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 ه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين  مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسالكاتب

  .في أوروبا، أمريكا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية
 

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

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

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

  .  يشترى ويباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجهزة والسفارات والغرف السوداء
  

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

  .انعتاق، وكل تالحم فكر إنساني هو زمن آت
  

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

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .بانتاجهم الفكري
 فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعييعمل . 
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  في نفس اليوم الذي بدأت به ... ليس غريبا أن يصادف ذكرى انطالقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية
هل كان  ..مع كل ذكرى أتوقف مع نفسي وأتساءل ... لكن  .1982 أيلول 16... مجزرة صبرا وشاتيال 

أن المخابرات السورية كانت إما تعتقلنا عند وبجرأة لماذا ال نستذكر  الجيش االسرائيلي فقط هو العدو؟
  ...وإما تطلق النار علينا عند العودة من تنفيذ عمليات .. اكتشافهم النية بتنفيذ عملية 

  
وتنفيذ .. لتي نفذت بأمر مخابراتي سوري وا... مجزرة صبرا وشاتيال الثانية والثالثة .. لماذا ال نستذكر أيضا 

  وبعض المنظمات الفلسطينية ؟؟؟... ومشاركة رمزية من أحد األحزاب العلمانية ... من حركة أمل
  

وإلى أصدقائي الفلسطينيين في مخيم شاتيال ..  الذي استشهد دفاعا عن المخيم.. إلى صديقي الفلسطيني هاني
  ..أهدي هذه النجوم الخمس ، , صالح ز. ..، عماد ق.، سليمان ي.علي م.. 

******  
  
  – النجمة األولى -
  

  إن تتركي قلبي تضيعي في الزحام
  فابقي بقربي يا صبرا

  في حواري القلب يا صبرا
  حملتك كالفراشة

  .في حواري القلب خبأت المخيم
**********  

  – النجمة الثانية -
  

  أخفضوا أصواتكم
  صبرا ستكمل حلمها

  فولةصبرا قرنفلة الط
  ما استطاعوا ذبحها ... ال

  والدم في طرقاتها حمرة
  طافت بوجنتها الخجولة

  صبرا زنبقة الطفولة
**********  

  – النجمة الثالثة -
  

  شاتيال لبوة الشعب الفلسطيني
  تبقى مزمجرة آلخر نبضة في صدرها

  ال تنحني
  وتموت شاتيال كي ترد الموت عن أطفالها

  مرحى شاتيال مرحى
  دالن ننحني أب

  والليل مهما اشتد
  سيضيئه الشهدا
**********  

  – النجمة الرابعة -
  

  منذ سنين أيها المخيم
  كنت صغيرا

  أذكر أني اشتريت لك وشاحا ناعما
  ..مع ربطة حمراء مثله للضفيرة

   منذ سنين كنت صغيرا
  لكن أوقفني الجنود

  وبادروني بالسياط وبالحديد
  ..ما قلت غيرلي قلب نسيته هناك

   حولي الكالب المجرمةوتحلقت
  أنا ما بصقت في وجوههم

  وقادة أحزابهم ... رؤساءهم ... ما لعنت ملوكهم
  من يصنعون من الدماء األوسمة

  ..ما قلت غير أحبك
  ..ما قلت

  لكن هم يدركون
  أن الذي يهوى المخيم

   لن يهادن أنظمة
  

  
  وليم نصار. د

 رئيس التحرير

  نغفرنغفر
  لكنلكن

  الال
   ننسى ننسى
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 كمال البقاعي المقاوم الشيوعي .ا يكشف وجوههم، أسماءهم وأعمالهموحده الموت م 

 .»المعلم«الذي خطفه الموت بعد صراع طويل مع المرض كان اسمه الحركي 
 

في » بنانيةجبهة المقاومة الوطنية الل«إنه المسؤول األول عن كل العمليات التي نفذتها 
، الرجل الثاني بعد »الحاج«منطقة البقاع الغربي وحاصبيا ومرجعيون، هذا ما يقوله 

كان . 84 و82يذهب الشيوعي المقاوم في ذاكرته الى سعدنايل بين عامي . كمال
لذي يضع دائماً ا» المعلم«والمجموعات االخرى يتجهون من بيروت الى سعدنايل للقاء 

 تعليماته بكل وضوح ومن ثم تذهب المجموعات باتجاه األهداف  يعطي،قناعاً على وجهه
» المعلم«تعود المجموعات الى نقطة االنطالق، تترك لدى . المنتقاة لتنفيذ مهماتها

يستلم كمال . قصاصة ورقية صغيرة هي عبارة عن تقرير يسرد به المقاوم كل ما حصل
ا إلى جهات محددة في قيادة يدقق بها ويسجل مالحظاته عليها، ثم يرسله. التقارير

