﻷكبر عمﻠيﺔ إرهابيﺔ لﻼستيﻼء عﻠﻰ سجﻦ الصناعﺔ لتحرير عناﺻر التنظيم اﻹرهابييﻦ
الﻘابعيﻦ ﻓي السجﻦ ،ليؤكدوا لﻠعالم ﻣرة أخرى بأن داعش باقيﺔ وتتمدد واختيارهم لهذا التوقيت يحمل دﻻلﺔ كبيرة
ﻣثﻠما كان انهيار داعش بدأ بتحرير كوباني ﻓإن اﻹنسانيﺔ ﻓي الزوال وإعﻼن عﻦ بدايﺔ عهد جديد ﻣﻊ اﻹرهاب
والتﻄرف ،ونﻔس الﻘوى والدول التي دعمت داعش ﻣصرة عﻠﻰ اﻹبﻘاء عﻠيه لتحﻘيﻖ ﻣصالحها المناهﻀﺔ لﻠشعب
السوري.
ولكﻦ ﻣرة أخرى أخﻄأوا ﻓي حساباتهم وأثبتوا لنا جهﻠهم بالتاريخ بأن  26كانون الثاني سﻄر بدﻣاء أناس عشﻘوا
الحياة والحريﺔ واﻹنسانيﺔ ،هذا التاريخ عصي عﻠﻰ الخيانﺔ ،هذا التاريخ الذي أعﻠنت ﻓيه قوات سوريا
الديمﻘراطيﺔ السيﻄرة عﻠﻰ السجﻦ واستسﻼم ﻣﻦ ﻓيه ﻣﻦ اﻹرهابييﻦ.
تحﻘيﻖ اﻷﻣﻦ والسﻠم الدولييﻦ يبدأ ﻣﻦ ﺷمال وﺷرق سوريا ،لذا يتﻄﻠب ﻣﻦ المجتمﻊ الدولي الﻘيام بواجباته
اﻹنسانيﺔ واﻷخﻼقيﺔ حيال ﺷعوب ﺷمال وﺷرق سوريا وتعزيز اﻹدارة الذاتيﺔ اقتصاديا ً وسياسيا ً والعمل أجل
عﻠﻰ دﻣﻘرطﺔ سوريا وحل اﻷزﻣﺔ السوريﺔ وتحرير المناطﻖ المحتﻠﺔ التي تشكل ﻣنابﻊ لتصدير اﻹرهاب
والتﻄرف.
وكبح جماح ﻣﻦ يﻘﻔون وراءه ويدعمونه وإﻻ سنكون ﻓي المستﻘبل أﻣام سيناريوهات ﻣشابهﺔ لسجﻦ الصناعﺔ أو
غيره سواء ﻓي سوريا أو العراق أو ﻓي أيﺔ بﻘعﺔ ﻓي العالم يكون وقودها المدنييﻦ العزل .
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 ﺑﺴﺒﺐ التدجين يكاد ﻛﻞ فرد فﻲ لﺒنان يصاب ﺑعقدة ذنﺐ وعقدة ارتياب .ﻛﻞ واحد
يخجﻞ ﻣن نفﺴه ﺑﺴﺒﺐ انحيازه الطائفﻲ غير المﺒرر ،والذي يﺒطن ﻛرها لﻶﺧر ﻣن غير
طائفة .يصاب ﺑاﻻرتياب ﻷنه يعرف أن اﻵﺧر أيضا يﺴتﺒطن نفﺲ المشاعر ضده .ﻛﻞ
طائفة قﺒيلة ﻣﻮﺳعة .ﻛﻞ قﺒيلة جاهزة للقتال فﻲ حرب دائمة .الخجﻞ ﻣن الذات يقﻮد الى
هدنات ويجعﻞ الحرب ﻣتقطعة .يخجﻞ ﻣن نفﺴه حين يتذﻛر ﺑلده .يعقد اتفاقا ﻣﻊ اﻵﺧر.
ﻛﻞ اتفاق آنﻲ .يندم ﺑعد وقت على اﻻتفاق رغم أنه صار جزءا ً ﻣن الدﺳتﻮر .يختﻞ ﻣزاجه
عند ﻛﻞ اﺧتﻼل يهدد الدولة .يصاب ﺑالندم ﺛم ﺑالخرف .يهذي ﺑعشﻮائية .تزول الﺴياﺳة.
تُصاب الديمقراطية وتلغﻲ نفﺴها أﻣام الطائفية.
ﻣﻊ حكم ﻣافيا المال والدين ،ﺧﺴر اللﺒنانﻲ أﻣﻮاله .فاتكﻞ على المغترﺑين .تتﻮق نفﺴه
للهجرة .ﻻ يﺒقى فﻲ الﺒلد إﻻ المﻮتﻮرين والقعدة العاجزين واﻷطفال والشيﻮخ ﻣن ﻛﺒار
الﺴن .فﻲ الداﺧﻞ تنهشه الطﺒقة الحاﻛمة .تﺄﻛﻞ ﻛﻞ لحمه نيئا ً .تعتﺒره فريﺴة .يتصرف
العاﻣﻲ ﻛﺄن ﻻ حﻮل له وﻻ قﻮة.
قلﻖ دائم .ﺧﻮف على المصير .ﺧﻮف ﻣن الذات .رعﺐ ﻣن شريكه فﻲ الﻮطن .ﻛاليهﻮد
الذين أنتجﻮا عﺒاقرة قﺒﻞ دولة إﺳرائيﻞ ،فﻲ دولتهم صاروا غفلة أغﺒياء .تملكتهم عقدة
ذنﺐ ،وتملكهم اﻻرتياب .يرون فﻲ ﻛﻞ ﻣا يدور فﻲ العالم ﻣؤاﻣرة عليهم .الشعﺒان أحرقا
أنفﺴهم ﻣرات عديدة فﻲ التاريخ .ﻣحرقة النازيين ضد اليهﻮد ينتجها اللﺒنانيﻮن ﻣرة أﺧرى
ضد أنفﺴهم اﻵن .لﺒنان ﻣرتﻊ لﻸغﺒياء ،حكاﻣا وﻣحكﻮﻣين ،وهؤﻻء أنفﺴهم يكﺴﺒﻮن ذﻛا ًء
ﻣفرطا ً فﻲ الهجرة ﺧارج لﺒنان .ﻛالصهاينة فﻲ إﺳرائيﻞ ،ﻻ يعرف اللﺒنانيﻮن ﻛيف
يشكلﻮن حكﻮﻣة فﻲ ﺑلدهم .غفلة فﻲ ﺑلدهم ،وأذﻛياء فﻲ الخارج.
تمﻸ التناقضات روح اللﺒنانيين .ينادون الدولة ﻛﻲ تﺴاعدهم فﻲ اﻷزﻣات ،وﻣا أﻛثرها،
لكنهم يفعلﻮن ﻛﻞ شﻲء لتدﻣير الدولة .ﻣحاولة الشهاﺑية لﺒناء المؤﺳﺴات قضﻲ عليها.
وصمﻮها ﺑاﻷﻣن والمخاﺑراتية )المكتﺐ الثانﻲ( فدﻣروها .دولة اعمار ﻣا دﻣرته الحرب
اﻷهلية دﻣروها ﺑتهمة الفﺴاد .هم دائما يكرهﻮن اﻷجهزة اﻷﻣنية والفﺴاد .لكﻞ جهاز
طائفة تحميه أو زعاﻣة ﻣن نﻮع ﻣا؛ لكﻞ فﺴاد طائفة تحميه ،وﻻ نحاﺳﺐ أحدا ً .نﺴﺒة ﻛﺒيرة
ﻣن اللﺒنانيين يعملﻮن لدى الدولة ﺑمختلف أجهزتها الﺒيروقراطية واﻷﻣنية ،وﻣﻊ ذلك ﻻ
دولة وطنية قائمة وﻻ انتماء للدولة .اﻻنتماء للطائفة أوﻻً .اﻻنتماء للدولة عمﻞ ديمقراطﻲ.
اﻻنتماء الطائفﻲ ﻻ طﻮعﻲ وﻻ اﺧتياري .يفضﻞ اللﺒنانيﻮن أن يُغتصﺒﻮا ﺳياﺳيا ً على أن
يكﻮنﻮا أحرارا .الحرية لديهم ليﺴت ﻣا يتعلﻖ ﺑالتفكير والمﻮقف الفردي المﺴتقﻞ ﺑﻞ
النقيض تماﻣا ً .ﻛﻞ واحد ينضﻮي وراء ﻛﺒﺶ ﻣن أﻛﺒاش الطﻮائف.
الجميﻊ يتحدﺛﻮن وﻛﺄنهم ضد الطائفية ،لكن الطائفية ﻣعشعشة حتى النخاع فﻲ ﻛﻞ واحد
يعتﺒر أن الطائفية ﻣتفشية فﻲ الغير .لﻮ ﻛان لﺒنان ﻛما يقﻮل اللﺒنانيﻮن عن أنفﺴهم وعن
”اﺧﻮانهم“ اللﺒنانيين اﻵﺧرين ،لكان لﺒنان ﺑلدا ً علمانيا .لديهم ﻛمية ﻛﺒيرة ﻣن الذﻛاء.
يتحﻮل ذلك الى نﻮع ﻣن التذاﻛﻲ والشطارة والتﻼعﺐ على اﻵﺧرين وعلى الدولة .الفرق
ّ
ﻛﺒير ﺑين الشطارة والذﻛاء .يريدون دولة دون أن يدفعﻮا الثمن ﺑالجد والعمﻞ واﻻنضﺒاط
التﺴﻮل ﻣن الغير .ﺑلغﻮا ﻣن الغنج والدﻻل الى
واﻹنتاج .يعتمدون على المﺴاعدات أي
ّ
احد اعتﺒار أن العالم يحتاج إليهم .ﺳترﻛض الدول اﻷﺧرى ،العرﺑية وغير العرﺑية،
لمﺴاعدتهم لحﻞ ﻣشاﻛلهم .يجيدون إﺛارة المشاﻛﻞ ﻷنفﺴهم ولﻶﺧرين.
يعتﺒرون أن واجﺐ اﻵﺧرين ﻣﺴاعدتهم ﺑﻞ إنقاذهم .هﻮ ”لﺒنان الرﺳالة“ فﻲ نظرهم.
فلماذا يتصرفﻮن ﺑعدم ﻣﺴؤولية ﺑانتظار أن يتحمﻞ العالم المﺴؤولية عنهم؟ ليﺲ الداﺧﻞ،
إرادة اللﺒنانيين ،هﻮ الذي يقرر المصير .المخططات الدولية ،عﻼقات وﻣفاوضات الدول
الكﺒرى واﻹقليمية ،هﻲ التﻲ تقرر .اليﺴار يقﻮل أن اﻻﻣﺒريالية ،الشر اﻷﻛﺒر ،والشيطان
المﻮجﻮد دائما ،هﻲ التﻲ تقرر المصير .هناك إله الخير الذي يمثله اللﺒنانيﻮن ،وهناك فﻲ
المقاﺑﻞ إله الشر الذي يتمثﻞ فﻲ المخططات الخارجية .ﻻ يمر حديث تلفزيﻮنﻲ عن النظام
الدولﻲ إﻻ وتذﻛر فيه المخططات الدولية .ﻛلنا يعرف عن المخططات الدولية أﻛثر ﻣما
نعرف عن لﺒنان .ﺑارعﻮن فﻲ تحليﻞ العالم وفاشلﻮن فﻲ إدراك لﺒنان .ﻛيف يكﻮن هناك
اﺳتقﻼل والﻮعﻲ ﻛله ﻣﻮجه الى الخارج .يملﻲ الخارج إرادته ﻷن اللﺒنانيين ،شاؤوا أم
أﺑﻮا ،اﺧتاروا أن ﻻ تكﻮن لهم إرادة .ترﻛيز الﻮعﻲ على الخارج أفقدهم اﻹرادة الذاتية
طﻮعا .يفﻮتهم دائما أن الﺒلد ،أي ﺑلد ،ﻣهما ﻛان صغيرا ،إذا اتحد وﻛان ﻣجتمعه ﻣتماﺳكا،
وﻛانت الﺴياﺳة الداﺧلية هﻲ التﻲ تﻮحد ،لن تﺴتطيﻊ أي قﻮة ﺧارجية ﻣهما عظمت ﻣن
الﺴيطرة عليه!!!.
اﺧتار اللﺒنانيﻮن اﻻﺳتﺴﻼم لﺴياﺳات الخارج طﻮعا .لذلك تش ّكﻞ ﺳفارات الدول الكﺒرى
واﻹقليمية ﻣراﻛز قﻮى .ويتصرف ﺳفراؤها وﻛﺄنهم رؤوﺳاء آﺧرون للجمهﻮرية أو
ﻣجلﺲ النﻮاب أو الحكﻮﻣة ،أو لجهاز ﻣن أجهزة الدولة ،ﺧاصة اﻷﻣنية ﻣنها
واﻻجتماعية ،والتﻲ تﺄﺧذ شكﻞ المنظمات غير الحكﻮﻣية .الﺴياﺳة فﻲ اﻷصﻞ عمﻞ
ﻣشرف ،وهﻲ إدارة شؤون المجتــمﻊ.
ّ
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ﻻ ﻣهنــة أشرف ﻣن إدارة شؤون المجتمﻊ .ففيهـــا ﻣنفعة
للناس .أﻣا الﺴياﺳة فﻲ لﺒنان ،فهﻲ لعﺒة صراع على الﺴلطة.
ﻣجرد صراع وأﻻعيﺐ وتحالفات داﺧلية ﻻ تخضﻊ لمﺒدأ
أﺧﻼقﻲ أو هدف اجتماعﻲ .هﻲ نﻮع ﻣن التشاطر وإﺑراز
ﻣفاتن المعنيين أﻣام ﺳفراء يعملﻮن ﻛمراقﺒين ،يﺴتعرضﻮن
جحافﻞ اللﺒنانيين وقيمهم وقدرتهم على ﺧدﻣة ﻣﺴتعرضيهم
ﺑكفاءة .على صخﻮر نهر الكلﺐ ﺳجّﻞ الفاتحﻮن العاﺑرون
والمقيمﻮن انتصاراتهم .هناك هيكﻞ العﺒادة لدى اللﺒنانيين.
صار هذا الهيكﻞ وعقيدته راﺳخا فﻲ النفﻮس ،فكان
اللﺒنانيﻮن أدوات صيد ﻻصطياد الفرائﺲ ﻣن اللﺒنانيين.

لﺒنان

تتﺴرب
لم يعد للحقيقة ﻣكان فﻲ نفﻮس اللﺒنانيين .ﻛﻞ الحقائﻖ افتراضية وهمية .حدودها
ّ
ﻣن ﺧارج لﺒنان .إذا لم يعد للحقيقة ﻣكان فالخداع هﻮ اﻷﺳاس .هﻮ فﻲ العمﻖ لعﺒة يجيدها
الناس ،ﺧاصة أﺑناء الطﺒقات العليا .لﺒنان ﻣﻮجﻮد فﻲ ﻣرﻛز الﻼفنت )شرقﻲ المتﻮﺳط(.
والﻼفنتية لقﺐ للخداع والﺴمﺴرة .ﺑراعة اللﺒنانيين انصﺒت فﻲ الﻼفنتية .ويﺴمﻮن ذلك
ﺑرناﻣج ﺧدﻣات .ﻛﻞ ذلك على حﺴاب العمﻞ واﻹنتاج .حتى اﻷحزاب تتصرف ﺧارج
ﺑراﻣجها وعقيدتها ،إذا ﻛان لها عقيدة أو ﺑرناﻣج عمﻞ ،لصالﺢ الﺴمﺴرة للخارج على
حﺴاب الشعﺐ اللﺒنانﻲ ،طﺒعا .وعندﻣا ترفﻊ ألﻮية الﻮطنية والمﺒادىء اﻷﺧﻼقية يكﻮن ذلك
تظاهرا ً ﺧادعا ً للناس ،وفﻲ الحقيقة تﺴﻮيفا للﺴمﺴرة الخارجية .حتى الكهرﺑاء تﺴتﻮرد ﻣن
الخارج .العملة الﻮطنية أوراق تطﺒﻊ وتنخفض قيمتها ﻣقارنة ﻣﻊ عملة ﺧارجية .نﻮهم
أنفﺴنا أن لدينا عملة وطنية للتﺒادل ﺑين ﻣنتجات لﺒنانية.
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هﻲ فﻲ الحقيقة للتﺒادل ﻣﻊ عمﻼت الخارج فﻲ ﺳﻮق يﺴمﻮنها ﺳﻮداء .ويﺴيطر على هذا
التﺒادل ﺑضعة أفراد وﻣؤﺳﺴات تديرهم.
التناقض ﺑين الطﺒقة العليا والطﺒقات الدنيا واضﺢ جلﻲ للعيان .الفﺴاد يعشعﺶ فﻲ الطﺒقة
العليا .الطﺒقات الدنيا ﻻ يتاح لها ذلك .هﻲ أقرب للحالة التعاونية .تدفعها الحالة الطائفية
للتشﺒه ﺑالطﺒقة العليا ﻣن طائفتها .فائدة الطائفة للطﺒقة العليا هﻲ أنها اﻻيديﻮلﻮجيا التﻲ
تجمﻊ اﻷغنياء والفقراء فﻲ فئة واحدة وتلغﻲ تناقضاتهم .يعرف الفقراء أن أﻛﺒاش
الطﻮائف وﻣن حﻮلهم يﺴتغلﻮن أﺑناء طائفتهم دون ﻛلﻞ أو اﺳتيحاء ،ودون رحمة أو
تعاطف؛ أفراد الطﺒقة العليا فﻲ ﻛﻞ طائفة يريدون عاﻣتهم أن يكﻮنﻮا ﻣتﺴﻮلين عندهم،
ورعايا يعتنﻮن هم ﺑهم .أتﺒاع يخضعﻮن لهم .فما أن حدﺛت ﺛﻮرة  17تشرين  ،2019حتى
هرﺑت أﻣﻮالها الى الخارج وأحدﺛت أزﻣة ﻣعيشية لم
اتحدت الطﺒقة العليا للطﻮائفّ .
يشهدها الﺒلد فﻲ تاريخه.
ﺑالنﺴﺒة للطﺒقة العليا ،ﻻ يجﻮز للفقراء أن يخرجﻮا ﻣن قيﻮدهم الطائفية وتﺒعيتهم ﻷﻛﺒاش
الطائفة .إذا حاولﻮا ذلك ،فعليهم تقﻊ العقﻮﺑة .هﻲ فﻲ هذه الحالة أزﻣة ﻣريعة ،انهيار
ﻣالﻲ ،ﺳقﻮط الى الهاوية .ﺑلد ﻻ ﻣن يديره أو يﺴﻮﺳه ،وحكﻮﻣة ﻻ تُش ّكﻞ .فراغ ﻻ فﻲ
الحكﻮﻣة فقط ﺑﻞ فﻲ جيﻮب الناس وﺑطﻮنهم .ﺳكﻮت ﻣطﺒﻖ عن الفﺴاد ،وﻛﺄنه اﺧتفى.
نشرات اﻷﺧﺒار المﺴائية أوراق نعﻮة .ﻛﺄن الﺒلد أﻣام ﻣراﺳم الدفن .فضيحة وراء فضيحة.
أزﻣة تتلﻮها أزﻣة عن فقدان ﻣﻮاد أﺳاﺳية للمعيشة .ه ﱡم اللﺒنانيين اليﻮﻣﻲ ﻛيف يتﺴﻮلﻮن
ودائعهم فﻲ الﺒنﻮك ﺑﺄﺳعار ﻣتدنية ﻣقاﺑﻞ الدوﻻر ،وتﺄﻣين الﻮقﻮد للﺴيارات والمنازل،
والﺒحث عن الرغيف المختفﻲ ﻣن اﻷﺳﻮاق ،واﻷدوية المحتكرة فﻲ المخازن ﺑانتظار
اﻹفراج عنها وعن المﻮاد اﻷﺧرى ﺑعد رفﻊ ﻣا يُﺴمى الدعم .ودائﻊ الناس فعﻼ ﻣصادرة
ﺑما ينافﻲ القانﻮن والدﺳتﻮر .ﻣﺴمﻮح للناس أن يجﻮعﻮا ،ﻣمنﻮع على المصارف أن
تفلﺲ .شعﺐ ﺑرﻣته يُعاقﺐ .يجﺐ أن يﺒقى ﺧاضعا وإﻻ الفقر ﺑالمصادرة ،والجﻮع
ﺑاﻹفقار ،وانهيار نفﺴﻲ غير ﻣﺴﺒﻮق .يشعر ﻛﻞ لﺒنانﻲ )ﻣا عدا اﻷﻛﺒاش وحاشيتهم( أنه
ﻣكﺴﻮر ﻣن الداﺧﻞ.
نجحﻮا فﻲ تدجين الناس .أهانﻮهم ،وأذلﻮهم ،واقتلعﻮا ﻛراﻣتهم ﻣن نفﻮﺳهم .يردون إليهم
ﺑعض الكراﻣة ﺑانتصار افتراضﻲ فﻲ فلﺴطين .شعﻮر فارغ ﺑالنصر .نفﺲ فارغة تمتلﺊ
نصرا ﻛاذﺑا ً .ترى الخراب ،ﺑﻞ الهزيمة فﻲ فلﺴطين ،وتحﺴﺐ ذلك انتصارا .ترى المرفﺄ
فﻲ ﺑيروت ﻣدﻣرا ،وعددا ً ﻛﺒيرا ﻣن اﻹصاﺑات ،وجﻮعا يداهم أحشاءك ،وتحﺴﺐ أنك
تنتصر فﻲ ﻣعرﻛة إصﻼح وهمية .يﺒدو أن لكﻞ حدث فﻲ المنطقة وظيفة فﻲ تدجين الناس
وإﺧضاعهم ﻣنذ ﺛﻮرة  .2011وتُعاقﺐ المجتمعات العرﺑية ،واحدة تلﻮ اﻷﺧرى ،ﻷنها
ﺧرجت عن انتظام رﺳم لها .فﻲ لﺒنان ﻛان ﻣﺴمﻮحا أن ينقﺴم لﺒنان ﺑين  14و 8أذار .أﻣا
أن ينقﺴمﻮا طﺒقيا ﺑعد  17تشرين ﺑين فقراء وأغنياء ،وأن يجعلﻮا ﻷنفﺴهم هﻮية تعلﻮ فﻮق
الهﻮيات الطائفية ،وأن يجتمعﻮا للمرة اﻷولى حﻮل تضاﻣنهم ووحدة دولتهم ،ويرفعﻮا
العلم اللﺒنانﻲ ليكﻮن تعﺒيرا وحدويا للمرة اﻷولى فﻲ تاريخ لﺒنان ،فهذا ﻣمنﻮع ويجﺐ أن
يُعاقﺒﻮا عليه .حصلت العقﻮﺑة ﺑما لم يشهده التاريخ ﺳاﺑقا .الﺴادية التﻲ ﻣﻮرﺳت وﻣا تزال
يتﺴﻮل ﻣاله
يتﺴﻮل المﺴاعدات اﻹنﺴانية وحﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻛﻞ فرد
هﻲ اﻷشد فﻲ قﺴﻮتها .ﺑلد ﻻ
ّ
ّ
المﻮدع ) إذا ﻛان لديه حﺴاب ﻣصرفﻲ( ،وقد صار ﻣن الشياﻛة فﻲ العقﻮد اﻷﺧيرة أن
يكﻮن لدى المرء دفتر شيكات ،ﻛما اللﺒاس على المﻮضة والتﺒاهﻲ ﺑمارﻛة الثياب التﻲ
يرتدونها.
الناس على شاﻛلة ﻣلﻮﻛهم ﻛما يقال .ليﺴﻮا ﻛذلك .ﺛاروا فﻲ  17تشرين  ،2019أو حاولﻮا
ذلك .الطﺒقة ذاتها ﺑجميﻊ أطرافها دﻣرت ذلك .حﻮلت اﻷﻣر وﻛﺄنه ﻣجرد صراع ﺑين
اﻷﻛﺒاش واﺧتﻼف على عدد الﻮزراء .التناقض الرئيﺴﻲ هﻮ ﺑين عاﻣة الناس وقلة تش ّكﻞ
الطﺒقة الﺴياﺳية وتقﺒض على رؤوس العﺒاد ،ﻣﺴتخدﻣة جميﻊ الﻮﺳائﻞ اﻻيديﻮلﻮجية لرﺑط
الناس ﺑها .فعلت ذلك ليﺲ ﺑالطائفية وحدها ،ﺑﻞ أيضا ً ﺑنزع اﻷﺧﻼق وتحﻮيﻞ ﻛﻞ فرد الى
واحد ﻣن الشطار والزعﺒرجية المﻮالين ﻷﻛﺒاشهم .اﻷزﻣة هﻲ أن اللﺒنانيين ،عاﻣتهم ،ﻻ
يجدون وﺳيلة لتدﻣير الطﺒقة الحاﻛمة .دون ذلك ،ﺳنﺒقى فﻲ لﺒنان ﻣنﺴيين فﻲ ﺑلدنا .

ﻣصر

 عام  1926اندلعت فﻲ المكﺴيك حرب أهلية اﺳتمرت ﺛﻼﺛة
ﺳنﻮات راح ضحيتها رﺑﻊ ﻣليﻮن شخﺺ تقريﺒا ﻣن ﺑينهم  60ألف
جندي ﻣكﺴيكﻲ ،والﺴﺒﺐ )ﺛﻮرة دينية( ﻣن الكهنة الكاﺛﻮليك ردا
على الدﺳتﻮر ال ُمعادي للمﺴيحية ﺳنة 1917م ..

صف ﺑالدولة الملحدة ﺑﺴﺒﺐ هذا الدﺳتﻮر الذي ﻛان يقضﻲ ﺑعقاب
ﻛانت المكﺴيك تُﻮ َ
وﺳجن وإعدام ﻛﻞ ﻣن يظهر أي طقﻮس دينية أو صﻼة أو ﻣﻼﺑﺲ للكهنة فﻲ الشارع،
لدرجة ﻣنﻊ الكنيﺴة نفﺴها ﻣن النشاط الدينﻲ وﻣن حقﻮقها فﻲ المحاﻛم ..وظﻞ هذا الﻮضﻊ
حتى أوائﻞ التﺴعينات
عُرفت هذه الحرب "ﺑحرب ﻛريﺴتيرو" أو "ﻻ ﻛريﺴتيادا"  La Cristiadaوظلت
شاهدة على أن الحروب الدينية يمكن اﺳتدعائها فﻲ أي لحظة إذا تﻮفرت الظروف لذلك،
فلﻮ ﻛانت العلمانية تقضﻲ ﺑفصﻞ الدين عن الدولة..فالذي حدث ﺑالمكﺴيك هﻮ قهر الدولة
للكنيﺴة والحرب على إيمان الناس..فطﺒيعﻲ أن يقﻮى رجﻞ الدين ويحصﻞ على شعﺒية
ﻻزﻣة تمكنه ﻣن التمرد على الدولة وحمﻞ الﺴﻼح ﺑدعﻮى )الدفاع عن اﻹيمان(..
جذور هذه الحرب ﺑدأت ﻣن الثﻮرة المكﺴيكية ﺳنة 1910م ضد تزوير اﻻنتخاﺑات،
وجاءت الثﻮرة ﺑالرئيﺲ "فرانﺴيﺴكﻮ ﻣاديرو" ) (1913- 1873الذي حكم عاﻣين
واغتيﻞ ﺳنة  1913وﺧﻼل ﻣدة ُحكمه ﻛان ﻣعاديا لرجال الدين ،وأﺳﺲ نظاﻣا ﺑهذا النحﻮ
هﻮ الذي أدى لكتاﺑة دﺳتﻮر 1917م ﺑمﻮاد ﻣعادية للكنيﺴة الكاﺛﻮليكية وتعاقﺐ الناس على
الشعائر وأي ﻣظاهر دينية ﺑالمطلﻖ..ولفهم ظروف ﻛتاﺑة هذا الدﺳتﻮر فقد ﻛان ﻣتﺄﺛرا
ﺑالثﻮرة المكﺴيكية أي ُﻛتِﺐ تحت ﻣشاعر غضﺐ ﻣعادية للكنيﺴة.
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لكن الدين وﻷنه راﺳخ جدا فﻲ النفﺲ الﺒشرية وجزء أﺳاﺳﻲ ﻣن التفكير والعقﻞ ،وهناك
ﻣن يمارﺳه ﻷﺑعاد روحانية تعاطف الناس ﻣﻊ الكنيﺴة ﻣرة أﺧرى ونجﺢ رجال الدين
الكاﺛﻮليك فﻲ ﻛﺴﺐ الشعﺒية والجماهيرية الﻼزﻣة لخﻮض حرب ضد الدولة ،ظلت 3
ﺳنﻮات حتى أدت ﺑعد ذلك لتخفيف القيﻮد المنصﻮص عليها فﻲ دﺳتﻮر  17إلى أن انتهت
تماﻣا ﺳنة  1992وعادت الكنيﺴة الكاﺛﻮليكية ﻣؤﺳﺴة قانﻮنية ولم تعد الدولة ﺧصما
ﻹيمان الناس ﻛما ﻛانت ﻣتهمة ﻣن قﺒﻞ..
أنا ﺑقﻮل الكﻼم دا ليه؟
فﻲ إيران تحدث اﻵن ظاهرة ﺛﻮرية شﺒاﺑية جديدة وهﻲ )ﺧلﻊ عماﻣة رجال الدين ﺑالقﻮة
فﻲ الشارع( فمظالم رجال الدين ﻛثيرة وحكم دولة الخﻮﻣينﻲ قاﺳﻲ جدا وﻣتشدد فﻲ
الحجاب اﻹلزاﻣﻲ وﻣحاﻛمة الناس على الرأي واﻻجتهاد الدينﻲ..فضﻼ على اغتيال
الشهيدة "ﻣهﺴا أﻣينﻲ هﻮ الذي فجر هذه اﻷحداث..

القﻮﻣية اﻹيرانية – وﺧصﻮصا الفارﺳية ﻣنها – وﻣشاعر الفخر الدينﻲ ﺑانتﺴاب اﻹيرانيين
ﻵل الﺒيت ،وفقدان المرشد ﻷحد أو هذين العاﻣلين يعنﻲ فقدان ﺳﻼح حيﻮي ﻛان يحميه
ﻣن انقﻼب الشعﺐ عليه ووصﻮلهم قصر الرئاﺳة ﻣثلما حدث ﻣﻊ الشاة..
أﻛرر دائما أن الﺴياﺳة ﻻ تعرف العﻮاطف..ولكﻲ تفهمها ﻻﺑد ﻣن التجرد قليﻼ واحترام
الﻮاقﻊ ،ودراﺳة اﻷفعال وجذورها التاريخية وﻣﺴتقﺒلها ،ونظرة ﺑﺴيطة فﻲ التاريخ
ىﺴنرى أن شعﺒية رجﻞ الدين )الحاﻛم( تنقﺺ إذا ﻛان ﻣعارضيه أﻛثر عقﻼ ونزاهة وأﻛثر
تﻮحدا واجتماعا على صيغة ﻣعينة لﻼعتراض ،ﺑينما تعلﻮ شعﺒيته إذا ﻛان ﻣعارضيه أﻛثر
تفككا وفﻮضﻮية  ،وأﻛثر ﻣمارﺳة للعنف وانشقاقا حﻮل آليات هذه الممارﺳة
وجدواها

إذا نظرنا لهذ المشهد ﻣن ﺧارج الصندوق وأنه فعﻞ ﺛﻮري يعﺒر عن تضخم الثﻮرة
الليﺒرالية وحصﻮلها على شعﺒية ﺳنرى أن ﺑإﻣكان النظام الدينﻲ اﻹيرانﻲ القضاء عليه
ﺑمجرد قانﻮن يعاقﺐ على هذا الفعﻞ ويتشدد فيه ﺑدعﻮى أنه )إهانة لرجال الدين( أوﻻ:
ﺑﻮصفهم ﻣﻮاطنين لهم حﻖ الكراﻣة فﻲ الدﺳتﻮر ،وﺛانيا :ﺑﻮصفهم حكام يهيمنﻮن على
التشريﻊ اﻹيرانﻲ ،وهنا قﻮة رجﻞ الدين الشيعﻲ ﺳتتعاظم ﺑمجرد صدور هذا القانﻮن ليتم
تفﺴير )إهانة رجﻞ الدين( أنه ﻣجرد اﻻعتراض أو شتمه والتعدي عليه ﺑالقﻮل..
طﺐ ﻣا الحﻞ لكﻲ ينجﺢ الثﻮار اﻹيرانيﻮن فﻲ القضاء على نظام ﺧاﻣنئﻲ؟
الجﻮاب :قلتها ﻛثيرا أن الحﻞ ليﺲ هﻮ العنف أو تصﻮير ﺛﻮرة الشﺒاب أنها ﻣعادية للدين
ورجال الدين ،هذه ﻛانت أقﻮى حجة للخﻮﻣينﻲ فﻲ القضاء على نظام الشاة الذي ﻛان
عنيفا ضد رجال الدين الشيعة ويقتﻞ المفكرين حتى الذين وصفﻮا ﺑالتﻮﺳط ﺑين الفكر
الدينﻲ والليﺒرالﻲ ﻛالشهيد "علﻲ شريعتﻲ" )(1977 – 1933
العنف ضد رجﻞ الدين هﻮ الذي ﺧدم الكهنة الكاﺛﻮليك فﻲ المكﺴيك ﺑعد دﺳتﻮر 1917
وهﻮ الذي ﻣ ّكنهم ﻣن حصد الشعﺒية وحمﻞ الﺴﻼح دفاعا عن إيمانهم ،ورﺑما يحدث فﻲ
المﺴتقﺒﻞ نفﺲ الشﺊ ﺑإيران إذا شعر رجﻞ الدين الشيعﻲ الحاﻛم أن ﺧطر هؤﻻء الشﺒاب
ليﺲ عليهم ﻛﺄشخاص ﺑﻞ على الدين وﻣظاهره وطقﻮﺳه ..وقتها ﺳتجتمﻊ جحافﻞ المؤﻣنين
وقطيعهم الغاضﺐ على رﻣﻮز وعناصر هذه المظاهرات..

 يزداد ﺑﻞ وحتى تتضاعف ﻣخاوف القادة والمﺴ ولين فﻲ
النظام اﻻيرانﻲ ﻣن إﺳتمرار اﻻنتفاضة وعدم تﻮقفها على الرغم
ﻣن إن النظام لم يتﻮقف ولﻮ لﻮهلة واحدة ﻣن وضﻊ ﻣختلف
المعﻮقات ﺑﻮجهها ﺑاﻻضافة الى ﻣمارﺳاته القمعية التعﺴفية التﻲ
يضاعفها دونما جدوى ،وﺧﻮف النظام اﻻيرانﻲ يتجلى فﻲ أن
ﻣايجري ليﺲ ﻣجرد حرﮐة إعتراضية ﻷﺳﺒاب ﻣحددة يمکن أن
تخﺒﻮ أو تتﻼشى أو تضعف ﺑعد ﻣرور فترة زﻣنية ﻣحددة عليها،
ﺑﻞ إنها أقﻮة وأعمﻖ وأﮐﺒر ﻣن ذلك ﺑکثير ﺧصﻮصا ﺑعد أن صار
الشﺒاب اﻻيرانﻲ طرفا أﺳاﺳيا وﻣحﻮريا فيها.

الجزائر

الثﻮرة اﻹيرانية الليﺒرالية لكﻲ تنجﺢ ﻻﺑد لها ﻣن شروط:
أوﻻ :الﺴلمية التاﻣة وعدم ﻣمارﺳة العنف..وغاية ذلك إشعار رجﻞ الدين الحاﻛم ﺑاﻷﻣان
الكافﻲ الذي يقنعه ﺑالتنازل ولﻮ على ﻣراحﻞ زﻣنية ﺑالتدريج ﻣن جهة ،ولتﻮحيد الصف
الثﻮري الليﺒرالﻲ ﻣن جهة أﺧرى ،لكن الخﻼف حاصﻞ ﺑين الناس فﻲ حكمة ﻣمارﺳة
العنف فﻲ اﻻعتراض ،وﻣعنى حدوث هذا العنف يعنﻲ انشقاق ﺑين المعارضين فﻲ
تصﻮر أﺳلﻮﺑهم اﻷﻣثﻞ فﻲ التغيير..
الثانﻲ :ضرورة وجﻮد قائد ورﻣز ﺳياﺳﻲ أو روحﻲ لهذه المظاهرات ،ﻷن عدم وجﻮد
هذا اﻷﻣر تﺴﺒﺐ )وﺳيتﺴﺒﺐ أﻛثر( فﻲ حدوث فﻮضى وأفعال غير ﻣدروﺳة ﻛهذه الظاهرة
العنيفة التﻲ تخدم رجﻞ الدين أﻛثر ﻣما تُهينه ،وﺳنرى أنه فﻮر إقرار قانﻮن يعاقﺐ على
فعﻞ هذا اﻷﻣر إلى أي ﻣدى ﺳتصﻞ شعﺒية رجﻞ الدين اﻹيرانﻲ الذي ﺳيقدم نفﺴه ليﺲ
ﺑصفته حاﻛما للدولة..ولكن ﺑصفته )ﻣظلﻮم ﻣضطهد( و )ﻣدافﻊ عن إيمان الناس( وهذه
الصﻮرة هﻲ التﻲ دفعت ﻣﻼيين اﻹيرانيين فﻲ الﺴاﺑﻖ لدعم الخﻮﻣينﻲ والثقة فيه ضد ﻛﻞ
ﺧصﻮﻣه..
الثالث :تﺒرؤ الثﻮار أو إعﻼن ﺑعضهم عدم التﺒعية لنظام الشاة ﺑهلﻮي ،فﺄوﻻد الشاه هم أحد
ﻣحرﻛﻲ هذه التظاهرات ﺑالﺴﻮشال ﻣيديا ويدعمهم ﺑعض اﻹيرانيين فﻲ المهجر،
وضرورة ﺑراءة الثﻮار ﻣن نظام ﺑهلﻮي حتمية ﻹنجاح المظاهرات وشرط أﺳاﺳﻲ ﻷن
نظام ﺧاﻣنئﻲ والثﻮرة اﻹﺳﻼﻣية ﻣﺴتفيد ﻣن وجﻮد ﺑهلﻮي فﻲ الصﻮرة ،ويﺴتعيد ذﻛريات
ُحكمهم التﻲ ﻛان يﺒغضها اﻹيرانيﻮن فﻲ الماضﻲ..
الراﺑﻊ واﻷﺧير :اﺳتقﻼل هؤﻻء الثﻮار الشﺒاب ﺳياﺳيا واتفاقهم على ﻣﺴﻮدة يعلنﻮن فيها
عدم التﺒعية ﻷحد ﻣن ﺧصﻮم إيران إقليميا ودوليا ،ﻷن النظام اﻹﺳﻼﻣﻲ الحاﻛم ﻣﺴتفيد ﻣن
تصﻮير جمﻮع هذا الشﺒاب الغاضﺐ ﻛعميﻞ لﻸعداء وﺧصﻮم إيران التاريخيين ،وفﻲ هذه
يﺴتفيد النظام اﻹيرانﻲ ﻣن المشاعر القﻮﻣية  ،وﺳﺒﻖ القﻮل أن الذي ﺧدم الثﻮرة اﻹيرانية
اﻹﺳﻼﻣية ليﺴت فقط قﻮة الخﻮﻣينﻲ وضعف الشاة..ولكن ﻷنها جمعت ﺑين ﻣشاعر الفخر
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الشﺒاب اﻻيرانﻲ الذي يشکﻮ النظام اﻻيرانﻲ ﻣنه طﻮال اﻻعﻮام القليلة الماضية ﺑشکﻞ
ﺧاص ﺑﺄنه ينﺄى ﺑنفﺴه عن أفکار وﻣفاهيم ورٶى النظام ويتجه ﻷفکار ﻻتتفﻖ وتنﺴجم ﻣﻊ
أفکار وتﻮجها النظام ،والذي يلفت النظر إن النظام وعلى الرغم ﻣن المحاوﻻت
المﺴتميتة التﻲ قام ﺑها ﺑصﻮرة ﻣﺴتمرة لم يتمکن ﻣن أن يعالج هذه الحالة التﻲ قطعا
تشکﻞ ﺧطﻮرة عليه ذلك إن أي نظام يفقد شريحة الشﺒاب فکإنه يﺴير فﻲ طريﻖ ﻣلغﻮم
ﻣن دون رٶية وﺑصيرة!
فﻲ اجتماع)المجلﺲ التنﺴيقﻲ للشؤون القانﻮنية للهيئات التنفيذية( ،أعرب ﷴ دهقان،
نائﺐ إﺑراهيم رئيﺴﻲ فﻲ الشؤون القانﻮنية ،وعضﻮ ﻣجلﺲ صيانة الدﺳتﻮر ،عن ﻣخاوفه
ﻣن اﺳتمرار اﻻنتفاضة واﻹقﺒال المتزايد للشعﺐ والشﺒاب على ﻣنظمة ﻣجاهدي ﺧلﻖ
ودعا ”قﻮات اﻷﻣن والشرطة“ إلى ﻣنﻊ ”قيام العدو وﻣجاهدي ﺧلﻖ ﺑالتجنيد فﻲ اﻷحداث
اﻷﺧيرة ﺑالﺒﻼد“ ،وإذا ﻣاعلمنا ﺑﺄن ﻣاقد أعرب عنه دهقان هنا ليﺴت المرة اﻻولى وقطعا
لن تکﻮن اﻻﺧيرة ﻣن حيث التحذير ﻣن دور وتﺄﺛير هذه المنظمة ﺑين صفﻮف الشﺒاب
اﻻيرانﻲ ،إذ ﺳﺒﻖ وإن حذر ﻣن ذلك ﺧاﻣنئﻲ ﺑنفﺴه وﻣﺴ ولﻮن آﺧرون ،ﮐما إننا إذا
ﻣاعلمنا أيضا ﺑﺄن تحذير دهقان هذا يتعلﻖ ﺑما يجري حاليا فﻲ إيران ﻣن إنتفاضة عارﻣة
ضد النظام ،فإن الصﻮرة تتضﺢ أﮐثر فﺄﮐثر عن ﻣايجري على الﺴاحة اﻻيرانية وعن
الشرائﺢ والقﻮى اﻻﺳاﺳية الم ﺛرة فيها.
إﺳتمرار اﻻنتفاضة اﻻيرانية وإصرار النظام على تخﻮينها ونعتها ﺑالعمالة وﻣن إنها تاﺑعة
لﺒلدان ﺧارجية وعدم التمکن ﻣن الﺴيطرة عليها وإﺧمادها ،ي ﮐد ﺑﺄن المﺴافة ﺑين النظام
اﻻيرانﻲ ﻣن جانﺐ وﺑين الشعﺐ اﻻيرانﻲ ﻣن جانﺐ آﺧر ليﺲ فﻲ تزايد ﻣﺴتمر فقط وإنما
فﻲ تضاد وتناقض أﮐﺒر ﺑصﻮرة تﻮحﻲ ﺑﺄن إحتماﻻت رأب الصدع فيما ﺑينهما صار ليﺲ
غير ﻣمکنا وإنما فﻲ حکم المﺴتحيﻞ ،ولذلك فإن اﻻيام القادﻣة ﻻيمکن أن تکﻮن ﻣجرد
أيام عادية ﺑﻞ إنها ﺳتکﻮن غير عادية ﺑالمعنى الحرفﻲ للکلمة ﻣﻊ ﻣﻼحظة إن اﻻﻣﻮر
تجري فﻲ ها فﻲ غير صالﺢ النظام ولکن ﺑصﻮرة ﻣختلفة تماﻣا عن ﮐﻞ اﻻنتفاضات
الﺴاﺑقة!
The Leftist

Writer

أصحاﺑها ﻣن المتدينين ،ﻻحظتُ ﺑﺄن هناك العشرات ﻣمن يؤدون الصﻼة فﻲ وقتها
ويصﻮﻣﻮن شهر رﻣضان ﺑﺄﻛمله ،ويُظهرون التقﻮى واﻹيمان فﻲ تلك المصانﻊ والمعاﻣﻞ
ﺑهدف إرضاء رب العمﻞ عنهم فحﺴﺐ وﻻ شﺄن لرب الﺴماء وإله اﻷديان الﺴماوية
ﺑﺄدائهم للشعائر الدينية ،إذ فﻲ المجتمعات ذات الصﺒغة الدينية الشعﺒية ﻣﻊ شﻲء ﻣن
الﻼتﺴاﻣﺢ ﻣﻊ ُﻣخترق المحظﻮرات المجتمعية ،ﺳترى الكثير ﻣمن ﻻ يصﻮﻣﻮن أصﻼً وﻻ
يؤﻣنﻮن ﺑالصيام وﻻ لديهم الرغﺒة ﺑﺄن يكﻮن الصيام جزء ﻣن ﻣدﺧراتهم لﻸيام الحالكة
إﺑان المحاﻛمة الكﺒرى ،ولكنهم يصﻮﻣﻮن ﻹرضاء المحيطين ﺑهم ،يصﻮﻣﻮن لتجنﺐ ﻛﻼم
الناس ،فيصﻮم النفر لكﻲ ﻻ يﺴقط ﻣن عيﻮن الﺒرية ،يصﻮم لكﻲ يُﺴكتهم ويتخلﺺ ﻣن شر
تدﺧلهم فﻲ اﻷﻣﻮر الشخصية للمحيطين ﺑهم.
وفﻲ ﺑعض اﻷحيان يقتنﻊ الﻮاحد ﻣنا ﺑشﻲءٍ ﻣا ﻛاﻣﻞ اﻻقتناع ولكن الذي ﻛان ﻣقتنعا ً ﺑه
يدعه لنفﺴه وحده ،ويُظهر للمجتمﻊ ﻣا ﻛان ﺑخﻼف ﻣا يؤﻣن أو يعمﻞ ﺑه ﺑينه وﺑين نفﺴه،
ليﺲ ﻣن ﺑاب اﻷنانية ،إنما ﻣن ﺑاب تجنﺐ اﻻصطدام ﻣﻊ المحيط القريﺐ ،وتجنﺐ القيﻞ
والقال الذي يزيد ﻣن الشروخ وﻻ يعمﻞ على التقرب ﺑيننا وﺑين غيرنا فﻲ ﺑعض اﻷﻣﻮر
الصحية أو المتعلقة ﺑذائقة المجتمﻊ.
وﻣنها على ﺳﺒيﻞ الذﻛر وليﺲ الحصر حين وجﻮدي فﻲ الﺒلد صادفت طﺒيﺒا ً فﻲ ﺳﻮق حﻲ
اﻷشرفية ﺑمدينة حلﺐ يﻮﻣا ً وهﻮ يشتري الخضرة والفاﻛهة وﺑعد الﺴير ﻣعا ً فترة ﻻ ﺑﺄس
ﺑها ونحن نتجﻮل فﻲ الﺴﻮق وننتقﻞ ﻣن ﺑﺴطة ﺑياع إلى آﺧر ،ﻻحظتُ ﺑﺄنه يشترى نﻮعين
ﻣن التفاح ،نﻮع عادي وحﺒته صغيرة ﻣمن يشتريه عادة المنتمين ﻣثلنا لطﺒقة الﺒروليتاريا
ﺑكﻮنه أرﺧﺺ اﻷنﻮاع فﻲ الﺴﻮق ،وفﻲ نفﺲ الﻮقت رأيته يشترى نﻮع ﻣمتاز فاﺧر وحﺒته
ﻛﺒيرة جدا ً ووجه الحﺒة ﻣمتلﺊ ويلمﻊ ،فتشعر ﺑها وﻛﺄنها وجه ﻣمثلة ﻣن ﻣمثﻼت الدراﻣا
فﻲ ﺑﻼدنا ،وﺑعد الخروج ﻣن الﺴﻮق واﻻنتهاء ﻣن جﻮلة الشراء ،قلتُ له أتﺴمﺢ لﻲ ﺑﺴؤا ٍل
حيال ﻣا اشتريته قال تفضﻞ:
قلتُ لماذا اشتريتَ نﻮعين ﻣختلفين جدا ً ﻣن التفاح؟
قال ﺑصرحة هذا التفاح الناعم والصغير هﻮ لﻲ أنا وﻷﺳرتﻲ ،أﻣا التفاح الكﺒير والملمﻊ
ق فهﻮ للضيﻮف.
ق را ٍ
والمغطى ﺑﻮر ٍ
ضﻞ ضيﻮفك على نفﺴك؟
فقلتُ ولماذا تف ِ ّ
قال ﻻ أفضلهم علﻲ ،وﻻ أفضﻞ نفﺴﻲ عليهم.
 ﻻ ننفﻲ ﺑﺄن ﺑعض ﺳلﻮﻛياتنا ﻛﺄفراد أو عﻮائﻞ ﺳﻮا ًء أﻛانت فﻲ
ﺑﻼدنا أم فﻲ الغرﺑة هﻲ قائمة على المداراة اﻻجتماعية ،وﺧاصةً
فﻲ المجاﻻت التﻲ يتداﺧﻞ فيها الدين ﻣﻊ الﺴياﺳة واﻻقتصاد ،ففﻲ
ﻣجال الدين هنالك طائفة ﻻ ﺑﺄس ﺑها ﻣن الناس تمارس الشعائر
الدينية ﻣن دون أي اقتناع ضمنﻲ ﺑها ،إنما يفعلﻮن ذلك ﻛرﻣى
إرضاء المجتمﻊ المحيط ﺑهم ،أو ﻛﻮﺳيلة ﻣن وﺳائﻞ إرضاء رب
العمﻞ عنهم ،أو يُحاﻛﻲ ﺑعضهم اﻷﻛثرية الﺴياﺳية أو الدينية فﻲ
المجتمﻊ وحيث أن ﺧشية التصادم ﻣﻊ الرأي العام هﻮ الذي يدفعهم
ﻻتخاذ ﻣﻮاقف هم فﻲ دﺧيلة أنفﺴهم غير ﻣقتنعين ﺑها أو ﻣمنﻮنين
ﻣنها.