 .»الحزب الشيوعي«
 

إلى البقاع، ويصبح مع الشهيد جورج نصرهللا ابن » الحاج«، ينتقل 1984في نهاية العام 
أحد أركان قيادة المقاومة في المنطقة، بقيادة ) قرية كمال البقاعي(قرية إبل السقي 

اجة الى األقنعة، لم يكن يتخايل يوم جلس الثالثة معا من دون الح» الحاج«يتذكر . البقاعي
 .أنه هو

كانت االجتماعات تتم في . كمال المسؤول األول، أما الحاج وجورج فهما مساعدان له
ً في األودية يدقق الثالثة في التقارير المرسلة من فرق . بيوت سرية أحيانا وغالبا

ويبدأ كمال، .  األهدافيختار الثالثة. االستطالع العاملة في المناطق الواقعة تحت االحتالل
 . بخبرته العسكرية، وضع خطة التنفيذ بعد دراسة كل المعطيات

 
األشد إيالما للعدو واألقل تكلفة «القاعدة االولى في االختيار لدى كمال هي اختيار العملية 

ً جداً أثناء وضع الخطة. »للمقاومة ً ودقيقا كان يتصرف كقائد عسكري «. لقد كان صارما
، مشيراً إلى أن معرفته في المنطقة »الحاج«، يقول »الرض مع المجموعاتيسير على ا

جيداً، ساعدته ليكون دقيقا وصارما ومقتنعا في ما يتخذه من قرارات، خاصة أن الخطأ 
 .بالتقدير كان يعني الشهادة أو األسر لمنفذي العمليات

 
ً » الحاج«دور جورج و  . ين المجموعات وكماللذا شكال صلة الوصل ب. كان أيضاً ميدانيا

لكن يحدث أيضاً أن يضطر األخير للمشاركة مباشرة على االرض، فيكون رفيقه الحكمي 
وفي حاالت أخرى كان ستار أسود يفصل بينه . قناعه الذي ال يظهر من وجهه إال فمه

 .وبين المجموعات التي تتلقى تعليماته مباشرة
 

 محاولة أسر الضابط االسرائيلي أبو الحديث هنا يدور عن عمليات كبرى ونوعية مثل
النور، حيث أشرف كمال على كل تفاصيلها ونجح في تجنيد عميل مزدوج تمكن من 

كيف كرر كمال من خلف ذلك الستار االسود جملة » الحاج«يتذكر . استدراج أبو النور
إذا رفض عناصر حماية الضابط ابو النور االستسالم بعد عملية قطع الطريق «: واحدة

على سيارته في قرية مجدل البلهيص في البقاع الغربي، تبادرون فورا الى إطالق النار 
وهذا ما حصل في تلك الليلة الباردة من شهر شباط من العام .. »وتصفيته ومن معه

 .، حيث ساهمت تلك العملية في انسحاب قوات االحتالل من منطقة البقاع1984
 

فهو الذي خطط . كلها من صنع كمال: بكل ثقة» حاجال«ماذا عن العمليات االخرى؟ يجيب 
. وأشرف على تنفيذ عملية الشهيدة لوال عبود، حيث فّجرت نفسها عند مدخل بلدة القرعون

أوصلها بسيارته إلى المقلب اآلخر من جبل الباروك، الذي تجاوزته الفتاة بعد جهد كبير 
ن قريتها القرعون حيث كان وسيراً على األقدام الى أن وصلت منهكة إلى أحد بساتي

 .في انتظارها» فارس«
 

 ً أن كمال أرسله إلى جمال ساطي إلقناعه » الحاج«يؤكد . عملية الشهيد جمال ساطي أيضا
بالعدول عن تنفيذ عملية تفجير نفسه في مقر الحاكم العسكري اإلسرائيلي في حاصبيا، 

 ساعة، في محاولة أخيرة 24ية لذلك أّجل كمال العمل. »الحاج«، يقول »لكنه أقنعني بها«
المال لشراء البغل » أبو سمير المجدل«لكن بعد إصرار جمال، أعطى كمال . إللغائها

ثم تنّكر الشهيد ساطي، بعدما ودّعه كمال، بثياب . الذي تم تجهيزه بالمتفجرات من مشغرة
 على من رجل مسن وقاد البغل الى مقر الحاكم العسكري في تلة زغلة في حاصيبا ودّمره

 ).اعترفت إسرائيل بمقتل ثمانية ضباط(فيه 
 

أما في عملية تدمير مبنى إذاعة العميل انطوان لحد في منطقة الدردارة في سهل الخيام، 
وقد أدت . فقد تلقت المجموعة التدريبات والتعليمات في منطقة دير الغزال، بإشراف كمال

 وميشال صليبا من بتغرين وحسام العملية الى استشهاد كل من الياس حرب من تنورين
 .حجازي من طرابلس المينا، فيما وقع في األسر كل من ناصر خرفان وسليمان رمضان

 
كيف اتصل بكمال البقاعي عبر الجهاز، وإلى جانبه الشهيد جورج » الحاج« ويروي 

د كمال ر. نصر هللا، طالباً منه السماح له بقيادة عملية جبل الشيخ الشهيرة بدالً من جورج
كانت . »المهم واحد منكم.. مش مهم مين على رأس المجموعة«على الحاج قائالً 

وقد خاضت المجموعات معارك بطولية استمرت .  مقاوماً 21المجموعة مؤلفة من 
لساعات عدة أدت الى استشهاد كل من مخايل حنا ابراهيم وجورج نصرهللا الذي أصر 

 .، فيما وقع غسان عيان في األسر»أنت لديك طفل«ه على أن يكون هو المنفذ، قائالً لزميل
 

تنفيذ عملية اقتحام مدرسة يقيم (» عملية روبنسون«ماذا عن 
فيها رجل المخابرات األميركي روبنسون عند مدخل قرية 

لدى كمال ). راشيا ويخطط لبناء أول مستوطنة في جنوب لبنان
ون خاللها وحده كل التفاصيل عن هذه العملية التي قتل روبنس

 .وشّكلت منعطفاً في عمل المقاومة
 

إنه شارك فيها إلى » الحاج«يقول ) نقل واستطالع وتنفيذ( مهمة عسكرية 1774أكثر من 
 التي قادها الراحل كمال ، فيما ال أحد يعلم العدد اإلجمالي للعمليات»المعلم«جانب 
 البقاعي

تفاصيل تفاصيل 
تُكشف للمرة تُكشف للمرة 

األولى عن دور األولى عن دور 
كمال البقاعي كمال البقاعي 

 ""جّمولجّمول""  فيفي
 

  
  نبيه عواضة

 لبنان
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  هذه كلمة مخادعة باطلة استهدفت أن يشمل االستبداد األسدي آنذاك الفلسطينيين

وقد تردد على غرارها حديثا مع استهداف الفلسطينيين والمخيمات .. والسوريين وسواهم
في سورية أن عصابات الغدر اآلثم المتسلّطة على سورية تريد أن تزّج بالفلسطينيين في 

وهي أيضا مقولة مخادعة باطلة، توظف إراقة الدماء لترسيخ فكر ! ريينمعركة السو
  .التجزئة وواقع التجزئة

 
إّن كل خطوة على طريق تحّرر سورية والسوريين هي من اللحظة األولى للثورة الشعبية 
في سورية خطوة على طريق تحّرر فلسطين والفلسطينيين، وإّن كل خطوة لتحرير 

هي في الوقت نفسه خطوة لتحرير سورية والسوريين والعرب فلسطين والفلسطينيين 
  .والمسلمين وتحرير اإلنسان في عالمنا المعاصر

  
وكّل أذى يصيب سورية والسوريين يصيب فلسطين والفلسطينيين، وكل أذى يصيب 
فلسطين والفلسطينيين يصيب سورية والسوريين والعرب والمسلمين، ويصيب اإلنسان في 

 .عالمنا المعاصر
 

لم يكن السوريون والفلسطينيون في حاجة إلى أن تمتدّ يد اإلجرام األسدي اآلثم إلى 
مخيمات فلسطينية في الالذقية ودمشق وسواهما، ليعلم الجميع أّن كّل ما جمعهم في 
ماضيهم يجمعهم في واقعهم الحاضر، وأّن مصيرهم مصير مشترك، وأّن هذا بالذات في 

تون المؤامرات ويحبكون المخططات وينفذون العدوان بحق مقدمة ما يخشاه الذين يبيّ 
 .شعوب المنطقة، في سورية وفلسطين وسواهما

 
لم يضع تصعيد اإلجرام األسدي في هذه األيام المشّردين من السوريين في سورية وعن 

في خندق واحد، فقد كانوا .. سورية، ولم يضع الفلسطينيين في بلدهم سورية مع السوريين
الون في خندق واحد على الدوام، وهذا رغم جميع ما بذلته األنظمة االستبدادية من وال يز

جهود على مدى عشرات السنين الماضية لترسيخ أسباب التجزئة والتفرقة بين الشعوب، 
 .وبين القضايا المصيرية، لتوجه ضرباتها إلى الجميع دون تمييز

 
المخيم " سقوط"زعتر أثناء الحصار وبعد لم يكن الذين قتلهم االستبداد األسدي في تل ال