ﺳﻮرية

أناس تراهم يميلﻮن صﻮب هذا الحزب أو يتقرﺑﻮن ﻣن تنظيم
ففﻲ الﺴياﺳة ياﻣا ﻣِ ن
ٍ
ﺳياﺳﻲ ﻣعين ﻻ لﻺيمان ﺑﺄفكار التنظيم ،وﻻ لتطاﺑﻖ الرؤى والتصﻮرات ﻣعه ،وﻻ ﻷن
ي شﻲء ﻣن آﻣالهم ،إنما يتﻮددون لهذا التنظيم
التنظيم يُحقﻖ أو ﺳيحقﻖ لهم فﻲ المﺴتقﺒﻞ أ ﱠ
أو ذاك ﺑكﻮنه حزب الﺴلطة والتقرب ﻣنه هﻮ تقربٌ ﻣن الﺴلطة ،ويرون ﺑﺄنه لتﺄﻣين
ﺳﻼﻣتهم الشخصية ﻣن المﺴتحﺴن تحاشﻲ الصدام ﻣﻊ أصحاب النفﻮذ الﺴياﺳﻲ فﻲ أي
ﻣجا ٍل ﻛان ،طالما أن الﺴلطات العﺴكرية واﻷﻣنية هﻲ عمليا ً تتﺒﻊ حزب الﺴلطة ،وفﻲ
حال ﻛان الحزب المنتشر أفقيا ً وعاﻣﻮديا ً ليﺲ فﻲ ﻣرﻛز القرار والﺴلطة ولكن تﺄﺛيره
الجماهيري ﻛﺒير ،فهنا أيضا ً تحاول فئة ﻣن الذين ﻻ يقتنعﻮن ﻻ ﺑه وﻻ ﺑﺄفكاره وﻻ ﺑمﺒادئه
ﻣداراة قادته والتقرب ﻣنهم فقط ﻣن أجﻞ أﻻ يظهروا أﻣام الرعية ﺑﺄنهم ﻣختلفﻮن أو
ﻣخالفﻮن ،ﻷن اﻻﺧتﻼف فﻲ حاﻻت الشحن الﺴياﺳﻲ والزﻛام اﻷﻣنﻲ يعنﻲ دفﻊ ضرائﺐ
ﺑاهظة يشعر المﻮاطن فﻲ ﺑﻼدنا المﺒتﻼة ﺑداء العنف والﺴطﻮة والشمﻮلية ﺑﺄنه ﺑغنى عنها،
أو يدنﻮ ﻣن الحزب ظاهريا ً طالما ﻛان ﻣنتﺴﺒﻮ ذلك الحزب هم ﻣمن ﻛانﻮا ﻣصدر رزقه،
هذا فﻲ حال ﻛان الفرد يعمﻞ وﺳطهم فﻲ ﻣؤﺳﺴ ٍة أو ﻣح ٍﻞ أو ﻣشغﻞ.
وفﻲ المجال اﻻقتصادي نفﺲ الشﻲء فالتحكم ﺑلقمة الناس يجعﻞ الكائن المﺴؤول أو
صاحﺐ الﺴلطان يغرس تدريجيا ً أفكاره الﺴياﺳية أو العقائدية فﻲ أذهان ﻣن يعملﻮن لديه
أو تحت أﻣرته ،وهذا ﻣا لمﺴته شخصيا ً فﻲ ﻣكانين ﻣتناقضين ،إذ فﻲ الجاﻣعة ﻛان
ﺑعضهم يتصنﻊ العلمانية ويحاول ﺑشتى الﺴﺒﻞ أن يُظهر ﺑﺄنه ﻣتحرر ﻣن المذاهﺐ واﻷديان
ﻛرﻣى التقرب ﻣمن ﻛانﻮا على عﻼقة وﺛيقة ﺑمﺴؤولﻲ المؤﺳﺴات اﻹعﻼﻣية والثقافية أو
أصحاب النفﻮذ فﻲ الجاﻣعة ،ﺑينما فﻲ عدة ﻣعاﻣﻞ ﺑمدينة حلﺐ الﺴﻮرية ﻣمن ﻛان
اليﺴاري

إنما ﻛﻞ ﻣا فﻲ اﻷﻣر أننﻲ أﺧشى ﻣن انتقادهم الﻼﻣﺒرر وﻛﻼﻣهم عنﻲ عقﺐ الزيارة ،فإن
ﻲ نظرة اﻻتهام ﺑالﺒخﻞ
قدﻣتُ لهم التفاح الناعم الذي أشتريه لﻲ
ُ
أعرف ﺑﺄنهم ﺳينظرون إل ﱠ
والتقتير ،وأردف قائﻼً :أنا ﻣقتنﻊ ﺑﺄن التفاح الناعم ﻣن الناحية الصحية أفضﻞ ﻣن الكﺒير،
ولكن يلزﻣنﻲ الكثير ﻷقنﻊ ضيﻮفﻲ ﺑذلك ،ولكﻲ أتجنﺐ ذلك الجدال أشتري لهم ﻣا يُرضﻲ
غرورهم وﻣزاجهم ،وأتناول أنا ﻣﻊ أﺳرتﻲ ﻣا أعرف ﺑﺄنه اﻷقرب إلى نفﺴﻲ وأضمن
لصحتﻲ؛ فالتفاح الصغير الذي ﻻ يُعجﺐ الكثير ﻣن المتفاﺧرين ﺑما يشترونه أو يتناولﻮنه
هﻮ ﻣن جهة القيمة الغذائية والصحية أعلى ﻣقاﻣا ً ﻣن قرينه الكﺒير الملﻲء ﺑالهرﻣﻮنات
التﻲ تضخم الحﺒة ﻛما تقﻮم الفنانة ﺑتضخيم شفاهها ،ولكن إن حاولتُ إقناع ضيفﻲ ﺑﺄن
التفاح الصغير صحﻲ ﺳيقﻮل ﺑﺄنه يحاول أن يُخفﻲ ُ
شحه ﺑنظرياته الصحية ،وﺑالتالﻲ أﺑدو
فﻲ نظره شخﺺ ﺑخيﻞ ،لذا وتجنﺒا ً لكﻞ ذلك أ ُق ِدّم للضيﻮف ﻣا يناﺳﺐ نظرتهم وﻣقاﻣهم،
وأتناول أنا ﻣا أرتاح لﻮجﻮده فﻲ ﺑطنﻲ.
عمﻮﻣا ً فهذه اﻹشكالية ﻣﻊ الضيﻮف ﻛان يعيشها الكثير ﻣمن حﻮلنا فﻲ ﻣا يتعلﻖ ﺑعمﻮم
اﻷطعمة ،فمثﻼً ﺑخصﻮص حلﻮى العيد فعادة ً ﻣا تكﻮن اﻷنﻮاع الممتازة لدى ﺑعض اﻷﺳر
ﻣخصصة للضيﻮف واﻷنﻮاع العادية يتناولها أفراد اﻷﺳرة ،وحتى اللحﻮﻣات التﻲ ﻛانت
غالية الثمن وفﻖ ﻣرتﺒهم الشهري ،فكان ﺑعضهم يحرم أوﻻده ﻣنها ﻣﻊ الغص ِة فيما يُقدﻣها
ﺑكاﻣﻞ الحﺒﻮر للضيف ،وذلك ليﺲ دائما ً ﻣن ﺑاب إﻛرام الضيفِ  ،إنما رﺑما ﻛانﻮا ﺑﺴﺒﺐ
راض وغير
الزائر ﻣن لدنهم وهﻮ
الخشية ﻣن لﺴان الضيفِ يحرﻣﻮن أنفﺴهم لكﻲ يخرج
ٍ
ُ
ناقم عليهم.
عمﻮﻣا ً فﺒخﻼف عادة الﺒحث الدائم عن إرضاء اﻵﺧر هناك َﻣن يتحايﻞ على ﻣن حﻮله
لكﻲ يتخلﺺ ﻣن تطفلهم عليه ،وهﻲ الحالة المعاﻛﺴة تماﻣا ً لحالة الطﺒيﺐ اﻵنف الذﻛر ،إذ
يذﻛر أحدهم ﺑﺄن ﺛمة قريﺐ له عاش ﺳنﻮات طﻮال وهﻮ يخدع الذين حﻮله ،ﻣضيفا ً ﺑﺄن
ذلك الشخﺺ ﻛان يحﻮي فﻲ جيﺒه على الدوام نﻮعين ﻣن الﺴجائر ،نﻮع وطنﻲ ونﻮع
أجنﺒﻲ ،وﺑما أنه ﻛان يكره الدﺧان الﻮطنﻲ ليﺲ ﻷنه شخﺺ ﻻوطنﻲ ،إنما ﺑكﻮنه ﻛان
ﺛقيﻼً على حنجرته وﺧياشيمه ،فيما اﻷجنﺒﻲ ﻛان ﺧفيف وﻻ يُزعج ﺧرطﻮﻣه أﺛناء التنفيخ
وإطﻼق الﺴخام ﻣن الجﻮف نحﻮ الطﺒقات العليا ،ولكن ﻛانت ﺛمة ﻣشكلة اقتصادية
تعترضه ،ﺑما أن اﻷجنﺒﻲ ﺳعره ﻣضاعف ﺑينما الشخﺺ نفﺴه غير ﻣيﺴﻮر ،فﺒداية اﻷﻣر
ﻛان يضﻊ علﺒتﻲ ﺳجائر فﻲ جيﺒه ،فإن ُ
طلﺐ ﻣنه ﺳيجارة أﺧرج النﻮع الﻮطنﻲ وأعطاه
للطا ِلﺐ ،وعندﻣا يُدﺧن هﻮ يﺴحﺐ الﺴيجارة ﻣن العلﺒة اﻷجنﺒية ،ولكن ﺑعد فترة ﻣن الزﻣن
ﻛﻞ ﻣعارفـــه علمﻮا ﺑقصته وصاروا يقﻮلــﻮن له إنك شخﺺ أنــانﻲ وﺑخيــﻞ فتشرب ﻣن
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اﻷجنﺒﻲ ﺑينما تعطﻲ أصدقاءك ﻣن العلﺒة الﻮطنية ،وليتخلﺺ ﻣن هذه اﻹشكالية قرر
حمﻞ علﺒة واحدة فﻲ جيﺒه ،أﻻ وهﻲ ﺑاﻛيت "الحمراء" الطﻮيلة ،ولكنه عند الخروج ﻣن
الﺒيت ﻛان يُفرغ العلﺒة ويضﻊ ﺛﻼﺛة أرﺑاعها ﻣن النﻮع اﻷجنﺒﻲ المﺴمى ﺑـ :الﺒﻮلمﻮل"
ويضﻊ ﺑضعة ﺳجائر ﻣن نﻮع "حمراء" طﻮيلة على الفﻮهة ،فإن طلﺒﻮا ﻣنه ﺳيجارة
ناولهم على الفﻮر النﻮع الﻮطنﻲ ،وإن أراد أن يُدﺧن هﻮ ﻛان يُخرج ﻣن العلﺒة النﻮع
اﻷجنﺒﻲ ،وهكذا ﺑقﻲ على هذه العادة ﺳنﻮات وهﻮ يُرضﻲ نفﺴه و َﻣن حﻮله ﺑذات الﻮقت.
وﺑما أن الكثير ﻣن عاداتنا حملناها ﻣعنا أينما حطينا رحالنا فﻲ المغترﺑات ،لذا فﺒعد انتقالنا
إلى ترﻛيا وﺑعد أن غزت الﺒضائﻊ الﺴﻮرية ﺳﻮق المﺴتهلكات فﻲ هذا الﺒلد ،غدت ﺑعض
المﻮاد التﻲ نﺴتهلكها فﻲ ترﻛيا هﻲ ﺳﻮرية الهيئة أو الطعم ،ﻣنها ﻣا له عﻼقة ﺑميﻮلنا فﻲ
تناول اﻷطعمة ،وﻣنها ﻣا له عﻼقة ﺑالتعﻮد وﻻ شﺄن للجﻮدة الﺒتة ﺑاﺧتيارتنا ،وﻣن ﺑين تلك
المفارقات أننا صرنا نشتري نﻮعين ﻣن الشاي ونﻮعين ﻣن القهﻮة ،فالنﻮع الترﻛﻲ نشرﺑه
نحن فﻲ الﺒيت لﻮحدنا ،والنﻮع الﺴﻮري نشتريه لﻸصحاب والمعارف والجيران ﻣن
الﺴﻮريين ،ﻷنهم ﻛانﻮا يُظهرون تذﻣرهم ﻛﻞ ﻣرة لمن يُقدم لهم فﻲ ﺑيته القهﻮة الترﻛية أو
الشاي الترﻛﻲ الذي يرونه دون ﻣﺴتﻮى وطعم النﻮع الﺴﻮري ،وهكذا وجدنا أنفﺴنا
ﻛﺄصحاب المطاعم نﺒحث عن راحة الضيف أﻛثر ﻣن راحتنا فيما يتعلﻖ ﺑالشاي والقهﻮة
المقدﻣة له ،على ﻣﺒدأ أن الضيف ﺑمثاﺑة زائر ﻣؤقت ﻛحال الزﺑﻮن فﻲ المطاعم ،وﺑما أن
الزﺑﻮن دائما ً على حﻖ فﻲ عرف أهﻞ المطاعم هكذا رحنا ندلﻞ ضيﻮفنا ونجلﺐ ﻣن أجلهم
القهﻮة الﺴﻮرية والشاي الﺴﻮري حتى يكﻮنﻮا ﻣمنﻮنين ﻣنا إلى حين انتهاء الزيارة.
هﻲ ﻻ شك ﻣن العادات اﻻجتماعية الﺴيّئة التﻲ جررناها ﻣعنا إلى المغترﺑات والمنافﻲ،
ولكن ليﺲ ﻣن الﺴهﻮلة ﺑمكان التخلﺺ ﻣن ﻛﻞ الﺴيئات ﺧﻼل ﺛﻮرةٍ واحدة ،إذ الﻮقائﻊ ﺑعد
عشر ﺳنﻮات تشير إلى أننا نحتاج لعدة ضرﺑا ٍ
ت ﺑرﻛانية أ ُﺧرى حتى نتخلﺺ ﻣن المثالﺐ
الجﻮفية ﻣن دون التخلﻲ طﺒعا ً عن المعادن الثمينة الغافية ﺑجانﺐ المعادن الزهيدة 

ﻣﻼلﻲ وﻻية الفقيه ــ واﻹﺳﻼم وﺳﻼحهم النﻮوي
الصراع ﺑين المدرﺳتين صراع الحقيقة واﻹدعاء
النﺴاء يﺴقطن ﻣدرﺳة اﻹدعاء ﺑقﺒاقيﺒهن
رﺳالة ﺑالنﻮر ﻣن القلﺐ إلى قارىء العرﺑية
إيران
***
 يجهﻞ الغالﺒية العظمى ﻣن قراء العرﺑية ﻣاهية النظام اﻹيرانﻲ
وحقيقة ﻣا يجري فﻲ إيران ﻣن ﻣﺂﺳﻲ ،ليﺲ ذلك فحﺴﺐ ﺑﻞ وقﻊ الﺒعض
ﻣنهم ﻣنخدعا ﺑنظام ﻣﻼلﻲ إيران وشعاراتهم المخادعة وانﺒرى ﻣتنصﻼ
ﻣن ذاته ﻣنصهرا ﻣﻊ هذا النظام الذي يﺴتخف ﺑه ويمتصه وﻻ ينظر
إليه إﻻ ﻛﻮﺳيلة ﻣن وﺳائﻞ ﺑلﻮغ الغايات.

ورﺛت ﻣا تﺴمى ﺑجمهﻮرية المﻼلﻲ اﻹﺳﻼﻣية ﺑنية تحتية عظيمة لمشاريﻊ نﻮوية ﺳلمية،
وأصﺒحت هذه المشاريﻊ ضمن المخططات الداعمة لتصدير اﻹرهاب وهﻮ ﻣا يﺴمﻮنه
ﺑتصدير الثﻮرة ،وقد حجمت حرب المﻼلﻲ على العراق ﻣن أنشطتهم وتﻮجهاتهم ﺑهذا
الخصﻮص ،وﻣا أن فرغﻮا ﻣن ﻣغاﻣراتهم ﻣﻊ العراق حتى ﺑاشروا فﻲ ﻣخططاتهم النﻮوية
ﻣﺴتفيدين ﻣن تفتت اﻹتحاد الﺴﻮفياتﻲ وانفﻼت اﻷوضاع فﻲ دوله الﺴاﺑقة التﻲ ﺑاتت فﻲ
أوضاع ﻻ تمكنها ﻣن الﺴيطرة على ﻣقدراتها أي ﻛان نﻮعها نﻮوي وغير نﻮوي ﻣا ﻣكن
النظام اﻹيرانﻲ ﻣن تحقيﻖ ﻣا يصﺒﻮ إليه واليﻮم وﺑفضﻞ ﺳياﺳة المﺴاوﻣة واﻹﺳترضاء
التﻲ اتﺒعها الغرب ﻣعه ﺑات يترﺑﻊ على ﺑنية تحتية نﻮوية تمكنه ﻣن تحقيﻖ غاياته على
المديين القريﺐ والﺒعيد ،لكنه أي النظام اﻹيرانﻲ الذي يمضﻲ قدﻣا فﻲ ﻣخططاته ﻣن أجﻞ
ترﻛيﻊ دول المنطقة ﺑﻮاﺳطة قدراته الصاروﺧية والنﻮوية وﻣيليشياته العميلة قد تناﺳى
وضعه الداﺧلﻲ وأهمﻞ أﻣرا ﻣهما وهﻮ إنه وإن تمكن ﻣن ترﻛيﻊ العالم ﺑﺄﻛمله فلن يﺴتطيﻊ
ترﻣيم أوضاعه الداﺧلية التﻲ تتﺂﻛﻞ يﻮﻣا ﺑعد يﻮم فﻲ تعاظم دور ﻣجاهدي ﺧلﻖ ﺑالداﺧﻞ
وﻛذلك تعاظم رفض وﻛراهية الشعﺐ اﻹيرانﻲ له وهنا لن تجدي صﻮاريخه وقناﺑله نفعا
ولن تمنحه ﻣزيدا ﻣن الحياة؛ فنظاﻣه الذي انتهى عمره اﻹفتراضﻲ ،وتنخره اللصﻮصية
والمفاﺳد والجريمة الرﺳمية وجرائم القتﻞ القانﻮنﻲ تحت ﻣﺴمى اﻹعدام ﻻ يمكنه أن يعمر
طﻮيﻼ؛ فهﻞ تعتقدون أن فﻲ ﺳﻼحهم النﻮوي ﺳﻮى الﻮهم والخراب والدﻣار ،وﻣن يرد
الحقيقة فلينظر إلى حال الشعﺐ اﻹيرانﻲ والشعﺐ العراقﻲ وﺑاقﻲ شعﻮب المنطقة ..أو
ينظر إلى الدﻣار الذي أحدﺛه فﻲ فلﺴطين ﺑين اﻷشقاء.

ﺳادت فﻲ الدولة اﻹيرانية ﺑالقرنين الماضيين ﻣدرﺳتين دينيتين ﻛانت إحداهما اﻷقﻮى
وهﻲ ﻣدرﺳة المﻼلﻲ الميكافيلية التﻲ دأﺑت على ﻣحاﺑاة الﺴﻼطين ودعمهم وتقﺒيﻞ أياديهم
وتعزيز طغيانهم ولم اﺳتتﺐ الملك والﺴلطان لمدرﺳة المﻼلﻲ هذه ﺑاتﻮا يﺒحثﻮن عمن يقﺒﻞ
أياديهم ويتخضﻊ لهم ويعزز ﺳلطانهم ﻛما ﻛانﻮا يفعلﻮن ﻷﺳيادهم ﻣن قﺒﻞ ،وتقﻮم هذه
المدرﺳة على عدة أرﻛان ﻣنها:
 -1اﻹﺳتغﻼل والعنف والتﺴلط وفرض وجﻮدهم ﺑالقﻮة ﻛحقيقة ﻣطلقة.
 -2اﻹﻛراه فﻲ الدين والمعاﻣلة وﻣن ﻣظاهر ذلك اﻹﻛراه فﻲ العﺒادة ﻛما هﻮ ﻣتﺒﻊ ﻣﻊ
اﻷقليات الدينية والمذهﺒية فﻲ إيران ،والملﺒﺲ ،والحجاب الذي أصﺒﺢ اليﻮم أﻛﺒر أزﻣات
النظام فالكثير ﻣن نﺴاء الشعﺐ اﻹيرانﻲ ﻻ يرفضن الحجاب ﺑﻞ ﺑات اﻷﻣر تحديا ﻣنهن
للنظام الذي يرفﻊ شعار الدين وﻻ يصﻮن الحرﻣات وﻻ يتحلى عناصره ﺑقيم وأﺧﻼق
الدين وﻻ يقيم عدل ﷲ ﺑاعتراف رﻣﻮز النظام أنفﺴهم فﺄي دين هذا الذي يرفعﻮن شعاره .
 -3نشر العنصرية والطائفية وفكر الجاهلية.
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 -4ﻣحارﺑة الﻮطنيين ﻣن ذوي الفكر الﻮﺳطﻲ المعتدل.
 -5تحﻮيﻞ الدين والمذهﺐ الجعفري وشعار المﻮاﻻة ﻵل ﺑيت النﺒﻮة )ص(ﻛﻮﺳيلة ﻣن
أجﻞ ﺑلﻮغ غاية الﺴلطة والتمكن اﻷﺑدي ﻣنها ﻣن ﺧﻼل ﻣا يﺴمﻮنه ﺑتصدير الثﻮرة
واﺧضاع المنطقة والعالم لهم.
 -6إتﺒاع ﺳياﺳة الخديعة وشراء الذﻣم ﻣثلما ﻛانت ذﻣمهم وضمائرهم قاﺑلة للشراء فﻲ
عهد أﺳيادهم الذين ﺳﺒقﻮهم فﻲ التﺴلط.
 -7تﺴخير شعار وأدوات الدين لقمﻊ وقتﻞ المعارضين وإهﻼك الحرث والنﺴﻞ ﻛفتﻮى
ﺧمينﻲ ﺑإﺑادة ﻣجاهدي تلك الفتﻮى التﻲ ﻻ تتماشى ﻣﻊ اﻹﺳﻼم ﺑكﻞ ﻣذاهﺒه وأولها المذهﺐ
الجعفري.
 -8ﻣحارﺑة علماء الدين الحقيقيين المعتدلين الذين يهددون وجﻮدهم وتشﻮيه ﺳمعتهم.
 -9ﻣﻼحقة وقتﻞ ﺧصﻮﻣهم فﻲ الرأي داﺧﻞ وﺧارج إيران وتشﻮيه ﺳمعتهم دون إﻛتراث
ﺑﺄدنى الروادع والقيم واﻷعراف.
 -10اﺳتخدام المال المنهﻮب ﻣﻊ شعار الﻮﻻء ﻵل ﺑيت النﺒﻮة )ص( لتضليﻞ وﺧداع
الشعﻮب وإدﺧال ﺑدع وقصﺺ وروايات لتخدير وتﺴخير الدهماء والﺴذج ﻣن الشعﻮب
لخدﻣة ﻣخططاتهم الشريرة...
أﻣا المدرﺳة اﻷﺧرى وهﻲ ﻣدرﺳة اﻹعتدال والﻮﺳطية الدينية التﻲ تنتمﻲ إليها ﻣنظمة
ﻣجاهدي ﺧلﻖ وقاﻣت اﺳتنادا إليها ﺑعد قراءات وﻣحاﻛات للﻮاقﻊ وحقيقة الدين اﻹﺳﻼﻣﻲ
المحمدي الحنيف حيث قاﻣت ﻣنظمة ﻣجاهدي ﺧلﻖ على أﺳاس رفض المﻮروﺛات
الخاطئة والتشﻮيه واﻹﺳتغﻼل المشينين والﺴائدين ﺑحﻖ الدين والقيم والﻮﻻء ﻵل ﺑيت
النﺒﻮة )ص( وتﺴتند ﻣدرﺳة ﻣجاهدي على القيم التالية:
 -1ﻻ إﻛراه فﻲ الدين قد تﺒين الرشد ﻣن الغﻲ.
 -2أن قيم وﻣﺒادىء الحرية والديمقراطية والعدالة اﻹجتماعية والﺴﻼم والتعايﺶ هﻲ القيم
الرئيﺴية لﻺﺳﻼم.
 -3أن الناس ﺳﻮاﺳية فإنهم إن لم يكﻮنﻮا إﺧﻮة فﻲ الدين فنظراء فﻲ الخلﻖ والكﻞ ﻵدم
وآدم ﻣن تراب.
 -4أن اﻹيمان ﻣصدره اﻹدراك والدعﻮى ﺑالحﺴنى ﻣن ﻣنطلﻖ وأدعﻮ إلى ﺳﺒيﻞ رﺑك
ﺑالحكمة والمﻮعظة الحﺴنة.
 -5لم يقم اﻹﺳﻼم على الجاهلية ﺑﻞ قﺒرها وقام على أنقاضها وحارب ﻛﻞ جاهلية لذا ﻻ
يمكن لﻺﺳﻼم أن يعﻮد للجاهلية أو ﻷعرافها ﻛﻲ ينمﻮ ويﺴتمر فﻲ الﻮجﻮد عليها وﻣن هنا
تتﻮجﺐ ﻣحارﺑة اي قيم جاهلية؛ فقد ﻛرم اﻹﺳﻼم اﻹنﺴان وﻛرم ﷲ اﻹنﺴان ﺑكراﻣة الروح
التﻲ هﻲ ﻣن الذات اﻹلهية ونعمه ﺑالعقﻞ الذي يﺒين الرشد ﻣن الغﻲ.
 -6أن ﻣحﺒة آل ﺑيت النﺒﻮة )ص( والﻮﻻء لهم أﻣر ﻻ يمكن عزله عن اﻷﺳﺲ الﺴليمة
للدين وﻻ يمكن أن يقﻮم على الخديعة والقصﺺ واﻷﺑاطيﻞ والفتن والخرافات والتشﻮيه
وإﺳاءة اﻵداب وإنما يقﻮم على الحقيقة واﻹنتماء الﺴليم الصادق ولرﺳﻮله وﻛتاﺑه
واﻹتﺒاع الصحيﺢ الﺴليم ﻵل ﺑيت رﺳﻮل ﷲ )ص(.
 -7أن آل ﺑيت النﺒﻮة )ص( نﺒراﺳا ﻣنيرا فﻲ العقيدة والقيم واﻷﺧﻼق والتﺴاﻣﺢ والمحﺒة
والﺴﻼم والتضحية واﻹيثار والثﻮرة على الﺒاطﻞ والنهﻮض ﺑﺴﺒﻞ اﻹصﻼح؛ آل الﺒيت
ﺛﻮرة رشيدة ونهضة ﺳديدة فيها تتﺄﺳى النﺴاء وتقتدي ﺑالﺴيدة زينﺐ فﻲ ﺛﻮرتها وصﺒرها
وصمﻮدها وحفاظها على ﺑقايا آل ﺑيت رﺳﻮل ﷲ )ص(  ،ويتﺄﺳى ويقتدي الرجال ﺑاﻹﻣام
الحﺴين )س( فﻲ اﻹيمان الراﺳخ واﻷﺧﻼق والتﺴاﻣﺢ ورفض الﺒاطﻞ جملة وتفصيﻼ ﺑكﻞ
وضﺢ وﺑيﻊ الدنيا ﻣن أجﻞ الحﻖ والترحيﺐ ﺑالمﻮت نجاة ً ﻣن عار الﺒاطﻞ ،وفﻲ ﻣدرﺳة
الحﺴين فلﺴفة إنﺴانية أﺑدية إلى يﻮم الدين ﺑقﻮله "أيها الناس إن يكن لكم دين وﻛنتم ﻻ
تخافﻮن الميعاد فكﻮنﻮا أحرارا فﻲ دنياﻛم" ،وﻣن هنا فإن هذه المدرﺳة واﻣتداداتها ترى
ﺑﺄن ﻛﻞ يﻮم لﻼحرار هﻮ ﺛﻮرة للحﻖ على الﺒاطﻞ وﻛﻞ أرض تقﻮم فيها تلك الثﻮرة هﻲ
أرض ﻣﺒارﻛة.
 -8أن الدين قد جاء لنصرة وإعﻼء ﻛلمة الحﻖ على الﺒاطﻞ وتعزيز قيم اﻹنﺴانية وصيانة
ﻛراﻣة الﺒشر وحقﻮقها وقد جاء اﻹﺳﻼم دين الحﻖ ﺑالقرآن الكريم تﺒيانا لكﻞ شﻲء؛ وﻣن
هذا المنطلﻖ فإن أدوات إعﻼء الحﻖ وصيانة دين ﷲ وعﺒاد ﷲ قد ﺑينها القرآن الكريم
وﺑينتها ﺳيرة نﺒيه المصطفى )ص( وﻣنهج آل ﺑيته والخروج عن ذلك تشﻮيه للدين
والحقائﻖ والقيم وهدم للمجتمعات.
 -9تﺒين هذه المدرﺳة أن ﻣﺒدأ الغاية تﺒرر الﻮﺳيلة ﻣﺒدءا ﻣرفﻮضا تماﻣا فاﻹﺳﻼم دين
ﺛﻮاﺑت وليﺲ دين أهﻮاء.
 -10تﺒين هذه المدرﺳة أيضا أن القيم النﺒيلة والمثﻞ العليا التﻲ جاء ﺑها اﻹﺳﻼم المحمدي
اﻷصيﻞ تﺴتحﻖ التضحيات الجﺴام لذا آﺛر رواد وأﺑناء هذه المدرﺳة اﺳتمرار التضحيات
ﻣن أجلها حتى النصر ﺑدﻻ ﻣن الرﻛﻮن للظالم ونهجه وﺑغيه...

ﻣن ﺧﻼل حجة فرض الحجاب إلى إذﻻل النﺴاء والفتيات وﺑالتالﻲ ترويﻊ وإرهاب
المجتمﻊ ﺑﺄﺳره ،ويتجاهﻞ المﻼلﻲ ﺑﺄنهم هم أنفﺴهم المﺴﺒﺐ لما وصﻞ إليه المجتمﻊ
اﻹيرانﻲ المحافظ ﻣن تدهﻮر إجتماعﻲ ﻣريﺐ فالغالﺒية العظمى ﻣن المجتمﻊ اليﻮم ﻻ تريد
الدين وﻻ العقيدة المتﺄتية ﻣن ﻣدرﺳة وﻻية الفقيه ،ويتهم نظام وﻻية ﻣنظمة ﻣجاهدي ﺧلﻖ
ﺑﺄزﻣة الحجاب فﻲ المجتمﻊ ﻣتناﺳيا ﻛعادته أن أعضاء ﻣجاهدي ﺧلﻖ ﻣن النﺴاء ﻣن
الصغار والكﺒار ﻣلتزﻣين ﺑالحجاب إلتزام عقيدة وفكر وقيم لكن المنظمة ﻻ تفرض على
أنصارها أي نﻮع ﻣن الفكر أو العقائد لذا فإن الدين والعقيدة ﻣصانين غير ﻣشﻮهين عند
ﻣجتمﻊ ﻣجاهدي ﺧلﻖ واﻷﻣر ليﺲ ذلك فحﺴﺐ ﺑﻞ هم قدوة يﺴترشد العقﻼء ﺑهم؛ لكن هذا
النظام ﻛعادته ﻻﺑد وأن يعلﻖ فشله وترديه على غيره ،وهﻮ ﻣن يتحمﻞ المﺴؤولية عن
التردي العقائدي الكاﻣﻞ فﻲ المجتمعين اﻹيرانﻲ والعراقﻲ على حد ﺳﻮاء.
أﻣا المدرﺳة الثانية :فتقر ﺑﺄن الحجاب جزءا ﻻ يتجزأ ﻣن العقيدة اﻹﺳﻼﻣية وفﻖ الثﻮاﺑت
القرآنية "ﻻ إﻛراه فﻲ الدين قد تﺒين الرشد ﻣن الغﻲ" و " أدعﻮ إلى ﺳﺒيﻞ رﺑك ﺑالحكمة
والمﻮعظة الحﺴنة وجادلهم ﺑالتﻲ هﻲ أحﺴن" وفﻲ هذه المدرﺳة ﻻ إجﺒار وﻻ إﻛراه ﺑﻞ
هناك فهم وإدراك تام ﺑالفكر والعقائد والفرائض والﺴﺒﻞ واﻷدوات ،والدعﻮة فيها ﺑالتثقيف
والتنمية الفكرية العقائدية والترغيﺐ المﺒاشر فﻲ ﺑعض الحاﻻت لما فﻲ ذلك ﻣن ﻣنفعة
للﺒشر ،والترغيﺐ غير المﺒاشر فﻲ حاﻻت أﺧرى ويترك اﻷﻣر ﺑعد ذلك لﻺنﺴان ﺑعد أن
تﺒين الرشد ﻣن الغﻲ ،ولذلك نجد أن شعار "ﻻ إجﺒار  ..وﻻ إﻛراه" الذي ترفعه هذه
المدرﺳة ﻣدرﺳة ﻣجاهدي ﺧلﻖ شعارا يلقى ترحيﺒا واﺳعا ﻣن ﻛافة فئات الشعﺐ ويلقى
قﺒﻮﻻ ﻛﺒيرا فﻲ اﻷوﺳاط اﻹﺳﻼﻣية المعتدلة ،واليﻮم أصﺒحت هذه المدرﺳة الثانية ﻣطلﺒا
ﻣلحا للخﻼص وإصﻼح وإنقاذ المجتمﻊ والدين والعقائد.

فﻲ ﻣجتمﻊ ﻣحافظ تعتلﻲ الﺴلطة فيه ﺛلة ﻣن الثيﻮقراطيين ﺑشعارات ﺑراقة رنانة وفﻲ دولة
عالية القدرات يُفترض أن تكﻮن اﻷوضاع ﻣثالية للغاية وأن النهضة فﻲ إيران ﻻ
تضاهيها نهضة وأن القيم واﻷﺧﻼق والتدين والعقائد ﻛﻞ فﻲ ﻣكانه الصحيﺢ النقﻲ الﺴليم
المتناﻣﻲ؛ لكن اﻷﻣر على العكﺲ تماﻣا وﻻ عجﺐ فﻲ ذلك فماذا يمكن تﻮقعه ﻣن ﺳلطة
تﺴرق ﺛﻮرة ﺛم تﺴتﺒيﺢ ﻛراﻣة وﻣقدرات شعﺐ ﺑﺄﺳره ،ﺛم تفتري على ﷲ ﻛذﺑا ﻣن أجﻞ
الﺴلطة ﺛم تﺴتخف ﺑالروح وﺑالكراﻣة اﻹنﺴانية ،الحال فﻲ إيران اليﻮم ﻻ تخفى على أحد
)تدهﻮرا اقتصاديا ﻣروعا – فﺴادا وﺳرقات ونهﺐ على أعلى المﺴتﻮيات – تدهﻮر
إجتماعﻲ صادم فﻲ ﻣجتمﻊ ﻣحافظ ﺑطﺒيعته – تشﻮيه ﻛﺒير للدين والعقيدة وصﻞ إلى حد
إلحاد الكثيرين فﻲ إيران والعراق وﻛرههم للدين ﺑﺴﺒﺐ نظام ولﻲ الفقيه – انتشار الرذيلة
والفاحشة – ﺳجناء وﻣعدوﻣين ﺑالمﻼيين – هروب المﻼيين إلى المجهﻮل ﺧارج الﺒﻼد –
ﻣﻮت أﺑناء الشعﺐ اﻹيرانﻲ فﻲ حروب ﺧارج إيران ﻻ ناقة له فيها وﻻ جمﻞ  -قطيعة
وعزلة دولية ﺧانقة يدفﻊ ﺛمنها الشعﺐ اﻹيرانﻲ ...إلخ(...