لم يكونوا إال كالذين قتلهم الحقا في .. م ثم في حرب الخيام١٩٧٦/ ٨/ ١٤ و١٢بين يومي 
تدمر وحماة وجسر الشغور وحلب، سواء بسواء، وليس الذين يشردّهم القصف اإلجرامي 

ذين ساهم التآمر الهمجي المتواصل عن أحيائهم السكنية في سورية هذه األيام إالّ كال
 .االستبدادي األسدي في تشريدهم عن لبنان باألمس القريب

 
 شهداؤنا وجرحانا والمشّردون مرة بعد مرة، من ضحايا اإلجرام األسدي في المخيمات 
على أرض سورية اليوم هم كشهدائنا وجرحانا والمشّردين مّرة بعد مرة، من ضحايا 

وهم كشهدائنا .. ن المخيمات على أرض لبناناإلجرام األسدي في تل الزعتر وسواه م
وجرحانا والمشّردين من ضحايا اإلجرام األسدي في الحجر األسود بجوار مخيم 
اليرموك، من أهل الجوالن المغتصبة، وهم كشهدائنا وجرحانا والمشردّين عن مدنهم 
وقراهم في الحسكة ودير الزور، في الالذقية وإدلب، في حوران وحماة، في حمص 

 .سواء بسواء.. ودمشق وحلب
 

 رغم التحرك الدولي المضاد لتحرير اإلرادة الشعبية في سورية، كشفت الثورة الشعبية 
كّل حجاب مزّور كانت تتستّر وراءه األنظمة االستبدادية، وأسقطت كّل ذريعة كانت 

عذرا تلوكها لتسويغ ما ترتكبه من جرائم بحق اإلنسان وحق القضايا المصيرية، ولم تبق 
 .لجاهل أو متجاهل، أو لمن يزعم أّن وراء الشعارات الزائفة ما يغري بتصديقها

 
إذا كان من يقال إن المقاومة من أجلهم هم، معّرضين للتقتيل .. ما الذي تعنيه المقاومة

 شعار المقاومة؟" يحتكر"والتشريد والتعذيب على أيدي من يزعم أنه 
 

ت األوطان التي يقال إّن الممانعة من أجلها، معّرضة إذا كان.. ما الذي تعنيه الممانعة
" يحتكر"للتدمير والخراب بعد التجزئة والتخلّف والنهب والسلب، على أيدي من يزعم أنه 

 شعار الممانعة؟
 

 يبدو أّن بعض من يعتبرون أنفسهم من النخب في حاجة إلى درجة من الوعي كوعي 
 ولئن كان من هؤالء من يحتاج إلى ما الشعوب، وإلى وجدان حّي كوجدان الشعوب،

يذّكره ويصّوب طريقه، تجاه ما تعنيه وحدة الماضي والحاضر والمستقبل في أقطارنا 
العربية واإلسالمية، فإّن عامة الشعوب تدرك أّن قضاياها جميعا تقوم على قواسم 

كة، وجهود مشتركة، وأنّه ال يمكن العمل من أجلها إال وفق إرادة مشتركة، وأهداف مشتر
مشتركة، وأن حجر األساس في ذلك كلّه وفي تحرير األوطان من كّل غزو أجنبي 
وهيمنة، إنّما هو حرية اإلنسان وكرامته وإرادته، سيان هل حمل يوم والدته وصف 
فلسطيني أو سوري أو لبناني أو سوى ذلك مّما حافظت عليه األنظمة المستبدة، وعضت 

 الماضية، لتتابع بذلك مهمة التجزئة التي بدأ بها االستعمار عليه بالنواجذ، طوال العقود
األجنبي قبل أن يرحل، ولم يرحل إال ليتركها في أيٍد آثمة يقوم أصحابها مقامه في ترسيخ 

   ما صنعته وتصنعه من هزائم ونكباتالتجزئة وما تعنيه من ضعف وتخلف و

  ي ي رأرأ
في ذكرى في ذكرى 
مذبحة تل مذبحة تل 
الزعتر عام الزعتر عام 
19761976  

عام مذحبة .. ١٩٧٦افظ األسد إىل ياسر عرفات عام من كلمات وجهها ح
 :تل الزعتر

ليس هناك شعب فلسطيين وليس هناك كيان فلسطيين، بل سوريا وأنتم ((
.. جزء ال يتجزأ من الشعب السوري، وفلسطني جزء ال يتجزأ من سوريا

وإذن فإننا حنن املسؤولون السوريون املمثلون احلقيقيون للشعب 
 .))الفلسطيين

 

  نبيل شبيب
 سورية
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  أو دراسة معمقة كتابا) ١٨٩٦-١٨٤٥(شيخ عبد هللا النديم  كتب ال1893في عام 