المرأة فﻲ المجتمﻊ اﻹيرانﻲ لصيقة جدا ﺑعائلتها ﻣحﺒة لهم ﻣضحية ﻣن أجلهم فحتى إن
تزوجت وﺧرجت إلى ﺑيت الزوجية تﺒقى تشعر ﺑالمﺴؤولية الشديدة تجاه عائلتها وذويها
وتكﻮن شرﺳة شجاعة فﻲ دفاعها عنهم ،وتلك الصفات التﻲ تتحلى ﺑها المرأة تجاه
أﺳرتها هﻲ ذات الصفات والرواﺑط التﻲ تتحلى ﺑها تجاه ﻣجتمعها ووطنها ،وقد شهدت
الثﻮرات اﻹيرانية التاريخية على ذلك ،وهذا ﻣا يخشاه النظام اﻹيرانﻲ ﻣن المرأة حيث
يدرك المﻼلﻲ أن نهايتهم ﺳتكﻮن على يد المرأة ﺑﺴﺒﺐ شدة ظلمهم لها تحديدا ،وﻛذلك
لمجتمعها ،وﻛما يقﻮل المثﻞ )ﻣن يخشى عفريتا ظهر له( فالمرأة اﻹيرانية اليﻮم تمثﻞ
الكاﺑﻮس الذي يقض ﻣضجﻊ علﻲ ﺧاﻣنئﻲ ونظاﻣه ،وتعد أزﻣة تحدي النﺴاء اﻹيرانيات
لفرض الحجاب اليﻮم ﻣثاﻻ صادقا على رفض المرأة والمجتمﻊ اﻹيرانﻲ لنظام وﻻية
الفقيه وعزم المرأة على المﻮاجهة ،وقد ﺛﺒتت اﻷيام والتجارب عجز النظام اﻹيرانﻲ عن
ﻣﻮاجهة هذه اﻷجيال الجديدة وﺳتكﻮن أﺧرته على أيديهم ﺑعد تعميﻖ ﻣنظمة ﻣجاهدي ﺧلﻖ
لنضالها النﻮعﻲ فﻲ الداﺧﻞ ﻣن ﺧﻼل وحدات المقاوﻣة التاﺑعة لها والتﻲ تﻮجه العديد ﻣن
الضرﺑات النﻮعية للنظام فﻲ عقر داره؛ وﺑات المﻼلﻲ يدرﻛﻮن تمام اﻹدراك أن نهايته
الحتمية ﺳتكﻮن على يد النﺴاء اللﻮاتﻲ ﺳيﺴقطنهم ﻣن على عروشهم ﺑالقﺒاقيﺐ وﺳيعلقنهم
ﻣن عمائمهم فﻲ الشﻮارع وهذا دين قصاص واجﺐ على المﻼلﻲ وﻻﺑد ﻣن ﺳداده؛ وفﻲ
ٌ
ﻣشرق وﻻﺑد لليﻞ اﻹدعاء أن ينجلﻲ وﻻﺑد للقيد أن ينكﺴر،
النهاية فجر الحقيقة ﻻ ﻣحالة
وهنيئا ﻷهﻞ الصدق ﺑصدقهم وتعﺴا للﺒاطﻞ وإن عﻼ 

تقر المدرﺳة اﻷولى ﻣدرﺳة ﻣﻼلﻲ الﺴلطان ورحم ﷲ الدﻛتﻮر علﻲ الﻮردي إذ أﺳماهم
ﺑﻮعاظ الﺴﻼطين  :تقرأن ﻛﻞ شﻲء فرضا واجﺒارا وأن الحجاب فرضا واجﺒارا وتحاول
اليﺴاري
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 عرض المخرج اﻹيراني  -الدنماركي عﻠي عﺒاﺳي
لﻠمرة اﻷولى فيﻠمه ”العنكﺒوت المقدس“ في مهرجان كان
السينمائي في دورته الـ  .75اﺳتﻠهم المخرج في فيﻠمه
ﻗﺼﺔ ﺳﻠسﻠﺔ جرائم ﺣﺼﻠﺖ ﻗﺒﻞ عشرين عاما ً.ا

والدي فاطمﺔ .وربما لم يكونوا ليكتشفوا جرائمه ،لوﻻ
التحقيقات الدؤوبﺔ لﻠﺼحفيﺔ رﺣيمي التي تﺼﻞ إلى مشهد
من طهران عﻠى متن ﺣافﻠﺔ مﻠيئﺔ بالزائرين لمدينﺔ مشهد
المقدﺳﺔ ﺣيث مرﻗد اﻻمام الرضا .إﺳند المخرج الدور
لﻠممثﻠﺔ التﻠفزيونيﺔ زار أمير إبراهيمي.

لفيﻠم يستند إلى القﺼﺔ الحقيقيﺔ لسعيد هنائي ﺳفاح مدينﺔ
مشهد اﻻيرانيﺔ ،الرجﻞ الذي ﻗتﻞ  16فتاة ليﻞ في مدينﺔ
مشهد اﻹيرانيﺔ المقدﺳﺔ في عامي  2000و  ،2001ﻗﺒﻞ
أن يتم القﺒض عﻠيه .المخرج صرح في المؤتمر الﺼحفي
الذي أﻗيم هﻠى هامش عرض الفيﻠم" :عشﺖ عشرون عاما
تقريﺒا مشﻐوﻻ بهذا الموضوع وفي كيفيﺔ معالجته
وتقديمه ،إن العمﻞ ﻗﺼﺔ ﺣقيقيﺔ و كنﺖ وﻗتها طالﺒًا جامعيًا
في طهران ومهتم بتفاصيﻞ الحادث وكيف أن الشرطﺔ لم
تستﻄﻊ القﺒض عﻠى القاتﻞ في وﻗﺖ أﻗﻞ من ذلك ﺧاصﺔ
وأنه كان يقتﻞ الفتيات بنفﺲ الﻄريقﺔ مما يجعﻞ القﺒض
عﻠيه ﺳهﻼ" ،وأضاف ﻗائﻼً" :أنه ظﻞ يفكر لعدة ﺳنوات
في كيفيﺔ تقديم العمﻞ وهﻞ ﺳيتم تقﺒﻠه من جانﺐ
المشاهدين أم ﻻ ،ﺧاصﺔ وأنه من ﺧﻼله يقدم ﺣقيقﺔ صعﺒﺔ
من الحياة اﻹيرانيﺔ " .وفي نفﺲ الوﻗﺖ اشار المخرج إلى
أنه يثق في أن العمﻞ ﺳيثير جدﻻ في إيران ،ولكن إذا تم
مشاهدته ﺳوف يستوعﺐ الشعﺐ اﻹيراني فكرته.
يدور الفيﻠم في ضواﺣي المدينﺔ اﻹيرانيﺔ ،ﺣيث يقوم ﻗاتﻞ
يدعى ﺳعيد هاني بمﻄاردة بائعات الهوى لقتﻠهن كنوع
من التﻄهير ،ويؤدي الممثﻞ اﻹيراني مهدي بجستاني دور
القاتﻞ في "العنكﺒوت المقدس" ،وهو شخﺼيﺔ ذات
وجهين ،إذ نشاهده رب عائﻠﺔ متدين وهادئ نهاراً ،في
ﺣين أنه مضﻄرب نفسيا ً ليﻼً  ،يخرج العنكﺒوت أوﺳعيد
كﻞ بضﻊ ليال عﻠى دراجته الناريﺔ ويقوم بمسﺢ الشارع
ﺣتى يختار هدفًا ،ويجذبها إلى ﻏرفﺔ المعيشﺔ في المنزل
الذي يتقاﺳمه مﻊ زوجته فاطمﺔ )فروزان جمشيد نجاد(
وطفﻠين .ﺛم يخنق ضحاياه بحجابهن ،ويﻠقي جثثهن في
نهايﺔ المﻄاف في نفﺲ موﻗﻊ التﻼل في كﻞ مرة.
ﻗدرته عﻠى عدم اكتشافه لفترة طويﻠﺔ من الزمن هي نتيجﺔ
عدم اهتمام رجال الشرطﺔ ،فضﻼً عن الدعم الواﺳﻊ
النﻄاق من جمهور واﺳﻊ من الذين يعتقدون أيضًا أن
هؤﻻء كانﺖ النساء "الﻠواتي ﻻ ﻗيمﺔ لهن" تستحق ما
ﺣﺼﻠن عﻠيه ،بما في ذلك ابنه عﻠي )مﺼﺒاح طالﺐ(،
ﺼﻞ ويوضﺢ طريقﺔ والده في القتﻞ بحماس
الذي يعﺒده ويف ّ
في مقابﻠﺔ في ﺧاتمﺔ مؤلمﺔ .اﻷمر اﻷكثر رعﺒا ً من
تﺼوير العنف الذي يكره النساء هو كيفيﺔ تمكن الفيﻠم من
تﺼوير الشعور بالراﺣﺔ المﻄﻠقﺔ التي يمكن أن يتحرك بها
القاتﻞ في العالم ،مﻊ العﻠم أن أجزاء كﺒيرة ومهمﺔ من
المجتمﻊ اﻹيراني تدعمه في مهمته "لتنظيف الشوارع من
الخﻄيئﺔ .كان ﺳعيد عامﻞ بناء ورجﻞ عائﻠﺔ ومقيم في
مدينﺔ مشهد ﺛاني أكﺒر مدن إيران ،وهو مسﻠم شيعي
متدين ورجﻞ دين .ﺳعيد الذي يواصﻞ فورة ﺣياته أﺛناء
ﻗادرا عﻠى ما يﺒدو.
فترات الراﺣﺔ من كونه أبًا وزو ًجا
ً
)في واﺣدة من أكثر الفواصﻞ المثيرة ،يمارس هو
وزوجته الجنﺲ بينما يرﻗد جسد أﺣد ضحاياه في مكان
ﻗريﺐ ،مﻠفوفًا في ﺳجادة( ويؤدي الممثﻞ اﻹيراني مهدي
بجستاني دور القاتﻞ في ”العنكﺒوت المقدس“ ،المﻠقّﺐ
بـ“العنكﺒوت“ الذي يجوب عﻠى دراجته الناريﺔ شوارع
مشهد إذ تنشﻂ فيها الدعارة وتنتشر المخدرات نظرا ً إلى
وما يكون مﺼير بائعات الهوى الﻠواتي يركﺒن معه
الموت ﺧنقا ً في شقته ،وبعد أن يرمي جثثهن عﻠى ﻗارعﺔ
الﻄريق ،يتﺼﻞ السفّاح هاتفيا ً بﺼحافي هو نفسه في كﻞ
مرة ليعﻠن مسؤوليته عن جريمته .وتتﺼرف الشرطﺔ
بالتماهﻞ والتجاهﻞ ،ﺳميﺔ )أليﺲ رﺣيمي( إﺣدى الضحايا
تحمﻞ جسدها المنهك ،وتقﺒﻞ طفﻠها النائم وتخرج لتقف في
11 – The Leftist Writer :: Issue No. 74 :: November 2022

العراق

مكانها المعتاد .إنها تخدم اﺛنين من العمﻼء  -لحظﺔ أﺧرى
مفجعﺔ تراها في ﺣمام تاجر الزعفران الثري والمتزوج
تسرق كميﺔ من ﻏسول زوجته الﻐالي الثمن  -ﻗﺒﻞ الذهاب
لﻠحﺼول عﻠى بعض اﻷدويﺔ لتجهيز نفسها في الﻠيﻠﺔ
المقﺒﻠﺔ .لذا فهي تشعر بالدوار عندما يﺼﻄحﺒها ﺳعيد
عﻠى دراجته الناريﺔ ،لكنها لم تكن تشعر بالدوار الشديد
لدرجﺔ أنها ﻻ تشعر فجأة بﺒعض الخﻄر الوشيك إﻻ عند
درج مﺒنى شقته وتحاول الهرب ،يقهرها ﺳعيد ويخنقها
بﻐﻄاء رأﺳها هناك ﺛم يرمي جسدها عﻠى منحدر تﻞ
ﻗريﺐ من بيته.
العنكﺒوت وإﺳمه الحقيقي "ﺳعيد هاني" -جندي ﺳابق
شارك في الحرب العراﻗيﺔ – أﻻيرانيﺔ ،ويعمﻞ اﻻن عامﻞ
بناء ولديه زوجﺔ وﺛﻼﺛﺔ أطفال صﻐار  -في المنزل ،ﺳعيد
هو أب شﻐوف ﻻبنته الﺼﻐيرة الﻠﻄيفﺔ وابنه المراهق
عﻠي )مﺼﺒاح طالﺐ( وزوج محترم وديﻊ لزوجته الجميﻠﺔ
فاطمﺔ )فروزان جمشيد نجاد( .ليﺲ لدى عائﻠته أي فكرة
عما يفعﻠه في منزلهم في الﻠيالي التي يقضونها في زيارة

كان العنكﺒوت يتﺼﻞ به من هاتف عمومي لﻠتأكد من نشر
مآﺛره بشكﻞ كامﻞ يقول الشريفي عن العنكﺒوت أنه
يرفض تسميته بالقاتﻞ ﻹنه يرى أن عمﻠه "جهاد ضد
الرذيﻠﺔ" ،يتحدث هذان الﺼحفيان معًا إلى رئيﺲ الشرطﺔ
الساﺧر والمتحيز جنسيًا رﺳتمي )ﺳينا بارفاني( الذي
ينظر الى الﺼحفيﺔ بأزدراء عن عمد فﺒعد نشر لشائعات
ﺣول ﺳﻠوكها بعد تﺼديها لرئيﺲ تحرير الﺼحيفﺔ التي
كانﺖ تعمﻞ بها الذي ﺣاول التحرش بها ،وتجﺒر عﻠى
اﻷﺳتقالﺔ من الﺼحيفﺔ ،تتفرغ بعدها في مﻄاردة هذا
ﺼور عﻠى
القاتﻞ  .ليﺲ من المستﻐرب أن نرى ﺣياتها ت ُ ﱠ
أنها مسار لمجموعﺔ عقﺒات تعترض طريقها في كﻞ يوم،
عندما تﺒدأ لعﺒﺔ القﻂ والفار بين العنكﺒوت والﺼحفيﺔ
رﺣيمي تﺒدأ المﺼاعﺐ تظهر  ،ﺣين عٌومﻠﺖ بازدراء
ﻏير رﺳمي من ﻗﺒﻞ موظفﺔ اﻻﺳتقﺒال في الفندق الذي
يرفض الحجز لها ﻻنها بدون زوج )بدون م ًحرم(.
والﻐرباء الذين يﻄﻠﺒون منها تﻐﻄيﺔ المزيد من شعرها،
الزميﻞ في الﺼحيفﺔ الذي ﺳألها بﻄريقﺔ ﺧرﻗاء عن
الشائعات ﺣول ماضيها الجنسي .وفي إﺣداها ،أُجﺒرت
رﺣيمي عﻠى صد نقيﺐ الشرطﺔ )ﺳينا بارفاني( الذي
ﺣاول التحرش بها .بحﻠول الوﻗﺖ الذي ﻗررت فيه أن
أفضﻞ طريقﺔ لﻼيقاع بالقاتﻞ ﺳتكون بإﺳتخدام جسدها
كﻄعم ،عﻠى الرﻏم من تعرضها لﻠحظر بسﺒﺐ جنسها في
كﻞ منعﻄف ،تتعاون رﺣيمي ،التي جاءت إلى مشهد
لﻺبﻼغ عن عمﻠيات القتﻞ ،مﻊ المراﺳﻞ المحﻠي شريفي
)أراش أشتياني( ﻻكتشاف هويﺔ القاتﻞ  .ولﻐرض اﻻيقاع
به تتظاهر بانها مومﺲ وتتجول في الشوارع والتي
يﺼﻄادها العنكﺒوت وأﺧذها الى شقته ،في الوﻗﺖ الذي
يتﺒعهما ﺳرا ً رفيقها المراﺳﻞ المحﻠي شريفي .وعندما أُلقي
القﺒض عﻠى القاتﻞ في عام  2001وجد دعما لحجته بأنه
كان يقضي عﻠى ما وصفه بالفساد اﻷﺧﻼﻗي ،عﻠى الرﻏم
من إدانته وإعدامه في العام التالي، ،وﻻ ينتهي الفيﻠم
بتوﻗيف السفّاح ،بﻞ يﺒرز أيضا ً القسم الثاني منه المتعﻠق
بمحاكمته التي يُﺒرر ﺧﻼلها أفعاله بدوافﻊ دينيﺔ .ويتناول
حرجين نظرا ً إلى تأييد كثر لجرائم
الفيﻠم موﻗف القضاة ال ُم َ
"العنكﺒوت" واعتﺒارهم إياها "تضحيﺔ" ،وصوﻻً إلى
حرجين
ﺣكم اﻹعدام .ويفضﺢ الفيﻠم موﻗف القضاة ال ُم َ
نظرا ً إلى تأييد الكثرين لجرائم ”العنكﺒوت“ واعتﺒارهم
إياها ”بﻄﻼ“ الذي يقوم بتنظيف مدينﺔ مشهد ذات الﺼفﺔ
الدينيﺔ من النساء الخاطئات وصوﻻً إلى ﺣكم اﻹعدام،
ولكن ليﺲ ﻗﺒﻞ أن تحوله وﺳائﻞ اﻹعﻼم اﻹيرانيﺔ
المحافظﺔ والسكان المحﻠيون المتﻄرفون إلى نوع من
الﺒﻄﻞ الشعﺒي والدفاع عنه .
من جانﺒه ،يقول المخرج عﺒاﺳي ”هذا الفيﻠم من اﻷفﻼم
المظﻠمﺔ كما هي الحياة في إيران التي تنتشر فيها
الجريمﺔ“ ،مضيفا ً ”هذا فيﻠم أﺳود ﻻ يتحدث عن ﺳفاح
واﺣد فقﻂ بﻞ عن مجتمﻊ أصﺒﺢ ﺳفاﺣا في إيران ويدافﻊ
عن السفاح الذي أصﺒﺢ بﻄﻼ في نظر اﻹعﻼم اﻹيراني ".
وبﻄﺒيعﺔ الحال ،لم يتمكن المخرج من تﺼوير عمﻠه في
المدينﺔ المقدﺳﺔ ،وﻻ ﺣتى في إيران ،إذ لم يتﻠق أي رد
عﻠى طﻠﺒاته لﻠحﺼول عﻠى إذن التﺼوير ،بحسﺐ ما
أوضﺢ .وﻗال عﺒاﺳي في ﺣديث لوكالﺔ فرانﺲ برس "ﻻ
أشعر بأنه فيﻠم مناهض لﻠحكومﺔ أو فيﻠم لناشﻂ ،فالﺼورة
التي ينقﻠها ليسﺖ بعيدة من الحقيقﺔ" .وأضاف "إذا كانﺖ
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لدى أي شخﺺ مشكﻠﺔ )مﻊ الفيﻠم الذي يُظهر بشكﻞ
صريﺢ واﻗﻊ الجنﺲ والمخدرات وكراهيﺔ المجتمﻊ
لﻠمرأة( ،تكون مشكﻠته مﻊ الواﻗﻊ ،ﻻ معي" .المخرج
عﺒاﺳي وضﺢ إن رﺳالته ﻻ تتعﻠق عﻠى وجه التحديد
بعمﻠيات القتﻞ أو ﺣتى العنف ضد المرأة .بﻞ يتعﻠق اﻷمر
بحالﺔ المجتمﻊ اﻹيراني ،وكيف يظﻞ الكثير من الناس
فقراء ويائسين في بﻠد ينعم بالثراء .كانﺖ ]النساء[
جميعهن يعشن في فقر .هذا ليﺲ فيﻠما مناهضا لﻠحكومﺔ
اﻹيرانيﺔ .إنه ليﺲ ضد أي شخﺺ ،لكن الحقيقﺔ هي أن
]القاتﻞ[ كان رجﻼً متدينا ً لﻠﻐايﺔ  .وعمﻠيات القتﻞ كانﺖ في
مدينﺔ مقدﺳﺔ".
أﺛار المخرج السويدي-اﻹيراني عﻠي عﺒاﺳي الذي كتﺐ
السيناريو مﻊ افرشين كمران بهرامي ،ضجﺔ مﺒكرة من
ﻗﺒﻞ النقاد في مدينﺔ كان باعتﺒاره الفائز المحتمﻞ بجائزة
السعفﺔ الذهﺒيﺔ ،ولكن مما ﻻ شك فيه أنه صدم الجماهير
بسﺒﺐ محتواه اﻻﺳتفزازي والعنف المﺼور والعُري،
لكنه دافﻊ عن فيﻠمه في المؤتمر الﺼحفي يوم اﻻﺛنين
بالقول إنه "ﻻ يوجد شيء مثير لﻠجدل" في فيﻠمه عﻠى
اﻹطﻼق ،وفي الواﻗﻊ ،فإن السينما اﻹيرانيﺔ التي اعتاد
الجمهور في إيران وﺣول العالم عﻠى رؤيتها ﻗد ﻗدمﺖ
بالفعﻞ واﻗﻊ مواز " .الفيﻠم يعرض ويحﻠﻞ كراهيﺔ النساء
المتفشيﺔ في المجتمﻊ .المخرج ﺳعى إلى كشف التوتر
الناجم عما وصفه بالﻄﺒيعﺔ المتناﻗضﺔ لﻠمجتمﻊ اﻹيراني،
ﺣيث ﻗد تكون النساء طﺒيﺒات ومهندﺳات ،لكنهن يخضعن
أيضا لرﻗابﺔ مشددة عﻠى ما يرتدينه وكيف يظهرن في
اﻷماكن العامﺔ .الفيﻠم أيضا ً يفضﺢ الوجه الخفي
لﻠجمهوريﺔ اﻹﺳﻼميﺔ وينقﻞ صورة واﻗعيﺔ عن مجتمﻊ
ينخره الفساد اﻷﺧﻼﻗي وزواج المتعﺔ وباﺳم الدين .رافق
عرض الفيﻠم ﻗيام أعضاء الحركﺔ النسويﺔ الفرنسيﺔ "لي
كوليوز" بالدﺧول إلى السجادة الحمراء وهن يحمﻠن ﻻفتﺔ
ضخمﺔ مكتوب عﻠيها أﺳماء  129امرأة ّ
ﻗتﻠن نتيجﺔ العنف
اﻷﺳري في فرنسا منذ دورة مهرجان كان الماضيﺔ 

فﻠسﻄين

المتﻄرف في اﻹنتخابات التّشريعيّﺔ اﻹﺳرائيﻠيّﺔ بقيادة نتنياهو ،ووصول
 فوز أﺣزاب اليمين
ّ
ﺼهيونيّﺔ المتديّنﺔ بقيادة بن ﻏفير ليسﺖ مفاجئﺔ وﻻ ﻏريﺒﺔ ،بﻞ هي نتيجﺔ
أﺣزاب فاشيّﺔ كال ّ
ﺼهيوني ،مﻊ التّأكيد ّ
بأن ﻻ فوارق في اﻷهداف بين ما يس ّمى اليمين
ﺣتميّﺔ لﻠتّربيﺔ ولﻠفكر ال ّ
ﺼهيوني ،وما الفوارق ّإﻻ في التّكتيك ،وتاريخهم يشهد لهم بأنّهم يجيدون ّ
فن
والوﺳﻂ واليسار ال ّ
ﺼراع بجدارة .وجميعهم يعتقدون وتربّوا عﻠى ّ
أن فﻠسﻄين التّاريخيّﺔ "أرض إﺳرائيﻞ"
إدارة ال ّ
الرب! ويجﺐ أن تكون لهم وﺣدهم دون ﻏيرهم ،وأنّهم "شعﺐ ﷲ
هي أرض وعدهم بها ّ
ّ
ومنزهون عن الخﻄأ ّ
ﻷن ﷲ معهم ،فالدّنيا لهم واﻵﺧرة لهم أيضا .وما "اﻷﻏيار" ّإﻻ
المختار"،
دوابّ ﺧﻠقهم ﷲ لخدمتهم ،وبناء عﻠى هذا المعتقد فإنّه ليﺲ ﻏريﺒا ما تﻠفّﻆ به أﺣد ﺣاﺧامتهم
ي ﻗﺒﻞ أشهر ،فاعتﺒره من "ﺣمير موﺳى"!
ﺣول زيارة وزير إمارات ّ

ونتنياهو المتسﻠّﻂ المتعجرف يؤمن ّ
ﺼراع عﻠى فﻠسﻄين صراع وجود ﻻ صراع ﺣدود ،ويستحيﻞ أن ينسحﺐ من
بأن ال ّ
ّ
بقوة السّﻼح ،وشعاره " ّ
أن ما ﻻ يمكن
ي أرض يحتﻠونها ّ
شﺒر واﺣد من اﻷراضي الفﻠسﻄينيّﺔ أو العربيّﺔ المحتﻠﺔ ،أو أ ّ
بقوة أكﺒر،وهو عﻠى ﻗناعﺔ تا ّمﺔ ّ
بأن أنظمﺔ عربيّﺔ ﺳتوافقه في ك ّﻞ معتقداته ،ففي كتابه
تحقيقه
بالقوة يمكن تحقيقه ّ
ّ
ﺼادر عام  1994باﻹنجﻠيزيّﺔ ،وترجمه ﻏازي السّعدي إلى العربيّﺔ تحﺖ عنوان "مكان بين اﻷمم" ر ّكزعﻠى ﻗضيّﺔ
ال ّ
" ّ
ي ﺣﻠول تﻄرح عﻠيهم ،لكنّهم ﻻ يﻠﺒثون أن يتكيّفوا معها ﻻﺣقا" ،ولم يخﺐ ظنّه بأنظمﺔ عربيّﺔ،
أن العرب يرفضون أ ّ
ي ،والتّحالفات اﻷمنيّﺔ والعسكريّﺔ مﻊ اﺳرائيﻞ ،واعتﺒرت أنظمﺔ أﺧرى هذا ﻗرارات
فقد انساﻗﺖ إلى التّﻄﺒيﻊ المجّان ّ
ﺳياديّﺔ!
ّ
وتخﻠيها عن "مﺒادرة السّﻼم العربيّﺔ" بمشاركﺔ إﺳرائيﻞ وأمريكا في ﺣروب بالوكالﺔ
ي
وﻗد م ّهدت أنظمﺔ التّﻄﺒيﻊ المجّان ّ
عﻠى العراق ،لﺒنان ،ﺳوريا ،الجزائر ،ليﺒيا ،اليمن وﻏيرها ،وتتهافﺖ أنظمﺔ عربيّﺔ أﺧرى إلى الخروج من التّﻄﺒيﻊ
ي مثﻞ ﺣكم العسكر في السّودان والجنرال ﺣفتر في ليﺒيا.
الس ّّري إلى العﻠن ّ
ويﻼﺣﻆ أن نتنياهو بعد فوزه وﺣﻠفاءه في اﻹنتخابات اﻷﺧيرة ﺳيعمﻞ عﻠى تﻄﺒيﻊ العﻼﻗات مﻊ أنظمﺔ عربيّﺔ أﺧرى .وأن
ي ،الذي يتمثﻞ بتحسين اﻷوضاع اﻹﻗتﺼاديّﺔ لفﻠسﻄينيّي اﻷراضي
ﻻ ﺣﻠول عنده لﻠقضيّﺔ الفﻠسﻄينيّﺔ ﻏير الح ّﻞ اﻹﻗتﺼاد ّ
يّ .
لكن
اليهود
لﻺﺳتيﻄان
نهﺒا
ﺳتﺒقى
التي
اﻷرض
دون
ّكان
س
ال
المحتﻠﺔ عام  ،1967مﻊ إعﻄائهم إدارة مدنيّﺔ عﻠى
ّ
ﺣﻠيفه بن ﻏفير لن يكتفي بذلك ،بﻞ ﺳيعمﻞ إلى ما هو أبعد منه بكثير والذي ﻗد يﺼﻞ إلى مذابﺢ ضدّ الفﻠسﻄينيّين
ي ،وإلى هدم المسجد اﻷﻗﺼى وبناء الهيكﻞ المزعوم عﻠى أنقاضه .ويﻼﺣﻆ ّ
أن أنظمﺔ عربيّﺔ
يﺼاﺣﺒها تﻄهير عرﻗ ّ
مﻄﺒّعﺔ شاركﺖ وتشارك في الحرب عﻠى ﺳوريّا ،وفي ﺣﺼار لﺒنان وتدمير اﻗتﺼاده ،وفي ﺣﺼار ايران ،وفي الحرب
الدّائرة في ليﺒيا ،وفي ﺣشد الجيوش عﻠى ﺣدود الجزائر ،وفي تمويﻞ ﺳدّ النّهضﺔ في اﺛيوبيا ،وفي ﻏيرها تعتﺒر ﻗوى
ي ﺣزب أو جماعﺔ صهيونيّﺔ متﻄرفﺔ ارهابيّين .وتﻄﺒّﻊ مﻊ
المقاومﺔ ﺣركات ارهابيّﺔ معاديﺔ لﻠسّﻼم .بينما لم تعتﺒر أ ّ
اﺳرائيﻞ التي تواصﻞ اﺣتﻼل اﻷراضي الفﻠسﻄينيّﺔ وتستوطنها ،وفي الوﻗﺖ نفسه تعارض عودة ﺳوريا إلى شﻐﻞ
مقعدها في الجامعﺔ العربيّﺔ.
ّ
إن موﻗف أنظمﺔ عربيّﺔ المستجيﺐ دون نقاش لمﻄالﺐ أمريكا وإﺳرائيﻞ والتّﻄﺒيﻊ المجّاني مﻊ اﺳرائيﻞ ،له دور كﺒير
ّ
في دعم أﺣزاب اليمين اﻹﺳرائيﻠي ،وتحريض ﻏير مﺒاشر لﻠناﺧﺐ اﻹﺳرائيﻠي ﻻنتخاب هذه اﻷﺣزاب .وﻻ يخفى عﻠى
أﺣد ّ
أن أنظمﺔ عربيّﺔ ترى اﺳتمراريّتها في الحكم هو في ﺧضوعها الﻼمحدود وﻏير المشروط ﻹﺳرائيﻞ.
والحديث يﻄول 
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 كان ﺗﻮﻟّﻲ ريشﻲ سﻮناك ﻣﻨﺼﺐ رئيس وزراء بريطانيا،
وهﻮ ﻣﻦ أصل هﻨدي ﺧﻠﻔًا ﻟرئيسة اﻟﻮزراء ﻟيز ﺗراس ،اﻟتﻲ
ﻟﻢ ﺗستﻤر ﻓﻲ رئاسة اﻟحكﻮﻣة سﻮى  44يﻮ ًﻣا ،واﻟتﻲ جاءت
ﻋﻠﻰ أﻋقاب بﻮريس جﻮنسﻮن ،سﺒﺒًا جديدًا ﻓﻲ طرح أسئﻠة
قديﻤة وجديدة ،بل ﻣﻌتقة بخﺼﻮص اﻟهﻮيّة واﻟثقاﻓة ،ﻓاﻟجيﻠيﻦ
اﻟثانﻲ واﻟثاﻟث ﻣﻦ اﻟﻤهاجريﻦ إﻟﻰ بريطانيا وإﻟﻰ ﻋﻤﻮم
ﻣرا بتجارب ذات طﺒيﻌة إشكاﻟية بقدر ﻣا
اﻟﺒﻠدان اﻷوروبيةّ ،
صا وهﻤا يحﻤﻼن أو يﻤثﻼن
هﻲ ﻣشكﻠة ﻓﻲ اﻵن ذاﺗه ،ﺧﺼﻮ ً
أو يﻌﺒّران ﻋﻦ ثقاﻓتيﻦ ﻣختﻠﻔتيﻦ ،ﻻسيّﻤا باﻟﻨسﺒة ﻟﻠﻤهاجريﻦ
غير اﻷوروبييﻦ.

اﻟﻌراق

ﻟﻢ يكﻦ ﻣﻔاجئًا ﺗكﻠيﻒ سﻮناك ﻣﻦ جانﺐ اﻟﻤﻠك ﺗشارﻟز اﻟثاﻟث ،وهﻮ اﻟﻤﻌروف بانﻔتاحه
ﻋﻠﻰ اﻟقيﻢ اﻹنسانية ﻟﻠحضارات واﻟثقاﻓات واﻷديان واﻟشﻌﻮب واﻷﻣﻢ اﻟﻤختﻠﻔة ،وذﻟك بﻌد
استقاﻟة ﺗراس وسط ذهﻮل داﺧﻠﻲ وﺗرقّﺐ ﺧارجﻲ ﻓيﻤا يتﻌﻠّق بإﻋادة ﻟُحﻤة حزب
اﻟﻤحاﻓظيﻦ ﻣﻦ جهة ،واستﻌادة دور بريطانيا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌيد اﻟﻌاﻟﻤﻲ ﻣﻦ جهة أﺧرى،
صا بﻌد اﻷزﻣة اﻻقتﺼادية اﻟخانقة اﻟتﻲ ﺗﻌانﻲ ﻣﻨها ،إضاﻓة إﻟﻰ ﺗداﻋيات اﻟحرب
ﺧﺼﻮ ً
اﻟروسية ﻓﻲ أوكرانيا وأزﻣة اﻟطاقة.
صة وﻣﻤيّزة".
يُﻨظر إﻟﻰ اﻟﻤهاجريﻦ ﻣﻦ غير اﻷوروبييﻦ باﻋتﺒارهﻢ يحﻤﻠﻮن "ثقاﻓة ﺧا ّ
وقد أظهرت اﻟحداثة واﻟﻌﻮﻟﻤة صيرورات هذه اﻟهﻮيّات بإدراك اﻟذات ﻓﻲ ﺗداﺧﻼﺗها،
صا ﻟﻠجيﻠيﻦ اﻟثانﻲ واﻟثاﻟث ،وذﻟك ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟقيﻢ واﻟحياة اﻟﻌاﻣة بيﻦ اﻟﻤهاجريﻦ
ﺧﺼﻮ ً
ً
ﻓضﻼ ﻋﻦ اﻟتحﻮ ّل اﻟذي يظهر ﻋﻠﻰ
وﻓﻲ داﺧﻠهﻢ ﻣﻊ ﻣجتﻤﻌاﺗهﻢ اﻟذي يﻌيشﻮن ﻓيها؛
اﻹنسان بيﻦ اﻟهﻮيّة اﻷوﻟﻰ واﻟهﻮيّة اﻟثانية ،وﻻ أريد اﻟقﻮل اﻟهﻮيّة اﻷصﻠيّة واﻟهﻮيّة
اﻟﻤكتسﺒة ،ﻓكﻼهﻤا يﻤثّﻼن انتﻤا ًء ﻣﻨدغ ًﻤا ﻓﻲ شخﺼية اﻟﻤهاجريﻦ بﻌد اﻟﻌيش ﻓﻲ ﻣجتﻤﻊ
بقيﻤه اﻟسائدة .وقد بيّﻨت اﻟتجربة أن ﺗﻮﺗ ّ ًرا يحﺼل بيﻦ اﻟجيل اﻷول وﻣا يﻠيه ﻣﻦ أجيال،
أي بيﻦ اﻷبﻨاء ﻣﻦ جهة واﻵباء واﻷجداد ﻣﻦ جهة أﺧرى ،وثﻤة ﻋﻮاﻣل ﺗحﻮل دون
اﻻندﻣاج داﺧﻠيًا وﺧارجيًا ،وقد حاول ﺗﻮﻣاس هايﻼند إريكسﻮن ﻣﻌاﻟجتها ﻣﻦ وجهة نظر
أنثروبﻮﻟﻮجية ﻓﻲ كتابه "اﻟﻌرقية واﻟقﻮﻣية".
أﻣرا إشكاﻟيًا إذا كانت اﻟﺒيئة اﻻجتﻤاﻋية ﺗسﻤح بذﻟكّ ،إﻻ
صحيح أن اﻟﻌيش ﻓﻲ ثقاﻓتيﻦ ﻟيس ً
ﻣﻌﻮقات وﻋقﺒات ﺗحﻮل دون ذﻟك أحيانًا ،ﻓاﻟهﻮيّة اﻟغاﻟﺒة أو اﻟسائدة يُراد ﻟها أن
أن ثﻤة ّ
ﺗكﻮن ﻣترابطة وﻣحدّدة وواضحة اﻟﻤﻌاﻟﻢ ،وبهذا اﻟﻤﻌﻨﻰ يﺼﺒح اﻟﻤهاجرون ﻣﻦ اﻟذيﻦ ﻟﻢ
يﻨدﻣجﻮا أقرب إﻟﻰ اﻟتﻤايز ،واﻷﻣر ﻻ يتﻌﻠّق باﻟثقاﻓة بقدر ﻣا يتﻌﻠّق باﻟﻔشل ﻓﻲ اﻻندﻣاج
واﻟتﻮاصل اﻟﻤﻨسجﻢ ﻣﻊ اﻟﻔئات اﻟﻤهيﻤﻨة ﻋﻠﻰ اﻟتركيﺒة اﻻجتﻤاﻋية.
قد ﺗﻨﺒﻌث حركات باسﻢ "اﻟهﻮيّة" أو "اﻟخﺼﻮصيّة" أو "اﻷصل" أو "اﻟحق ﻓﻲ اﻟتﻌﺒير"،
باﻟتدرج ﺗتضاءل اﻷهﻤيّة اﻻجتﻤاﻋية ﻟﻤثل هذا اﻟتﻤايز ﻣﻊ ﻣرور اﻷيام ،ويﻨدﻓﻊ
ﻟكﻨها
ّ
أحيانًا أبﻨاء اﻟﻤهاجريﻦ أو أحﻔادهﻢ إﻟﻰ اﻻندغام اﻟذي هﻮ أقرب إﻟﻰ إضاﻋة اﻷصل ،بل
أن بﻌضهﻢ يﺒاﻟغ به أكثر ﻣﻦ ّ
صا حيﻦ يزداد اﻟشﻌﻮر بﻌدم أهﻤية هذا اﻟتﻤايز
اﻟﻼزم ،ﺧﺼﻮ ً
ورغﺒة اﻷكثرية ﻓﻲ ﻋدم رؤيته أو اﻻستجابة إﻟيه ،سﻮاء باﻟﻤساواة اﻟثقاﻓية أو ﺗﻮازن
اﻟﻤﺼاﻟح واﺗﻔاقها.

ﻻﻋتﺒارات رﻣزية أو ﺗاريخية وثقاﻓية ،ﻓاﻟهﻮيّة ﻟيست ثابتة وإنﻤا ﻣﻔتﻮحة وﺗقﺒل اﻹضاﻓة
واﻟحذف واﻟتجديد ،وهﻲ ﻟيست نهائية أو كاﻣﻠة بﻤﻌﻨﻰ سرﻣدي ،وإنﻤا هﻲ ﻓﻲ حاﻟة ﺗﻔاﻋل
وﺗراكــﺐ وﺗﻮاصـــل ﻣﻊ ﻣحيطها وﻓﻲ ظ ّل ﺗراكﻢ طﻮيل اﻷﻣد ،ﻓﻤـــا باﻟك حيﻦ ﺗﻌيش ﻓﻲ
ﻣجتﻤﻊ بقيﻢ وﺗﻮجهات أﺧرى سائدة.
ﻣستقرة ،سﻮاء كانت هﻮيّة اﻟجيل اﻷول أو
بهذا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗكﻮن اﻟهﻮيّة غير راكدة أو
ّ
اﻷجيال اﻟتﻲ ﺗﺒﻌته ،بﻤا ﺗﻔرضه ﻋﻮاﻣل ﻣختﻠﻔة وأوضاع اجتﻤاﻋية واقتﺼادية وثقاﻓية
سائدة ،وﻟﻌ ّل ﺗﻠك هﻲ هﻮيّة ريشﻲ سﻮناك ،وهﻮ ﻣا ﻋﺒّر ﻋﻨه بﻮضﻮح ﻣﻨذ وصﻮﻟه إﻟﻰ
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وﻣﻦ ﻣﻼحظتﻲ اﻟشخﺼية ﺧﻼل إقاﻣتﻲ ﻓﻲ بريطانيا ،أن اﻟتﺒايﻨات اﻟثقاﻓية بﻤا ﻓيها اﻟﻠغة،
ﻟيست ﻣﻔﺼﻮﻟة ﻋﻦ اﻟﻌرقية ﺗﻤا ًﻣا ،ﻋﻠﻰ اﻟرغﻢ ﻣﻦ أن بﻌﺾ اﻟدراسات اﻷنثروبﻮﻟﻮجية
ً
سﺒيﻼ
ﺗقﻠّل ﻣﻦ أهﻤيتها أو ﺗجﻌﻠها نسﺒية ،واﻟﻤهﻢ كيﻒ يﻤكﻦ استخدام اﻻﺧتﻼﻓات اﻟثقاﻓية
ﻟﻼﺗﺼال وﻟيس ﻟﻼنﻔﺼال ،بﻤا يﻌطيها دﻻﻟة اجتﻤاﻋية بتغيّر اﻟﻤحتﻮى اﻟثقاﻓﻲ ﻟﻠهﻮيّة
ذاﺗها؟
صا ﻣﻦ اﻟجيﻠيﻦ اﻟثانﻲ واﻟثاﻟث ،ﻣ ّﻤﻦ وﻟدوا وﻋاشﻮا
ويﺒدو ﻣﻨطقيًا أن اﻟﻤهاجريﻦ ،وﺧﺼﻮ ً
صﻼت وثيقة باﻟسكان
ودرسﻮا ﻓﻲ اﻟﻤدارس اﻟﺒريطانية سيكﻮنﻮن ﻣجﺒريﻦ ﻋﻠﻰ إقاﻣة ِ
اﻟذيﻦ يﻤثّﻠﻮن اﻷكثرية وباﻟﻨظام اﻟذي ﺗقيﻤه ﻓﻲ اﻻنتاج واﻻستهﻼك ،ﻓابﻦ اﻟﻤهاجر
"اﻟﺒريطانﻲ" ﻣﻦ أصل هﻨدي أو إﻓريقﻲ أو ﻋربﻲ ،ﻟﻢ يختر أن يكﻮن كذﻟك ،ﻓذﻟك
ً
رجﻼ ،أو هﻲ ،إن كانت اﻣرأة ،أن ﺗتجاوز اﻟدوﻟة
ﻣﻔروض ﻋﻠيه وﻻ يستطيﻊ هﻮ ،إن كان
وقﻮانيﻨها ﻣﻦ اﻟتد ّﺧل ﻓﻲ حياﺗهﻤا وﻣستقﺒﻠهﻤا واندﻣاجهﻤا ﻓﻲ اﻟﻤجتﻤﻊ ،ﻓهﻤا ﻻ يﻤكﻨهﻤا
ﺗغيير نﻤط حياة اﻟﻨاس أو ﻋﻼقاﺗهﻢ أو شكل انتاجهﻢ أو ﺧﻠﻔياﺗهﻢ اﻟثقاﻓية ،وإنﻤا ﻋﻠيهﻢ هﻢ
واﻟتﺼرف بﻤﻮجﺒه ،ﻣﻊ بقاء بﻌﺾ
أن يتغيّروا ﻣﻊ ﻣا هﻮ سائد وﻣتﻮاصل وﺗاريخﻲ
ّ
اﻟخيارات قائﻤة نسﺒيًا.
ﻋﻠﻰ سﺒيل اﻟﻤثال ،اﻟﻤسﻠﻢ يذهﺐ إﻟﻰ اﻟجاﻣﻊ حتﻰ وإن ﻟﻢ يكﻦ ﻣتديّ ًﻨا ،وقد يكﻮن ذﻟك ﻓﻲ
اﻷﻋياد أو ﻓﻲ اﻟﻤﻨاسﺒات بﻤا ﻓيها حضﻮر ﻣراسﻢ اﻟﻌزاء ،ويﻔﻌل اﻟهﻨدوسﻲ ذﻟك باﻟذهاب
إﻟﻰ اﻟﻤﻌــﺒد ،وهـــكذا كــ ّل ﻣﻨهﻤــا يجد طريقــة ذات ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺗﻌﺒيــره ﻋﻦ ﺧﺼﻮصيتــه
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إﻟﻰ ﻣحﺒﻲ وحاﻓظﻲ وصايا اﻟرب ،واﻟﻨطق بإسﻢ اﻟرب باطﻼ ،وذكر يﻮم اﻟسﺒت ﻟتقديسه،
وإكرام اﻷب واﻷم ،وحتﻰ اﻟزنا واشتهاء » بيت اﻷقرباء« )دون غيرهﻢ؟!( …
أﻣا اﻟﻤتأسﻠﻤﻮن ﻓيزﻋﻤﻮن بأن قرآنهﻢ ﻟﻢ يترك صغيرة وﻻ كﺒيرة إﻻ وﺗحدث ﻋﻨها ،وﻣﻦ
ذﻟك ،اﻟﻤحرﻣات اﻟتﻲ حرﻣها ﷲ ﻋﻠﻰ اﻹنسان ،ﻷجل حﻤاية ديﻨه ونﻔسه وﻣاﻟه وﻋرضه،
بﻨاء ﻋﻠﻰ ﻣا جاء ﻓﻲ سﻮرة اﻷنﻌام اﻵية  ،151وسﻮرة اﻹسراء (اﻵيات ﻣﻦ  22حتﻰ
 ،(37واﻟذي يﻤكﻦ ﺗﺼﻨيﻔه ﻣﻦ قﺒيل اﻟﻮصايا ،ﻣثل اﻟﻨهﻲ ﻋﻦ قتل اﻷوﻻد )ﻣﻦ دون
اﻵﺧريﻦ( ،ﺧشية اﻟﻔقر ﻻن ﷲ يرزق اﻟجﻤيﻊ ،أو ﻋدم اﻻقتراب ﻣﻦ اﻟزنا ،أو قتل اﻟﻨﻔس
اﻟتﻲ حرم ﷲ )إﻻ باﻟحق( ،وﻋدم اﻻقتراب ﻣﻦ ﻣال اﻟيتيﻢ )إﻻ باﻟتﻲ هﻲ أحسﻦ( ،حتﻰ يﺒﻠغ
اﻟرشد ،واﻟﻮﻓاء باﻟﻌهد ،وباﻟكيل واﻟﻤيزان ،وﻋدم اﻟقﻮل بغير ﻋﻠﻢ ،وﻋدم اﻟﻤشﻲ ﻓﻲ
اﻷرض ﻣر ًحا ،أي اﻻغترار باﻟﻨﻔس واﻟتكﺒر.

 بداية يؤكد اﻟكاﺗﺐ ﻋﻠﻰ أنه ﻻ يهاجﻢ أي ديﻦ ،ﻟقﻨاﻋته بأن
اﻷديان جﻤيﻌها ،ﻣهﻤا كانت ،ﺗشكل حاجة أساسية ﻟحياة اﻟﻤؤﻣﻨيﻦ
بها ،كاﻟهﻮاء اﻟذي يتﻨﻔسﻮنه ،واﻟﻤاء اﻟذي يشربﻮنه ،واﻟطﻌام اﻟذي
يأكﻠﻮنه .وﻟكﻦ يﺼﺒح اﻟديﻦ ﻣشكﻠة حقيقية ﻟﻠﻤجتﻤﻌات اﻟﺒشرية،
ﻋﻨدﻣا يﻨحرف ﻋﻦ اﻟﻤﻌايير اﻹنسانية أو يتﻌارض ﻣﻌها ،كﻤا
حدث ﻣﻊ اﻟﻤسيحية ﻓﻲ اﻟقرون اﻟﻮسطﻰ ﻓﻲ أوروبا .وﺗحتد
ﻣشكﻠته وﺗشتد ﻣﻌضﻠته ﻋﻨدﻣا يكﻮن اﻻنحراف واﻟتﻌارض جز ًءا
ﱠ
يتجزأ ﻣﻦ جﻮهر اﻟديﻦ كﻤا هﻮ اﻟحال ﻓﻲ اﻹسﻼﻣﻮية ،وﻣﻊ
ﻻ
اﻹصرار اﻟدائﻢ ﻋﻠﻰ انحراﻓها وﺗﻌارضها ﻣﻊ اﻟكثير ﻣﻦ اﻟقيﻢ
اﻹنسانية ،وﻣحاوﻟة ﺗﺒريرهﻤا بأساﻟيﺐ ﻻ ﻣﻨطقية ،ﻣﻤا يشير
صراحة إﻟﻰ ﻣدى اﻟغﺒاء اﻟجﻤﻌﻲ اﻟﻤستشري ﻓﻲ اﻟﻤجتﻤﻌات
اﻟﻤتأسﻠﻤة؛ ﻻ بسﺒﺐ انﻌدام اﻟﻤﻌرﻓة ،بل بسﺒﺐ اﻟرﻓﺾ اﻟدائﻢ
ﻻكتسابها واﻟﻌﻤل بها.

ﻣﺼر

اﻟثابت ﺗاريخيا وﻣﻮضﻮﻋيا أن ﻣﻌيار اﻟحﻼل واﻟحرام اﻟذي ﺗقﻮم ﻋﻠيه اﻹسﻼﻣﻮية ﻻ يﻤكﻦ
أن يستقيﻢ ﻣﻊ أي ﻣﻦ اﻟقيﻢ اﻹنسانية ،ﻷن ﺗﻠك اﻟقيﻢ ﻻ ﺗﻨسجﻢ ،وﻻ ﺗتحقق سﻮى ﻣﻊ اﻟﻤﻔيد
واﻟضار ﻟﻺنسان ﻣهﻤا اﺧتﻠﻔت ديانته أو ثقاﻓته أو وضﻌه .ﻟذﻟك ﻓإن جﻤيﻊ شﻌﻮب اﻟﻌاﻟﻢ
بكل ﻣستﻮياﺗها اﻟﻤادية واﻟﻤﻌﻨﻮية ﻟﻢ ﺗﻌرف ﻓﻲ حياﺗها شيئا يس ﱠﻤﻰ “اﻟحﻼل واﻟحرام” ،وﻻ
ﺗقر ﻓﻲ ثقاﻓتها اﻟديﻨية واﻟدنيﻮية سﻮى بﻤا يﻨﻔﻊ اﻟﺒشر ويﻔيدهﻢ ﻓﻲ حياﺗهﻢ ،وﺗﻨﺒذ كل ﻣا
ﱡ
يضر بهﻢ أو بغيرهﻢ ،وكل ﻣا يتﻌارض ﻣﻊ اﻟﻌادات واﻟقﻮانيﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل بها ﻓﻲ بﻼدهﻢ،
ﱡ
حتﻰ أن اﻟيهﻮد واﻟﻤسيحييﻦ ﻟﻢ يأﺧذوا “اﻟﻮصايا اﻟﻌشر” اﻟتﻰ جاء بها اﻟكتاب اﻟﻤقدس
اﻟﻌﺒرانﻲ ﻓﻲ سﻔر اﻟخروج  17- 1:20وسﻔر اﻟتثﻨية  ،21 - 6:5ﻋﻠﻰ أنها حﻼل أو حرام،
واﻋتﺒروا ﻣﻨها ﻣا يﻤس ﻋﻼقة اﻟﺒشر بﺒﻌضهﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ أنه جرائﻢ ،ﻣثل اﻟقتل واﻟسرقة
واﻟشهادة اﻟزور ،ﻋﻠﻰ جﻤيﻊ اﻟﺒشر ،وﻟيس “ﻋﻠﻰ اﻷقرباء” وحدهﻢ ،بحسﺐ اﻟﻮصايا،
وسﻨت ﻟها اﻟقﻮانيﻦ واﻟﻌقﻮبات اﻟﻤﻨاسﺒة ،وﺗركﻮا اﻟﻮصايا اﻷﺧرى ﻟضﻤير اﻟﻔرد ،طاﻟﻤا ﻻ
ﺗسﺒﺐ ضررا ﻷحد ،ﻣثل ﻋﺒادة اﻹﻟه اﻵﺧر ،وصﻨاﻋة اﻟتﻤاثيل ونحتها ،وصﻨﻊ اﻹحسان
اﻟيساري

وﻓﻲ سﻮرة اﻷﻋراف  33ذكرت بﻌﺾ ﻣﻦ ﺗﻠك اﻟﻤحرﻣات ﻣرة أﺧرى ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨحﻮ
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ﻋﻠﻰ ﱠ ِ َﻣا ﻻ ﺗ َ ْﻌﻠ ُﻤﻮنَ { .ﻣﻦ
َوأَن ﺗ ُ ْش ِر ُكﻮا بِا ﱠ ِ َﻣا ﻟَ ْﻢ يُﻨ َِز ْل بِ ِه ُ
سﻠطانًا َوأن ﺗَقﻮﻟﻮا َ
اﻟﻤﻼحظ أن اﻟﺒشر ﻟﻢ يتقاﺗﻠﻮا قط ﻋﻨدﻣا ﻋﺒدوا اﻟشﻤس واﻟقﻤر واﻟﻨار واﻟشجر ﻷنها
ﻋﻨاصر ﻣﻠﻤﻮسة ،وﻻ يﻤكﻦ أن يختﻠﻒ اثﻨان حﻮل وجﻮدها ،ﺗقاﺗﻠﻮا ﻓقط حيﻦ ﻋﺒدوا إﻟها
ﻣخﻔيا ،بإﻣكان حتﻰ راﻋﻲ غﻨﻢ أن يتكﻠﻢ بإسﻤه ،ويزﻋﻢ أنه يﻌرف نﻮاياه وﻣاذا يريد أو ﻻ
يريد ﻣﻦ اﻟﻨاس! .كان نﺒﻲ اﻷسﻠﻤة يحﻠل ويحرم أثﻨاء حياﺗه بإسﻢ ﷲ ،ﺗﺒ ًﻌا ﻟسﻠﻮكيات
وأحداث ﺗجري ﻓﻲ اﻟﻤجتﻤﻊ ﻣﻦ حﻮﻟه ،ﻓﻠﻢ يكﻦ ﻟيحرم اﻟشرك با ﻣا ﻟﻢ يكﻦ اﻟشرك
ﻣتﻔشيا ﻓﻲ ﻣجتﻤﻌه ،وهﻮ اﻣر أوصت به جﻤيﻊ اﻟديانات ﻣﻦ قﺒﻠه ،وباﻟﻤثل اﻟﻔﻮاحش
اﻟظاهرة واﻟﺒاطﻨة ،وﻋدم اﻹحسان ﻟﻠﻮاﻟديﻦ ،وقتل اﻷوﻻد ﺧشية اﻟﻔقر ،وقتل اﻟﻨﻔس اﻟتﻲ
حرم ﷲ قتﻠها )بغير حق( ،وارﺗكاب اﻵثام واﻟظﻠﻢ واﻟﻔجﻮر )أيضًا بغير حق( ،واﻟقﻮل
ﻋﻠﻰ ﷲ دون ﻋﻠﻢ! … إﻟخ .وﻟكﻦ هذه اﻟﻮصايا اﻟﻤﻨسﻮبه ﻟﻢ ﺗحقق أدنﻰ حﻤاية ﻟﻠﻤتأسﻠﻢ،
ﻻ ﻟديﻨه وﻻ ﻟﻨﻔسه وﻻ ﻟﻤاﻟه وﻻ ﻟﻌرضه ،وذﻟك ﻻﺗساﻣها باﻟتﻌﻤيﻢ ،وﺗقييدها باﻻستثﻨاءات،
بحيث ﺗسﻤح ﻟﻠﻔقهاء ورجال اﻟديﻦ أن يجﻮﻟﻮا ويﺼﻮﻟﻮا بشأنها كﻤا يشاؤون ،ﻓأصﺒحت
ﻣسأﻟة اﻟتحﻠيل واﻟتحريﻢ واحدة ضﻤﻦ اﻟكثير ﻣﻦ اﻟﻤسائل اﻟخراﻓية واﻟخﻼﻓية اﻟتﻲ ﺗشكل
ﻋﻨاصر أساسية ﻓﻲ ﺗرسيخ اﻟغﺒاء اﻟجﻤﻌﻲ اﻟسائد بيﻦ اﻟﻌربان واﻟﻤتأسﻠﻤيﻦ ،ﻓديانتهﻢ ﺗﻢ
استﻨسخها ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻋقﻮد ﻋديدة ﻣﻦ اﻟديانتيﻦ اﻟسابقتيﻦ ﻟها ،إضاﻓة إﻟﻰ ﻋﻨاصر أﺧرى
ﻣﻦ ديانات ﻣختﻠﻔة ،بشكل ﺗﻠﻔيقﻲ ،ﻣطاط وﻣﻔتﻮح ﻟﻠقيل واﻟقال و“اﻟﻠت واﻟﻌجﻦ” ﻓﻲ اﻟكﻼم
واﻟﻌﻤل ،ﻣجرد “سﻮبر ﻣاركت” ،يﻤكﻦ ﻟكل ﻣﻦ هﺐ ودب أن يدﺧل إﻟيه ويختار ﻣﻨه ﻣا
يشاء ويضيﻒ إﻟيه أو يﻠغﻲ ﻣﻨه ﻣا يشاء ،وسﻮف يجد دائ ًﻤا ﻣﺒررات قرآنية أو نﺒﻮية ﺗدﻋﻢ
وجهة نظره ،وإن ﻟﻢ ﺗكﻦ ﻣﻮجﻮدة يﻤكﻨه اﺧتﻼقها بأسﻠﻮب اﻟﻌﻨﻌﻨة اﻟﻤتﱠﺒﻊ واﻟﻤتﻔق ﻋﻠيه.
وﻣﻦ ثﻢ أصﺒح اﻟحﻼل واﻟحرام ﻣﻦ اﻟﻤسائل اﻟتﻲ ﺗﻨدرج ﺗحت هذا اﻟﻨﻤط اﻟﻤطاطﻲ
واﻟﻤﻔتﻮح ﻟﻠجﻤيﻊ ،وهﻤا كﻠﻤتان ذكرﺗا بﻤشتقاﺗهﻤا ﻓﻲ قرآن اﻟﻤتأسﻠﻤيﻦ أكثر ﻣﻦ  45ﻣرة،
دون ﺗحديد ،ﻣﻤا جﻌل اﻟﻔقهاء ورجال اﻟديﻦ يختﻠﻔﻮن ﻓﻲ آرائهﻢ حﻮل قضاياها باﺧتﻼف
أهﻮائهﻢ وﺗﻮجهاﺗهﻢ اﻟﻤادية واﻟﻔقهية واﻟﻔكرية ،ﻓضﻼ ﻋﻦ ﺧضﻮﻋهﻢ ﻷهﻮاء وﺗﻮجهات
اﻟحكام ﻋﻠﻰ ﻣر اﻷزﻣﻨة واﻟﻌﺼﻮر ،ﻓأدﺧﻠﻮها ﻓﻲ ﻓﻮضﻰ ﻋارﻣة ،ﻟﻢ ﺗخرجها ﻣﻨها
ﻲ ﻣﻦ
اﻟقﻮاﻋد واﻟضﻮابط اﻟﻌﺒثية اﻟتﻲ يﺒتدﻋﻮنها! .يربطﻮن إنسانية اﻹنسان
ٍ
بﻨﺺ دِيﻨ ّ
ﻲ آﺧر! .هذه اﻟﻤﻌﻤﻌة اﻟﻔقهية اقتضت ﻣﻦ اﻟشيخ
ناحية ،ويﺒررون وحشيته
ٍ
بﻨﺺ دِيﻨ ّ
يﻮسﻒ اﻟقرضاوي أن يؤﻟﻒ ﻓﻲ ﻋام  ،2012كتابا ﻋﻦ اﻟحﻼل واﻟحرام ﻓﻲ اﻹسﻼم،
ﻟيقابﻠه ﻣشايخ اﻷزهر وغيرهﻢ بﻔيﺾ ﻣﻦ اﻻستﻨكار واﻻستهجان ،واﺗهاﻣه بأنه يحﻠل
ويحرم اﻟحﻼل ،وذﻟك ﻣﻦ ﻣﻨطﻠق ﻋدم ﺗحديد اﻟحﻼل واﻟحرام ،وﺗركه ﻣﻔتﻮ ًحا
اﻟحرام
ِّ
ﻷهﻮائهﻢ وأﻣزجتهﻢ وﻣدى ثقاﻓتهﻢ وﺧضﻮﻋهﻢ ﻻﺗجاهات اﻟحكام وﻣيﻮﻟهﻢ اﻟسياسية!
يزﻋﻤﻮن أن اﻟتحﻠيل واﻟتحريﻢ حق ﺧاﻟﺺ وحده ،إﻻ أنهﻢ يدﺧﻠﻮن اﻟﻨﺒﻲ بدوره ﻓﻲ هذا
حرﻣه ﷲ ورسﻮﻟه وﻻ يجﻮز ﻷحد
اﻟحق اﻹﻟهﻲ ،ﻓاﻟحﻼل ﻣا أحﻠه ﷲ ورسﻮﻟه واﻟحرام ﻣا ﱠ
كائﻨا ﻣﻦ كان أن يحﻠل أو يحرم إﻻ بﻤقتضﻰ ﻣا د ﱠل ﻋﻠيه اﻟدﻟيل اﻟشرﻋﻲ ﻣﻦ اﻟكتاب
ِب َهذَا
ﻒ أ َ ْﻟ ِس َﻨت ُ ُك ُﻢ ْاﻟ َكذ َ
َﺼ ُ
واﻟسﻨة بحسﺐ اﻵية  116ﻣﻦ سﻮرة اﻟﻨحلَ } :و َﻻ ﺗَقُﻮﻟُﻮا ِﻟ َﻤا ﺗ ِ
ْ
ْ
َ
َ
ِب ﻻ يُﻔ ِﻠحُﻮنَ { ،ثﻢ
ﻋﻠَﻰ ﱠ ِ اﻟكذ َ
ِب إِ ﱠن اﻟﱠذِيﻦَ يَ ْﻔت َُرونَ َ
ﻋﻠَﻰ ﱠ ِ ْاﻟ َكذ َ
َح َﻼ ٌل َو َهذَا َح َرا ٌم ِﻟتَ ْﻔت َُروا َ
يأﻣرهﻢ ﻓﻲ سﻮرة اﻟتﻮبة  28بقﻮﻟه} :قَاﺗِﻠُﻮا اﻟﱠذِيﻦَ َﻻ يُؤْ ﻣِ ﻨُﻮنَ بِا ﱠ ِ َو َﻻ بِ ْاﻟيَ ْﻮ ِم ْاﻵﺧِ ِر َوﻻَ
سﻮﻟُهُ} ،ويأﺗﻲ اﻟثرثار أبﻮ هريرة بأحاديث كثيرة سﻤﻌها ﻣﻦ
يُ َح ِ ّر ُﻣﻮنَ َﻣا َح ﱠر َم ﱠ ُ َو َر ُ
اﻟﻨﺒﻲ ،يقﻮل أحدهاَ » :ﻣا نَ َه ْيت ُ ُك ْﻢ َﻋ ْﻨهُ ﻓَاجْ ت َ ِﻨﺒُﻮهَُ ،و َﻣا أ َ َﻣ ْرﺗ ُ ُك ْﻢ ِب ِه ﻓَا ْﻓ َﻌﻠُﻮا ﻣِ ْﻨهُ َﻣا ا ْست َ َ
ط ْﻌت ُ ْﻢ«
رواه ﻣسﻠﻢ اﻟﻨيسابﻮري.
ﻟﻢ يتﻮقﻒ اﻷﻣر ﻋﻨد هذا اﻟحد ،بل أقحﻢ اﻟﻔقهاء ورجال اﻟديﻦ أنﻔسهﻢ أيضًا ﻓﻲ ﺧراﻓة
اﻟتحﻠيل واﻟتحريﻢ ﻣﻦ ﻣﻨطﻠق اﻵية } :ﻓَا ْسأَﻟُﻮا أَ ْه َل اﻟ ِذّ ْك ِر ِإ ْن ُك ْﻨت ُ ْﻢ َﻻ ﺗ َ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ { )اﻟﻨحل
 ،(43وبﺼﻔتهﻢ “أﻟﻲ اﻷﻣر وورثة اﻷنﺒياء ،وسدنة اﻟديﻦ” ،اﻟذيﻦ يجﺐ طاﻋتهﻢ إﻟﻰ
جانﺐ طاﻋة ﷲ ورسﻮﻟه ،يحﻠﻠﻮن ويحرﻣﻮن بإسﻢ ﷲ ورسﻮﻟه ،ﻣاداﻣت اﻟﻤسأﻟة ﻻ ﺗخرج
ﻋﻦ كﻮنها نه ًجا هﻼﻣيا ،يتغير ويتشكل ﺗﺒﻌًا ﻷهﻮائهﻢ وأﻣزجتهﻢ وﺗﻌدد ثقاﻓاﺗهﻢ وﺗﻨﻮع
أﻣﻮرا ﻣختﻠﻔة ﻓﻲ يﻮم ﻣا ،ثﻢ يﻨسخﻮنه ويتخﻠﻮن ﻋﻨه ﻓﻲ
احتياجاﺗهﻢ ،وﻣﻦ ثﻢ يضيﻔﻮن اﻟيه
ً
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يﻮم آﺧر ،دون ﺧجل أو وجل .ﻟذﻟك ﻓإن اﻟكثير ﻣﻤا نﻔﻌﻠه اﻵن بشكل يﻮﻣﻲ ،كان حراﻣا
شرﻋا ﻓﻲ اﻟﻤاضﻲ ،واﻟكثير ﻣﻤا نراه حراﻣا اﻟيﻮم ،كان حﻼﻻ بيّﻨا ﻓﻲ اﻟﻤاضﻲ! .ﻋﻠﻰ
سﺒيل اﻟﻤثال ،هﻨاك رساﻟة ﻓﻲ ﺗحريﻢ اﻟجﺒﻦ اﻟروﻣﻲ وﺗحريﻢ اﻟغﻨاء واﻟسﻤاع .ﻷبﻲ بكر
ﷴ بﻦ اﻟﻮﻟيد اﻟطرطﻮشﻲ اﻟﻤاﻟكﻲ اﻟﻤتﻮﻓﻲ سﻨة 520هـ 1126 /م  ،وﻣﻮضﻮﻋها هﻮ
جﻮابه ﻋﻦ سؤال أهل اﻹسكﻨدرية ﻋﻦ اﻟجﺒﻦ اﻟذي يحﻤﻠه اﻟروم ﻣﻦ سﻔﻨهﻢ إﻟﻰ
اﻹسكﻨدرية ،ﻓحرﻣها ﻷسﺒاب اقتﺼادية )ﻣقاطﻌة ﻣﻨتجات اﻟروم( وصحية وديﻨية ،وأشاع
أنه استﻤﻊ إﻟﻰ ﺗجار اﻟجﺒﻦ اﻟذيﻦ أكدوا ﻟه أن اﻟروم يخﻠطﻮن هذه اﻟجﺒﻦ بشحﻮم اﻟخﻨازير،
كﻤا أكد ﻋدم ﻣشروﻋيتها ﻣﻦ قاﻋدة »ﻋدم أكل اﻟﻤيتة« ،حيث ﱠ
أن ﺗﻠك اﻷجﺒان ﺗستخرج ﻣﻦ
حيﻮانات غير ﻣذبﻮحة ﻋﻠﻰ اﻟطريقة اﻹسﻼﻣﻮية.
وسﻤﻌﻨا أيضًا ﻋﻦ ﺗحريﻢ ﻣشروب اﻟكﻮكاكﻮﻻ ﻟﺼﻨاﻋته ﻣﻦ دم اﻟخﻨزير.
وظﻠت قيادة اﻟﻤرأة ﻟﻠسيارة حرا ًﻣا شرﻋا ﻟﻌقﻮد ﻋديدة ﻓﻲ ﻣﻤﻠكة آل سﻌﻮد ،ﻷنها ﺗﻔتح باب
اﻟﻮقﻮع ﻓﻲ اﻟﻤحظﻮر ،ثﻢ أﺗيحت حاﻟيًا ،بضغط ﻣﻦ اﻟﻤﻠك سﻠﻤان وابﻨه!.
واﻟقهﻮة كانت ﻣحرﻣة بﻔتاوى شيﻮخ ﻓﻲ اﻟحجاز وانتقﻠت ﻋدوى اﻟتحريﻢ إﻟﻰ ﻣﺼر
واستﻤر ﻟسﻨﻮات طﻮيﻠة ،ووصل اﻷﻣر إﻟﻰ حد أن رجال اﻷﻣﻦ كانﻮا يداهﻤﻮن اﻟﻤقاهﻲ،
ﻣﻤا ﺗسﺒﺐ ﻓﻲ أحداث شغﺐ ﻓﻲ اﻟقاهرة .وﻟﻢ ﺗﻨتهﻲ هذه اﻷزﻣة إﻻ بﻌد ﺗﻌييﻦ ﻣﻔتﻲ جديد
ﻟﻠدوﻟة اﻟﻌثﻤانية ،أﻓتﻰ بإباحة شرب اﻟقهﻮة!
وﻻ يخﻔﻰ ﻋﻠيﻨا قﺼة صﻨابير اﻟﻤياه )اﻟحﻨﻔيات ﻓﻲ ﻣﺼر( ،ﻓﻔﻲ نهاية اﻟقرن اﻟتاسﻊ ﻋشر،
بدأ ﺗركيﺐ صﻨابير اﻟﻤياه ﻓﻲ اﻟقاهرة .وقد أضر ذﻟك بﻌﻤل اﻟسقاييﻦ ،وهﻢ اﻷشخاص
اﻟذيﻦ كانﻮا يﺒيﻌﻮن اﻟﻤياه .ﻓذهﺐ هؤﻻء واشتكﻮا ﻟﻤشايخ اﻷزهر .ﻓأﻓتﻰ شيﻮخ اﻟحﻨابﻠة
واﻟشاﻓﻌية واﻟﻤاﻟكية بأن اﻟﻮضﻮء بﻤاء اﻟﺼﻨﺒﻮر غير جائز شرﻋا .إﻻ أن اﻷحﻨاف )شيﻮخ
اﻟﻤذهﺐ اﻟحﻨﻔﻲ( أجازوا استخدام ﻣاء اﻟﺼﻨﺒﻮر ،بل وقاﻟﻮا ﻋﻠيه ﻣستحﺐ ﻓﻲ اﻟﻮضﻮء
أيضا .وبﻨاء ﻋﻠيه ﻓقد سﻤﻰ اﻟﻤﺼريﻮن اﻟﺼﻨﺒﻮر باﻟحﻨﻔية نسﺒة إﻟيهﻢ.
كﻤا أﻓتﻰ اﻷزهريﻮن ﻟقرون ﻋديدة بأن ﺧتان اﻹناث حﻼل ،واﺧتﻠﻔﻮا ﻓقط حﻮل ﻣا إذا كان
ﻓﻌﻠه سﻨة أم ﻣكرﻣة؟ ،أي أنه أﻣر ﻣحﺒﺐ ﻓﻌﻠه ،واﺗﻔقﻮا جﻤيﻌًا ﻋﻠﻰ أنه حﻼل شرﻋا! ،وﻓﻲ
ﻋام  2006ﺗغير اﻷﻣر ﺗحت ضغط ﻣﻦ اﻟسيدة سﻮزان ﻣﺒارك ،ﻓأصدر اﻷزهر ﻓتﻮى
ﺗُحرم ﺧتان اﻹناث ،باﻋتﺒاره يشكل ضررا باﻟغا ﻟﻸنثﻰ ،طﺒقا ﻟﻠقاﻋدة اﻟتﻲ ﺗقﻮل ﻻ ضرر
وﻻ ضرار!
كذﻟك نجدهﻢ يتﻔقﻮا جﻤيﻌًا ﻋﻠﻰ أن اﻟربا كان ﻣﻦ آﺧر ﻣا حرﻣه اﻟقرآن ﻟشدة ﺧطﻮرﺗه ،إﻻ
أنهﻢ يختﻠﻔﻮن اﺧتﻼﻓا ً واسﻌا ً حﻮل كثير ﻣﻦ ﻓروﻋه وجزئياﺗه ،وﻟﻢ يتﻔقﻮا بشانه ﻋﻠﻰ قاﻋدة
ثابتة حتﻰ اﻟيﻮم..
ﻓهل ﺗغيِّر اﻟسﻤاء ﻣﻮقﻔها؟ ،أم أنها ﻻ ﺗﻌﻠﻢ شيئا ﻋﻤا يجري ﻋﻠﻰ اﻷرض؟.
ونجد اﻟدكتﻮر ﺧاﻟد ﻋﻤران أﻣيﻦ اﻟﻔتﻮى بدار اﻹﻓتاء اﻟﻤﺼرية ،يقﻮل »::اﻟتﺒرع
باﻷﻋضاء جائز ﻋدا ﻋضﻮ واحد هﻮ اﻟجهاز اﻟتﻨاسﻠﻲ ،ﻷنه يؤدي ﻻﺧتﻼط اﻷنساب«!
ونقرأ ﻋﻦ اﻟشيخ اﻟدكتﻮر أساﻣة ﻋﺒد اﻟﻌظيﻢ اﻟﻤتﻮﻓﻲ يﻮم  4أكتﻮبر  ،2022وهﻮ أحد
يحرم اقتﻨاء اﻟتﻠﻔزيﻮن واﻷجهزة اﻟحديثة كاﻟكﻤﺒيﻮﺗر ،ويﻨﺼح
ﻣشايخ اﻷزهر ،أنه كان ِ ّ
ﺗﻼﻣذﺗه وﻣريديه بذﻟك ،إﻻ أنه ﻻ يﻠزﻣهﻢ بتركها ،كﻤا كان يحرم ﻟﺒس اﻟﺒﻨطﻠﻮن واﻟكراﻓتة
ﻟﻠرجال ،ﻓاﻟﺼﻼة بهﻤا ﻻ ﺗجﻮز وﻻ ﺗقﺒل بحسﺐ ﻋﻠﻤه وﻣﻌرﻓته ،وكان يﻨﺼح أﺗﺒاﻋه أن
يﻌرضﻮا صﻼﺗهﻢ ﻋﻠيه ﻟيخﺒرهﻢ ﻣا إذا كانت ستقﺒل أم ﻻ! ،وكان ﻟه طقﻮس ﺧاصة ﻓﻲ
اﻟﻔتﻮى ،ﻓإن أراد أحد أن يأﺧذ ﻣﻨه ﻓتﻮى ،ﻋﻠيه ً
أوﻻ أن يﻤكث ﻣﻌه ﻓﻲ اﻟﻤسجد يﻮ ًﻣا
ً
كاﻣﻼ ،وإن كان ذﻟك ﻓﻲ شهر رﻣضان ،ﻓﻌﻠﻲ أن يﺼﻠﻲ ﺧﻠﻔه اﻟقيام واﻟتهجّد ﻣﻦ اﻟﻤغرب
حتﻰ ﻣطﻠﻊ اﻟﻔجر ،ﻓهﻮ وﺗﻼﻣذﺗه كانﻮا يﻤكثﻮن ﻓﻲ اﻟﻤسجد طﻮال اﻟشهر ،وإن شاء أحد أن
يﻮصﻒ بتﻠﻤيذه أن يﻠتزم بﻠﺒس اﻟجﻠﺒاب وطﻮل اﻟﻠحية ،وإن أراد أن يزداد قربًا ﻣﻨه ،ﻋﻠيه
أن يأﺧذ ﻣﻌه إﻟﻰ اﻟﻤسجد اﻟتﻠﻔاز واﻟحاسﻮب ﻟيضﻤﻦ أﻻ يشاهد أهﻠه "ﻣا يغضﺐ ﷲ" ﻓﻲ
غيابه ﻋﻦ اﻟﺒيت.
***
يقﻮﻟﻮن أن أول اﻟقﻮاﻋد اﻟكﻠية ﻓﻲ اﻟحﻼل واﻟحرام هﻲ أن اﻷصل ﻓﻲ اﻷشياء اﻹباحة،
اﻷصل ﱠ
أن كل شﻲء ﻣﺒاح ،وﻻ ﺗحريﻢ ﱠإﻻ بﻨﺺ شرﻋﻲ صريح صحيح ،وﻟكﻨهﻢ كثيرا ﻣا
يﻌﻤدون إﻟﻰ ﻓﺒركة هذا اﻟﻨﺺ ويﻌطﻮنه شرﻋية قرآنية ﺗأويﻠية أو نﺒﻮية ﺗﻠﻔيقية ،بل
ويزيدون ﻋﻠيه بحجة أن ﻣا يؤدي إﻟﻰ اﻟحرام ﻓهﻮ حرام ،اﻟزنا حرام وﻣقدﻣاﺗه حرام،
كاﻟﻨظر ،واﻟﻠﺒس اﻟﻔاضح ،واﻟخﻠﻮة ،واﻷدب اﻟساقط ،واﻟﻤشاهدات اﻟﻤاجﻨة ،كل ﻣا يؤدِّي
إﻟﻰ اﻟحرام ﻓهﻮ حرام ،اﻟخﻤر حرام ،بيﻌها حرام ،أن ﺗجﻠس ﻣﻊ شارب اﻟخﻤر حرام ،أن
ﺗﻌﺼرها ،أن ﺗﻨقﻠها ،أن ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻨها ،أن ﺗتاجر بها حرام.
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إن ﻣﻮاقﻒ اﻟﻔقهاء ورجال اﻟديﻦ وﻓتاواهﻢ كانت وﻻ زاﻟت ﺗخضﻊ بشدة ﻟﻤستﻮى ثقاﻓاﺗهﻢ
اﻟشخﺼية وثقاﻓة زﻣانهﻢ ،وقﺒل هذا وذاك ﻟﻤيﻮل اﻟحكام وﺗﻮجيهاﺗهﻢ .هذا ﻣا أوضحه
اﻷستاذ اﻟدكتﻮر ﻣحﻤﻮد ﷴ ﻋﻠﻲ أستاذ اﻟﻔﻠسﻔة بجاﻣﻌة أسيﻮط ﻓيﻤا يخﺺ اﻟشيخ يﻮسﻒ
اﻟقرضاوي ،بأنه داﻋية ﻣسيﱠس ،ﻓﻲ كتيﺐ بﻨﻔس اﻟﻌﻨﻮان.
يتضح ﻣﻦ ذﻟك أنه ﻻ يﻮجد ﻓﻲ حياة اﻟﺒشر ﻓﻌل يقال إنه حﻼل أو حرام بشكل ﻣطﻠق ،وأن
كل ﺗﺼرف يﻤكﻦ أن يحتﻤل اﻟحﻼل واﻟحرام ﻣﻦ وجهة نظر ﻣﻌيﻨة ،إذ ﻻ يﻤكﻦ ﻷي
إنسان أن يدرك ﻣا هﻮ اﻟحرام وﻣا هﻮ اﻟحﻼل بدقة شديدة؟ ،وﻣﻦ ثﻢ ﻣا هﻮ ﻣﻔهﻮم اﻟﻤﻮقﻒ
اﻷﺧﻼقﻲ نحﻮ أﻣر أو ﺗﺼرف ﻣا ،ﺧاصة وأن اﻷﺧﻼق ﻻ ﻋﻼقة ﻟها إطﻼقًا باﻟديﻦ أو
بﻤسأﻟة اﻟحﻼل واﻟحرام اﻟﻤزﻋﻮﻣة.
وﻣﻦ ناحية أﺧرى نجد أن اﻹنسان ﻓﻲ ﻣقابل احتياجاﺗه اﻷساسية ﻓﻲ اﻟحياة ،يضﻌﻒ إيﻤانه
ويتقﻠﺺ باﻟتﺒﻌية ﺗأثير اﻟحﻼل واﻟحرام ﻋﻠيه ،ويتﻼشﻰ هدف اﻟﻔقهاء ورجال اﻟديﻦ ﻓﻲ
حﻤﻠه ﻋﻠﻰ اﻟتﻨازل ﻋﻦ حريته وهﻮ ﻋﻠﻰ قيد اﻟحياة ﻓﻲ ﻣﻤارسة ﻋﻤل ﻣا أو اقتﻨاء أو
استﻌﻤال او استهﻼك شﻲء ﻣا ﻷنه حرام ،ﻓﻲ ﻣقابل جﻮائز ﺗﻨتظره بﻌد ﻣﻮﺗه! ،وهﻮ ﻻ
يدري أن اﻟهدف اﻟﻮحيد ﻣﻦ ﻣسأﻟة اﻟحﻼل واﻟحرام هﻮ إبقاؤه ﻓﻲ حاﻟة ﻣﻦ اﻟﻤراهقة
اﻟدائﻤة ،واﻟتﻲ يﻔقد ﺧﻼﻟها وﻋيه بذاﺗه ،حتﻰ يﻨتهﻲ به اﻟﻤطاف إﻟﻰ اﻟﻨدم وآﻻم اﻟخﻮف
وانﻌدام اﻟهﻮية ،إﻟﻰ حد اﻻنقﻼب ﻋﻠﻰ حياﺗه واﻟسخط ﻋﻠﻰ نﻔسه وﻋﻠﻰ اﻵﺧريﻦ،
واﻟتحﻮل اﻟجارف نحﻮ اﻟتﻌﺼﺐ اﻷﻋﻤﻰ؛ ﻓاﻟتحﻠيل واﻟتحريﻢ استراﺗيجية إسﻼﻣﻮية
ﺧاصة ،ﺗهدف إﻟﻰ ﺗرسيخ اﻟخضﻮع واﻟﻌﺒﻮدية واﻟخﻮف ﻓﻲ نﻔﻮس اﻟﻤتأسﻠﻤيﻦ ﻟﺼاﻟح
اﻟحكام ورجال اﻟديﻦ.
دورا كﺒيرا ﻓﻲ درجة اﻟتزاﻣه ﻣﻦ ﻋدﻣه بﻤا هﻮ
يﻠﻌﺐ اﻟﻮسط اﻟﺒيئﻲ اﻟذي يﻮجد ﻓيه اﻟﻤرء ً
حﻼل أو حرام ،وﻋﻨد انﻌدام اﻟﻮﻋﻲ اﻟذاﺗﻲ ﻟديه ،يستتﺒﻌه ﺗدنﻲ درجة ﺧﺼﻮصيته ،ﻣﻤا
يجﻌﻠه ﻓﻲ ﻣﻌظﻢ اﻷوقات ﺗحت رحﻤة آراء وﺗقديرات اﻵﺧريﻦ ﻣﻦ حﻮﻟه ،وﻣﻦ ثﻢ ﺗﺼاغ
ﻣﻮاقﻔه وسﻠﻮكياﺗه وﻓق ﻣا هﻮ ﻣقﺒﻮل أو غير ﻣقﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﻤجتﻤﻊ .وهذا يﻌﻨﻲ اﻟتزاﻣا أكﺒر
ﻣﻦ ناحيته باﻷواﻣر واﻟﻨﻮاهﻲ اﻟديﻨية ،ﻓيسأل رجل اﻟديﻦ وﻻ يسأل ﻋقﻠه ،يتﺼارع ﻣﻊ
اﻟحﻼل واﻟحرام ويﻨسﻰ وﻋيه بذاﺗه ،يﻌجز ﻋﻦ اﻟتﻔكير ويخاف ﻣﻦ اﻟحرية ويحارب كل
دﻋﻮة ﻟﻠﺒهجة واﻟسﻼم واﻟﻤحﺒة! .وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﺗتﻤثل اﻟﻤشكﻠة ﻓﻲ ﻣﻮقﻔه ﻣﻦ اﻟحﻼل
واﻟحرام ،حيث إن اﻟتزاﻣه بهﻤا ﻣﻦ ﻋدﻣه يظل ﻣسأﻟة شخﺼية ،وﻟكﻦ اﻟﻤشكﻠة اﻟحقيقية
ﺗتﻤثل ﻓﻲ ﺗحﻮيل هذا اﻟﻤﻮقﻒ ﻣﻦ ﻣجرد رأي أو اﺧتيار شخﺼﻲ إﻟﻰ أيديﻮﻟﻮجية وأحكام
ويتحﻮل بها إﻟﻰ هيئة ﻓردية ﻣتﻨقﻠة ﻟﻸﻣر باﻟﻤﻌروف )اﻟغير
وآراء ﻣسﺒقة ،يتﺒﻨاها
ﱠ
ﻣﻌروف( واﻟﻨهﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨكر )اﻟغير ﻣﻌروف أيضًا(! ،بيﻨﻤا ﺗﺒقﻰ حياة اﻟﻔقهاء ورجال
اﻟديﻦ أنﻔسهﻢ غارقة ﻓﻲ اﻟتﻤﻠق واﻟتزﻟﻒ ﻟﻠحكام اﻟﻤتأسﻠﻤيﻦ وغير اﻟﻤتأسﻠﻤيﻦ واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ
ﺗغﻔيل اﻟشﻌﺐ باﻟتحﻠيل واﻟتحريﻢ ،يحﻠﻠﻮن ﻷنﻔسهﻢ ﻣا يحرﻣﻮنه ﻋﻠﻰ غيرهﻢ أسﻮة بﻨﺒيهﻢ
اﻟكريﻢ! ،يﻌﻤﻠﻮن كل ﻣا ﻓﻲ وسﻌهﻢ ﻟﻠﻤحاﻓظة ﻋﻠﻰ أﻣة اﻟقطيﻊ ﻣتﻤاسكة ،ﻣﻦ ﺧﻼل إيجاد
هﻮية زائﻔه ﻷﻓراد اﻟقطيﻊ ،بحيث يرى كل ﻣﻨهﻢ نﻔسه ُﻣ َﻤي ًﱠرا ﻓﻲ إطار اﻟتﻔضيل
واﻻستﻌﻼء ،بﺼرف اﻟﻨظر ﻋﻤا إذا كان ذﻟك ﻓﻲ سياق ديﻨﻲ أو غير ديﻨﻲ .ﻣهﻤة راﻋﻲ
اﻟقطيﻊ وشيﻮﺧه ﱠ
أن يجﻌﻠﻮا وﻋيه غائﺒًا ،بحيث ﺗتجاوز أناه كل اﻷشياء وﺗستهﻠك اﻟﻮجﻮد
وﺗحﻮﻟه إﻟﻰ ﺧدﻣته ،بﻤا ﻓﻲ ذﻟك اﻟديﻦ واﻷيديﻮﻟﻮجيات واﻵراء واﻟﻤﻮاقﻒ اﻟﻤختﻠﻔة..
وﻣسائل "اﻟحﻼل" و"اﻟحرام"!.
اﻟهدف ﻣﻦ وجﻮد اﻟتحﻠيل واﻟتحريﻢ ﻓﻲ ديانة اﻟﻤتأسﻠﻤيﻦ هﻮ ﺗشكيل ﻋقل جﻤﻌﻲ يﻔترض
ﻓيه أﻓراد اﻟﻤجتﻤﻊ أن ﺗﺼرﻓات اﻟجﻤاﻋة يﻌكس سﻠﻮكا صحيحا ،إذ ﺗﺼﺒح ﻟﻠجﻤاﻋة سطﻮة
ﻋﻠيهﻢ ،يﻔقدون ﻣﻌها قدرﺗهﻢ ﻋﻠﻰ ﺗحكيﻢ اﻟﻌقل وﺗﻤييز اﻟﺼﻮاب وﺗحديد اﻟسﻠﻮك اﻟﻤﻨاسﺐ،
ﻟيﺼل بهﻢ اﻷﻣر إﻟﻰ ﻣا يسﻤﻰ » سﻠﻮك اﻟقطيﻊ« .وﺗتضاﻋﻒ ﻣأساﺗهﻢ داﺧل اﻟقطيﻊ
باﻋتﺒار اﻟشخﺺ اﻟﻤستقل ﻓكريا ً ﻋدو ﻟﻠﻤجتﻤﻊ وﻣهدد ﻟﻮحدﺗه وﻣﻦ ثﻢ يُتهﻢ باﻟخيانة واﻟكﻔر
وﻋدم اﻟﻮﻻء ،يقﻮل اﻟﻔيﻠسﻮف اﻻﻟﻤانﻲ آرثر شﻮبﻨهاور » :أكثر ﻣا يكرهه اﻟقطيﻊ هﻮ
إنسان يﻔكر بشكل ﻣختﻠﻒ ،إنهﻢ ﻻ يكرهﻮن رأيه ﻓﻲ اﻟحقيقة ،وﻟكﻦ يكرهﻮن جرأﺗه هذا
اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻣتﻼك اﻟشجاﻋة ﻟﻠتﻔكير بﻨﻔسه ﻟيكﻮن ﻣختﻠﻔا« ،وﻟذﻟك يجري ﻋﻠﻰ قدم وساق
ﻓﻲ ﻣجتﻤﻊ اﻟقطيﻊ ﻣحاربة اﻟﻤستﻨيريﻦ واضطهادهﻢ وﺗﺼﻔيتهﻢ جسديا أو ﻣﻌﻨﻮيا ،اذا
طاﻟﺒﻮا باﻟتغيير ،ﻟكﻦ ﻋﻨدﻣا يأﺗﻲ اﻟتغيير ﻣﻦ قﻤة اﻟهرم ،كﻤا يحدث ﻓﻲ ﻣﻤﻠكة آل سﻌﻮد
حاﻟيا ،ﺗطأطئ اﻟرؤوس ،وﺗخضﻊ اﻟﻨﻔﻮس ،ويﺼﺒح ﻣا كان حرا ًﻣا ﻓﻲ ﻋرف اﻟﻔقهاء
ً
حﻼﻻ ،ويﺼير ﻣا كان ﻣﻤﻨﻮﻋًا ﻓﻲ رأيهﻢ ﻣسﻤﻮ ًحا به .إنه إذن اﻟﻮصاية
ورجال اﻟديﻦ
واﻟتضﻠيل بهدف ﺗحﻮيل اﻷكاذيﺐ إﻟﻰ ﻣقدسات ،وﺗغيير ﻣﻮاقﻒ اﻟقطيﻊ ﺗجاه أنﻤاط اﻟحياة
اﻟﻤختﻠﻔة ،اﻷﻣر اﻟذي يﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤرء اﻟﻤستﻨير استحاﻟة اﻟتخﻠﺺ ﻣﻦ ضﻼﻟه إﻻ
ﻟيخرج نﻔسه ﻣﻦ دائرة اﻟغﺒاء اﻟجﻤﻌﻲ ،ويتخﻠﺺ ﻣﻦ
باﻟتحرر ﻣﻦ اﻻﻋتقاد اﻟديﻨﻲ نﻔسه،
ِ
حكﻢ اﻟقﺼﻮر واﻟﻌجز اﻟﻤﻔروض ﻋﻠيه ،باستخدام ذهﻨه دون وصاية ﻣﻦ اﻟغير .يكتشﻒ أنه
ﻻ يﻌانﻲ ﻣﻦ نقﺺ أو ﺧﻠل ﻓﻲ ﻋقﻠه ،بل إﻟﻰ ضﻌﻒ ﻓﻲ حزﻣه وشجاﻋته وإقداﻣه اﻋﻠﻰ
استخدام ﻋقﻠه ﻣﻦ دون وصاية ﻣﻦ أحد .إن استخدام اﻹنسان ﻟﻌقﻠه ﻻ يتطﻠﺐ شيئًا غير
اﻟحرية؛ اﻟتﻲ ﺗﺒدأ بحقه ﻓﻲ استخدام ﻋقﻠه ﻓﻲ كاﻓة ﻣجاﻻت اﻟحياة 
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ﻣاء يجري ﺗسخيﻨه بﺒطء ،ﻓﻤات ﻓﻲ اﻟﻨهاية ﻣسﻠﻮقا ً .ﻓﻲ اﻟسجﻦ اﻟزﻣانﻲ ،نحﻦ ﻣثل اﻟﻔأر
اﻷﺧير .بيئياً ،نحﻦ نتسخﻦ ﻣثﻠه ،ونتجه ﻷن نﻨتهﻲ ﻣشﻮييﻦ .وسياسياً ،نتﻌﻔﻦ ﻓﻲ سجﻦ
حاضر أبدي.
ﻣا يﺒثه اﻟﻌاﻟﻢ اﻟيﻮم ﻣﻦ شﻌﻮر باﻟضيق ﻓﻲ نﻔﻮس أﻋداد ﺗﺒدو ﻣتزايدة ﻣﻦ اﻟﻨاس يتﺼل ﻋﻠﻰ
اﻷرجح بتضيق اﻟﻌاﻟﻢ بﻔﻌل زوال أو ضﻤﻮر اﻟﺒﻌد اﻟزﻣانﻲ .اﻟضيق اﻟﻤكانﻲ نﻔسه ﻟيس
ﻣجرد ﻋﻼقة بيﻦ ﺗزايد اﻟسكان واﻟﻤساحة اﻟجغراﻓية ﻟﻤﻨطقة أو بﻠد ﻣا ،ﻟيس ﻣسأﻟة كثاﻓة
سكانية ،بل هﻮ قﺒل ذﻟك ﻋﻼقة سياسية ﺗتﺼل بدرجات اﻟرقابة واﻟتقييد اﻟﻤحتﻤﻠة ﻟحركة
اﻟسكان وﺗﻔاﻋﻼﺗهﻢ ،وﻣا قد يتﻮﻟد ﻋﻨها ﻣﻦ بدائل وﻣستقﺒل ﻣغاير .ﻟقد بدا ﻟﻌقﻮد طﻮيﻠة أن
ﻟﺒﻨان أكﺒر ﻣﻦ سﻮرية ،ويﻌرف اﻟﻨاس أشياء كثيرة ﻋﻨه وﻋﻦ سياسييه وبرﻟﻤانييه
وإﻋﻼﻣييه ،بحكﻢ ﻣا ﺗﻤيز به اﻟﺒﻠد اﻟﺼغير ﻣﻦ ﺗﻌدد وﺗﻔاﻋﻼت حرة ،ضﻤﻨه وﻣﻊ اﻟﻌاﻟﻢ.
هذا اﻟيﻮم ﻓﻲ ﺗراجﻊ ﻣؤﻟﻢ ،ﻟكﻦ ﻟﺒﻨان ﻻ يزال بهذا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﻼئقﻲ أكﺒر ﻣﻦ سﻮرية اﻟتﻲ
ﺗﻔﻮقه ﻣساحة بﻨحﻮ  18ﻣرة ،وسكانا ً بأربﻌة أضﻌاف .وﺗﺒدو أوربا كﺒيرة يقﺼدها اﻟﻨاس
ﻣﻦ أﻓريقيا واﻟشرق اﻷوسط وغيرهﻤا سﻌيا ً وراء سﻌة اﻟﻌيش ﻓيها ،ﻣﻊ كﻮنها أصغر ﻓﻲ
اﻟﻤساحة بكثير .ﻟكﻦ أوربا نﻔسها ﻣتجهة نحﻮ اﻟضيق بﻔﻌل ضﻤﻮر اﻟﺒﻌد اﻟزﻣانﻲ .ﺗضاﻓر
اﻟضيقيﻦ اﻟﻤكانﻲ واﻟزﻣانﻲ ﻻ يﺒﻌد أن يؤدي إﻟﻰ انﻔجارات ﻣهﻮﻟة.