وفي بداية القرن العشرين وضع  ،!)بَِم تقدّم األوربيّون وتأخرنا والخلق واحد؟:(بعنوان 
لماذا تأخر : "مؤلفا تحت عنوان) 1946-1869(المفكر اإلسالمي األمير شكيب أرسالن 

ومن بعدهما توالت  ، الغرب المسيحيوكان يقصد آنذاك" المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟
وتفاوتت المقاربات دون يقين  الكتابات حول سر تخلف العرب والمسلمين وتَقدُم غيرهم،

  . أو حسم في اإلجابة
  

إن كانت تساؤالت هؤالء تزامنت مع مرحلة االستعمار الغربي المسيحي وبالتالي كانت 
مسك المسلمين بدينهم أو خروجهم عن اإلجابات ترجع غالبا السبب إلى االستعمار وعدم ت

النهج اإلسالمي الصحيح، فإن طرح نفس التساؤالت بعد مائة عام أو أكثر وفي زمن ما 
بعد االستقالل وفي ظل وجود أنظمة حكم عربي ثورية وتقدمية وتحررية وإسالمية 
 وإسالموية الخ يتطلب إعادة النظر في اغلب التفسيرات أو اإلجابات عن التساؤالت

  .السابقة
  

 أعاد مفكرون معاصرون طرح إشكال تخلفنا وتقدم غيرنا بتواضع وواقعية متسائلين ليس 
عرب وتقدم اليابان عن سر تخلف العرب والمسلمين وتقدم الغرب بل عن سر تخلف ال

وبعض هؤالء كمحمد عابد الجابري ودمحم أركون وجورج طرابيشي  ،والصين وكوريا
 وعبد االله بلقزيز وبرهان غليون وهشام شرابي وغسان وطيب تيزيني وصادق العظم

ثقافة البداوة والموروث  سالمة وحامد أبو زيد الخ عزوا السبب لبنية العقل العربي،
غياب  االستبداد السياسي، ،سالمالثقافي بشكل عام ،الشطط واالنحراف في فهم وتفسير اإل

  . الديمقراطية والتبعية للغرب الخ
  

 ُمكَرهين في طموحاتنا وفي النماذج والقدوة التي نريد االحتذاء بها ولم نَعُد واليوم نتواضع
 بل سنقارن ،نقارن حال العرب بحال أوروبا واألمريكتين أو اليابان وكوريا والصين

ونضرب المثل بنماذج من مجتمعات كان حالها كحالنا بل أقل شأنا في مرحلة ما قبل 
  . د ودول افريقيااالستعمار أو بعده مباشرة كالهن

  
ودون التقليل من شأن ما تم انجازه في بعض الدول العربية واإلسالمية، ومع األخذ بعين 

: االعتبار الجغرافيا السياسية للمنطقة وتأثير وجود إسرائيل في قلب العالم العربي ،نتساءل
الستعمار لماذا نجحت شعوب العالم الثالث التي كانت مثلها مثل الشعوب العربية تخضع ل

واالستغالل الغربي كالدول األفريقية والهند الخ في الخروج من دائرة التخلف والجهل 
ما  ودخول عالم الحداثة والتطور والديمقراطية ،بينما الدول العربية، وباستثناء قلة منها،

  .زالت تراوح مكانها بل وتتراجع مكانتها على سلم التطور الحضاري؟

 على الديمقراطية ،وبنيته وبراغمادياته ومورثه التاريخي والديني هل العقل العربي عصيٌّ 
مركبة بطريقة تجعلها في حالة رفض للديمقراطية؟ هل تحتاج بنية العقل العربي 

  .وخصوصا السياسي إلى تفكيك ومراجعة وإعادة بناء؟
  

جوا وإن ول ،حتاجون دائما لمن يوجههم ويقودهملماذا العرب يتصرفون كالقُصر الذين ي
المسار الديمقراطي تكون ديمقراطيتهم مشوهة وأبوية وموجهة من الخارج وسرعان ما 

  تنقلب إلى حكم استبدادي أو عسكري بواجهة ديمقراطية شكلية ؟ 
  

ما يزعم مؤيدوها والمدافعون ك ،قامت أساسالماذا تسمى ثورات الربيع العربي والتي 
مقراطية وتنتهك حقوق المواطنين الخ، كثورات ضد أنظمة استبدادية ترفض الدي ،عنها

لماذا آلت للفوضى والحرب األهلية والطائفية وتقويض مرتكزات الدولة الوطنية وإعادة 
  . انتاج أنظمة االستبداد وحكم العسكر ؟

  
سأكتفي بشعبين كان العرب يتعالون عليهما فأصبحا نموذجين يُحتذى بهما وهما الهند 

  .سوداءوإفريقيا غير العربية أو ال
  

  
  
  

) الهندي( منذ عقود وإلى وقت قريب كان بعض العرب ينعتون كل جاهل أو متخلف بـ 
واليوم أصبحت الهند من  ،الد الجهل والتخلف من وجهة نظرهممن منطلق أن الهند ب

الدول العظمى التي يُحسب لها ألف حساب ويُضرب بتقدمها االقتصادي المثل ويصل 
 في المائة خالل العام المالي الحالي بينما يصل نمو االنتاج 7.2ة معدل النمو فيها إلى نسب

 بالمائة، وهي تحتل الترتيب الخامس عالميا وبالتالي تتجاوز المملكة 8,3الصناعي إلى 
 الدولة التي كانت تستعمرها، ويتوقع المختصون أن تحتل الترتيب - بريطانيا –المتحدة 

الهند على نهضتها اهتمامها بتكنولوجيا المعلومات وما الثالث بعد سنوات قليلة، وما ساعد 
  .يرتبط بها من صناعات

  
وفي مجال التنمية السياسية تعتبر الهند أكبر الديمقراطيات في العالم من حيث عدد السكان 
وأهمها من حيث مواجهة التحديات الُمعيقة للديمقراطية سواء كانت ثقافية أو اجتماعية او 

في بناء نظام ديمقراطي علماني بالرغم من أن تعداد سكانها يفوق دينية، وقد نجحت 
المليار وربع المليار نسمة يعيش أعظمهم في الريف ويستعملون مئات اللغات ودستور 

كما أن السكان موزعون على عدة  الهند يعترف باثنين وعشرين لغة كلغات رسمية،
–ر في نفس مرحلة استقالل الهند طوائف دينية، فيما العرب، الذي تحرروا من االستعما

 ويتكلمون لغة واحدة ولهم ثقافة واحدة وتاريخ مشترك ومنَّت - 1947استقلت الهند عام 
 ،وحون مكانهم حضاريا بل ويتراجعونيرا ،هاعليهم الطبيعة بثروات يُحسدون علي

  .العربية عن انتاجه؟) العبقرية(ويستوردون من الهند ما تعجز 
  
  

  
  

ب كان العرب ينظرون باستخفاف إلى افريقيا واإلفريقيين ويعتبرونهم إلى وقت قري
وهي نظرة عنصرية فوقية ال تقل  ، مجتمعات ما قبل الدولة والحضارةمتخلفين وجهلة أو

سوءا من نظرة األوروبيين البيض لغيرهم من الشعوب ،كما أنها تستحضر وتستلهم 
  .صدر للعبيدتعاملون مع إفريقيا كمالماضي حين كان العرب ي

  
في السنوات القليلة الماضية وبالرغم من سوء الوضع االقتصادي إال أن دوال افريقية 
َولَجت عالم الديمقراطية حيث اليوم غالبية الدول األفريقية تخوض تجربتها الديمقراطية 

ي واالتحاد االفريقي يراقب الحياة السياسية ف ، وتمر بحالة مقبولة من االستقرارباقتدار
 18وقد تَدَخل االتحاد في  ،تنحرف دولة عن المسار الديمقراطيافريقيا ويتدخل عندما 

وكان آخر  ،يين على االنصياع إلرادة الشعبمحاولة انقالبية في القارة وأجبر االنقالب
تدخل له عندما قرر قبل أسابيع تجميد عضوية السودان في االتحاد حتى يلتزم المجلس 

  .لطة لحكومة مدنيةالعسكري بتسليم الس
  

أما بالنسبة للعالم العربي وباستثناء بعض الحاالت فإن كل 
محاوالت االنتقال الديمقراطي والتنمية الشمولية تتعثر بل ويفقد 
العرب حتى القليل من االنجازات التي راكموها في زمن ما قبل 
فوضى الربيع العربي، وجامعة الدول العربية بدال من أن تكون 

  والموجه للمسار الديمقراطي وللوحدة العربية أصبحتالحارس 

  يتعثر يتعثر     لماذالماذا
  ويتقدمويتقدم  العربالعرب

  اآلخروناآلخرون
  اهلندي الذي تفوق على سيده األول

 فريقيا تبيض صفحتهاأ

  
  إبراهيم أبراش. د

 فلسطني
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 أداة بيد أنظمة تعادي الديمقراطية وشاهد زور على حالة الفوضى السائدة إن لم تكن 
  .مغذية لها

  
ال نريد ممارسة جلد الذات أو الترويج لليأس وقطع األمل بإمكانية تغيير حال العرب إلى 

حال وال بد للشعوب العربية أن تتغلب على األفضل بل نؤمن بأن دوام الحال من الم
مشاكلها وتأخذ بناصية الحضارة والديمقراطية يوما ما ،ولكنها خواطر وتساؤالت فرضت 