 ﺗﻨﺼرف أذهﻨﻨا ﻋﻨد سﻤاع كﻠﻤة سجﻦ إﻟﻰ ﻣكان ﺧاص،
سﻮر وﻣحروس ،يﻌزل ﻓيه سجﻨاء ،ﻵﻣاد ﺗتﻔاوت ،قد ﺗكﻮن
ُﻣ ّ
"ﻣدى اﻟحياة" .اﻟسجﻮن اﻟجﻨائية ﺗﺒدو كﻠها ﻣﻦ هذا اﻟﺼﻨﻒ،
وحتﻰ اﻟسجﻮن اﻟسياسية اﻟتﻲ يﺒدو أنها ﺗﻌرض ﺗﻨﻮﻋا ً أكﺒر ﺗﻨدرج
ضﻤﻦ اﻟﻤقﻮﻟة اﻟﻌاﻣة ﻟﻠسجﻦ اﻟﻤكانﻲ أو اﻟسجﻦ ﻓﻲ اﻟﻤكان .قد
سﻮرية
نكﻮن حيال ﻣﻌسكر ﺗﻌذيﺐ ﻣثل سجﻦ ﺗدﻣر اﻟسﻮري ﻓﻲ ثﻤانيﻨات
اﻟقرن اﻟﻌشريﻦ وﺗسﻌيﻨاﺗه ،أو شقيقه سجﻦ صيدنايا ﻓﻲ سﻨﻮات
بشار ،أو حتﻰ ﻣﻌسكـرات اﻻﻋتقـال اﻟﻨازيــة اﻟتﻲ كـــان بﻌضها
ﻣﻌسكرات إبادة ﻟﻢ يكد يﻨجﻮ ﻣﻨها أحد ،وبﻌضها ﻣﻌسكرات ﺗشغيل وﺗﻌذيﺐ قتل ﻓﻲ كل
ﻣﻨها أﻟﻮف أو ﻋشرات اﻷﻟﻮف ،أو أرﺧﺒيل اﻟغﻮﻻغ اﻟستاﻟيﻨﻲ اﻟذي أودى ﺧﻼل ﻋشريﻦ
ﻋاﻣا ً بحياة اﻟﻤﻼييﻦ ،أو "ﻣﻌسكرات ﺗرشيح" يحتجز ﻓيها اﻟﻨاس ﻋشﻮائياً ،قﺒل أن يحتﻔظ
باﻟﻤرشحيﻦ ﻟﻼﻋتقال اﻟﻤديد أو اﻟتﺼﻔية ﻣثﻠﻤا ﻣارست روسيا اﻟﺒﻮﺗيﻨية ﻓﻲ اﻟشيشان ،أو
غﻮانتاناﻣﻮ اﻷﻣيركﻲ اﻟﻤقام ﻋﻠﻰ أراض كﻮبية ،واﻟذي ﺗﻨكر اﻟﻌداﻟة ﻋﻠﻰ "نزﻻئه"
اﻟﻤﻮصﻮﻓيﻦ بأنهﻢ "ﻣقاﺗﻠﻮن غير شرﻋييﻦ" ،ﻟكﻦ هذه اﻻﺧتﻼﻓات ﻻ ﺗﻠغﻲ ﺧاصية جاﻣﻌة
ﻟهذه اﻟسجﻮن :إنها سجﻮن ﻣكانية .وﻻ ﺗﻨتﻔﻲ هذه اﻟخاصية إﻻ أن بانتﻔاء شرط واحد:
ﻣﻌرﻓة اﻷهاﻟﻲ بأن أﺧﺼائهﻢ ﻣحجﻮزون هﻨاك .وستتضح دﻻﻟة هذا اﻟتحﻔظ ﻓﻲ ﻣا يأﺗﻲ
ﻣﻦ اﻟﻤقال.
وﻣا يسﻮغ اﻟكﻼم ﻋﻠﻰ سجﻮن ﻓﻲ اﻟﻤكان هﻮ وجﻮد سجﻮن ﻓﻲ اﻟزﻣان ،وهﻮ وجﻮد
يستحق أن يﺼاغ ﻣﻔهﻮﻣيا ً وأن يطﻮر ﺧطاب بشأنه .اﻟﻤقﺼﻮد باﻟسجﻦ اﻟزﻣانﻲ أو ﻓﻲ
اﻟزﻣان هﻮ حاﻟة اﻟﻼبديل ،اﻟدوام اﻟﻤﻔروض ﻟﺒﻨية اجتﻤاﻋية سياسية قائﻤة .حاﻟة اﻟﻼبديل
ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻌيش ﻓﻲ حاضر ﻣؤبد كأنه سجﻦ ،بﻼ وﻋﻮد وﻻ آت ﻣغاير ،أي بﻼ ﻣستقﺒل ،ﻣا
دام اﻟﻤستقﺒل هﻮ اﻟﻤستقﺒل اﻟﺒديل أو اﻟﻤختﻠﻒ .حيﻦ ﻻ يكﻮن اﻟﻤستقﺒل ﻣختﻠﻔاً ،ﻓإنﻨا حيال
دوام وأبد ،ﺗكرار اﻟشﻲء نﻔسه .يشﺒه اﻷﻣر حاﻟتﻨا ﻓﻲ سﻮرية طﻮال  52ﻣﻦ اﻟحكﻢ اﻷسدي
اﻟذي يتكﻠﻢ صراحة ﻋﻠﻰ اﻷبد ،ﻣﻊ كل ﻣا يﻨطﻮي ﻋﻠيه ﻣدرك اﻷبد ﻣﻦ ﺗ َسيﱡد وﻋتﻮ ﻓاشﻲ
وحرب ضد اﻟﻤستقﺒل.
ﻟكﻦ حاﻟة اﻟﻼبديل اﻟيﻮم ﻋاﻟﻤية .اﻟﻌاﻟﻢ كﻠه يﻌيش ﻓﻲ سجﻦ زﻣﻨﻲ ،ﻣحروم ﻣﻦ ﻣستقﺒل
ﻣختﻠﻒ ،ﻣﻨذ أيام ﻣارغريت ﺗاﺗشر وروناﻟد ريغان ،واﻟثﻮرة اﻟﻠيﺒراﻟية اﻟجديدة ،ﻓﻲ
ثﻤانيﻨات اﻟقرن اﻟﻤاضﻲ وأكثر بﻌد انهيار وﺗﻔكك اﻟﻤﻌسكر اﻟسﻮﻓييتﻲ .هذا اﻟسجﻦ
اﻟزﻣانﻲ يﻤكﻦ أن يكﻮن أﺧطر ﻣﻦ سجﻮن اﻟﻤكان ﻷنه ﻣحسﻮس أقل .وبيﻨﻤا يﻨاضل
سجﻨاء اﻟﻤكان ﻣﻦ أجل اﻟحرية واﻟﻌداﻟة ،وربﻤا ﻣﻦ أجل ﻋاﻟﻢ بﻼ سجﻮن ،يُحتﻤل ﻟسجﻨاء
اﻟزﻣان أن يﻔروا ﻣﻦ اﻟحاضر اﻟﻤؤبد نحﻮ اﻟﻤاضﻲ ،ﻣثﻠﻤا يﻔﻌل اﻹسﻼﻣيﻮن ﻓﻲ ﻣجاﻟﻨا وﻣا
ﺗﻔضﻠه حركات اﻟيﻤيﻦ اﻟشﻌﺒﻮي ﻓﻲ أوربا واﻟغرب ،أو نحﻮ ﻣستقﺒل ﻣتﻮهﻢ ،طﻮبﻰ ﻣجردة
يﻤكﻨها أن ﺗكﻮن ﻋدﻣية ﻣثل اﻟحركات اﻟﻤاضﻮية .وقد ﻻ نكﻮن اﻟيﻮم بﻌيديﻦ ﻋﻦ ﺗﻮﻟد ﻣثل
هذه اﻟحركات اﻟﻌدﻣية اﻟتﻲ سﺒق أن رأيﻨاها يﻮﻣا ً ﻓﻲ "روسيا اﻷبدية" ﻓﻲ أواﺧر اﻟقرن
اﻟتاسﻊ ﻋشر ،بل وقد يﻤكﻦ اﻟتﻔكير ﻓﻲ اﻟﺒﻠشﻔية ذاﺗها كﻤستقﺒﻠية ﻣجردة ،ﻣﻊ ﻣﻨازع ﻋدﻣية
وإرهابية قﻮية.

وﻻ يكﻮن اﻟسجﻦ اﻟﻤكانﻲ سجﻨا ً زﻣانيا ً ﻓﻲ اﻟﻮقت نﻔسه إﻻ حيﻦ يقضﻲ اﻟسجﻨاء حياﺗهﻢ
كﻠها ﻓيه ،ﻓﻼ بديل أﻣاﻣهﻢ وﻻ ﻣستقﺒل ﻣختﻠﻒ .اﻟﻤستقﺒل اﻟﻮحيد باﻷحرى هﻮ اﻟﻤﻮت اﻟذي
ﻻ يﻔرق بيﻦ اﻟﻨاس ،أحرار كانﻮا أم ﻣسجﻮنيﻦ .باﻟﻤقابل ،قﻠﻤا يكﻮن اﻟسجﻦ اﻟزﻣانﻲ سجﻨا ً
ﻣكانيا ً كذﻟك ،ﻣا دام أكثرنا غير ﻣﻌتقﻠيﻦ ﻓﻲ سجﻮن ضيقة ،وهذا ﻣﻊ كﻮنﻨا جﻤيﻌا ً سجﻨاء
ﻋاﻟﻢ بﻼ بدائل؛ ثﻢ ﻣا دام بﻌضﻨا يتحركﻮن بيﻦ اﻟﺒﻠدان ،بﻤﻦ ﻓيها بﻠدان ﻣﻮصﻮﻓة بأنها
سجﻮن كﺒيرة .ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ بيﻦ اﻟسجﻨاء ﻓﻲ اﻟزﻣان ،ﻣثل جﻤيﻊ اﻟسﻮرييﻦ ،ﻣﻦ هﻢ سجﻨاء
ﻓﻲ اﻟﻤكان كذﻟك ،ﻣثل ﻣا قد يزيد ﻋﻠﻰ  130أﻟﻔا ً ﻣﻦ اﻟسﻮرييﻦ اﻟيﻮم .هذه حال سجﻦ
ﻣضاﻋﻒ ،ﻣكانﻲ وزﻣانﻲ ﻓﻲ آن.
ﻌرف
بيد أن هﻨاك سجﻮن ثاﻟثة ﻻ ﻣكانية وﻻ زﻣانية ،أو ﻓﻲ اﻟﻼﻣكان واﻟﻼزﻣان ،هﻲ ﻣا ﺗ ُ ِ ّ
وضﻊ اﻟ ُﻤغيّﺒيﻦ .اﻟﻤغيﺒﻮن سجﻨاء ﻓﻲ اﻟﻼﻣكان ﻷنه ﻟيس ﻟهﻢ ﻣكان ﻣﻌﻠﻮم ،بل وﻻ ﻣﺼير
ﻣﻌﻠﻮم .وهﻢ سجﻨاء ﻓﻲ اﻟﻼزﻣان بسﺒﺐ ﻣجهﻮﻟية اﻟﻤﺼير هذه اﻟتﻲ ﺗتﻤادى وﺗﻤتد ﻣثﻠﻤا
وقﻊ ﻟﻤﻌظﻢ اﻟﻤغيﺒيﻦ ﻓﻲ اﻷرجﻨتيﻦ قﺒل ﻣا يﻨﻮف ﻋﻠﻰ أربﻌيﻦ ﻋاﻣاً ،وﻣثﻠﻤا حدث ﻷﻟﻮف
ﻓﻲ سﻮرية ﻓﻲ ثﻤانيﻨات اﻟقرن اﻟﻤاضﻲ .هﻨاك نحﻮ  112أﻟﻔا ً ﻣﻦ اﻟسﻮرييﻦ يضﻤهﻢ شرط
اﻟﻼﻣكان واﻟﻼزﻣان اﻟيﻮم .ﻓإذا اصطﻠحﻨا ﻋﻠﻰ ﺗسﻤية ﻻ-ﻣكان اﻟتغييﺐ باﻟ َﻤغيﺐ ،ﻓإن
اﻟﻤغيﺐ هذا يقﻊ ﺧارج اﻟجغراﻓيا ،ﺗﻤاﻣا ً ﻣثﻠﻤا هﻲ اﻟيﻮﺗﻮبيا .ويﺼﻠح اﻟﻤغيﺐ اصطﻼحا ً
ﻟتسﻤية ﻻ-زﻣان اﻟتغييﺐ كذﻟك ،وهﻮ يقﻊ ﺧارج اﻟتاريخ باﻟﻨظر إﻟﻰ أن اﻟتاريخ يحيل إﻟﻰ
ذوات وﻣﻮاقﻊ وﻣﺼائر ﻣﻌﻠﻮﻣة أو يﻤكﻦ أن ﺗﻌﻠﻢ .ثﻢ أن اﻟﻤغيﺒيﻦ ﻟيسﻮا ﻓﻲ اﻟحياة دون أن
يكﻮنﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻮت بحكﻢ ﻣجهﻮﻟية اﻟﻤﺼير ذاﺗها ،وهذا ﻣثﻠﻤا أنهﻢ ﻟيسﻮا ﻓﻲ اﻟﻤكان وﻻ
اﻟزﻣان .ﻓﻲ اﻟﻤغيﺐ ،نحﻦ ﻓﻲ ﻋاﻟﻢ ﻣﻮاز ،ﻋاﻟﻢ ﻣﻦ اﻟغيﺐ اﻟدنيﻮي.
ﻓﻲ اﻟسجﻦ اﻟزﻣانﻲ اﻷكﺒر ثﻤة ﻣا يقارب ثﻤانﻲ ﻣﻠيارات هﻢ جﻤيﻊ سكان اﻟكﻮكﺐ اﻟيﻮم.
وﻓﻲ اﻟسجﻮن اﻟﻤكانية هﻨاك نحﻮ أحد ﻋشر ﻣﻠيﻮنا ً ونﺼﻒ اﻟﻤﻠيﻮن ﻓﻲ اﻟﻌاﻟﻢ .أﻣا أسرى
اﻟﻤغيﺐ ﻣﻦ اﻟﻤغيﺒيﻦ ﻓﻲ سجﻮن ﻻزﻣانية وﻻﻣكانية ﻓﻌددهﻢ غير ﻣﻌﻠﻮم ،أصغر ﻋﻠﻰ
اﻷرجح ﻣﻦ ﻣجﻤﻮع اﻟسجﻨاء ﻓﻲ اﻟﻌاﻟﻢ ،ﻟكﻦ ﻓيهﻢ يتﻤثل اﻟغيﺐ ،اﻟقطﺐ اﻵﺧر ﻟهذا اﻟﻌاﻟﻢ
اﻟﻤشهﻮد.
كان اﻟسجﻦ استﻌارة ﻟﻮصﻒ بﻠدان ﺗحكﻤها دكتاﺗﻮريات قﻤﻌية .هﻮ اﻟيﻮم استﻌارة ﻟﻮصﻒ
اﻟﻌاﻟﻢ ككل .ﻓﻔﻲ ﻋاﻟﻤﻨا اﻟحاﻟﻲ ﻻ ﺗتقابل سجﻮن بحرية ،ﻋاﻟﻢ ﺗقييد وقﻤﻊ بﻌاﻟﻢ حر ،بل
سجﻮن بسجﻮن .ﻟيست اﻟسجﻮن كﻠها ﻣثل أسﻮئها ،ﻟكﻦ قطﺐ اﻟسجﻦ هﻮ ﻣا يﻨﻤﻮ اﻟيﻮم
وﻟيس قطﺐ اﻟحرية .ﻟقد صار ﺗخيل ﻋاﻟﻢ ﻣغاير وبدائل ﻣﻦ أجل ﻋاﻟﻢ ﻣغاير ضرورات
ﻣﻠحة 

وﻟتجسيﻢ اﻟﻔرق بيﻦ سجﻮن اﻟﻤكان وسجﻮن اﻟزﻣان يﻤكﻦ استحضار اﻟتجربة اﻟشهيرة ﻟﻔأر
ضﻊ ﻓأر آﺧر ﻓﻲ
وضﻊ ﻓﻲ ﻣاء ساﺧﻦ ﻓاستجﻤﻊ قﻮاه وقﻔز ﻣﻦ اﻟﻮﻋاء ناجيا ً بﻨﻔسه ،ﻓيﻤا ُو ِ
اﻟيساري
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يقود صاحبه اﻷَعمى
كلب وﰲ

 بﲔ طبقات الدفات ر
يحنطونَها بدبابيس حادة
فراشات اﳊقولْ

***

***

غربان سو د
تُسخّم ﲰاء بغداد
طائرات وحشية

تستوطن شرنقتها
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دودة القز

***
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كل صباح ﳚالس البحر
ﳛاور اﻷَمواج
شاعر مغﱰب

أَمﲑة بابلْ -
بعينﲔ ياقوتيتﲔ
تضيء ليلَ العاﱂْ
العراق

يبحثون عن اﳊريةْ هنااااكْ
ﰲ اعماق البحارِ يضيعون
غرقى الزوارق الشراعية

***
أرفع له قُبعﱵ صباح ًا
عيناه تَدمعانِ من الضحك
ﲪار جاري
***
فوقَ اﻷشجا ر
يهشمون رؤوسها بالفؤوس
طيور الغابة
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***

ﰲ كلﱢ اﻻمكنة واﻻوقات
ﲢملُ بيتَها على ظهرِها
سلحفاة وحيدة
***
ﰲ شوارعِ اﳌدينةْ

***
ﳛلمون بتغيﲑ اﳋرائطْ
البﻼد يريدون تنظيفَها
عشاقُ اﳊرية واﳋﻼص
***
من قﱪها
يفوح القرنفل
عطر أُمي 
The Leftist

Writer

 يقول روﻻن بارت " :ﻻ يستطيع أحد الكتابةَ ﻣﻦ دون
أن يتّخذ ﻣوﻗﻔا انﻔعاليا ﻣ ّﻤا يحدث ﻓﻲ العالم".

وأخذوا زوجها نصير وﻗد صادف ذلك يوم ﻋيد ﻣيﻼد ليث
ابﻦ جيرانها .لكﻦ ﻗبﻞ أن يطﻔأ ليث ﺷﻤعات الكيكة الخﻤس
طرق الباب واﻗتحﻤه ﻣسﻠحون ﻣتﱠهﻤيﻦ العائﻠة باجتﻤاع
ﻣﻤﻨوع .وحدثﺖ الكارثة .

ﻋﻨدﻣا نذﻛر رواية تيار الوﻋﻲ ،سيحضرنا ،بالتأﻛيد،
سرد ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣا يخالج الشخصية الروائية ﻣﻦ ﻣشاﻋر
وإحساسات ﻣتﻨاﻗضة وربﻤا اضطرابات نﻔسية تجري ﻓﻲ
تيار ﻣﻨساب ﻣﻦ أﻋﻤاﻗها ،تشارﻛﻨا ،ﻣﻦ خﻼله ،تجربتها
الحياتية وتخبطاتها ﻋﻠﻰ ﺷكﻞ اﻋتراف أو إﻋادة حسابات
أو تﻨﻔيس ﻋﻦ طاﻗة ﻣكبوتة.

جاء اﻻسترجاع الﻔﻨﻲ ﻓﻲ هذا الﻨﺺ السردي ﻋﻠﻰ ﺷكﻞ
نسق زﻣﻨﻲ هابﻂ ،ﻓانطﻠق ﻣﻦ نقطة ﻓﻲ الحاضر وهﻲ
ذروة الحدث؛ إحساس ليث بالذنﺐ اتجاه ساﻣية ،خﻼل
ﻓترة غياب ﻣدتها ﺷهر ،ثم ارتد إلﻰ الﻤاضﻲ .بدأ ليث
يسترجع ذﻛرياته وحياته ﻣع ساﻣية ،أحيانا ﻓﻲ ﻣونولوج
داخﻠﻲ ﻣباﺷر ،بحيث يواجه وﻋيَه ﻣﻦ خﻼل ﻣﻨاجاة نﻔسه
ويُعﻠم بذلك الﻤتﻠقﻲ بﻤا يجول ﻓﻲ دواخﻠه واستكﻨاه ﻋالﻤه
الخﻔﻲ الذي يخﻔﻲ ﻓيه ﻋشقه لحبيبته ساﻣية ،التﻲ تكﻔﻠﺖ
ﻣرت خﻤس سﻨوات ﻋﻠﻰ
بتربيته بعد إﻋدام أهﻠه .لقد ّ
زواجه ﻣﻨها .وأصبح ﻋﻤره ،اﻵن ،ثﻼثة وﻋشريﻦ ربيعا .

يعتبر "تيار الوﻋﻲ ثورة ﻓﻲ اﻷدب ﻓﻲ القرن العشريﻦ.
ﻓهو ،حسﺐ روبرت هﻤﻔري ،ﻋﻠ ٌم يكشف الحياة الداخﻠية
والعقﻠية والعاطﻔية لﻺنسان .يعتﻤد ﻋﻠﻰ سرد ﻗصﺺ
ترﻛﺰ أساسا ﻋﻠﻰ ارتياد ﻣستويات ﻣا ﻗبﻞ الكﻼم ﻣﻦ
الوﻋﻲ وذلك لﻠكشف ﻋﻦ الوﻋﻲ الداخﻠﻲ والﻨﻔسﻲ
لﻠشخصية .

ﻓبعد اﻋتقال زوجها ،نصير ،نصحها رﻓاﻗها بﻤغادرة
العراق ﻛونها ترﻓﺾ التوﻗيع واﻻنضﻤام إلﻰ الحﺰب
الحاﻛم .ﻛانﺖ حاﻣﻼ ﻓﻲ ﺷهرها اﻷخير ﻓتوجهﺖ إلﻰ
الكويﺖ وأخذت ﻣعها ليث لتﻠتحق بوالديها الﻠذيﻦ اضطرا
ﻗسرا لﻤغادرة العراق .ﻓهربﺖ بتاﻛسﻲ وباغتتها آﻻم
الﻤخاض ﻋﻠﻰ الحدود ،لتﻠد ابﻨة ﻣيتة وﻓﻲ الوﻗﺖ نﻔسه
ﻛانﺖ والدتها ،ﻓﻲ الكويﺖ ،تحتضر وتﻔارق الحياة ﻗهرا
ﻋﻠﻰ ﻓقدانها ﻷوﻻدها الخﻤسة ،وتﻤوت أيضا ﺷهيدة.

ويصﻨف روبرت هﻤﻔري أربعة أنواع أساسية ﻣﻦ
التكﻨيك الﻤستخدﻣة ﻓﻲ تقديم تيار الوﻋﻲ؛ وهﻲ الﻤﻨولوج
الداخﻠﻲ الﻤباﺷر بالضﻤير الﻤتكﻠم ،والﻤﻨولوج الداخﻠﻲ
غير الﻤباﺷر ،والوصف ﻋﻦ طريق الﻤعﻠوﻣات
الﻤستﻔيضة ،وﻣﻨاجاة الﻨﻔس ) ( .ونعﻠم أن إدوارد دو
جردان هو أول ﻣﻦ استعﻤﻞ الﻤﻨولوج الداخﻠﻲ ﻓﻲ روايته
"أوراق الغار الﻤقصوصة" ﻋام  . ( )1888ولقد توصﻞ
دو جردان أن الﻤﻨولوج الداخﻠﻲ ،الذي يستخدم ضﻤير
الغائﺐ أو ضﻤير الﻤخاطﺐ ،هو ﻣجرد ﻗﻨاع لﻠﻤﻨولوج
الداخﻠﻲ بضﻤير الﻤتكﻠم .واستخدم ،لذلك ،ﻣصطﻠحا
ﻣستعارا هو الﻤﻨولوج الداخﻠﻲ غير الﻤباﺷر) (.
لقد اﻛتشف وليم جيﻤس أن الذﻛريات واﻷﻓكار
والﻤشاﻋر توجد خارج الوﻋﻲ الظاهري وأﻛﺜر ﻣﻦ ذلك
ﻓهﻲ ت َظهر لﻺنسان ﻻ ﻋﻠﻰ أنها سﻠسﻠة بﻞ ﻋﻠﻰ أنها
تيار ...ﻓيضان ) ( .ﻓالوﻋﻲ هو وﻋﻲ اﻻنسان بالتجربة
اﻻنسانية وهذا ﻣا تجسده الكاتبة والروائية العراﻗية،
صبيحة ﺷبر ،ﻓﻲ ﻋﻤﻠها .ﻓتطﻠق العﻨان لذﻛرياتها
وتجربتها الحياتية وتعبر ﻋﻦ ﻣشاﻋرها وأوهاﻣها وحتﻰ
تخيﻼتها .وبهذا ﻓقد تصﻞ إلﻰ رؤية وبصيرة تجعﻠها
تﻤﺰج بيﻦ التجربة الروحية والعقﻠية .ﻓتتداخﻞ الﻤشاﻋر
واﻷحاسيس والوﻋﻲ الﺜقاﻓﻲ الذي ﻋﻦ طريقه تُح ِدّدُ
الشخصية ﻣوﻗﻔَها ﻓﻲ الحياة ﻛﺈنسانة أوﻻ وﻛاﻣرأة يسارية
ﻓﻲ ﻣجتﻤع تقﻠيدي ونظام ﻣتسﻠﻂ.
تقع هذه الرواية ﻓﻲ  178صﻔحة ﻣﻦ القطع الﻤتوسﻂ
وتتكون ﻣﻦ سبعة ﻓصول وثﻤانيﻦ جﺰءا ً ﻣرﻗﻤا وﻣتتاليا.
بعد اﻻستهﻼل ،يﻨقسم السرد إلﻰ ﻣستوييﻦ تتﻨاوب ﻓيهﻤا
تقﻨية الﻤﻨولوج الداخﻠﻲ الﻤباﺷر وأحيانا ﻣﻨاجاة الﻨﻔس
والﻤﻨولوج الداخﻠﻲ غير الﻤباﺷر .ﻓﻔترة ابتعاد ليث لﻤدة
ﺷهر ﻋﻦ ساﻣية يجعﻠهﻤا ،ﻛﻞ ﻋﻠﻰ طريقته ،يعيدان الﻨظر
ﻓﻲ حياتهﻤا ويسترجعان ﻣا حدث خﻼل ثﻤانﻲ ﻋشرة سﻨة
ﻣضﺖ .ﻓﻠيث هو السارد اﻷول ،أﻣا السارد الﺜانﻲ ﻓهو
سارد ﻋﻠيم يتﻤﺜﻞ ﻓﻲ وﻋﻲ الشخصية الرئيسة ساﻣية.
ﻓتارة يقﺺ ﻋﻠيﻨا ليث ﻣا حدث ﻣﻨذ يوم ﻋيد ﻣيﻼده
الﻨحس ،وتارة أخرى ،يتوجه السارد العﻠيم بضﻤير
الﻤخاطﺐ إلﻰ ساﻣية .
يروي لﻨا السارد ليث أحيانا ﻓﻲ ﻣﻨولوج داخﻠﻲ ﻣباﺷر
وأحيانا ﻓﻲ ﻣﻨاجاة ﻣع نﻔسه ﻗائﻼ" :ﻻ داﻋﻲ ﻷن أترك
ﺷعوري باﻹثم يﻨﻤو ﻓﻲ داخﻠﻲ ويتضخم ،إنﻤا جﻤيﻞ أن
يكــون لﻲ ضﻤير صـــاح يحاسبﻨﻲ إن أجــرﻣﺖ ﻓﻲ حــق
اليساري

العراق

اﻷحبة). .ص .(6ﻓيﻨتقﻞ بﻨا السارد العﻠيم ﻣخاطبا ساﻣية
ﺖ ﻓﻲ الشهر الﺜانﻲ
ﺖ تتعبيﻦ بسرﻋة ..وحيﻦ ﻛﻨ ِ
أصبح ِ
ﺖ نﻔسكِ ﻓﻲ اﻷﺷغال الﻤﻨﺰلية التﻲ ﻻ
نﺰﻓﺖِ ،ﻷنك أرهق ِ
تجديﻦ أحدا يقوم بها سواك ر) .ص .(6وهذا السارد
الذي يستعﻤﻞ ضﻤير الﻤخاطﺐ ويتوجه ﻣباﺷرة إلﻰ ساﻣية
ﻣا هو إﻻ وﻋيها  -ﻗريﻨها الذي يذ ّﻛِرها بأحداث ﻓﻲ
الﻤاضﻲ .ويحاول الوﻋﻲ  -القريﻦ أن يعيد الﻨظر ﻓﻲ هذه
اﻷحداث ويُقيِّﻤها ﻓﻲ الحاضر .ﻓﺰوجها نصير ﻻ يساﻋدها
ﻓﻲ اﻷﻋﻤال الﻤﻨﺰلية ﻛﻤا أنه يعاتبها لعدم التﻨويع ﻓﻲ
وجبات العشاء .ويذﻛرها وﻋيها  -ﻗريﻨها بتصرﻓات
زوجها .ﻓكيف تتحﻤﻞ هذا الﺰوج الذي يستغﻠّها ﻣاديا وﻻ
يهتم لتعبها ويصرف راتبها ﻋﻠﻰ أهﻠه دون ﻣشورتها،
وجعﻠها تستغﻨﻲ ﻋﻦ رﻛوب التاﻛسﻲ وهﻲ حاﻣﻞ ﻓﻲ
ﺷهرها السابع ﻷنه صرف راتبيهﻤا وﻣا تبقﻰ أﻋطاه
ﻷخته لتساﻓر به إلﻰ ﻓرنسا ،ﻓضﻼ ﻋﻦ تعﺐ الحﻤﻞ
وتحﻤﻞ تصرف زوجها وجﺐ ﻋﻠيها أن تتحﻤﻞ ،أيضا،
ﻣضايقات وإلحاح وتهديد جﻼوزة الحﺰب الحاﻛم لكﻲ
توﻗع وتﻨضم إليهم .لكﻦ حصﻞ ﻣا ﻛانﺖ تخاﻓه .أتوا ﻓجرا

إن هذه الرواية ﻻ تعالج ﻓقﻂ ثيﻤة الجﻨدر ووضعية
الﻤرأة العراﻗية اليسارية ﻓﻲ ﻣجتﻤع تقﻠيدي وإنﻤا تذهﺐ
إلﻰ أبعد ﻣﻦ ذلك وتوثق لﻔترة زﻣﻨية ﻣﻦ تاريخ العراق
الﻤعاصر؛ حيث نرى ﻋوائﻞ تختﻔﻲ تﻤاﻣا تحﺖ التراب
لﻤجرد أنها تتوق إلﻰ بﻠد ﻣدنﻲ ديﻤقراطﻲ ،أﻛﺜر ﻋدالة
وحرية .ﻓﻨجد أن الجد الشيخ يُقتﻞ ﻣﻦ ﻗبﻞ الﻨظام الحاﻛم
وﻛذلك أﻗرباؤه وأصدﻗاؤه .ويضطر ابﻨه أن يغادر العراق
إلﻰ الكويﺖ بعد ﻣا اﻋتقﻼ ولداه ﻋادل وطالﺐ وأﻋدﻣا
ﻻحقا .ﻛﻤا أن بﻨاته الﺜﻼث هدى ونجوى وﺷذى غائبات
وصديقتهﻦ وﻻ يُعرف ﻣصيرهﻦ .والشاهد الوحيد،
الراوي ليث ﻣا زال يتذﻛر ﻣا ﻗيﻞ له آنذاك ،يوم احتﻔالية
ﻋيد ﻣيﻼده الخاﻣس :أنﺖ الصغير ستبقﻰ ﺷاهدا أنﻨا نحﺐ
اﻷطﻔال) .ص (19

إن استعﻤال الضﻤير الﻤخاطﺐ يجعﻞ الشخصية
الرئيسة تأخذ ﻣساﻓة ﻣﻦ اﻷحداث ،وبهذا ﻓﺈن وﻋيها يُعكَس
ويرى نﻔسه أيضا ﻣعكوسا .وإذا وﻗﻔﺖ الشخصية الرئيسة
خارج اﻷحداث لكﻲ تستعيد ﻣا حدث ،ﻓذلك ﻷن الوﻋﻲ
يريد أن يبرز اﻷنا اﻷخرى ويﻤﻨح اهتﻤاﻣا لصوت هذا
الوﻋﻲ ) ( .وبذلك يحدث حوار بيﻦ اﻷنا نﻔسها وﻗريﻨها.
وﻗد تكون "اﻷنﺖ" السردية "ﻣﻨاسبة لﻺﺷارة إلﻰ الذاتية
الﻤﻤﻨوﻋة والحديث الصاﻣﺖ ﻋﻨد البطﻠة" ) ( .وهذا ﻣا
حدث ﻣع الشخصية ساﻣية ،ﻓوﻋيها يبحث ﻋﻦ البصيرة.
وربﻤا وجدها .ﻓأخذ يحاور ﻋقﻠها وخوالجها خﻼل ﻓترة
غياب ليث .ﻓيعود ﺷريﻂ حياتها إلﻰ ﻋاﻣها اﻷول ﻣﻦ
زواجها بﻨصير .ﻓهﻨا ضﻤير الﻤخاطﺐ أو باﻷحرى وﻋيها
 ﻗريﻨها يشير إلﻰ الراوي الﻤتكﻠم وهو ُﻣﻨقسم ﻋﻠﻰ ذاتهيُكﻠّﻤها ويُذ ّﻛرها .ﻓتستعيد ساﻣية ذﻛرياتها وتعﺐ الحﻤﻞ
وإجهادها ﻓﻲ اﻷﻋﻤال الﻤﻨﺰلية .وأن نصير لم يكﻦ ﻣتﻔهﻤا
لحالتها الصحية والﻨﻔسية لتعرضها السابق لﻠﻨﺰيف" ،رغم
أنه يردد اﻷﻗوال التﻲ تدل ﻋﻠﻰ التقدﻣية وﻣﻨاصرة الﻤرأة
)ص  .(7لكﻨه لم يبادر بتقديم الﻤساﻋدة بﻞ ﻛان يعاتبها.
ﻓتحاور نﻔسها؛ يسألكِ :
ت لﻨا لطعام الغداء؟
 ﻣاذا أﻋدد ِ 18ال ات
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 ﻛباب ﻣقﻠﻲ وسﻠطة... ﻛﻞ يوم نأﻛﻞ الطعام نﻔسه...أﻻ تﻤﻠيﻦ ر) .ص (7؟ﻓعﻨدﻣا يراها والدها حﺰيﻨة وﻣتضايقة يقول لها :ابكﻲ ..ﻻ
تبتﺌسﻲ يا ابﻨتﻲ ،ﻛﻠﻨا ﻓﻲ الهم ﻋراق ر) .ص )!14

نﻼحﻆ استعﻤال التكرار ﻓﻲ هذا الﻨﺺ السردي؛ ﻛﻠﻤة
وحدثا .ولقد جاء تكرار اﻷحداث ليﺜبﺖ أه ّﻤيت َها ،ﻓﻲ جﺰء
ﻻحق ،ويعﻤﻞ ﻛوسيﻠة لﻼنتقال ﻣﻦ جﺰء إلﻰ آخر؛ أي
ﻛﻤدخﻞ لتسﻠسﻞ اﻷحداث .وﻗد استخدم أيضا لخﻠق إيقاع
وتعﺰيﺰ الﻔكرة واﻹحساس والعاطﻔة ،وهذا ﻣا يسﻤيه جان
جيرودو "الصدى") (  .هكذا صادﻓﻨا تكرار أﻛﺜر ﻣﻦ
حدث خﻼل ﻣستويﻲ السرد الﻤتﻨاوب .لكﻨه ،أحيانا ،يربك
القارئ وربﻤا يدﻓعه أﻛﺜر إلﻰ الترﻛيﺰ ﻓﻲ القراءة.
وسﻨرى أيضا أن الكاتبة س ّخرت ﻣﻔهوﻣﻲ "الصﻤﺖ"
و"العجﺰ" ﻹغﻨاء الﻨﺺ وإﻋطاءه ﻣدلوﻻت ﻣتعددة.