  . نفسها ودفعتنا للتفكير بصوت عال عسى ولعل أن يصل الصوت ويحدُث التغيير المنشود
  

عن التساؤالت من الجيد اإلحساس بالمشكلة ومن الجيد أكثر تلمس أو وضع إجابات 
ولكن األهم من كل  ،ل عن سبب تعثر العرب وتقدم غيرهمالمرتبطة بالمشكلة أو السؤا

؟ ومن يأخذ بناصية االنتقال ستراتيجيات عملذلك هو كيفية تحويل اإلجابات إلى ا
التخلف وأنتجت هل هي نفس األنظمة والنخب القائمة التي تماهت مع حالة  والتغيير؟

   ونخب جديدة بثقافة وعقلية جديدة؟أم أنظمة حكم  ،التخلف واالستبداد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 ما بين الفهم االعوج للدين والدعاية المغرضة ..االصطدام مابين العقل والخرافة
ات وان كانت السمجة للعلم  والعقل هي ظاهرة تاريخية معلومة بحيث تكررت لعدة مر

ولذلك .ومن شعب الخر.ومن مكان الخر..تختلف في ميزاتها وحيثياتها من زمن الخر
. والمرة الثانية مسخرة..المرة االولى ماساة..يصح القول ان التاريخ يعيد نفسه 

ومكنون الظاهرة يكمن في  االعتداءات على اعالم ..!!!ملهاة.او
ومنع ..والعامة السكات اصواتهم..وغاءومحاوالت اغتيالهم بيد الغ..الحر..الفكر

يشبه .م.1995ماحدث مع نجيب محفوظ سنة ..افكارهم من الذيوع واالمتداد بين الناس
ضربات الخنجر على 1656الى حد ما ما وقع للباروخ سبينوزا سنة 

والفرق فيما بين االعتداءين هو في الزمن يليه الفرق في المكان ومزاولة ...…العنق
 الدين حين استهدف سبينوزا عند خروجه من الكنيسة اليهودية في اي..العقيدة

الى ..ونجيب محفوظ عند مغادرته منزله متوجها عبر السيارة الى مقر عمله..هوالندا
اعتداءات  على ايادي مجرمي الدين و فقهاء الظالم وازالمهم في الكنيس او في 

والثاني بدون محاكمة ..االول بعد محاكمته في غيابه وعزله وحصاره..االزهر 
اال انه اسعف بسرعة ونجي ...حااولوا قتله بنفس الطريقة اي غرس خنجرا في رقبته

كانت هولندا في القرن السابع عشر على ابواب عصر ..!!....من موت محقق
وحققت السبق على ..الراسمالي ..وتمكنت من التقدم الفكري واالقنصادي ..التنوير

 ما نكلت الدولتان باليهود والمسلمين معا وانتقلت االموال بعد..اسبانيا والبرتغال
ونجحت االصالحات في الكنيسة المسيحية ..اايهودية الى شمال اوروبا وغربها

  ..البروتستانتية
 

بينما في ..وفكر االنوار من التمدد ثم االنتشار..في النهاية تمكن العقل والعلم والفلسفة
كانت ..).. الفارق الزمني الممتد على ثالثة قرونالحظ..(مصر اواخر القرن العشرين
مما ساعد على عودة التطرف ..وذيول االنهزام..تعيش تصدعات النكسة

عرضة ..مما جعل رجال الفكر الحر..والنقوقع في احضان االرهاب الديني..الديني
تخونجت الثقافة والحياة في مصر في وقت فصير ..لحمالت التكغير واالرهاب 

ومكن التطرف والسلفية الجهادية واغنيال ..دت الى عهود محاكم النفتيشوارت..جدا
كأن ..بدعاوي تكفير التفكير الحر بل الترامي  بااللحاد...الساسة والمفكرين االحرار

ففي العالم ..والفكر و الفلسفة والغناء..الدين االسالمي يرفض مظاهر الفن واالدب
كانت ..لكن في الغرب..والخونجة..رهابالعربي ازهرت عهود التظرف الديني واال

وثم القطع مع خرافة التخوين والتكفير و الغتهغم ..الغلبة للعلم والمعرفة والتنوير
فصل الدين عن ..والسبب في ذلك الفصل لكل ماهو دنيوي عن كل ماهو ديني..بااللحاد
بينما ..ى االمامال.. منذ زمن بعيد . وتحركت الدول الغربية والعقول الغربية ....السياسة

بل .. بل سيقت الى الخلف.وتعثرت ...بقيت بل تسمرت دول العرب فيى مكانها 
و الصحوة ..واالسالم السياسوي..مشاتل عظمى للرجعية الدينية.حولوها حكامها الى