الصﻤﺖ ،بحسﺐ ﻣوريس بﻼنشون ،هو جﺰء ﻣﻦ
الﻠغة ،يقول نَصﻤﺖ ،إنها أيضا طريقة لﻠتعبير ﻋﻦ أنﻔسﻨا
) ( .وبالتالﻲ ﻓﺈن أي صﻤﺖ لﻤتحدث ﻗادر ﻋﻠﻰ الكﻼم،
يجﺐ اﻋتباره ﻋﻤﻼ تطوﻋيا ﻛخيار ﻣتعﻤد ،ﻛأسﻠوب
لﻠتعبير .الصﻤﺖ ﻓعﻞ ،توﻗف ﻋﻦ الكﻼم أو ﻓعﻞ ﻋدم البدء
ﻓﻲ الكﻼم .لذلك ﻓهﻲ ﻋﻤﻠية استراتيجية ،إنها تواصﻞ ) (.
أﻣا جوزيف رسام ﻓيقول إذا ﻛان الكﻼم يُﻤيّﺰ اﻻنسان
يعرﻓه ويحدّده .الكﻼم والصﻤﺖ نوﻋان ﻣﻦ
ﻓالصﻤﺖ
ّ
القدرات اﻷساسية الﻤتاحة لﻺنسان .ﻋﻠﻰ الرغم ﻣﻦ أن
ﻛﻠيهﻤا ﻣتساويان ﻓﻲ اﻷهﻤية ،إﻻ أنه ﻻ يﻤكﻦ ،ﻓﻲ نظر
رسام ،وضعهﻤا ﻓﻲ الرتبة نﻔسها .والصﻤﺖ ،بالﻨسبة له،
هو أﻛﺜر تعبيرا ،وأﻛﺜر بﻼغة ،ويشكﻞ ﻓﻲ حد ذاته السﻤة
الﻼﻓتة لﻠﻨظر ،والﻨوﻋية اﻷسﻤﻰ ،ونوﻋا ﻣﻦ الﻠغة الﻤطﻠقة
التﻲ تتجاوز الكﻼم وتتﻔوق ﻋﻠيه) (
.وربﻤا صدق صﻤويﻞ بكيﺖ ) (1989-1906و أوجيﻦ
إيونيسكو ) (1994-1909ﻋﻨدﻣا لم يكتﻔيا بوصف
أﻣراض الﻠغة )الكﻼم( ولكﻨهﻤا أﺷارا إلﻰ ضعﻔها؛ ﻋيوبها
وإﻓﻼسها ) ( .وﻛﻤا نعﻠم أن الصﻤﺖ أساسﻲ ﻓﻲ ﻣسرح
بيكيﺖ الذي تجاوز ﻛﻞ الحدود ليقدم الصﻤﺖ ﻛﻤادة
وﻛﻤوضوع اﻷداء الﻤسرحﻲ .وهﻨاك أﻣﺜال وأﻗوال تﺆﻛد
هذا اﻻﻓتراض باحتﻤال تﻔوق الصﻤﺖ؛ ﻓﺈذا ﻛان الكﻼم ﻣﻦ
ﻓضة ﻓﺈن الصﻤﺖ ﻣﻦ ذهﺐ ونذ ّﻛِر أيضا بأن نقﻠﺐ الﻠسان
ﻓﻲ الﻔم سبع ﻣرات ﻗبﻞ أن نتكﻠم .
ﻓﻲ هذه الرواية ،نﻼحﻆ أن لﻠغة الصﻤﺖ حيِّﺰا ﻛبيرا.
وهﻲ تعكس ثقاﻓة ﻣعيﻨة ،تﻤيﺰ حياة الشخصية الرئيسة،
ساﻣية وأحيانا تطغﻰ ﻋﻠيها .ﻓﻔﻲ ظرف ﺷهر ،أﻋادت
الشخصية الرئيسة ساﻣية حساباتها ووﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ نقاط
الضعف ﻓﻲ ﺷخصيتِها وتساهﻠِها أحيانا لطيبتها وأحيانا
ﻷخذها بعيﻦ اﻻﻋتبار أﻋراﻓا اجتﻤاﻋية ،تربّﺖ ﻋﻠيها،
وأحيانا أخرى ظروﻓا سياسية جعﻠتها تكبﺖ آراءها
وأﻓكارها خوﻓا ﻣﻦ بطﺶ الحاﻛم .وهكذا ُخ ّ
طﺖ ﻣسيرة
حياتها .ﻓكان الصﻤﺖ ،أحيانا ،العائق اﻷﻛبر ﻓﻲ اتخاذ
ﻗراراتها ،بالرغم أن ساﻣية انسانة ﻋصاﻣية ،ﻣتعﻠﻤة
وﻓﻨانة ،لكﻨها لم تط ِبّق نصيحة أبيها حتﻰ ﻓﻲ حياتها
الخاصة :ﻻ تسكتﻲ ﻋﻦ إبداء رأيك يا بُﻨيﱠتﻲ ر) .ص
 !(173ﻓتبدأ رحﻠة الصﻤﺖ ﻣع التهرب ﻣﻦ التوﻗيع
لﻼنخراط ﻓﻲ الحﺰب ويطبق الصﻤﺖ ﻋﻠﻰ حياتها خﻼل
ﺷهر العسﻞ ﻋﻨدﻣا يﻨاديها زوجها نصير باسم اﻣرأة
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أخرى ،سهام .وتشعر آنذاك ﻛأنه يقوم باغتصابها .ولم
تﻨس أنه اﻋترف بحبه ﻷخرى تحﺖ تأثير الكحول ﻓﻲ
جﻠسة أصدﻗاء .ﻛﻤا أنه لم يطﻠﺐ لها ،يوﻣا ،التاﻛسﻲ
لﺰيارة أهﻠه وذلك ﻷن ﻣا تبقﻰ ﻣﻦ راتﺐ ساﻣية أﻋطاه
ﻷخته لتساﻓر به إلﻰ ﻓرنسا.
لم تكﻦ راضية ﻋﻦ هذه الﻤعاﻣﻠة لكﻦ ﻣع هذا ﻛانﺖ ترضخ
له .ت َصﻤﺖ .باﻹضاﻓة إلﻰ أنه لم يكﻦ ﻣياﻻ لﺰرع الﺜقة ﻓﻲ
نﻔسك وﻛﺜيرا ﻣا ﻛان يستهﺰئ ﻣﻦ ﻗدراتك ،يضحك
باستصغار حيﻦ تصﻤﻤيﻦ ﻋﻠﻰ أﻣر ،أراد أن يقتﻞ الﺜقة
التﻲ زرﻋها أبوك ﻓﻲ نﻔسك .ﻓأصبح التردد صديقك،
وزاد وزنك وتضخم بدنك ،ولم تعد الرﺷاﻗة تشغﻠك .وإذا
احتجﺖ إلﻰ ﻣﻼبس الحﻤﻞ ،اخذ نصير يصرخ  :خﺰانة
ﻣﻼبسك ﻣﻸى بﻤﻼبس جديدة) .ص  ...(41وﻛم أهداك
أبوك أﺷياء بسيطة تحﻤﻞ الﻔرح إلﻰ الﻨﻔوس وﻗد حرﻣك
ﻣﻨها نصير ،رغم انها ﻻ تكﻠف ﺷيﺌا) .ص .(38
باﻹضاﻓة إلﻰ ذلك ﻓﺈن ليث يشكو ﻣﻦ ﻣضايقة جﻼوزة
الﻨظام الحاﻛم له لﻼنضﻤام إليهم ،لكﻨه ﻻ يهتم لﻤضايقتهم
لها .تتذﻛر ساﻣية أنها أرادت ،يوﻣا ،أن تطﻠﺐ الطﻼق ﻣﻦ
زوجها نصير ،لكﻦ والدها الذي ﻛان أصﻼ يرﻓﺾ
زواجها ﻣﻨه ،ﻣﻨعها ﻣﻦ ذلك ،حتﻰ ﻻ يُحكم ﻋﻠﻰ ابﻨها
باليتم ﻗبﻞ وﻻدته .ﻓالطﻼق بالﻨسبة لوالدها هو ببساطة
ﻣوت اﻷب .ﻓكانﺖ تكبﺖ صﻤت َها الصارخ .وﻋﻨدﻣا يُعﻨِّﻔها
نصير بكﻼم جارح تصﻤﺖ ﻣتو ّهﻤة أنه يحبها ﻛﻤا تحبه.
واﻵن ،تصﻤتيﻦ ،ﻣاذا يﻤكﻨكِ أن تقولﻲ ،تتو ّهﻤيﻦ أنه
يحبك ﻛﻤا تحبيﻨه) .ص  .(8ويذﻛرها وﻋيها – ﻗريﻨها :آه
لو ﻛﻨﺖ ﻗادرة ﻋﻠﻰ التعبير ﻋﻦ رﻓضك له ،ﻣا بالك..
ﺖ بهذا الضعف؟ ) (...ﻛونﻲ ﻗوية ﻛﻤا يﻨصحك
ﻓﻠﻤاذا أن ِ
أبوك الﻤحﺐ) .ص.(58
تصﻤﺖ ساﻣية ،أيضا ،ﻋﻨدﻣا يسألها الطبيﺐ ﻋﻦ ﺷرب
الحﻠيﺐ أثﻨاء حﻤﻠها وتخﻔﻲ ﻋﻨه انها ﻻ تستطيع ﺷراءه ﻷن
زوجها يوزع راتبيهﻤا ﻋﻠﻰ بيتهﻤا وﻋﻠﻰ أسرة والديه
وإخوته .وهذا أيضا تخﻔيه ﻋﻦ أهﻠها .ﻛﻤا أنها تصﻤﺖ ﻋﻨد
ﻗبولها ،ﻣﻦ أخﺖ زوجها ،ﻣﻼبس رثة ،ووالدها ﻗد أرسﻞ
لها ،ﻣﻦ بﻠد الﻤهجر ،الكويﺖ ،ﻛﻞ ﻣا يحتاجه الﻤولود
الجديد .وأختها تعاتبها ﻋﻠﻰ ذلك .لكﻨك تصﻤتيﻦ ،ليس ﻣﻦ
ﻋادتك أن تجرحﻲ أحدا) .ص  .(28وﻋﻨدﻣا يعيدون لها
زوجها نصير جﺜة هاﻣدة ،يجبرونها ﻋﻠﻰ تسﻠيﻤهم تكاليف
الدﻓﻦ وأن ﻻ تخبر أحدا بذلك .صﻤت ْ
َﺖ ساﻣية ،لم تعد
تستطيع الكﻼم) .ص  .(22ثم تغادر العراق إلﻰ الكويﺖ
وتُعيّﻦ ﻣدرسة لﻠرسم .تضطريﻦ لﻠذهاب إلﻰ السﻔارة
العراﻗية بالكويﺖ لتجديد جوازك ،ﻓﻤاذا ستقوليﻦ ﻋﻨدﻣا
يطﻠبون ﻣﻨك أن تجاوبﻲ ﻋﻠﻰ أسﺌﻠتهم) .ص (37؟
تصﻤتيﻦ ،ﻓأنﺖ تعرﻓيﻦ أنهم لم يوجهوا لك انتقادا ﻷنك
ﻓﻨانة وﻻ تعبر رسوﻣاتك ﻋﻦ رأيك ﻣباﺷرة ) .ص .(71
وأنﺖ واثقة أن لﻠﻤبادئ التﻲ تسعيﻦ إليها أﻋداء ﻛﺜيرون،
ﻻ يﻨاسبهم أن يكون العالم بخير ،وأن تتحقق الﻤساواة بيﻦ
البشر) .ص ...(37تﻤقتيﻦ الخيانة بكﻞ أصﻨاﻓها ،تسﻤعيﻦ
ﻣﻦ بعﺾ الصديقات أنهﻦ يقابﻠﻦ خيانة الﺰوج بالﻤﺜﻞ.
تصﻤتيﻦ ،تتعجبيﻦ لهذا الكﻼم ،ﻛيف تقوم الﻤرأة بالخيانة.
)ص(94؟
يذﻛر ليث أنه سﻤع اصدﻗاء ﻣتﻨوريﻦ والذيﻦ غادروا
العراق هروبا ﻣﻦ اﻻضطهاد يقولون :ﻻ يﻤكﻦ أن نساوي
أنﻔسﻨا بالﻨساء! ..وأي حﻤاﻗة تجعﻠﻨا نضحﻲ بالﻤكتسبات
التﻲ حققها تسﻠﻂ الرجال طيﻠة آﻻف السﻨيﻦ) .ص .(143
يقر ليث ،ﻣعاتبا نﻔسه ،أنه تغيﱠر وأصبح يكﻠِّف
وﻣع هذا ﱡ
ساﻣية بأصعﺐ اﻷﺷغال .وهﻲ تتحﻤﻞ صاغرة ،وﻻ تﻨطق
بأي ﻛﻠﻤة تدل ﻋﻠﻰ رﻓضها لﻤعاﻣﻠتﻲ التﻲ لم أﻛﻦ أتوﻗع أن

أﻗوم بها نحو ساﻣية الﻤعشوﻗة) .ص  .(144ولم تتذﻣر
يوﻣا ﻛونها تتحﻤﻞ ﻛﻞ اﻷﻋباء .وتﻤر اﻷيام وهﻲ صاﻣدة،
ﻣهﻤا حصﻞ لها ﻣﻦ ضرر ،وابتساﻣتها ﻣرسوﻣة ﻋﻠﻰ
وجهها .تستقبﻞ صديقات ليث ﻓﻲ بيتها وترحﺐ بهﻦ ،رغم
أنهﻦ يحاولﻦ اﻹساءة لها والتجاوز ﻋﻠﻰ حياتها الشخصية.
وﻛيف لك أن تتحﻤﻠﻲ ﻛﻞ هذا الذل؟ أنﺖ ﻓﻲ بيتِك؟ أﻷنه
تح ِبّيﻨه وهذا هو الجحيم بعيﻨه! هﻞ ﻷنك صاﻣتة؟ هﻞ
السبﺐ يكﻤﻦ ﻓﻲ طيبتك...؟ أنﺖ الساهية الصاﻣتة ﻋﻦ
حقك).ص  .(154وأنﺖ القوية الﻤحترﻣة ﻓﻲ ﻣﺆسسة
التعﻠيم وﻓﻲ ﻗاﻋة الرسم .هﻞ تواصﻠيﻦ الصﻤﺖ؟ هﻞ
تقوﻣيﻦ بالصراخ؟ هﻞ تواصﻠيﻦ الصبر) .ص(154؟
ﺖ الباب ﻋﻠيهﻤا ،هو ورحاب ،ووجدتهﻤا ﻓﻲ ﻋﻨاق
ﻓتح ِ
وﻗبﻠة طويﻠة .ﻓﻠﻤاذا أخذ ليث يصرخ ﻓﻲ وجهك؟ "هﻞ
ليجبرك ﻋﻠﻰ الصﻤﺖ ،هﻞ خشﻲ
ليداري ﻋﻠﻰ ﻓعﻠته ،أم
َ
أن تقوﻣﻲ برﻓع دﻋوى ضده لﻠسﻠطات )البﻠغارية(؟ أم أنه
استﻤرأ سكوتكِ وتحﻤﻠكِ ﻹهاناته الﻤتواصﻠة .أنﺖ جبانة..،
توجهيﻦ ﻛﻞ الﻨاس لﻠدﻓاع ﻋﻦ حقوﻗهم ،وتصﻤتيﻦ حيﻦ
يكون الﻤعتدي ﻋﻠيك ﻓردا ﻣﻦ أﻓراد ﻋائﻠتك ) .ص .(155
وبقيﺖ ساﻣية صاﻣتة والﻨساء الﺰائرات لبيتها يتﻔﻨﱠ ْﻨﻦ ﻓﻲ
إظهار ﻋواطﻔهﻦ الحارة نحو زوجها ليث .وهذا يحدث
طبعا أﻣام ابﻨتيهﻤا ،ﺷهد ،ذي الرابعة ﻣﻦ العﻤر؛ التﻲ
ج ّهﺰت ،حسﺐ الكاتبة ،ﻓﻨجانيﻦ ﻣﻦ القهوة ﻷبيها
ولرحاب ،ﻋﻨدﻣا ترﻛتهﻤا ساﻣية لوحدهﻤا وذهبﺖ إلﻰ
ﻣرسﻤها .ﻓكان أصدﻗاء ساﻣية يعاتبونها ﻋﻠﻰ تربية ﺷهد.
هذه اﻷخيرة تﻠوم أ ﱠﻣها وتصطف ﻣع أبيها الذي يعاﻣﻠها
ت ﻛبيرة حبيبتﻲ ،د ِ ّخﻨﻲ هذه السيجارة.
ﻛﻔتاة ﺷابة :صر ِ
)ص !(159تتذﻛر ساﻣية بأنهﻦ يﻨعتﻨها بالﻤعقﱠدة ،ﻻ تحﺐ
التجديد ،وﻻ تتﻼءم ﻣع ﻣواصﻔات الحداثة لﻤجرد أنها ﻻ
ت تصﻤتيﻦ،
تتواﻓق ﻣعهﻦ.
ﻓيذﻛرها وﻋيها  -ﻗريﻨها :أخذ ِ
ِّ
إذ ﻻ ﻓائدة ترجﻰ ﻣﻦ إسداد الﻨصح ﻷﺷخاص يحبون
السخرية ﻣﻦ الﻨاس) (...صﻤتك أخذ يطول ،وهم يﻨتقدونك
لكﻞ ﺷﻲء) .ص  .(164وأنﺖ صاﻣتة ﻻ تﻤيﻠيﻦ إلﻰ الكﻼم
الذي ﻻ يجديك) .ص  .(165ﻓغايتك هو إرضاء ليث ،لكﻦ
ﻣﻦ حقك ان تداﻓعﻲ ﻋﻦ حبك الذي سيسرق ﻣﻨك؟ واﻷهم
أنك تريﻦ أن ﻣﻦ واجبك الﻤحاﻓظة ﻋﻠﻰ بيتك أن يتهاوى
وﻗد بذلﺖ العﻤر ﻛﻠه ﻓﻲ تقوية أرﻛانه) .ص  .(166لكﻦ
ﻓﻲ الﻨهاية يعترف ليث ،لﻨﻔسه ،أن الﻨقاد الﻔﻨييﻦ يشيدون
برسوﻣاتها الﻤع ِبّرة ﻋﻦ ﻗضايا اﻹنسان الﻤعاصر ،الذي
يتوق إلﻰ اﻻنعتاق ﻣﻦ أنواع القيود .أﻣا اصدﻗاءهم ﻓهم
يصﻔونها باﻷم الﻤﺜالية والﺰوجة ال ُﻤخﻠصة .ويعود ليث إلﻰ
ابﻨته ﺷهد وساﻣية ،هذه اﻷخيرة التﻲ ﻛﺜيرا ﻣا سهرت
الﻠيالﻲ لتدرأ الﻤرض ﻋﻨا ..وآثرتﻨا ﻋﻠﻰ نﻔسها) .ص
 ...(177ﻓالشخصية ساﻣية ﻓضﻠﺖ العﻤﻞ بﻤقولة الحاﻛم
الروﻣانﻲ ﻣارﻛوس أوريﻠيوس التﻲ تقول" :أﻋطﻨﻲ القوة
لقبول ﻣا ﻻ أستطيع تغييره والشجاﻋة لتغيير ﻣا يﻤكﻨﻨﻲ
تغييره والحكﻤة لﻠتﻤييﺰ بيﻦ اﻹثﻨيﻦ" ( ).
ﻓبعد هذا الﻤسار ،يبقﻰ السﺆال :هﻞ هذا الصﻤﺖ ،يا
ترى ،تصرف سﻠبﻲ أو حكيم أو ﻋجﺰ؟

ف ولم
ﻋ ِجﺰَ ﻋﻦ الشﻲءَ ،
تعريف الﻔعﻞ ﻋجﺰ هو َ
ضع ُ َ
يقدر ﻋﻠيه أو لم يكﻦ حازﻣا .وﻛﻞ ﻋجﺰ ﻣﻦ ﺷأنه أن يحد
جﺰئيا أو بصﻔة ﻣستديﻤة ﻣﻦ القدرة ﻋﻠﻰ العﻤﻞ .وﻗد ﻛانﺖ
ثيﻤة العجﺰ ﻣوضوع بيكيﺖ الﻤتكرر .بالرغم ﻣﻦ ذلك ﻓﺈن
ﻋظﻤة إنسانية بيكيﺖ ﻻ تكﻤﻦ ﻓﻲ نﻔﻲ الحياة واﻹنسان ،بﻞ
ﻓﻲ استﻤرار ندائها لعدم السﻤاح ﻷنﻔسﻨا بالدﻣار وهو
يبحث ﻋﻦ أصداء ﻓﻲ جﻤيع العالم حيث توجد ﻗدرة وإرادة
لﻠعيﺶ( ) .
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لقد استعﻤﻠﺖ ﻛﻠﻤة "العجﺰ" اثﻨتﻲ ﻋشرة ﻣرة ﻓﻲ هذا
الﻨﺺ السردي .وﻛﻞ ﻣرة تحﻤﻞ دﻻلة ﻣتبايﻨة .ﻓﻔﻲ البداية،
ﻛان العجﺰ الجﻨسﻲ ،الذي اصاب ليث ،وسببه اﻹحساس
بالذنﺐ لخيانته لﺰوجته ولﻠﻤبادئ التﻲ تربﻰ ﻋﻠيها .أراجع
طبيبا .إنﻲ ﻣصاب بعجﺰ جﻨسﻲ ﻣبعﺜه الشعور باﻹثم ر.
)ص  .(5ﻛﻤا أن العجﺰ يشكﻞ ﻋقبة ﻓﻲ الحياة ﻋﻨدﻣا سﻠﺐ
الظالﻤون حيوات أحبابﻨا نشعر بالعجﺰ وﻋدم القدرة ﻋﻠﻰ
الحياة ﻷن الﻤصاب يعجﺰ ﻋﻦ رؤية الجانﺐ الﻤضﻲء ﻣﻦ
الحياة ) .ص  .(79لقد ﻓقدت الشخصية الرئيسة ساﻣية،
ﻓﻲ ضربة واحدة ،ﺷقيقيﻦ ﻋادل وطالﺐ وثﻼث ﺷقيقات
ُﻣغيّبات .أﻣا والدها ،ﻓﺈن اﻵﻻم التﻲ تراﻛﻤﺖ ﻋﻠيه ﻣﻨذ
إﻋدام أبيه الشيخ الجﻠيﻞ ،ذي التسعيﻦ ربيعا ،جعﻠته ﻋاجﺰا
أن يكون ﻓﻲ ﻣحﻠه التجاري ﻛﻞ يوم )ﻗبﻞ ﻣغادرته لﻠعراق
ُﻣت ﱠ ِجها إلﻰ الكويﺖ( .ضعُﻔﺖ ﻗوة الوالد بعد إﻋدام والده
الشيخ ولم يستطيع أن يﻔعﻞ له ﺷيﺌا .تتذﻛر ساﻣية ﻛيف
ﻛانﺖ تواسيه ﻓبقﻲ يﻠوم نﻔسه:
 ﻣاذا بﺈﻣكانك أن تﻔعﻞ يا والدي وهم ﻋتاة ﻣجرﻣون؟وأبوك ﺷيخ أﻋﺰل؟
 ﻛان يﻤكﻦ أن أؤلﺐ الرأي العام العالﻤﻲ.. أي رأي ﻋام يا أبﻲ ،وهم يﻤﻠكون الرأي وأصحابه.)ص (86
إن العجﺰ يعيق الحياة ويﺆثر سﻠبا ﻋﻠﻰ الجسم والعقﻞ
والروح ويصيﺐ الﻔكر بالشﻠﻞ ويعرﻗﻞ الطﻤوح والتوق
إلﻰ اﻷﻓضﻞ؛ وﻗد يكون ﻋجﺰا ﻋضويا أو ﻣاديا أو ﻣعﻨويا.
ﻓﻠيث ،الطﻔﻞ الذي ربّته ساﻣية ،ﻛان أيضا ﻋاجﺰا ﻋﻦ
تخﻔيف ﻣا تعانيه ساﻣية ﻣﻦ ضغوط نﻔسية ﻣﻦ آﻻم الﻔقدان
والحرﻣان بعد إﻋدام زوجها .وﻛذلك العراﻗيون الﻤقيﻤون
بالكويﺖ ،ﻓقد غادروها لﻤضايقة السﻔارة العراﻗية لهم
وﻛﺜرة الضغوط ﻋﻠيهم لدﻓع ﻣبالﻎ ﻣالية ﻛبيرة لدﻋم
الحرب .ﻓكانوا يحسّون بالعجﺰ بسبﺐ ضيق اليد) .ص
 .(118أﻣا ساﻣية ،اﻻبﻨة البارة ،ﻓبقيﺖ بعد وﻓاة والدها
بالﻤهجر ،الكويﺖ ،ﻋاجﺰة ﻋﻦ تﻨﻔيذ وصيته ودﻓﻨه
بالعراق .يوصيها والدها :حيﻦ يتغير نظام الحكم ﻓﻲ
العراق ،ادﻓﻨونﻲ ﻗرب أحبابﻲ هﻨاك ) (...ضعيﻨﻲ ﻣع
اﻷحباب ﻓﻲ وطﻨﻲ) .ص  .(124اضطرت لﻠرحيﻞ ﻣرة
أخرى رغﻤا ﻋﻦ أنﻔها وأحسﺖ بالوحدة واليتم ﻓﻲ ﻣديﻨة
صوﻓيا ،بعد وﻓاة والدها ،وﻛان ليث يتألم وهو العاﺷق
الولهان .ويتساءل :لﻤاذا أﺷعر بالعجﺰ ،وأنا أرى حبيبتﻲ
تﻨوح وحيدة تعانﻲ آﻻم الﺜكﻞ) .ص  .(130بعد أيام
سيبﻠﻎ ليث ربيعه الﺜاﻣﻦ ﻋشر .وهو الذي يعانﻲ ﻣﻦ حبه
لها ،أظﻞ ﻋاجﺰا ﻋﻦ التعبير لساﻣية ﻋﻤا يغﻠﻲ داخﻞ نﻔسﻲ
الولهﻰ وﻗﻠبﻲ الذي تَتَربّﻰ ﻋﻠﻰ ﻋرﺷه الحبيبة ساﻣية.
)ص  .(135ساﻣية التﻲ أصبحﺖ ﻓﻨانة نشيطة ،تقيم
وتدرس
الﻤعارض ﻓﻲ صوﻓيا وﻓﻲ دول أوروبية وﻋربية
ِّ
الرسم ﻓﻲ ﻣدارس بﻠغاريا .لكﻨها تحس بغربة ﻣضاﻋﻔة
وسﻂ البﻠغارييﻦ لعدم تﻤكﻨها ﻣﻦ الﻠغة واﻻندﻣاج ﻓﻲ
الﻤجتﻤع ،تبقيﻦ ﻋاجﺰة ﻋﻦ ﻓهم ﻣدلول ﻣا يقولون) .ص
 .(136وربﻤا ﻣﻼحظة وﻋيها -ﻗريﻨها تكون الخطوة
اﻷولﻰ لكﻲ تُتقﻦ ساﻣية لغة البﻠد الﻤضيف .ﻓﻔﻲ أحد اﻷيام
طﻠﺐ ليث ﻣﻦ ساﻣية أن تعﻠﻤه ﻛيﻔية طهﻲ الطعام .لكﻦ
صبره ﻛان ﻗصيرا وهو يعرف أنه ﻻ يﻤﻠك الصبر
َح ْب َﻞ
ِ
الذي يجعﻠه يحرز التقدم .ﻓﻠذلك ﻛان يﻨتقﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ إلﻰ
آخر .ﻓعﻨدﻣا أصابه الضجر طﻠﺐ ﻣﻦ ساﻣية:
 أﻛﻤﻠﻲ الطبخة واغسﻠﻲ اﻷوانﻲ! ﻋرﻓﺖ ﻣﻦ البداية أنك لﻦ تكﻤﻞ) .ص (150لم يﻨس هذه الحادثة ﻓيﻨاجﻲ نﻔسه ويعاتبها :أبديﺖُ غضبﻲ
ﻣﻦ ساﻣية ﻷنها تجرأَت ونعتتﻨﻲ أنﻲ ﻋاجﺰ ﻋﻦ الطبخ .
)ص  .(149ويذﻛرها وﻋيها  -ﻗريﻨها بأن ليث ﻛان
يتﱠهﻤها بأنها لم تحسﻦ ﻓهﻤه ،ﻣع أنك لم تطﻠبﻲ ﺷيﺌا ﻣﻨه.
اليساري

ﺖ...اﻋترﻓﻲ أنﻨﻲ
ﻓﻤا زالﺖ ﻛﻠﻤاته ترن ﻓﻲ أذنيك :ﻛﻼّ ﻗﻠ ِ
ﻻ أجيد ﺷيﺌا وأنﻨﻲ ﻋالة ﻋﻠيكِ ) .ص  .(151ﻓتجيبيﻨه بأنك
لﻦ تعترﻓﻲ بشﻲء ولم تقولﻲ أي ﺷﻲء .إن ليث وساﻣية
ﻣرا بظروف ﻗاسية وأليﻤة ،لم يستطيعا استيعابها .لذلك
ّ
اثّرت ﻋﻠﻰ ﻗرارات وتصرﻓات غير ﻣدروسة ﻓﻲ حياتهﻤا.
ﻓأحيانا اليأس وﻋدم الﺜقة بالﻨﻔس والتخبﻂ والشك ﻛﻞ هذا
يساهم ﻓﻲ اﻹحساس بالعجﺰ العضوي والﻔكري والﻨﻔسﻲ.
ويضطر الﻤرء ،أحيانا ،إلﻰ اتخاذ استراتيجية لﻼستﻤرار
ﻓﻲ الحياة وتجاوز ﻣصاﻋبها الﻤعقﱠدة.

والﺜقاﻓﻲ والسياسﻲ وجعﻠتها تراجع نﻔسها وتواجه ﻋجﺰَ ها
العبر ﻣﻦ تجارب انسانية واجتﻤاﻋية.
وصﻤت َها وتستخﻠﺺ
َ
ونختم بقول هﻨري جيﻤس ،بأن التجربة ﻻ تحد أبدا ،وﻻ
تكﻤﻞ أبدا 

حرصﺖ الكاتبة ﻋﻠﻰ أن تﺆرخ لﻔترة زﻣﻨية ﻣﻦ تاريخ
العراق وأل ّﻤﺖ باﻹﺷكاليات الﻨﻔسية والﻔكرية لشخصيات
روايتها ﻣﻦ خﻼل ﻗصة سيدة ﻣتعﻠﻤة وﻣدرسة لﻠرسم،
ﻣتخرجة ﻣﻦ أﻛاديﻤية الﻔﻨون الجﻤيﻠة .ترﻓﺾ أن تﻨضم
إلﻰ الحﺰب الحاﻛم وتتحﻤﻞ الﻤضايقات حتﻰ خﻼل نﺰﻓِها
بالﻤستشﻔﻰ .يحاربونها بعدم تعييﻨها ﻛﻤدرسة رسم
ورﻛﻨوها ﻛﻤوظﻔة استعﻼﻣات .اﻋتقﻠوا زوجها وهﻲ
حاﻣﻞ .لكﻦ ﻣع ﻛﻞ هذا ﻓﺈنها تﻔكر بﻤصير زوجها نصير
وتتساءل إذا ﻛان سيتح ﱠﻤﻞ التعذيﺐ وﻻ يﻔشﻲ باﻷصدﻗاء،
ويكشف ﻋﻦ أسرارهم وﻋﻦ أحﻼﻣهم ﻓﻲ تغيير الواﻗع
الﻤظﻠم إلﻰ حياة أجﻤﻞ) .ص  .(19لكﻨهم أﻋادوه إليها جﺜة
هاﻣدة وﻣﻨعوها ﻣﻦ التحدث ﻋﻦ ذلك واستقبال التعازي.
واضطرت لكﻲ تغادر العراق وتﻠتحق بوالديها بالكويﺖ.
لكﻦ هﻨاك أيضا لم تسﻠم ﻣﻦ تدخﻼت السﻔارة العراﻗية ﻓﻲ
ﺷﺆون العراﻗييﻦ ،خصوصا خﻼل ﻓترة حرب الخﻠيج
اﻷولﻰ .وصﻠﺖ إلﻰ الكويﺖ بصعوبة وهﻲ حاﻣﻞ ﻓﻲ
ﺷهرها اﻷخير وأخذت ﻣعها ليث .تعيﻨﺖ ﻣدرسة ﻓﻲ
ثانوية اﻷﻣﻞ بعد ان اضطرت لتصديق ﺷهادة التخرج،
بعيدا ﻋﻦ السﻔارة العراﻗية .ﻛﻤا أﻛدت ذلك لﻠيث؛ نحﻦ
ﻓﻨانون ،يا حبيبﻲ ليث ،ونجيد التواﻗيع) .ص .(64انكبﺖ
ﻋﻠﻰ الرسم وإﻗاﻣة الﻤعارض ﻓﻲ الكويﺖ وﻓﻲ دول أخرى
ﻣﻨها بﻠغاريا .ﻛﻤا ﻛانﺖ سعيدة وﻣخﻠصة ﻓﻲ ﻋﻤﻠها إلﻰ أن
التحقﺖ بالﻤدرسة وﻛيﻠة جديدة تخﻠف الوﻛيﻠة الراحﻠة
آهات الطيبة .ﻓبدأت تضايقها وتطالﺐ ﻣﻨها دﻋم الحرب،
ﻓﻲ ثﻤانيﻨيات القرن الﻤاضﻲ ،بكﻞ طاﻗاتها وهذا ﻣا ﻛانﺖ
ترﻓضه ساﻣية بصﻤﺖ ،وتﻨسﻞ إلﻰ أن هﺰت الرحال
وغادرت الكويﺖ إلﻰ صوﻓيا وذلك بعد وﻓاة والدها الذي
ﻛان يعانﻲ ﻣﻦ ﻣرض ﻓقدان اﻷحبة والذي ساءت حالته
بحيث أصبح يهذي ويﻨادي بأسﻤاء أوﻻده ،ﻋادل وطالﺐ
وبﻨاته الﺜﻼث ،لكﻲ يودﻋهم .

 1يﻠعﺐ تكﻨيك تيار الوﻋﻲ دورا ﻣهﻤا ﻓﻲ الغوص ﻓﻲأﻋﻤاق الشخصية الرئيسة ويجعﻠها تحاور وﻋيها  -ﻗريﻨها
وتعيد الﻨظر ﻓﻲ ﻗراراتها وسﻠوﻛها وبذلك تقيِّم تجربتها
الحياتية ﻋﻦ طريق البحث ﻋﻦ الﻤعﻨﻰ والتعرف ﻋﻠﻰ
الذات ،تﻤاﻣا ﻛﻤا تعﻤﻞ ﻓرجيﻨيا وولف ﻣع ﺷخصياتها .
 2هذه الرواية تستﻨد إلﻰ الجﻨدر باﻣتياز؛ وتسﻠﻂ الضوءﻋﻠﻰ العﻼﻗة بيﻦ الرجﻞ والﻤرأة ﻓﻲ ﻣجتﻤع يحدد
تحرﻛاتهﻤا .ﻓالشخصية الرئيسة ،ساﻣية ،سيدة ﻣتعﻠﻤة
وﻓﻨانة؛ ﻓهﻲ ﻣﺜﻞ لﻠﻤرأة العصاﻣية التﻲ استطاﻋﺖ ،رغم
الظروف اﻻجتﻤاﻋية والسياسية ،أن تتخطﻰ ﻋراﻗيﻞ
ﻛﺜيرة ،نﻔسية واجتﻤاﻋية وسياسية .وتتغﻠﺐ ﻋﻠﻰ العجﺰ
باستعﻤال لغة الصﻤﺖ.
 3نجحﺖ الكاتبة ﻓﻲ توثيق ﻓترة تاريخية ﻣﻦ خﻼلﺷخصية نسائية ،أل ﱠﻤﺖ بوضعها الﻨﻔسﻲ واﻻجتﻤاﻋﻲ
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 عديدة هي دﻻﻻت التحرك الشعبي والرسمي العالمي تجاه المجازر التي ارتكبتها آلة
اﻹرهاب الحربي الصهيوني ،ﻓي ﺣﻖ الشعب اﻷعزل داخل أراضينا ﻓي غزة ،وغير
محدود أيضا ﺣجﻢ الخﺴاﺋر ﻓي اﻷرواح والممتلكات مﻦ جراء الدمار الذي لحﻖ البشر
والشجر والحجر ﻓي القطاع ،وهي المذابح التي خلقﺖ رأيا عاما عالميا مضادا للتوجهات
الدموية للكيان الصهيوني ،وسرعﺖ بإصدار قرار دولي ﺣتﻰ وإن كان باﺋﺴا وغير ذي
جدوى.
وبالموازاة مﻊ التحركات العربية الخجولة والضامرة ،كانﺖ هناك عدة إشارات
ومطالبات ومشاريﻊ مبادرات دولية ،تجاوز بعضها كل الﺴقوف التي ﺣددها القادة العرب
لتحركاتهﻢ ،بل إن بعﺾ القادة علﻰ المﺴتوى العالمي كانوا أكثر عربية مﻦ العرب
أنفﺴهﻢ ﺣينما أﺣرجوا النظام الﺴياسي العربي بمواقف تفاعل معها الشارع والرأي العام،
وعرت هشاشة هذه اﻷنظمة وزادت مﻦ تعميﻖ الفجوة بينها وبيﻦ شعوبها.

لعل مواقف الرﺋيس الفينزويلي هوغو شاﻓيز مﻦ العدوان الهمجي علﻰ غزة ،قد زادت
مﻦ ﺛقل رمزيته بيﻦ شعوب العالﻢ المﺴتضعف ،وزكﺖ مكانته كﺄﺣد الواقفيﻦ ﻓي طابور
الممانعة العالمي الصامد ضد التوجهات الوﺣشية لقوى الهيمنة واﻻستكبار وتمثﻼتها
بمختلف مناطﻖ المعمور.
وﺣيﻦ قام شاﻓيز بتجميد عﻼقاته الدبلوماسية مﻊ الكيان الصهيوني ،والمطالبة بإﺣالة
مجرمي ﺣرب اﻹبادة باﻷراضي الفلﺴطينية علﻰ محكمة الجنايات الدولية ،والتﺄﺛير علﻰ
بعﺾ دول أمريكا الﻼتينية لتحذو ﺣذوه ،ﻓإنما كان يعبر عﻦ النهج اﻷصيل لقوى اليﺴار
العالمي ﻓي مناهضتها الجذرية لﻺمبريالية وإرادات الهيمنة والتوسﻊ ،ووقوﻓها إلﻰ جانب
قوى التحرر وﺣركات اﻻستقﻼل كيفما كان توجهها ولونها اﻹيديولوجي ،وأعاد إلﻰ
اﻷذهان واﻷعيﻦ بريﻖ العقود التي كانﺖ ﻓيها الجﺴور ممتدة بيﻦ كاﻓة التيارات الشعبية
عبر العالﻢ ،ﻓي المشروع اﻷممي لتحرير اﻷرض واﻹنﺴان.
ﻓضﻼ علﻰ أن مواقف الرﺋيس الفينزويلي هي إشارة أكثر مﻦ واضحة إلﻰ اليﺴار العربي
ومعه القوى اﻹسﻼمية ،للوقوف جنبا إلﻰ جنب ﻓي معركة الكرامة الفاصلة التي تدور
رﺣاها للمرة اﻷلف علﻰ اﻷراضي الفلﺴطينية ،وتناسي ﻓواصل اﻹيديولوجيا ،وتكثيف
ﻓكر وممارسة الوﺣدة ،وتوﺣيد برامج الفعل وأرضيات النضال ،وتجاوز محطات
الخﻼف واﻻصطدام ،واﻻلتفاف ﺣول وعي وﺛقاﻓة ونهج المقاومة وأسلوب ﺣركتها.
وهي رسالة إلﻰ النظام الرسمي العربي ،مفادها أن الزمﻦ اﻷمريكي ﻓي الﺴطوة والهيمنة
قد آل إلﻰ اﻷﻓول ،وأن نهاية الكابوس وشيكة ،تؤكدها اﻷزمات المتوالية التي تتعرض لها
بنية النظام الدولي بقيادة الوﻻيات المتحدة ،اقتصاديا وسياسيا وعﺴكريا ،وأن
اﻻصطفاﻓات القادمة ستكون ﺣتما عكس أماني اﻷمريكييﻦ وﺣلفاﺋهﻢ ،وأن شعوب ودول
العالﻢ المﺴتضعف ﻻ يمكﻦ أن يظلوا رهاﺋﻦ خطﻂ واستراتيجيات وإجراءات اﻹخضاع
والتركيﻊ ،وأن المﺴلك الذي ينبغي أن تعبره بلداننا هو تحقيﻖ كفايتها الذاتية معرﻓيا وتقنيا
واقتصاديا وعﺴكريا ،ﺣتﻰ تﺴتطيﻊ مخاطبة العالﻢ ومحاورته مﻦ موقﻊ القوة والقدرة
سياسيا ،وﺣتﻰ تتمكﻦ مﻦ إذﻻل عدوها اﻷساس المتمثل ﻓي الكيان الصهيوني.
لقد استوعب هوغو شاﻓيز ﺣالة الحرج والمﺄزق الذي يمر منه تحالف قوى الهيمنة
واﻻستكبار العالمييﻦ ،وبنﻰ مواقفه اﻷخيرة علﻰ هذا اﻻستيعاب ،ﻓي ﺣيﻦ تجمدت
اﻻنفعاﻻت الرسمية العربية عند ﺣالة العجز التي ترتبﺖ عﻦ سنوات الهزيمة واﻻنكﺴار،
وهي الحالة التي ينبغي تجاوزها مﻦ خﻼل قراءة جديدة ﻷجواء اللحظة التاريخية
ومفاهيمها النشطة وتحوﻻتها الجديدة.

مذبحة غزة كانﺖ صدمة بالنﺴبة للﺴاسة اﻷتراك ،عبر عنها رجب طيب أردوغان مﻦ
خﻼل ردة ﻓعله العنيفة ﺣيال الهجوم البربري علﻰ غزة ،وهو الذي كان مﻊ أولمرت قبيل
العدوان ﻓي لقاء وصفته أنقرة باﻹيجابي ،ﻓي سياق رعايتها للمفاوضات الغير مباشرة
بيﻦ الدولة العبرية والجمهورية العربية الﺴورية.
إن مﺴلكية أردوغان لها دﻻﻻت كثيرة علﻰ مﺴتوى القضية الفلﺴطينية ،ﺣيث إنها ﻓي
المقام اﻷول صلة لما قد انقطﻊ مﻦ مواقف لﻢ يكﻦ آخرها موقف الﺴلطان عبد الحميد
الثاني ﻓي المفاوضات ﺣول القدس ،واستدعاء للتاريخ العثماني ،عبر عنه أردوغان
خﻼل خطابه بخصوص اﻻعتداء الصهيوني علﻰ غزة أمام البرلمان التركي ،وهي ﻓي
مقام آخر نقلة نوعيــة لمﺴتوى التعاطي مــﻊ الصــراع العربي اﻹسراﺋيلي ،إذ أن القضية
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الفلﺴطينية ظلﺖ علﻰ مدى عقود متوالية قضية مركزية ﻓي
مفكرة أغلب اﻷنظمة العربية ،وكان شعار كل مراﺣل دعﻢ
الكفاح الفلﺴطيني هو عربية القضية ،بينما يشكل دخول تركيا
علﻰ الخﻂ ،ومعها بعﺾ الدول اﻹسﻼمية اﻷخرى بمﺴتويات أقل
بريقا وتﺄﺛيرا ،نقل القضية الفلﺴطينية عمليا إلﻰ ﺣالة أممية
إسﻼمية ،ما يعني اتﺴاع نطاق الدعﻢ لحركة التحرر الفلﺴطيني،
وإعطاء بعد أقوى لمطالب الشعب الفلﺴطيني ﻓي ارتباط مﻊ العالﻢ
اﻹسﻼمي هذه المرة ،وليس ﻓقﻂ علﻰ صعيد الوطﻦ العربي.

المغرب

إن البعد اﻹسﻼمي للقضية الفلﺴطينية ،كان ﺣاضرا وبقوة ﻓي بداية الكفاح الوطني
الفلﺴطيني ،كما كان ﺣاضرا ﻓي مختلف مراﺣل كفاح الشعوب العربية مﻦ أجل
اﻻستقﻼل ،واتﺴمﺖ شعارات المراﺣل اﻷولﻰ مﻦ العمل الوطني بطغيان الخلفية العقاﺋدية
اﻹسﻼمية عليها ،إﻻ أن هذا الخطاب سرعان ما سيبدأ ﻓي الخفوت مﻊ تصاعد اللهجات
القومية واﻻشتراكية وتزعﻢ النخب المشبعة بالثقاﻓة الغربية ﻓي المجتمعات العربية
لواجهات النضال مﻦ أجل التنمية والتحرير.
ومﻊ صعود المد اﻹسﻼمي ،وخصوصا بعد الثورة اﻹيرانية ،وتبني نظام الثورة للكفاح
الفلﺴطيني ،مﻦ خﻼل اﺣتضان بعﺾ التنظيمات الفلﺴطينية ،وإعﻼن يوم القدس العالمي،
ونصب العداء العلني للوﻻيات المتحدة والكيان الصهيوني ،وغيرها مﻦ المفاعيل ،وﻓي
مقابل تراجﻊ دور الحركات القومية واليﺴارية العربية ،كانﺖ الحركات اﻹسﻼمية تنتعﺶ
ﻓي الجامعات والمنتديات الثقاﻓية والفكرية خﻼل بداية الثمانينيات مﻦ القرن الماضي،
ومﻊ هذا اﻻنتعاش كانﺖ الفكرة اﻹسﻼمية تتطور ﻓي اتجاه استيعاب مختلف القضايا
واﻹشكاﻻت ذات العﻼقة بمﺴتقبل المنطقتيﻦ العربية واﻹسﻼمية ،وهكذا تراجﻊ الموقف
القومي والماركﺴي أو اﻻشتراكي لصالح نظيره اﻹسﻼمي ،اﻷقدر خﻼل هذه المرﺣلة
علﻰ التﺄﺛير ﻓي أجواء العمل العربي علﻰ جميﻊ المﺴتويات.
أما ﻓلﺴطينيا ،ﻓقد أﺛمر انخراط اﻹسﻼمييﻦ المباشر وتحﺖ ياﻓطة مﺴتقلة ،بروز تنظيمات
وﻓصاﺋل جديدة ،انبعثﺖ مﻦ رﺣﻢ الكفاح الوطني ،وتفاعلﺖ مﻊ المتغيرات اﻹقليمية
الجديدة ،وبالتالي أﻓرزت ﺣركة إسﻼمية ﺣملﺖ مشعل الثورة الفلﺴطينية ،وتحركﺖ
بعناويﻦ وشعارات وتعبيرات مغايرة لتلك التي ظلﺖ تترجﻢ ﺣركة النضال الفلﺴطيني ،إﻻ
أن خصوصية الﺴاﺣة الفلﺴطينية طبعﺖ خطاب الحركة اﻹسﻼمية ﻓي داخلها ،وأغنﺖ
مﻦ خﻼله طبيعة الوعي الفلﺴطيني المتقدم ﻓكريا وسياسيا.
وبالعودة إلﻰ مواقف تركيا ،وإضاﻓة إلﻰ ما سبﻖ ،ﻓإنها أربكﺖ ﺣﺴابات الفاعليﻦ العرب
ﻓي المنطقة ،ورأى ﻓيها البعﺾ مزايدة علﻰ الدور اﻹقليمي اﻹيراني ،ومحاولة لتنشيﻂ
الدور التركي ﻓي المنطقة بما يشكل ورقة ضغﻂ أساسية ﻓي مفاوضات اﻷتراك مﻊ
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أوربا علﻰ الخصوص ،ومهما تكﻦ الدواعي والخلفيات ،ﻓإن توسيﻊ داﺋرة المتعاطيﻦ مﻊ
القضية الفلﺴطينية دوليا وإسﻼميا ،وأمام تراجﻊ الدور العربي ،مﻦ شﺄنه أن يشكل راﻓعة
للنضال العربي وليس العكس ،وقد يكون عنوانا للمرﺣلة القادمة مﻦ تاريخ الصراع
العربي اﻹسراﺋيلي ،ومدخﻼ مناسبا لفرض ﺣقاﺋﻖ جديدة علﻰ اﻷرض ،مفادها أن علﻰ
الصهاينة البحث مﻦ اﻵن عﻦ أوراق غير تلك التي اﺣترقﺖ ﻓي أيديهﻢ مﻊ اﺣتراق غزة..

سؤال شهير ورد علﻰ لﺴان أبي الخيزران أﺣد أبطال رواية "رجال ﻓي الشمس" للشهيد
غﺴان كنفاني ،واصفا ﺣالة اﻻستعصاء التي وصل إليها الوضﻊ الفلﺴطيني ﺣال النكبة،
وهو الﺴؤال الذي قد يتكرر ﻓي نكبة اليوم ،وبصيغ مختلفة مﻦ الجمﻊ العربي ،وبكل
ﺣروف العلة ،تماما مثل الﺴؤال الذي يرد اﻵن علﻰ اﻷلﺴنة الشعبية واﻹعﻼمية العربية
واﻹسﻼمية ،لماذا لﻢ يتفقوا علﻰ عقد القمة؟ ولماذا لﻢ ينصﺖ العرب إلﻰ منطﻖ المقاومة
علﻰ اﻷرض؟ وكيف لﻢ تتفتﻖ عبقريتهﻢ علﻰ استغﻼل خﻼﻓاتهﻢ ﻓي تحقيﻖ التكامل بيﻦ
رؤيتي التﺴوية والمواجهة كما دعا إلﻰ ذلك اﻷستاذ شفيﻖ الحوت ،وأصروا علﻰ تعليﻖ
غزة علﻰ مشنقة اﻻنقﺴام الفلﺴطيني ،ﻓي الوقﺖ الذي يكرسون ﻓيه اﻻنقﺴام عربيا علﻰ
ﺣد تعبير المفكر العربي منير شفيﻖ ،ولماذا ﻻ تتجه أطراف عربية إلﻰ إنشاء ترويكا
جديدة كالتي اقترﺣها الدكتور عزام التميمي مﻦ خﻼل إضاﻓة إيران وتركيا وماليزيا إلﻰ
ﻻﺋحة المتحركيﻦ عربيا وإقليميا ،وتعزيز الدور العربي باﻹسناد اﻹسﻼمي؟
لﻦ ندخل هنا ﻓي دوامة التخويﻦ واتهام البعﺾ الرسمي بالتواطؤ والتآمر ،ولنتﺴاءل
بدورنا انطﻼقا مﻦ مبدأ ﺣﺴﻦ النوايا ،عﻦ طبيعة اﻻتجاه الذي تقود إليه اﻷخطاء الكبرى
للنظام الرسمي العربي ،وهي كما ﻓي لعبة اﻷخطاء الﺴبعة ،كانﺖ مخفية ،ﺣتﻰ ﻓضحتها
ألوان الدماء المنبعثة بﺴخاء مﻦ غزة ،وهو الثمﻦ الباهظ الذي يدﻓعه الفلﺴطينيون كل مرة
مﻦ أجل ﺣماية ظهورنا وعوراتنا ،كلما تداعﻰ إلﻰ قصعتنا أكلة الحقوق والتاريخ
والجغراﻓيا ،ﻓتنوب عنا أجﺴاد مﻦ سقطوا مﻦ النﺴاء والصغار ،ولﺴان ﺣالنا يكرر ما
جاء ﻓي رواية أخرى للشهيد كنفاني وهي "عاﺋد إلﻰ ﺣيفا" ،ﺣيﻦ ورد علﻰ لﺴان أﺣد
أبطالها" :أرجو أن يكون خالد قد ذهب … .أﺛناء غيابنا "!.

اليهود "أجانب" ﻻ ﺣول لهﻢ وﻻ قوة  ،وإنما أضحﻰ يُنظر إليهﻢ علﻰ أنهﻢ ماهرون ﻓي
مجال الﺴلطة المكتﺴبة خلﺴة ومﻦ خلف الﺴتار أو مﻦ تحﺖ الطاولة.
لقد تﻢ التركيز علﻰ قصﺺ النجاح الباهرة لقلة قليلة مﻦ اليهود ﻓقﻂ وقتئذ  ،وتﻢ تجاهل
اﻵﻻف مﻦ اليهود الذيﻦ ما ظلوا ﻓقراء معوزيﻦ والذيﻦ يعيشون ﻓي أوروبا الشرقية وﻓي
اﻷﺣياء الفقيرة ﻓي مدن وسﻂ وغرب أوروبا .ومﻊ ذلك  ،برز الشعور بالخوف مما قد
يفعله اليهود بقوتهﻢ "المبالغ ﻓيها" بشكل كبير ،وهذا ما ﺣفز الجهود المبذولة لنزع "
قوتهﻢ المكتﺴبة هذه" قبل ﻓوات اﻷوان  -أوﻻً ﻓي ألمانيا  ،ﺛﻢ ﻓي العديد مﻦ البلدان
اﻷخرى.
إن المﺴيحييﻦ المحاﻓظون والديمقراطييﻦ الﺴاخطيﻦ والليبرالييﻦ والقوميون والمثقفيﻦ
واﻷكاديمييﻦ المحبطيﻦ والمصلحيﻦ اﻻجتماعييﻦ  ...كل هؤﻻء اتخذوا  -آنذاك -إجراءات
ضد "العدو اليهودي" ،كل بطريقته .وكان البعﺾ مﻦ هؤﻻء  ،علﻰ قناعة تامة بﺄن
الحركة الجماهيرية المنظمة علﻰ أساس كراهية اليهود هي أﻓضل طريقة للمضي قد ًما ،
سيما وأن الغالبية العظمﻰ كانﺖ ترى اليهود ب باﻻستياء أو الشك أو اﻻزدراء.
ﻓي هذه اﻷجواء ظهر مصطلح "معاداة الﺴامية" لوصف الجهود المشار إليها أعﻼه .ﻓفي
ألمانيا  ،كان "ﻓيلهلﻢ مار" ) - Wilhelm Marr - (1قد ﻻ يكون مبتكر المصطلح -
لكنه مﻦ أواﺋل المداﻓعيﻦ عليه  .وكان وقتئذ ،طالبًا ﻓي مجال التاريخ والعلوم .سمحﺖ له
موجة معاداة الﺴامية بتمييز الحزب الذي أسﺴه ﻓي أواخر " ، 1879رابطة معاداة
الﺴامية"  - Antisemites’ League -عﻦ التعصب الديني لكراهية اليهود الﺴاﺋد ﻓي
عرف "مار" "المﺴﺄلة اليهودية" بﺄنها مﺴﺄلة عرقية وليﺴﺖ
العصور الوسطﻰ .وقد ّ
انحراﻓًا دينيًا.
) (1904 - 1819) - (1كان صحفيًا ألمانيًا  ،ﻓي الﺴياق الﺴياسي للقرن التاسﻊ عشر،
صاغ مصطلح – ) - Antisemitismusمعاداة الﺴامية( ليحل محل )"كراهية
اليهود"( ،وذلك لجعل كراهية اليهود تبدو عقﻼنية ومواﻓقة للمعرﻓة العلمية.
)" - (2الرابطة المعادية للﺴامية" هي أول جمعية سياسية توﺣد معادي الﺴامية داخل
شعارا
اﻹمبراطورية اﻷلمانية .كما أنها أول مﻦ جعل مصطلح "معاداة الﺴامية"
ً
وبرنام ًجا سياسيًا .تﺄسﺴﺖ ﻓي  26سبتمبر  1879مﻦ قبل الصحفي "ﻓيلهلﻢ مار" ﻓي
برليﻦ واستمرت ﺣتﻰ نهاية ﺛمانينيات القرن التاسﻊ عشر.
ﻓي الماضي  ،كان اﻻضطهاد عرضيًا ،وتناوبﺖ نوبات العنف الرهيب مﻊ ﻓترات طويلة
مﻦ العﻼقات الهادﺋة بيﻦ اليهود وجيرانهﻢ .مﻦ وجهة نظر "مار"  ،سمحﺖ مثل هذه
الكراهية الضعيفة لليهود بﺄن يصبحوا أقوى  ،وﻓي الواقﻊ  ،أطلقوا خط ً
طا لغزو العالﻢ
غير اليهودي .إذ أن مجرد التحيز الديني قد ﻓشل ﻓي وقف صعودهﻢ ،وأصبح اليهود
أقوياء للغاية  ،وترسخوا ﻓي المجتمﻊ  ،بحيث ﻻ يمكﻦ هزيمتهﻢ مﻦ خﻼل " التصفية
أوالمذبحة العرضية".

 كانﺖ كراهية اليهود موجودة منذ قرون  ،ولكﻦ ﻓقﻂ ﻓي القرن
التاسﻊ عشر بدأ يطلﻖ عليها "معاداة الﺴامية".

المغرب

لطالما كانﺖ كراهية اليهود سمة مﻦ سمات تاريخ العالﻢ لعدة
قرون .ولكﻦ ﻓقﻂ ﻓي أواخر القرن التاسﻊ عشر ظهرت كلمة
محددة جديدة لوصفها.

إن ما دﻓﻊ إلﻰ صياغة مصطلح "معاداة الﺴامية" الجديد ،هو تصور العﻼقة المتغيرة بيﻦ
اليهود والشعوب التي يعيشون بينهﻢ والتي ﻻ يمكﻦ وصفها بدقة علﻰ أنها مجرد "رهاب
اليهود"  - Judeophobia -أو "كراهية اليهود" .Jew-hatred -إن الشعور بالحاجة
إلﻰ كلمة جديدة لﻢ يؤﺛر ﻓقﻂ علﻰ المعاديﻦ للﺴامية .ﻓقد تﻢ اﻻعتراف بهذا المصطلح مﻦ
قبل اليهود وغير اليهود ﻓي جميﻊ أنحاء أوروبا وﻓي أي مكان استقر ﻓيه اﻷوروبيون ﻓي
أنحاء العالﻢ.
كانﺖ معاداة الﺴامية  ،كمفهوم وﺣركة  ،ردًا علﻰ ما سمي بـ "المﺴﺄلة اليهودية"  ،والتي
نشﺄت ﻓي ﺣد ذاتها مﻊ الصعود اﻻقتصادي والثقاﻓي والﺴياسي الملحوظ لليهود خﻼل
القرن التاسﻊ عشر واندماجهﻢ ﻓي الحياة اﻷوروبية الﺴاﺋدة .بالنﺴبة لبعﺾ الشعوب التي
كانوا يعيشون بينهﻢ  ،كان هذا التراكﻢ الﺴريﻊ للﺴلطة ﻓي يد اليهود بمثابة تهديد ينذر
بالﺴوء .لقد اعتادوا علﻰ رؤية اليهود كحرﻓييﻦ صغار  ،وزنادقة  ،وباعة متجوليﻦ ،
وطفيلييﻦ  ،وأصبحوا يواجهون اﻵن قادة سياسييﻦ يهود  ،وعلماء ،ومثقفيﻦ مﻦ مﺴتوى
عــال جدا  ،ومصرﻓييﻦ  ،ونقبــاء صناعة  ،وضباط جيﺶ  ،وأساتذة  ،ورؤساء .ﻓـلﻢ يعد
اليﺴاري

رﻓضﺖ ﺣركة "معاداة الﺴامية" ما وصفته بﺄخطاء الماضي هذه .لذا كان المطلوب هو
"النضال المنضبﻂ والمنهجي"  ،ﻹضفاء الطابﻊ المؤسﺴي علﻰ معاداة الﺴامية ﻓي
اﻷﺣزاب الﺴياسية  ،والمنظمات الشعبية  ،وجماعات الضغﻂ  ،والصحف  ،والمجﻼت
العلمية  ،والجمعيات التطوعية  ،وذلك – بداية  -عﻦ طريﻖ التحريﺾ المﺴتمر .وكان
علﻰ المعاديﻦ للﺴامية أن يكونوا مﺴتعديﻦ للنضال طويل النفس ،الذي كان سيﺴتمر إلﻰ
ﺣيﻦ "ﺣل المﺴﺄلة اليهودية" .ﻓقد كان العالﻢ الحديث وقتئذ ،منهم ًكا ﻓي "ﺣرب عرقية" ،
ﺣرب ﻻ يمكﻦ أن يكون لها نهاية سلمية أبدا.
رغﻢ اتفاق الكثيريﻦ مﻊ أهداف وأساليب "مار"  ،لﻢ يتﻢ تبني مصطلح "معاداة الﺴامية"
بحد ذاته .إذ وجده البعﺾ ﻓضفاضا للغاية  ،والبعﺾ اﻵخر رآه غير علمي بل زاﺋف.
اعترض الفيلﺴوف اﻷلماني يوجيﻦ دوهرينغ )Eugen Duhring - (1833- - (3
 (1921علﻰ تجنب تﺴمية العدو مباشرة .لﻢ يتﻢ اعتبار جميﻊ الﺴامييﻦ أعداء .ﻓعلﻰ سبيل
المثال  ،عندما سعﻰ النازيون إلﻰ ﺣلفاء عرب قبل وأﺛناء الحرب العالمية الثانية  ،وجدوا
أنه مﻦ المﺴتحﺴﻦ التنصل مﻦ استخدام المصطلح ﻓي الدعاية الموجهة للشرق اﻷوسﻂ ،
وطمﺄنة الحلفاء المحتمليﻦ بالقول أن العرب هﻢ عرق نبيل ) .(4بل وﺣتﻰ اليوم  ،العرب
 الﺴاميون أنفﺴهﻢ  -يعارضون اﻻرتباط بالمﺴﺄلة اليهودية .ﻓي ﺣيﻦ يزعﻢ آخرون ،معادون تما ًما لليهود  ،أنه ﻻ يمكﻦ اتهامهﻢ بمعاداة الﺴامية ﻷنهﻢ ساميون أيضا.
) (1921-1833) - (3ﻓيلﺴوف وخبير اقتصادي ألماني .ﺣاﻓظ "دوهرينغ" علﻰ وجهة
النظر المتفاﺋلة القاﺋلة بﺄن البشر يمتلكون الغراﺋز التي تولد التعاطف مﻊ اﻵخريﻦ بشكل
طبيعي .دﻓﻊ هذا الموقف بعﺾ النقاد إلﻰ وصف "اشتراكيته" بالطوباوية .تﻢ انتقاد
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نظرياته مﻦ قبل "ﻓريدريك إنجلز" ﻓي مقا ًل بعنوان "الﺴيد "دوهرينغ" يقلب العلﻢ رأسا ً
علﻰ عقب"  ،والمعروف باسﻢ .Anti-Dühring
) - (4تمثلﺖ العﻼقة بيﻦ ألمانيا النازية ) (1945-1933وﺣكام العالﻢ العربي ﻓي التعاون
ﻓي نشر الدعاية والمناﻓﺴة ﻓي بعﺾ اﻷﺣيان .بُنيﺖ العﻼقات الﺴياسية والعﺴكرية
التعاونية علﻰ اﻷعمال العداﺋية المشتركة تجاه اﻷعداء المشتركيﻦ مﻦ جهة ،ومﻦ أخرى
معاداة الﺴامية للنازييﻦ ،والتي كانﺖ موضﻊ إعجاب بعﺾ الزعماء العرب والمﺴلميﻦ،
وعلﻰ اﻷخﺺ الحاج أميﻦ الحﺴيني .وقد أدلﻰ "هتلر" و"هملر" بـ " تصريحات إيجابية
" عﻦ اﻹسﻼم كديانة وأيديولوجية  ،واصفيﻦ إياه بﺄنه شكل أكثر انضبا ً
طا عﺴكريًا
وسياسيًا وعمليًا مﻦ الديانة المﺴيحية ،وأﺛنوا علﻰ ما اعتبروه مهارة النبي ﷴ ﻓي الﺴياسة
والقيادة العﺴكرية .لكﻦ مﻦ ناﺣية أخرى اعتبرت اﻹيديولوجية العنصرية النازية
الرسمية ،العرب والشمال اﻹﻓريقييﻦ عرقا ً أقل امتيازا ً مﻦ اﻷلمان.
انبثقﺖ كلمة "سامية" ﻓي مجال الدراسات اللغوية ،وربما كانﺖ ﻓي يوم مﻦ اﻷيام وصفًا
محايدًا – دون ﺣموﻻت عداﺋية  -لشعوب وﺛقاﻓات الشرق اﻷوسﻂ  ،وهي ﻓي اﻷساس
مجرد وسيلة للتمييز بيﻦ المجموعات اللغوية المختلفة .لكﻦ أولئك الذيﻦ يفضلون معاداة
الﺴامية يﻼﺣظون أن مصطلح  - Semitentum -الذي يُنﺴب عادة ً إلﻰ مفكر التنوير
اﻷلماني "أ .شلوزير" ) - A. L. Schlozer - (5كان جدليًا منذ ابتكاره ،إذ تﻢ اختراعه
لتﺄسيس قطبية بيﻦ الثقاﻓات المﺴيحية "البيضاء المتفوقة" وتلك الخاصة بالمﺴيحييﻦ
اﻷدنﻰ مرتبة" ،الشرقية" .لكﻦ بعد مرور الوقﺖ أصبح مصطلح "الﺴامية" يﺴتعمل
للدﻻلة علﻰ ﺣزمة مﻦ الﺴمات الﺴلبية.

مﻦ موقﻊ اهتمامه بالثقاﻓة وضﻊ الرجل أربعة شروط لما وصفه ب»الرجل المهذب«،
الذي يرى سﻼمة موسﻰ أنه وصف للرجل المثقف أساساً ،والشروط اﻷربعة ﺣﺴب
ويلﺴون هي علﻰ التوالي :أن يعرف تاريخ العالﻢ منذ بداية الكون ﻓنشﺄة الحضارة إلﻰ
اﻵن ،ﺛﻢ أن يعرف تاريخ اﻷﻓكار الﺴاﺋدة التي يﺴير عصرنا علﻰ مبادﺋها ،يلي ذلك أن
يعرف علما ً مﻦ العلوم ) ،(Scienceوأخيرا ً أن يعرف لغة ما.
وكي ﻻ تنصرف اﻷنظار هنا إلﻰ معرﻓة لغة أجنبية بالتحديد ،ﻓإن ويلﺴون أكد أن »خير
اللغات التي يتعيﻦ علﻰ المثقف معرﻓتها هي لغته«.
تناول سﻼمة موسﻰ الشروط اﻷربعة ،ﻻ لكي يعتبرها وﺣدها كاﻓية لوصف شخﺺ ما
بﺄنه مثقف؛ ﻷنه يرى أنها وﺣدها غير كاﻓية .ﻓهناك شروط أخرى ﻻ بد مﻦ توﻓّرها ،قبل
أن يﺴتدرك بالقول ،إن ويلﺴون قد اختار اﻷهﻢ قبل المهﻢ .ومﻦ الشروط التي يرى موسﻰ
أن ويلﺴون أغفلها ،هي معرﻓة الفنون الجميلة ،لكﺄنه »ﻻ يبالي باﻷدب والموسيقﻰ
والشعر والرسﻢ والنحﺖ« ،مﻊ أن الرقي النفﺴي واﻻستمتاع العاطفي اللذيﻦ توﻓرهما
الفنون واﻵداب ،ضرورة لتكويﻦ ﺛقاﻓة عالمة ﻓي المجتمعات المختلفة.
شروط ويلﺴون اﻷربعة علﻰ أهميتها ،صيغﺖ بقدر ﻻ يخلو مﻦ العمومية ،ﺣيث إن كل
واﺣد منها يحتاج إلﻰ شرح وتفصيل ،كي نقف علﻰ المراد منه .ﻓالمعارف وﺣدها ﻻ
تصنﻊ مثقفاً ،إن لﻢ يتوﻓر مﻦ يمتلك هذه المعارف علﻰ رؤية وموقف ،ﻓﻼ مكان لحياد
تجرده ﺣيﻦ يتصل اﻷمر بمنظومة مﻦ القيﻢ المنتصرة للعدالة والحرية ،والتقدّم
المثقف أو ّ
والمﺴاواة بيﻦ البشر وصون الحقوق ونبذ العنف 

) (1809 - 1735) - (5كان مؤر ًخا وكاتبًا وعال ًما ﻓي اللغة اﻷلمانية عاش ﻓي ألمانيا
وروسيا .تتزامﻦ ﺣياته الفكرية مﻊ ﻓترة " ، Aufklärungعصر التنوير" .وهو أول
عالﻢ لغوي أوروبي يﺴتخدم تعبير "اللغات الﺴامية".
 - anti-Semitismعادة عادة ً ما يؤدي وضﻊ ) - anti -أي "ضد" الواصلة( أمام
الكلمة إلﻰ عكﺴها .لكﻦ "معاداة الﺴامية" هي ﻓي اﻷساس مرادف للﺴامية .نتيجة لذلك ،
أصبح مﻦ الشاﺋﻊ اﻵن ﻓي الدواﺋر اﻷكاديمية إسقاط الواصلة .داﻓعﺖ مؤرخة
"الهولوكوسﺖ" الشهيرة  -ديبوراه ليبﺴتادت ) - Deborah Lipstadt - (6قاﺋلة إن
استخدام الواصلة –  antiأي ضد " -يشوه تما ًما معنﻰ الكلمة" .لكﻦ هذا الرأي لﻢ يلﻖ
اﻹجماع ،وظل استعمال مصطلح  – anti-Semitism -هو الﺴاﺋد ﻓي جميﻊ أرجاء
العالﻢ.
) - (6مؤرخة أمريكية مﻦ مواليد  1947ﻓي نيويورك .وهي أستاذة ﻓي الدراسات
اليهودية الحديثة ودراسات الهولوكوسﺖ ﻓي جامعة "إيموري" .وهي مؤلفة أعمال
شهيرة عﻦ إنكار الهولوكوسﺖ  ،بما ﻓي ذلك كتاب بعنوان "إنكار الهولوكوسﺖ"
) ، (1993والذي تمﺖ مقاضاتها مﻊ ناشرها مﻦ قبل المؤلف البريطاني "ديفيد إيرﻓينغ"،
الذي وصفته بﺄنه "منكرالهولوكوسﺖ" ،لكﻦ الحكﻢ لﻢ يكﻦ ﻓي صالحه 

 ﻓي كتابه المهﻢ »التثقيف الذاتي« استشهد سﻼمة موسﻰ
بتعريف وضعه الرﺋيس اﻷمريكي اﻷسبﻖ ويلﺴون )1856
 (1924للمثقف ،وقد يﺴﺄل ساﺋل :ما عﻼقة رجل سياسة ورﺋيس
للوﻻيات المتحدة بالثقاﻓة والمثقفيﻦ ،ونحﻦ شهود علﻰ رؤساء
تعاقبوا علﻰ البيﺖ اﻷبيﺾ هﻢ أبعد ما يكونون عﻦ ذلك؛ بل إن
بعضهﻢ كان جاهﻼً بكثير مﻦ المعطيات التي تتصل بعمله.

البحريﻦ

ردا ً علﻰ هذا الﺴؤال يُن ِبّهنا سﻼمة موسﻰ ﻓي بداية مقاله »مﻦ هو الرجل المثقف؟« الذي
ﺣواه الكتاب المذكور إلﻰ أن ويلﺴون كان ﻓي اﻷصل رجﻼً مثقفاً ،ومديرا ً لجامعة
برنﺴتون ،قبل أن يصبح رﺋيﺴا ً ﻷمريكا ﻓي سني الحرب العالمية اﻷولﻰ.
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 لﻢ أعد أذكر عدد المرات
التي مررت بها ﻓي مدن غريبة
علﻰ متزوجيﻦ أو اﺣباب
العراق
يتناولون الطعام
ﻓي مطاعﻢ غالية وﻓاخرة وراقية،
لترمقني المرأة الجالﺴة مﻊ ﺣبيبها بنظرة
تف ّهمني مﻦ خﻼلها بصمﺖ مؤلﻢ
بﺄنها لﻢ تعد تحبه،
وبﺄنها تتمنﻰ لو كانﺖ ﻓي مكان آخر..
وبنفس النظرة الصامتة أجيبها:
ﺖ هناك؟
ِل َﻢ أن ِ
ِل َﻢ ﻻ تقلبيﻦ
طاولة العشاء التاﻓهة هذه
علﻰ كل ما ﺣصل ويحصل
وتغادري؟
The Leftist

Writer

 ﻻﺑﺪ ﻣﻦ التفريق ﺑيﻦ الفكر الﺪيني واليساري ،الفكر
الﺪيني ﻋﻼﻗﺔ ﻣاهو ارضي ،ﺑﻤﻌتﻘﺪ غيبي ﺳﻤاوي ،اي
رﺑط الﻌﻼﻗﺔ ﺑيﻦ طاﻋﺔ الﻤخلوق وحﻘوق الخالق ،وﻗﺪ ﺗﻢ
ﻋلﻰ ذلك ﻣيزان الﻌﺪل اﻹلهي ،لكنه ﻣيزان لﻢ يصل
لﻤستوى الﻌﺪل اﻹجتﻤاﻋي الذي ﻗام ﺑتنظيره الفكر
اليساري ﻓي الحﻘوق الﻤﺪنيﺔ والﻌﺪليﺔ للﻤجتﻤﻌات.

والﻤناضليﻦ لﻢ يتﻌرض له الباحثون والﻤؤرخون كﻤا ﻓي
الﺪول اﻷخرى.
لﻘﺪ ﺗﻢ اﺗﻼف ﺗلك الوثائق التي ﺗظهر ﺗاريخ اليسارييﻦ
واﻻحزاب الﺸيوﻋيﺔ ﻣﻦ ﻗبل اليسارييﻦ انفسهﻢ حتﻰ ان
الﻌﺪيﺪ ﻣﻦ اﻗطاب الفكر اليساري لﻢ يكتبوا ﻣذكراﺗهﻢ
وﺗجارﺑهﻢ الﻤريرة وﻣﻌاناﺗهﻢ التي ﻋاشوها وهﻢ ضحايا
اﻻﻓكار الﺪينيﺔ حتﻰ طوى التاريخ ،الﻤﻌلوﻣات الهاﻣﺔ ولﻢ
يﻌﺪ هناك ﻣﻦ يتحﺪث ﻋنها ،لﻌل الﻌﺪيﺪ ﻣنهﻢ ﻗﺪ اختفوا ﻣﻦ
الوجود ولﻢ يﻌرف ﻣصيرهﻢ الﻰ يوﻣنا هذا ﻣثل الﻤنفييﻦ
والﻤختفيﻦ ﻓي الﻤﻤلكﺔ الﻌرﺑيﺔ السﻌوديﺔ والﻌراق ﻓهﻢ
ﺗحاشوا الكتاﺑﺔ او ان يكونوا شهودا لﻌصر الظلﻢ،
اﻻﻋتﻘال والتﺸرد ،ﻓالكثير ﻣنهﻢ ﻓي ﺑلﺪان ﻋرﺑيﺔ لها
ﻋﻼﻗات جيﺪة ﺑالسﻌوديﺔ والﻌراق وﺳوريا.

ر ّكزت اﻷحزاب اليساريﺔ ﻋلﻰ اﺗباع ذلك الطيف السياﺳي
الذي ﺗبنﻰ ﻗيﻢ الﻤساواة ﻓي الحﻘوق والواجبات وﺳيادة
الﻤجتﻤع للﻤؤﺳسات السياﺳيﺔ واﻻﻗتصاديﺔ ،ﻓهذه الﻘيﻢ
طاﺑﻌها اﻷﺳاس ﻣبﺪأ اﻻشتراكيﺔ ،هذا الﻤبﺪأ الﻘائﻢ ﻓي
الﻤجتﻤع الذي يﻤثل حﻘوق الﻤواطﻦ ﻓي ﻣيزان الﻌﺪل
اﻹجتﻤاﻋي ،اﻻﻣر الذي يخالف ﺑﺸكل شﺪيﺪ طريﻘﺔ ﺗطبيق
الﻌﺪل اﻹلهي ﻓي اﺳﺲ ﺗنظيﻢ الﻤجتﻤﻌات ،ﻓالفكر الﺪيني
ﺗأﻣﻼت لﻤفاهيﻢ ﺳاذجﺔ ﻻ يﻘود لﻤؤﺳسات اﻗتصاديﺔ ﺗطبق
حﻘوق الﻤواطﻦ وﻻ لنظريﺔ اشتراكيﺔ واﻋيﺔ.
لﻘﺪ اﺳتنﺪ الفكر اﻹلهي ﻋلﻰ الوﻋيﺪ والتهﺪيﺪ ،ﻓبﻼ ﻋبادة ﻻ
يكون هناك إله ،ﺑﻼ ﻓرض ﻋبوديﺔ ﻻ يﺸﻌر إله الغيب
ﺑﻤكانته اﻻﺳتبﺪاديﺔ ﻓي حكﻢ الﻌالﻢ .ﻓي ﺗسﻌينيات الﻘرن
الثاﻣﻦ ﻋﺸر جلﺲ نواب الﻤجلﺲ الوطني الفرنسي ﻋلﻰ
يسار الرئيﺲ ﻓتﻤﺖ ﺗسﻤيتهﻢ ﺑالجناح اليساري حيث رأى
انصار هذا الجناح ان ﻣهام الﻌﻘيﺪة الﺪينيﺔ يجب ان ﺗكون
ﻣحﺪودة ﻓي جﻤيع نواحي الحياة واخرون كان يرى ﻗسﻢ
ﻣنهﻢ ان الﺪيﻦ يجب ان ﻻ يتﺪخل ﻓي الحياة السياﺳيﺔ .لﻘﺪ
انتهج الحزب اليساري الﻤنهج الﻌلﻤاني الذي يﻘوم ﻋلﻰ
ﻓصل الﺪيﻦ ﻋﻦ الﺪولﺔ .ﻣنذ ﺗلك الفترة نﺸا الصراع ﺑيﻦ
اﻻﺗجاه اليساري ذو التوجه الﻌلﻤاني والفكر الﺪيني .وكان
ﻣﻦ الطبيﻌي ان يؤثر الفكر الﻌلﻤاني ﻋلﻰ حركﺔ
الﻤجتﻤﻌات ﻓي الﺸرق ﺑفﻌل اﻻحتكاك الحضاري
واﻻﻗليﻤي ﺑيﻦ الﺪول ،خاﺻﺔ وان الثورة البلﺸفيﺔ
اﻻشتراكيﺔ ﺑﻘيادة ﻓﻼدﻣير ايليتش لينيﻦ ﻗﺪ نﻘلﺖ الفكر
التﻘﺪﻣي اليساري ﻣﻦ اﻻطار اﻻﻗليﻤي الﻤحﺪود الﻰ ﻋوالﻢ
اﻻﻣﻤيﺔ الواﺳﻌﺔ ﻋبر الﻘارات ،حتﻰ ﺻار الفكر اليساري
ﻣﻦ الحﻘائق الكونيﺔ التي ﻻﺑﺪ للﻤجتﻤﻌات والﺪول اﻹﻗرار
ﺑها.

لكﻦ اهتﻢ الكثير ﻣﻦ الكتاب اﻻجانب ﻣﻦ اولئك الﻤهتﻤيﻦ
ﺑحركات التحرر ﻓي الﻤنطﻘﺔ الﻌرﺑيﺔ ﻓكانﺖ كتبهﻢ
وﻣﻘاﻻﺗهﻢ ﻣصﺪرا ً ﻣهﻤا ً للباحثيﻦ ﻓي الﺸأن اليساري،
الﻌلﻤاني والﺸيوﻋي .لﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ لنا كتاﺑات الﻤؤرخ
اﻷكاديﻤي اﻻيرلنﺪي الخبير ﻓي الﻌﻼﻗات الﺪوليﺔ والﺸرق
اﻻوﺳط  Fred Hallidayاذ ﻗام ﺑتأييﺪ الغزو السوﻓييتي
ﻷﻓغانستان والحرب التي انﺪلﻌﺖ ﻓي الخليج ﻋام  91وﻓي
البوﺳنﺔ ﻋام  1995وكوﺳوﻓو ﻋام  1999والحرب التي
ﻗادﺗها ﺑﻘيادة أﻣريكا ﻋلﻰ أﻓغانستان ﻓي  2001وﻗﺪ اﻋتبر
أن اﻹﻣبرياليﺔ لها دور ﻓﻌال وﺗﻘﺪﻣي ﻓي ﺗغيير الﻌالﻢ.
لﻌبﺖ كتاﺑات ﻓيبي ﻣار Phebe Marrالﻤؤرخﺔ اﻻﻣريكيﺔ
البارزة ﺑتاريخ الﻌراق الحﺪيث ،واﺳتاذة التاريخ ﻓي
جاﻣﻌﺔ ﺗينيسي ﻓي وﻻيﺔ كاليفورنيا ،نﺸرت الﻌﺪيﺪ ﻣﻦ
الكتب ،وكان لﺪورها الفﻌال انها رﺻﺪت ﺗلك التحوﻻت
وﻣﻘاﻻﺗها اﻹﻋﻼﻣيﺔ التي الﻘﺖ الضوء لتفهﻢ الﻌﻘليﺔ
الﺸرﻗيﺔ وطبيﻌﺔ ﺻراع ﺗلك الﻘوى التﻘﺪﻣيﺔ وهي ﺗتحﺪى
اﻻنﻘﻼﺑات الﻌسكريﺔ والﻌﻘليات الثأريﺔ والﺪينيﺔ الﻤتﺸﺪدة.

الﻌراق

ﺗتركز الفوارق الحضاريﺔ ﻓي الفكر التﻘﺪﻣي ﺑيﻦ الﺸرق
والغرب ذات التوجه اليساري ،الﻰ حالﺔ التﻌصب لﻼنتﻤاء
الﺪيني والطائفي ﺑالﺸكل الذي لﻢ يجﻌل الﺸرق اﻹﺳﻼﻣي
لﻶن ان يتحرر كليا ً ﻣﻦ الﺪيﻦ ،ﻓالﻤﻌتﻘﺪ الغيبي ﻣثل الﻌﻘبﺔ
الكأداء ﻓي طريق التحرر اﻹجتﻤاﻋي.
ﻣازالﺖ الﻤرأة هي الضحيﺔ التي وﻗﻌﺖ ﻋلﻰ راﺳها ﻓأس
اﻻنانيﺔ الﺪينيﺔ وحرﻣتها ﻣﻦ الحياة الطبيﻌيﺔ ،ﻓكان كلﻤا
حاولﺖ اﻻحزاب اليساريﺔ ﺗطوير ﺗلك الﻤجتﻤﻌات
واجهتها اﻻنظﻤﺔ الﻌسكريﺔ الﻘﻤﻌيﺔ ﺑحﻤﻼت اﻻﻋتﻘال
واﻻﻋﺪام وكان يﻘف خلف هذه التيارات الرجﻌيﺔ الطبﻘﺔ
الﺪينيﺔ التي وجﺪ الﻤببرات لﻺﺑﻘاء ﻋلﻰ السلطﺔ حتﻰ ﺻار
الﺪيﻦ الواجهﺔ الخلفيﺔ الواﻗيﺔ لﻼنظﻤﺔ الﻌسكريﺔ
اﻻﺳتبﺪاديﺔ.
لﻘﺪ ظهرت التوجهات اليساريﺔ والﻘوﻣيﺔ ﻓي الﺸرق
اﻹﺳﻼﻣي ﻓي السﻌوديﺔ ،كﻤا اظهر الحال ﻓي حركات
التحرر الوطني ،شهﺪت ﻣصر الثورة ضﺪ النظام الﻤلكي،
وظهر النفط ﻓي السﻌوديﺔ ﻣﻤا ادى الﻰ جلب خبراء النفط
والتصنيع اﻵلي ﻓي اﺳتخراجه ،ﻓتﻢ اﺳتحﺪاث شركات
نفطيﺔ كبيرة وكان ﺑﻌﺾ هؤﻻء الخبراء ﻋرب يحﻤلون
اﻻﻓكار اليساريﺔ ،وﻗﺪ اثروا ﺑﺸكل غير ﻓاﻋل ﻋلﻰ الﻌﻘليﺔ
اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﻓﻘﺪ وﻓّر جو التفاﻋل ﺑيﻦ الﻌﻘيﺪة اﻹﺳﻼﻣيﺔ
والفكر اليساري وان لﻢ يكﻦ ﺗأثيره ﻓﻌاﻻً .كان ﻣﻦ النادر
اليساري

ﺗاريخيا ً ﻓي هذه الﻤﻤلكﺔ ﺗسجيل ﺗفاﻋل الحركات السياﺳيﺔ
ذات التوجه اليساري وكان ضﻤﻦ اﺳباﺑها ﺗراجع الفكر
الﺸيوﻋي اليساري ﻓي ﺗسﻌينيات الﻘرن الﻤاضي خاﺻﺔ
ﺑﻌﺪ انهيار اﻻﺗحاد السوﻓيتي .وﻗﺪ ﺳبق انهيار هذا اﻻﺗحاد
التيار اﻻﺳﻼﻣي الذي ﺗﻘاﺳﻢ الﻤﻤلكﺔ ﺑيﻦ الطائفﺔ الﺸيﻌيﺔ
والسنيﺔ ،ﻓلكل طائفﺔ ﺗوجهاﺗها الﺪوليﺔ واﻹﻗليﻤيﺔ لهذا كان
ﻣﻦ الصﻌب ان يسير الفكر اليساري ﺑطريق ﺗفﻌيل ﻓكره
ﻓي ﺗلك الﻤنطﻘﺔ ،ﻓتحول ﻣحور الﻌﻤل السياﺳي كله ﻣﻦ
الفكر اليساري الﺸيوﻋي او الﻘوﻣي الﻰ اﻹﺳﻼم السياﺳي,
لﻢ ﺗﻤتلك ﻣحاضر اجتﻤاﻋات اﻻحزاب اليساريﺔ ﻓي
ﻣرحلﺔ الستينيات والسبﻌينيات ﺑالﺸكل الﻌلني الذي يﻤيز
ﺗاريخ نضالها للفكر التﻘﺪﻣي ،ﺑل نجﺪ الﻌﺪيﺪ ﻣﻦ ضحايا
ﻣﺪون لﺪى الجهات اﻻﻣنيﺔ ،ﻓي ﻣلفاﺗها
الفكر اليساري ّ
السريﺔ ،ﻓلﻘﺪ كانﺖ اﻷﻗبيﺔ اﻻﻣنيﺔ ﻣﻘرات ﺳريﺔ لﻘﻤع الفكر
اليساري وﻣازالﺖ طريﻘا ﻣليئا ً ﺑالوجع والتضحيﺔ والﺪم
ﻋلﻰ ﻣﺪى ﺗاريخه الطويل الذي اﻣتﺪ ﻋﺸرات السنيﻦ ،هذا
التاريخ الطويل ﻣﻦ الﻌذاب للﻤفكريﻦ والﻌوائل

-1Iraq, its neighbors, and the United
States: competition, crisis, and the
reordering of power
-2The modern history of Iraq
-3Who are Iraq s new leaders? What do
they want
الﻌراق وجيرانه والوﻻيات الﻤتحﺪة :الﻤناﻓسﺔ واﻷزﻣﺔ
وإﻋادة ﺗرﺗيب السلطﺔ ،ﺗاريخ الﻌراق الحﺪيث ،ﻣﻦ هﻢ ﻗادة
الﻌراق الجﺪد ،ﻣاذا يريﺪوا؟ ﻓهي التي رﺻﺪت ﻓترات
النﺸاط السياﺳي اليساري والﻘوﻣي كانﺖ ﺑحكﻢ طبيﻌﺔ
ﻋﻤلها ﻓي شركﺔ اراﻣكو ﺗزود الﺸركﺔ ﺑﻤﻌلوﻣات وﺗﻘارير
ﺗفصيليﺔ ﺗحليليﺔ ﻋﻦ الوضع السياﺳي والﺪيني وﻋﻦ
التحوﻻت الثوريﺔ الﻌلﻤانيﺔ والﻘﺖ الضوء ﻋلﻰ ﻗوى
الصراع ﺑيﻦ الﺸرائح اﻻجتﻤاﻋيﺔ التﻘليﺪيﺔ والتيارات
الثوريﺔ التي ولﺪت ﻣﻦ رحﻢ ﺗاريخ الﻤجتﻤع وﺗحاول
اﻻنﻘﻼب ﻋليه وﺗطوير ﻣﻌتﻘﺪاﺗه وﻗوانينه اﻻرضيﺔ .لﻘﺪ
ﻋانﻰ الفكر اليساري ﻓي الﻤﻤلكﺔ الﻌرﺑيﺔ السﻌوديﺔ ﻣﻦ
نﻘﺺ الﻤصادر وﻗﻤع السلطات ﺑﻤا جﻌل البحث ﻓي هذا
اﻷﻣر اﻣرا ً خطيراً ،لﻌل هذا الﻤﻘال يفتح الطريق
ﻷﺻحاب الفكر اليساري والتﻘﺪﻣي ان يكﺸفوا الوجه
الخفي لﻤﻌانات ﺗلك الطبﻘﺔ التي ﻋاشﺖ وﺗﻌيش ﻓي ﻋوالﻢ
الظلﻢ والتﻌتيﻢ .اﺑتﺪأ الفكر اليساري جهاده التاريخي كرد
ﻓﻌل ﻋلﻰ هيﻤنﺔ الكنيسﺔ ﻓي الﻘرون الوﺳطﻰ ﻓي اورﺑا،
واراد اﺑﻌاد ﺻنع الﻘرار السياﺳي لكل الﻤؤﺳسات الﺪينيﺔ
ﻣﻌارضا ً ﺗﺪخل الﺪيﻦ ،ﺑﻤا يجﻌل للﺪولﺔ حق التﻤيز ﻓي ﺳﻦ
الﻘوانيﻦ السياﺳيﺔ واﻻﻗتصاديﺔ والتﺸريﻌيﺔ التي ﺗبﻌﺪ الفكر
الغيبي اﻻﻋتﻘادي ﻋﻦ الواﻗع اﻻجتﻤاﻋي.
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ﻓي كتاب اﺻل اﻷنواع لتﺸارلز دارون ،ﺗﻢ ﺗثبيﺖ ﻋلﻢ
اﻷحياء والوراثﺔ ،كﺪليل ﻋلﻤي لواﻗع الطبيﻌﺔ ،اﻻﻣر الذي
ﺗﻌارض ﻣع النظريﺔ اﻻيﺪيولوجيﺔ للﺪيﻦ .ﻗام اليسار،
والحركﺔ الﺸيوﻋيﺔ الﻌالﻤيﺔ ﺑزﻋاﻣﺔ كارل ﻣاركﺲ ﺑتأييﺪ
نظريات ﺗﺸارلز دارون ﺑأن ﻗانون اﻻنتﻘاء الطبيﻌي ﻓي
ﻋلﻢ اﻻحياء والوراثﺔ يﻤكﻦ ﺗطبيﻘه ﻓي الﻤجتﻤﻌات ،ﻓالفكر
الﺪيني يتركز ثﻘله ﻋلﻰ الفكرة الغيبيﺔ والفكر اليساري
ﻋلﻰ الفكرة اﻻجتﻤاﻋيﺔ التي ﺗضع الواﻗع الﻤﻌاش وﺗغيير
الﻤجتﻤع ﻣﻦ خﻼل ازالﺔ الفوارق اﻻجتﻤاﻋيﺔ واﻻيﻤان ان
ﺻراع الطبﻘات ليﺲ ﻗﺪرا ً إلهيا انﻤا واﻗع ﻓاﺳﺪ يﻤكﻦ
ﺗغييره.
نتج ﻋﻦ الفكرة الﺪينيﺔ الظلﻢ اﻻجتﻤاﻋي واﺳتغﻼل الﻤال
الﻌام ﻣﻤا جﻌل الفﻘر حالﺔ اﺳتبﺪاديﺔ ﺑيﺪ اﻻغنياء وليﺲ
ﻗﺪرا ً يجب ﺗﻘبله ﻣﻦ خﻼل الصبر واﻻيﻤان ﺑالﻘوة اﻹلهيﺔ
التي يتوكل ﻋليها الﻌاﺑﺪ .واجه الصراع ﺑيﻦ اليﻤيﻦ
واليسار النظرة التﻘليﺪيﺔ ﺑيﻦ دور الﺪيﻦ والتوجه نحو
الﻌلﻤانيﺔ التي كانﺖ ﺗزحف ﺑبطأ ﻓي الﺪيار الﻌرﺑيﺔ
واﻹﺳﻼﻣيﺔ ،وﻗﺪ كان اول انتصار لها ﻋنﺪ ﺳﻘوط الخﻼﻓﺔ
اﻹﺳﻼﻣيﺔ ﻓي ﺗركيا ﺑزﻋاﻣﺔ ﻣصطفﻰ كﻤال اﺗاﺗورك ﻓي
الﻌام  1924ﻋنﺪﻣا ﺗﻢ الغاء ديﻦ الﺪولﺔ اﻹﺳﻼﻣي .ﻓتﻢ
وضع الﻘوانيﻦ والتﺸريﻌات الجﺪيﺪة ﻹنﺸاء اول دولﺔ
حﺪيثﺔ ديﻤﻘراطيﺔ ﻋلﻤانيﺔ ﻓصلﺖ الﺪيﻦ ﻋﻦ الﺪولﺔ ذلك ان
هﺪف دﺳتور الﺪولﺔ ﺗأﺳيﺲ كيان ﺳياﺳي لتجنب ﻓكر ديني
غيبي ﺗهيﻤﻦ ﻋليه الخراﻓات وﻋﻘائﺪ الجهل .لﻘﺪ نجحﺖ
التجرﺑﺔ السياﺳيﺔ ﻓي ﺗركيا ﻓانتﻘلﺖ ﺑالﻤجﻤتع الﻤﺪني الﻰ
ﺗرﺳيخ الحﻘوق الوطنيﺔ وﻣازالﺖ ﻗوانيﻦ الﺪولﺔ الﻰ يوﻣنا
هذا ﺗحتاج للﻤزيﺪ ﻣﻦ التطور لصالح الواﻗع اﻻجتﻤاﻋي
واﻻﻗتصادي.
لﻘﺪ ﺑرز ﺗيار اليسار اﻹﺳﻼﻣي ﻓي اوائل التسﻌينات ﻗبل ان
يتحول كنﻤوذج ﻓكري لكنه لﻢ يحظ ﺑاﻻهتﻤام ،ﻓﻘﺪ كان
الوﻋي اﻹﺳﻼﻣي ﻓي احتواء هذا الفكر ﻗاﺻرا ً ﺑسبب كونه
نﻤوذجا ً جﺪيﺪا ً ﻋارض الﻤﻌتﻘﺪ السائﺪ للفكر اﻹﺳﻼﻣي
خاﺻﺔ ﻋنﺪ ﺗﻘاطع الﻤﻌتﻘﺪ ﻣع الفكرة اليساريﺔ وﺗﻘاطﻌﺖ
ﻣع التفسير اﻹﺳﻼﻣي لﻺشتراكيﺔ ﻣ ّﻤا جﻌل ﺗيار اليسار
اﻹﺳﻼﻣي يفﻘﺪ ﻓاﻋليته الفكريﺔ وﺗوجهاﺗه ،لكﻦ انطﻼق
الفكر الﺸيوﻋي الﻌالﻤي ﻓي الﻌالﻢ الﻌرﺑي وانﻘسام
الﻤجتﻤﻌات الﻌرﺑيﺔ ﺑيﻦ ﻣؤيﺪ للﻌﻘيﺪة الﻤاركسيﺔ ﻓي انها
ليسﺖ ﻋلﻢ يﻘيني وان اﻻلحاد ﻣفهوم جﺪلي ﻓارغ ﻻ ﻗيﻤﺔ له
اﻣام حﻘيﻘﺔ الخالق وهناك ﺗيار آخر ﺗوﻓيﻘي ﺑيﻦ اﻹﺳﻼم
ﺑرر طبيﻌﺔ الﻘوالب
واﻹشتراكيﺔ الﻌلﻤيﺔ ،لكﻦ ذلك ّ
اﻻيﺪيولوجيﺔ الجاهزة التي لﻢ ﺗضع اﻻﻋتبار الﻰ الواﻗع
اﻹجتﻤاﻋي الﻤغاير ﺑيﻦ النظريﺔ الﻤاركسيﺔ ﻓي اﻻﺗحاد
السوﻓيتي وغرضيﺔ ﺗطبيﻘها ﻓي الﻤجتﻤﻌات اﻹﺳﻼﻣيﺔ،
كان ذلك ﺗجرﺑﺔ ﻓكريﺔ وﻋﻤليﺔ واﺳتنتاج واﻗﻌي ادى ﺳوء
ﺗطبيﻘه للكثير ﻣﻦ الضحايا ﻓي دول الﻤﺸرق الﻌرﺑي.
لﻘﺪ اﺻطﺪﻣﺖ اﻻحزاب الﺸيوﻋيﺔ كالحزب الﺸيوﻋي
الﻌراﻗي ﺑاﻻيﺪيولوجيﺔ السائﺪة التي كانﺖ ﺗحكﻤها ﺗيارات
الﻘوﻣيﺔ الﻌرﺑيﺔ ﻣﻤا جﻌل اﻻﺻطﺪام اﻣرا ﻻ ﻣفر ﻣنه ﻓتﻢ
اﻋﺪام الﻌﺪيﺪ ﻣﻦ الكوادر الﺸيوﻋيﺔ حتﻰ طالﺖ ﻗوائﻢ الﺪم
ﻋﺸرات اﻷﻻف ﻣﻤا جﻌل ﺗيار اليسار يخسر الﻌﺪيﺪ ﻣﻦ
ﻗواﻋﺪه وانصاره ويتﻢ الفوز ﺑالسلطﺔ للﻘوى الرجﻌيﺔ التي
اﻣتلكﺖ اﻵلﺔ الﻌسكريﺔ ﻓسحﻘﺖ ﺑها ﻋناﺻر الفكر
الﻤاركسي واليساري.
ان الصراع والتخبط الذي ﺗﻌيﺸه ﺳوريا واهتزاز اﻣنها
السياﺳي واﻻﻗتصادي ،وﻓرض الهيﻤنﺔ اﻻجنبيﺔ ﻓوق
ﺗراﺑها الوطني وانهيار ﻣسيرة اليسار الوطني ،وﺗحول
ﺑﻌﺾ احزاﺑه الﻰ طريق التﻼﻋب ﺑالﻘيﻢ والﻤبادئ
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اليساريﺔ لصالح اﻻنظﻤﺔ الرجﻌيﺔ يجﻌل اﻣر اﺗحاذ الﻘرار
السياﺳي الحازم والتصﺪي لكل ﺗلك الﻤؤاﻣرات اﻣرا
ضروريا ً يجب ان يكون ﻗرارا ً واﻗﻌيا ً حازﻣا ً وواضحا ﻓي
دﻻﻻﺗه وﻣنطلﻘاﺗه النظريﺔ والﻌﻤليﺔ ﻣﻌاً ،ﻓﻼ يهادن وﻻ
يجاﻣل ﺑل يﻌي خطورة الﻤرحلﺔ ويتصﺪى لها.
ان ﺳوريا ﺗتﻌرض لﻤؤاﻣرات اﻗليﻤيﺔ ﺗحيطها ﻣﻦ كل
جانب وﺗحولﺖ لﻤسرح ﺗصفيﺔ حساﺑات الﻘوى الﺪينيﺔ
واﻻﻗليﻤيﺔ ﺑسبب هﺸاشﺔ النظام السياﺳي وﺗراجع ارادﺗه
وﻓكره ﺑﻤا يتناﺳب وحﻘوق الﺸﻌب ،هذا اﻻﻣر ﺳوف
يﻌرض الوطﻦ لخطر التﻘسيﻢ ،ﻓالنزاﻋات الليبراليﺔ ﺗزيﺪ
اﻻﻣر ﺗﻌﻘيﺪا ﻓي اﺗخاذ ﻗرار ﻣوحّﺪ.
ان ﻣسؤوليﺔ اﻻحزاب اليساريﺔ وخاﺻﺔ الحزب الﺸيوﻋي
السوري الﻤكتب السياﺳي ﺗﻘع ﻋلﻰ ﻋاﺗﻘﺔ ﻣسؤوليﺔ ﺗنظيﻢ
الﻤسيرة الفكريﺔ ودﻓع الجﻤاهير ووضﻌهﻢ ﻓي الواﻗع
وﺗنظيﻢ جهودهﻢ ﻓي اﺗجاه واحﺪ يﻤثل ﻣصير الﺸﻌب
وجﻌله ﻓاﻋﻼ ﺑهﺪف ﺗغيير الواﻗع السياﺳي الﻤرير الذي
ﺗﻌيﺸه النخبﺔ .ﻻ شك ان اﺳتخﺪام اﻻﻋﻼم ﻣﻦ ﺻحف
وﻣجﻼت وﻗنوات ﻓضائيﺔ ونﺪوات ﻋبر الﻤؤﺗﻤرات،
ﺳيجﻌل التراﺑط ﺑيﻦ ﻓئات الﺸﻌب ﻓاﻋﻼً ،واﻻشارة الﻰ
نجاح الثورات اﻻشتراكيﺔ التي ﻗادﺗها الﻤاركسيﺔ ﻋبر
ﺻراﻋها الطويل ضﺪ الﻘوى الرجﻌيﺔ ،ان الفكر اليساري
السوري يتحﻤل ﻣسؤوليﺔ اكبر ﻻن الواﻗع الحالي ﺑات ﻣﻦ
الخطورة يجب ﻋلﻰ الفكر اليساري اﺗخاذ خطوات
شجاﻋﺔ للخروج ﺑسوريا ﻣﻦ ﻣأزﻗها التاريخي.
ان اﻣر اليسار الﻤصري كذلك يﻌاني ﻣﻦ هبوط حاد ﻓي
نضاله وﺗاريخه الوطني خاﺻﺔ ﺑﻌﺪ وﻓاة ﻗادة التيار
اليساري ،كوﻓاة ﻋبﺪالغفار شكر ،وخالﺪ ﻣحي الﺪيﻦ الذي
اﺳﺲ حزب التجﻤع اليساري ،لﻘﺪ ﺗراجع ﺗيار الحزب
اليساري وﺗﻌرض لحﻤﻼت ﻗﻤع ﻗاﺳيﺔ ،ان الهجﻤﺔ
الﺸرﺳﺔ ضﺪ ﺗيار اليسار ﻓي ﻣصر ﺑسبب ﺗراجع اﻻلتزام
الﺪوري للﻤبادئ الثوريﺔ التي نادت ﺑها احزاب اليسار
وهي ﺗتحﺪى الﻤؤﺳسﺔ الﻌسكريﺔ ،كذلك ﻋنﺪ الﻘاء نظرة
ﺳريﻌﺔ لتاريخ النضال اليساري ﻓي الجزائر ﺑزﻋاﻣﺔ احﻤﺪ
ﺑﻦ ﺑله ،هذا التيار يواجه ازﻣﺔ حﻘيﻘيﺔ ﺗتﻤثل ﺑأزﻣﺔ وجود.
لﻘﺪ غاﺑﺖ الﻤجالﺲ التﺸريﻌيﺔ والﻤحليﺔ وﻋﻤﺖ الفوضﻰ
وحل ﻣحل اليسار التفسيرات الﺪينيﺔ واﻻﻋتﻘادات
الخراﻓيﺔ ،حتﻰ ﺻارت احزاب اليسار شكﻼً وليﺲ ﻓﻌﻼً
كل هذا ﺑسبب ﻋﺪم ﺗجﺪيﺪ الخطاب اليساري وغياب
ﺗوجهات اليسار الفكريﺔ وﻋﺪم اﺳتﻘطاﺑه للجﻤاهير وﺗفاﻋله
ﻣﻌهﻢ .لﻘﺪ التزم النظام الﻌسكري ﺑﻌﺪ ﺑﻦ ﺑله اﻣر البﻼد،
ﻓتراجع اﻻﺗجاه اليساري الﻤتﻤثل ﻓي الحركﺔ الﺪيﻤﻘراطيﺔ
اﻻجتﻤاﻋيﺔ التي كانﺖ ﺗتلﻘﻰ دﻋﻤها ﻣﻦ الحزب الﺸيوﻋي
الجزائري ،حتﻰ ﺑات الفكر اليساري ﺑرﻣته ﻓي ﻣواجهﺔ
اﻻﻣﻦ الوطني ﺑوزراة الﺪاخليﺔ ،ﻣﻤا ادى ان ﺗﻤزق ﺗلك
الصراﻋات والﻤحﻦ نسيج الوحﺪة الفكريﺔ لليسار وﻋﺪم
اﺗخاذه ﻗرارات اكثر ﻓاﻋليﺔ ﻓي دﻓع الجﻤاهير الﻰ اﻋتناق
الفكر الثوري كﻤا ﺗبناه ﻓي ﻣرحلﺔ الستينات الرئيﺲ
الراحل احﻤﺪ ﺑﻦ ﺑله.
ان احزاب اليسار ﺑﺸكل ﻋام ﺗتراجع ﻗواها التﻘﺪﻣيﺔ ﺑيﻤا
ﺗتﻘوى اﻗﺪام الﻌسكر ﻣﻤا جﻌل اﻻﻣر اﻣا انهيار هذا الفكر
او ﺗبني ﻣرحلﺔ نضال ﻣﻦ شأنها ان ﺗﻌيﺪ للﺸرق الﻌرﺑي
الﻤسلﻢ ﺗاريخه الريادي ﻓي اﻻﻓكار الﻌلﻤانيﺔ اليساريﺔ
والﺸيوﻋيﺔ التي ﺗجﻌل الﺪولﺔ ﻗادرة ﻋلﻰ ﺻياﻋﺔ اﻻطر
الوطنيﺔ والحﻘيﻘيﺔ للﻤواطﻦ وﻓق دولﺔ ﻣﺪنيﺔ ﻗويﺔ ﺗجﻌل
ﻣﻦ الﻤال الﻌام لنصيب شﻌوﺑها ﻓهذا اﻻﻣر ﻻ يتحﻘق اﻻ
ﻣﻦ خﻼل الفكر اليساري 

الﻌراق
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"انا لي خليتك راجل"
"أنا لي اخليتك امرأة"
ﻓي كل اﻷﺣوال هذه الجﻤلة متداولة وﺗعﺒر ﻋن ﺣقيقة هي :امراة ﺻنعت رجﻼ او العكس
بالعكس رجل ﺻنع امرأة.
قد يﺒدو الﺒيت الشعري اﻷمازيغي هذا نسوي ،بﻤعنﻰ أن قائله هو امرأة ،لكن ﻓي الحقيقة
ليس اﻷمر كذلك ،هو شعر مأثور ينتﻤي إلﻰ الشعر الشفهي والذاكرة الجﻤعية ويتداول ﻓي
اﻷغاني اﻻمازيغية ،قد ﺗكون امرأة هي من قالته او قد يكون رجل وبشكل ﻋام ينتﻤي إلﻰ
مرﺣلة التحول اﻻجتﻤاﻋي من نﻤﻂ إنتاج رﺣالي لﻢ ﺗﻈهر ﻓيه الﻤلكية الخاﺻة إلﻰ نﻤﻂ
اﻻنتاج الرأسﻤالي الﻤﻤخزن ﺣيث ظهرت الﻤلكية الخاﺻة ﺣيث وجود الﻤحفﻈة )محفﻈة
النقود ( التي لها دﻻلة خاﺻة ﻓي شكل ﺗعﺒيرها ﻋلﻰ أنها ﺗﻤيز خاص )ﺗﻤيز طﺒقي( لكن
هنا لن نذهب بعيدا ﻓي رﺻد التحول اﻻجتﻤاﻋي من نﻤﻂ ماقﺒل اﻻستعﻤار الفرنسي أو
اﻹسﺒاني للﻤغرب وما بعده بل سنقول أن الﺒيت الشعري ظهر ﻓي ﻓترة ظهور الﻤجتﻤع
الرأسﻤالي الﻄﺒقي بشكل أثر ﺣتﻰ ﻋلﻰ الﻤحتوى الوجداني :الحب الﻄﺒقي.
ﻓي الشعر الشفهي الغير مكتوب )بسﺒب اضﻄهاد اﻻمازيغية بعد اﻻستقﻼل الشكلي
بالﻤغرب( ﻻ يﻤكن أن نﻤيز قائل أو متﺞ الﺒيت الشعري ﻻسﺒاب ﺗتعلق بﻤنﻄق اللغة
اﻷمازيغية:
"أﻓيخد اغرياس غوبريذ أور غوري لعﻤاراث"
"وجدت نﻤرا ﻓي طريقي وليس لدي رﺻاﺻات"
من الناﺣية الﻤنﻄقية يﺒدو شعرا ذكوريا ،لكن هنا لﻢ يذكر النﻤر بالتأنيث بالقول وجدت
نﻤرة ،الﻤرأة ﻓي اﻷمازيغية لها هيﺒتها وﺗنعت ﻓي الشعر بذكوريتها :نعﻢ يﻤكن قلب اﻵية:
امراة وجدت ﻓي طريقها نﻤرا ،لكن هنا ﻻ يستقيﻢ الﻤعنﻰ ﻓي مجتﻤع رﺣالي )الﺒيت ينتﻤي
إلﻰ نﻤﻂ اﻹنتاج الرﺣالي ما قﺒل ظهور الﻤلكية الخاﺻة وما قﺒل ظهور الدولة الوطنية ﻓي
شخﺺ الدولة الﻤركزية :الرجل هو الذي يخرج بعيدا ﻋن مركز الخيﻢ من خﻼل ﻋﻤلية
الرﻋي او التسويق أو غير ذلك.
 بيت شعري أمازيغي يستحق التأمل:
"مقار ذاش سوذونخ..
إدّا لعقل سا قراب ،
ُوشاثاخ شوي ذيس نحويض.
يعكس نﻤﻄا ﻓي الحب بين الحاجة إليه والحاجة للﻤال بسﺒب الفقر..
هل هو الﺒغاء؟

الﻤغرب

من الزاوية الﻤالية  :بيع /شراء ،نعﻢ هو الﻤحدد للﺒغاء ،لكن سياق الﺒيت الشعري ﻻ يعني
ذلك ،ﻻ يعني ﺗلك العﻼقة الصارمة ﻓي الدﻓع بين الﺒائع والﻤشتري بل طرح اﻷمر ﻋلﻰ
أساس شكوى بين القلب والعقل بين الحاجة للحب والحاجة إلﻰ الﻤال التي يحتﻤها التفكير
العقلي ﻓالسعر هنا غير محدد كقيﻤة بل هنا محدد كﻤساﻋدة ﻓي أسلوب استعﻄاف مﺒرر
)أوشاثاخ شوي ذيس انحويض :اﻋﻄني قليﻼ ﻷني جننت(
الترجﻤة:
"رغﻢ أني أقﺒلك
ﻋقلي مع محفﻈتك
امنحني قليﻼ ﻷني جننت"
يفترض أن الﺒداية لﻢ ﺗكن مﺒنية ﻋلﻰ الﻤال وإﻻ ،كﻤا ﻓي الﺒغاء سيحدد السعر من الﺒداية،
لكن كﻤا يﺒدو من السياق لﻢ يكن هناك أي ﺗحديد بل كان أمرا مفاجﺌا ،اثناء القﺒل ﺣصل
ﺗفاﻋل من اﻻﻋﻤاق مناقض للحﻈة )لحﻈة ﺗﺒادل القﺒل( يﻤكن اﻻﻓتراض أنه ﺣﻀر
التفارق الﻄﺒقي )ﺣﻀر الجد( ،ثﻤة شيء ما ليس ﻋلﻰ ما يرام ﻓي العﻼقة  :قد يكون هناك
ﺣب بين الفقير والغني ،لكن بشيء ما يحل مشكلة اختﻼل الفارق اﻻجتﻤاﻋي من خﻼل
إﺣاﻻت" :ليس من العدل ان يكون هناك ﺣب وبيننا ﻓوارق".
دﻋونا اﻵن من خراﻓة أن الحب ﻻ يفرق ﻓي السن وﻻ ﻓي الفوارق اﻻجتﻤاﻋية .العﻼقة
بالجسد ﻋاطفيا قد ﺗكون متساوية ،لكن ﻓيها خلل بسﺒب نقﺺ ما وهنا جاء ﺗعﺒير" :رغﻢ
أني اقﺒلك" ،رغﻢ ذلك ﻋقله أو ﻋقلها مع جيﺒه او جيﺒها والسﺒب ﻓي ذلك نوع من الجنون:
إظهار ﺣالة الجنون لتﺒرئة الﻄلب ،أي انه ليس مقصودا إﻻ ﻷن هناك ﺣالة مس جنوني ،
جنون العقل ،بسﺒب وجود شيء ما غير متناسب :انا بجسدي وانت بجسدك لكن مع
إضاﻓة أخرى ﻻ يﻤكن لجنون العقل أن يغفل ﻋنها .دائﻤا هناك وجود لهذه الفوارق وغالﺒا
ما ﺗنفجر ﻓي خصام ﺣقيقي بين زوجين متناقﻀين طﺒقيا ،ﻻ يجب أن ننسﻰ الكلﻤة
الﻤألوﻓة ﻋند زوج اطراﻓه متناقﻀة اجتﻤاﻋيا:
اليساري

ﻓي هذا الﺒيت الشعري الﻤعروف وطنيا رغﻢ انه ينتﻤي إلﻰ الحقﺒة الرﺣالية ﺗﻈهر ﻓيه
الﻤراة أيﻀا بشكل ذكوري:
"إزم أبرباش الرﻋب أغا اوراﻋنس غوري"
)اﻷسد الﻤزركش رﻋب نﻈره إلي(
ليس ﻓي الﻄﺒيعة أسد مزركش إنﻤا يقصد الﻤراة ﻻنها ﺗلﺒس مﻼبس مزركشة ولن ادخل
هنا ﻓي سيﻤيائيات ﻋيون النساء التي لها ﺣجﻢ اكﺒر من ﺣجﻢ ﻋيون الرجال )بشكل ﻋام،
نعﻢ هناك استثناءات( ،رﻋب نﻈرﺗها ناﺗﺞ ﻋن ﺣجﻢ العين ،إنها بحجﻢ ﻋين أسد وهنا
يﻤكن ﺗوظيف أمور اخرى كالخجل واﻻﻓتتان وغير ذلك ،امور هي نتيجة اخﻼق بدوية.
وﻋﻤوما ،ﻓي الغزل اﻷمازيغي يﻤكن مخاطﺒة اﻻنثﻰ بالﻤذكر.
ﻋﻼوة ﻋلﻰ ذلك ،ﺣتﻰ السوسيولوجيا يﻤكنها ان ﺗشرح لنا ازدواجية الخﻄاب ،وارﺗﺒاطا
بالﺒيت الشعري الذي اﺗناوله اﻵن ،ﻓي سياق الحب الﻄﺒقي ،يﻤكن للرجل الفقير ان يكون
مجنونا بﻄلب "العتق" الﻄﺒقي :ان ﺗخرجه الﻤرأة الغنية من ﻓقره وهنا ﺗلك الﻤقولة
النسوية" :أنا لي درت منك راجل" )انا من خلق منك رجﻼ( وﻓي السياق التناقﻀي :انا
من جعل منك امرأة دون ذكر الحيثيات اﻻجتﻤاﻋية اﻻخرى.
شخصيا ذكرني الﺒيت الشعري هذا بﻈاهرة التحرش الجنسي ﻋند الثانويات :اغنياء
يستعرضون ﻋرباﺗهﻢ "الﻤودرنية" أمام طالﺒات.
وأيﻀا يذكرني بﻈاهرة :ﻋندي "كاورية" :التسول الجنسي من طرف الذكور ﻷجنﺒيات
من بنات الﻤهاجرين بالغرب او لسائحات جﺌن إلﻰ الﻤغرب ﻷجل الﻤتعة الجنسية ،وهي
ﻓي الواقع اشكال بغاء أنثوي ﻓي ظاهرة الﻄالﺒات وذكوري ﻓي ظاهرة "الكاورية" )ﺗعني
السائحة أو اﻷجنﺒية من اوربا(.
مع ذلك ،ﻻ ادﻋي أن وﻓقت ﻓي ﺗفكيك هذا الﺒيت الشعري  ،اﻋرف ان اﻻكل الياباني ﻻ
يﻤكن ﻻﺣد أن يقلده لسﺒب أن ﻓيه روح يابانية خاﺻة واﻋرف ان الﺒيت الشعري
اﻻمازيغي هذا ﻓيه شيء من روﺣي اﻻمازيغية ﻋلﻰ الرغﻢ ان الﺒعض سيرى ﻓيه رائحة
ﻋهر ﻻ ﺗتناسب مع ارثه اﻷخﻼقي والوجداني 
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 جلست أ ُم ﻋﻤاد أمام الﻤكتب ،ﺗحاول أن ﺗرسﻢ ابتسامة الرضا ﻋلﻰ وجهها ،وﺗعﺒر ﻋن
واقع مﻈلﻢ بﻤا يناقﻀه ،جاهدت بإبداء ﻋﻼمات السعادة والحﺒور ،ﻋلﻰ محياها الﻤتألﻢ،
بذلت جهدا كﺒيرا لﻄﻤس دﻻئل التعاسة الﻈاهرة ﻋلﻰ ﺣياﺗها ،ﻋلت اﻻبتسامة ﻋلﻰ محياها
الﻤجهد بعد ﻋناء.
 بكﻢ باقة الورد الجﻤيلة هذه؟ﺗتسع اﻻبتسامة ﻋلﻰ وجهها ،ﺗرﺣب بالزائر الكريﻢ ،بكلﻤات ﻋذبة كي ﺗكسﺒه زبونا ،يرﺗاد
ﺣانوﺗها يﺒتاع ما ﻓيه من ورود.
ليس هذا مكانها ،لﻢ ﺗعتد القهر وﻻ الخنوع ،ﻓيﻤا مﻀﻰ من أيامها الﺒاسﻤات ،نشأت ﻓي
بيت ﻋز وسؤدد ،ولكن اﻷيام ﻻ ﺗثﺒت ﻋلﻰ ﺣال ،ويقع بها ما لﻢ يكن بالحسﺒان ،ﺗقدم إليها
مدﻋيا الحب وﻋارضا الزواج ،ﻓصدقت زﻋﻤه دون روية ،وأقنعت أسرﺗها بالﻤواﻓقة ﻋلﻰ
طلﺒه ،بعد طول ﺗردد ،وكانت اﻻبنة الوﺣيدة الﻤدللة بين أربعة إخوة ،ﻓواﻓقوا ﻋلﻰ
ﺗزويجها من مﻤثل قدير.

 يا لﻤهارﺗك ،يداك هاﺗان ﺗستحقان آيات التﺒجيل ،والتعﻈيﻢ ،كيفﺗأﺗﻰ لهﻤا ان ﺗصنعا هذه الفتنة الساﺣرة ،يﻀوع العﻄر من
ورودك ،سيدﺗي.
ﺻﺒيحة شﺒر
العراق

يأﺗيها كل ﺻﺒاح ليأخذ منها مصروﻓه اليومي ،وليغدق منه ﻋلﻰ
ﺻديقاﺗه العاطﻼت ،يحرص ﻋلﻰ ان ينسيهن ﻓاقة كﺒيرة يجدن
أنفسهن يتعثرن ﻓي ﺻهﺒائها.

 كيف ﺗتحﻤلين بعلك هذا ،بخيل ﻓي الجيب ،والعاطفة والخصال ،اﺗركيه وانفذي بجلدك. انه القدر. رأيته مع ﺣسناواﺗه يتﺒختر مثل الغراب ،كيف ﺗصﺒرين مع هذا الحرمان؟ والنذل ﻻ أﺣديجعله يعود الﻰ رشده؟ يسهر الليالي بعيدا ﻋن بيته بصحﺒة النساء العابثات وأنت ﺗرهقين
نفسك....
أوﻻدها يرغﺒون بعدة أمور سوف ﺗﺒتاﻋها لهﻢ ،هﻢ سلوﺗها ﻓي دنياها الﺒﺌيسة هذه ،ﻻ
يﻤكنهﻢ أن يفهﻤوا أسﺒاب معاناﺗها الﻄويلة ،لن يغفروا لﻤن يتهجﻢ ﻋلﻰ أبيهﻢ،رغﻢ أنهﻢ لﻢ
يروا منه ما يستحق الثناء.
 ما زلت جﻤيلة ﻋزيزﺗي ،سأﻋوضك ﻋن سنين مﻈلﻤة ،مرت ،واجعل ﺣياﺗك ﺗﺒتسﻢ بعدطول ﻋﺒوس ،وﺗحلو لياليك ،ﺗعﺒت كثيرا وأظلﻤت أيامك واسودت لياليك وآن لك أن
ﺗجدي الراﺣة.
وأوﻻدها؟ كيف يﻤكن أن ﺗتركهﻢ؟
 ان هجرﺗنا ﺗكونين وﺣدك  ،لن ﺗأخذي شيﺌا ،ﻻ أوﻻدك ،وﻻ أثاث الﻤنزل.ورود جﻤيلة زاهية اﻷلوان ،برﻋت ﻓي ﺗصفيفها وإكسابها شكﻼ رائعا ،مﻤا يشجع
الﻤشترين ﻋلﻰ اﻹقدام ﻋلﻰ شراء الﺒاقات ،ﻋﻤل بسيﻂ ﺗتقنه ،للحصول ﻋلﻰ ما يسد الرمق
ﻓي أسرة كﺒيرة العدد ،ﺗخلﻰ ﻋنها ﻋائلها ،ومﻀﻰ بعيدا ،يهتﻢ بنفسه وﻻ يﺒالي ان شﺒع
أوﻻده أم جاﻋوا ،وكيف يقفون أمام ﻋجلة ﻻ ﺗرﺣﻢ ،ﺗلتهﻢ كل من يﺒدي ضعفا ،ﻓي
مواجهة ما يتعرض له من ﻋقﺒات.

هي ﺗعﺒت ﻓي جﻤع ما ﻓي هذا الﻤنزل الﻤتداﻋي ،وﺣرﺻت ﻋلﻰ لﻢ أشﺒالها الصغار ،ﻓي
جنة الحب التي غزلتها لهﻢ بعرق جﺒينها ونﺒﻀات قلﺒها.
ولكن أين قﻄع اﻷثاث التي ﺣرمت نفسها لتقتنيها؟ كلﻤا اﺣتاج إلﻰ نقود باع قﻄعة منها،
أسرة اﻷوﻻد ،جاهدت كي ﺗﻈل ﻷﺣﺒابها.
ﻓلﻢ يتﺒق إﻻ ّ
 -كﻢ كنت جﻤيلة ﺗلك اﻷيام؟ هل نسيت؟ ،سأﻋيدك إلﻰ روﻋتك اﻷولﻰ ،وأكثر.

 كﻢ بارﻋة أنت ،أبدﻋت ﻓي التنسيق ،ظننت أنها باقات من الورد الحقيقي.بعُد ﻋهدها ﻓي إمتاع أذنيها بكلﻤات الﻤديح ،أو ﻋﺒارات الثناء ،كل ما ﻓي ﺣياﺗها اليوم
أﺻﺒح ﻋلقﻤا مر الﻤذاق ،ﺗﺒذل جهدا لتجرﻋه.
كاﻓحت كثيرا ﻻستﺌجار هذا الﻤحل الجﻤيل ،وسﻂ الﻤدينة ،ﺗحيﻄه ﺣديقة غناء ،لتجذب
السياح الﻰ معانقة الورود التي ﺗنﺒع من يديها الفنانتين ،يأﺗون أﻓواجا ،يﺒحثون ﻋن الﻤتعة
والعيش ﻓي ربوع اﻷﺻالة ،ﺣيث الحقيقة الناﺻعة ،واﻹرث القديﻢ ،وﻋدم الﻤيل الﻰ
ﺗزويق ما ﻻ يستحق بعذب الكﻼم..
 أين هو اﻵن؟ لقد رأيته كالﻄاووس ،يجلس مزهوا ﺗحيﻄه الحسناوات ،كيف ﺗسﻤحين لهبﻤصاﺣﺒة أؤلﺌك الفتيات؟
كل ما ﻓي أيامها مر الﻄعﻢ ،دنيء ،سيء كريه الرائحة ،ﺗكون ﻓي أسعد لحﻈاﺗها ﺣين
يغادرها ،موليا وجهه ﺻوب اﻷخريات ،ولكن هل هن ﺣسناوات ﺣقا ،ﺣين يرﺗﻀين أن
يجالسن من يخلو من ﺻفات الرجولة؟ يحلو له منادمة كؤوس الﻤدام والتقاﻋس ﻋن القيام
بأجﻤل الواجﺒات ،ﻓي منزل ،يحيﻂ به اﻷبناء ،متشﺒثين بدﻓﺌك ،وﺣريصين ﻋلﻰ أكرامك.
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يزداد ﻋدد الﻤشترين ،ورودها ﺗغري ،ﺗدﻋو اﻹنسان الﻤتعﻄش للجﻤال والحب ،أن يﺒذل
كل نقوده كي يحﻈﻰ بﺒهاء الفن ....روﻋة أياد ﻓتانة ﺗغري بصرف النقود ،والتﻤتع بﺒهاء
ما وهب الرﺣﻤن ،سنين طويلة مرت وهي ﺗعاني اﻷمرين ،كي ﺗجعل اﻷوﻻد اﻷﻋزاء ﻻ
يشعرون بألﻢ ﻓقدان من كان ﺣيا ،ويعيش كاﻷموات.
 ﻓكري جيدا ،ما زلت محﺒّا ،لن ﺗندمي معي ،ولن ﺗﻤر الدمعة بعينيك ،وأبناؤك سأجعلهﻢيتﻤتعون بحﺒي واهتﻤامي ،ﻻ ﺗجعلي ﺻﺒرك يﻄول ،لن يجديك التغاضي ﻋن هفواﺗه
الكثيرة شيﺌا ،وأنت ﺗعرﻓين هذه الحقيقة أكثر مني ،لقد ﺗحﻤلت الكثير ،ارﺣﻤي نفسك من
هذا العناء الﻤتواﺻل وﻻ ﺗخيﺒي رجائي.
أوﻻدها ﺻغار ،ﻻ ﺗﻤلك ان ﺗتركهﻢ لﻤن ﻻ يعرف الرﺣﻤة وﻻ يفهﻢ معنﻰ اﻷبوة ،هل
ﺗستﻄيع الشعور بالهناء وهي ﻻ ﺗدري كيف يعيشون؟ وكيف ﺗتناساهﻢ وهﻢ بﻀعة القلب
ومﻄلب الحياة؟.
يدخل اﻵخر ،يعد النقود التي استﻄاﻋت الﺒائعة جﻤعها ،يﻀعها ﻓي جيﺒه:
 ﻋندي سهرة ﻋﻤل هذا الﻤساءThe Leftist

Writer

 أﺣيانا يﺒقي الﻀيف العجول وراءه سيجارة متوهجة ﻋند ﺣاﻓة مﻄفأة ،أﺣيانا ينسﻰ الراﺣلون شعورا ﻓي غور النفس وﻻ يعودون ﻹطفائه .ﻓي
التاسعة من ﻋﻤري كنت ﺻغيرا ﻓي ﻋالﻢ ﻋجوز ،جديدا ﻓي دنيا قديﻤة .وكنت نحيفا بسروال قصير وقﻤيﺺ خفيف ﺣين أسندت رأسي ﻋلﻰ ذراع
أمي ونحن جالسين متﻼﺻقين ﻋلﻰ دكة خشﺒية بغرﻓة مأمور السجن .كان الﻄريق الﻄويل واﻻنتﻈار قد أرهقاني ﻋندما دخل ﻋلينا والدي من
الﺒاب الﻤقابل لنا .كانت يده اليﻤني مقيدة بحديد ليد الحارس اليسرى ،لكنه ما أن رآنا ﺣتﻰ ﺗهلل وجه ،ثﻢ ضحك بفرﺣة من ﺣلق بوثﺒة واﺣدة ﻓي
سﻤاء ﻋالية.
رﻓع معصﻤه ومعصﻢ الحارس الﻤقيدين ﻷﻋلﻰ ﻓي الهواء يقول لﻰ" :لقد سجنت هذا الرجل ﻷنه شقي" .وﺗﻄلع للشاويش بجدية سائﻼ إياه" :أليس
كذلك يا شاويش؟" .أجابه الرجل الﻄيب" :مﻀﺒوط يا بك" .وسألني وهو يزﺣزﺣني ليجلس قربي" :شفت؟" .كنت ﺻغيرا جدا ولكني كنت أﻋلﻢ
أنه محﺒوس ،مع ذلك أﺣنيت له رأسي باﻹيجاب قاﺻدا أنني ﺻدقته ،ﻓابتسﻢ أنه أشاع طﻤأنينة ﻓي نفسي ،وابتسﻤت أنني أرﺣته.
إغفاءة

وكنت محﺒوسا ﻓيﻤا بعد ،وكان طليقا .زارني وجلسنا ﻓي غرﻓة مأمور آخر ،بسجن آخر .هذه الﻤرة لﻢ ﺗسعفه ﺣيل الكﺒار اﻷولﻰ ولﻢ ﺗسعفني براءة
السنوات اﻷولﻰ .راح يتﻄلع ﻓيﻤا ﺣوله بقلق مفتشا ﻓي الغرﻓة الﻤقﺒﻀة ﻋن ريشة من طائر الﺒهجة ،ثﻢ وكأنﻤا ﻋثر ﻋليها أخرج كيسا كﺒيرا دﻓع به
ﺗحت أنف الﻤأمور قائﻼ:
"وضعتُ هنا كل الﻤﻤنوﻋات معا الشاي والﺒن والورق واﻷقﻼم لتسﻤح بﻤرورها كلها دﻓعة واﺣدة "  .ودارى الﻤأمور ضحكته بيده .ﻓابتسﻢ
وضﻤني بعينيه يسألني دون كﻼم " :شفت؟".
مرة ثالثة قدر لنا أن نكون معا وأن نرﺣل ﻓي السر من القاهرة إلﻰ اﻹسكندرية ،لنغادر إلﻰ بيروت ﻋلﻰ ظهر باخرة ،ولﻢ يكن معنا مليﻢ واﺣد.
وكان الﺒوﻓيه مفتوﺣا ﻋلﻰ سﻄح الﺒاخرة طيلة اليوم ونحن جالسين أمامه ﻓي هواء الﺒحر نتﻄلع ﺻوبه ونشتهي قدح شاي كاليتامﻰ .وﻋندما ﺣل
الغروب ضاقت ﻓسحة اﻷمل وسألت نفسي" :ألن نجد ﺣﻼ؟" .ولﻢ يحرك ساكنا ﺣتﻰ التاسعة مساء ﻋندما أغلق الﺒوﻓيه أبوابه وﺗلون الجو من ليل
مﺒكر ﺣولنا ﻓوجدﺗه ينتفض واقفا ناﻓخا" :الحﻤد اﻵن سنأكل ونشرب كل ما نشتهي" .ولﻢ أﻓهﻢ إﻻ بعد أن اﺗجه إلﻰ قﺒﻄان الﺒاخرة يحتﺞ ﻋلﻰ
إغﻼق الﺒوﻓيه مﺒكرا! وﺗعرف إليه القﺒﻄان ﻓفاض بالترﺣاب به وأقام لنا وليﻤة ﺣاﻓلة بﻤختلف اﻷطعﻤة والﻤشروبات اللذيذة.
ﺣينﻤا غادرنا غرﻓة القﺒﻄان كان الليل سارﺣا ﻓي خواطره .ووقفنا معا ﺗحت ضوء قﻤر واضح ﻋلﻰ سﻄح الﺒاخرة الﻤتأرجح ،وموج ﻻ نراه يرشنا
من ﺗحت السور برذاذ خفيف .ﺗﻄلع ﺣوله يستوثق أننا وﺣدنا ،ثﻢ راح يكتﻢ ضحكاﺗه الﻤتداﻓعة وهو ينحني ﻋلﻰ هامسا:
"شﺒعت؟".
ﻋندما غادرني للﻤرة اﻷخيرة ،أخذت أﺗردد ﻋليه ﻓي محﺒسه اﻷبدي ،وكان يأﺗيني من ﺣين ﻵخر ﻓي ﺣﺒسي الﻤؤقت ،وكنت ﺣين نلتقي أﺣكي له
بعﻀا مﻤا يﻄرأ ﻋلﻰ ﺣياﺗي من ﺣوادث وطرائف ،أما هو ﻓكان يتألﻢ ﻷنه كان يﻀﻄر لﻼكتفاء برواية نتف من أﺣداث قديﻤة .كنت أقﻄع له بأن
ﺣكاياﺗه مﻤتعة مهﻤا ﺗكررت ،ﻓأراه يسدد نحوي نﻈرة شك وﺗعب .ومع ذلك كنا نحاول بإخﻼص أن نحﻤي كل مرة ما وﻋته الذاكرة من رذاذ
الوجود الوهﻢ .وكان إذا أﺣس ﺣرارة الﻤحاولة من جانﺒي يﺒتسﻢ بأسﻰ مجتهدا أن يحتفظ بعينيه مفتوﺣتين ،ثﻢ ما يلﺒث أن ينعس ،وﺻوﺗي يتحدر
إليه بالحكايات رﺗيﺒا أليفا ً .أقﺺ ما استجد من أﺣداث ﻓي الحي ،والشجارات التي وقعت ،وما قالته ﻋﻤتي ﻋن بناﺗها ،وﺣكاية ﻋﻢ زهران ﻓي
ﺣدائق القﺒة ﺣين هام بهدى التي أرخت ضفيرﺗين غليﻈتين وشرﻋت نهديها وﻓتحت ﻓي الدنيا ﻋينيها الواسعتين.
أﺗركه ينعس قليﻼ ،وأﻋود إليه
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