 ..!!!!..المسماة اسالمية وهي حقيقة غفوة مناقضة لصحوة العقل. المفبركة
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 على هامش الخطاب  
  فاصلة

  طابع بريدي مختل
  يعبث بالكلمات
  فاصلة منقوطة

  منحوتة خمرية تضع العالمات
   أسفار بابلو نيروداعلى

  نقطة
  الحروف تصطف في يسار الغليون

  صالة مسقوفة
  بعيدان الخيزران

  ومقاعد مفتوحة بمقابض طرية
  نقطتان

  بردية متخفية في الجرافيت
  

  قبعة بشريط أحمر
  تتردد على زنزانة الثلج

  كاريكاتير حشاش يدعي النباهة
  وطارد أشباح عقيم

  في
  حوار مع الة التصوير

  يةابيات شعر
  بقوافي الدم تلوح في

  مسلخ القصيدة
  بورتريه مخلوع

  يتلصص على ورقة من دفتر مالحظات
   بابلو نيرودا

 

  ورقة من دفتر مالحظات ورقة من دفتر مالحظات 
  بابلو نيرودابابلو نيرودا

 

  إيفان عثمان
 العراق

  غفلة العقل العربيغفلة العقل العربي
 

 

 عبد الغين سهاد
 املغرب
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 شاء الناقد أم أبى فإن النقد اإلقتصادي السياسي السطحي 
الشيوعيون المفلسون . ال يعمل إال في التعمية والتجهيل

الذين برزوا في النصف الثاني من القرن العشرين وقادوا 
اإلتحاد السوفياتي العظيم إلى اإلنهيار، ومعهم اليساريون 

لّلون انهيار بعامتهم ومنهم القومجيون بمختلف نحلهم ال يع
دعاواهم بغير النقد اإلقتصادي السياسي السطحي للواليات 
المتحدة فيسبونها بسبة اإلمبريالية الجامعة لمختلف المساوئ 
والشرور رغم أن الواليات المتحدة منذ بروزها دولة 
عظمى على المسرح الدولي لم تمارس قط السياسة 

إلنتاج اإلمبريالية بأبرز خصائصها مثل تصدير فائض ا
  . مجسداً بالبضائع واألموال

  
 وكانت أعمق 1929أزمة النظام الرأسمالي في العام 

أزمات النظام الرأسمالي بدأت واستفحلت في الواليات 
المتحدة األمر الذي يدل داللة قاطعة على أن النظام 
الرأسمالي في الواليات المتحدة لم يكن قد بلغ مرحلة 

 وإال لما –ج إلنتاج إلى الخار تصدير فائض ا–اإلمبريالية 
  . حدثت األزمة الكبرى

  
ً لم يكن بإمكان الرئيس الجديد فرانكلين روزفلت  طبعا

 معالجة األزمة بفتح أسواق لإلنتاج ألنه بفعل 1933
استفحال األزمة لم يعد هناك في أميركا إنتاج رأسمالي فما 

؟ لم يكن بإمكان أحد آخر غير !بالك بفائض اإلنتاج 
 New(لت إنقاذ النظام الرأسمالي بمشروعه الجديد روزف
Deal ( القاضي بإنفاق أموال طائلة على البنى التحتية والتي

هي بالتحليل العلمي ليست من اإلنتاج الرأسمالي إذ ال قيمة 
. تبادلية لها، وبذلك تستبدل األجور فيها بالبضائع الرأسمالية 

  . 1941 و 1933ين إنعاش النظام الرأسمالي تم بالكامل ما ب
  

ما كانت إدارة روزفلت لتدخل الحزب العالمية الثانية لوال 
في ) Pearl Harbor(إعتداء اليابان على بيرل هاربر 

 والحرب تستهلك كل اإلنتاج الرأسمالي على 1941ديسمبر 
تعاظمه خاصة وأن أميركا تدعمها بريطانيا كانت تعاني من 

حة حتى األسنان، وما صعوبة المواجهة مع اليابان المسل
كانت لتنتصر على اليابان لوال الحرب السوفياتية على 

 آب يوم إلقاء القنبلة الذرية على ناغازاكي 9اليابان منذ 
 وسحق كامل جيوشها 45وحتى األول من سبتمبر ايلول 

 النصر للسوفييت –البرية في منشوريا وتقدر بمليون جندي 
ذلك كان الشرط في !  سبتمبر ألمريكا 2واالستسالم في 

وعد ستالين لصديقه الصدوق ، 45يالطا في فبراير شباط 
  .روزفلت

  
    في الحرب تنامت ذئاب الرأسمالية المفترسة حد السعار 
وفرضت ذئاب الحزب الديموقراطي على روزفلت أن 

) Henry allace(يتخلى عن نائبه التقدمي هنري واالس 
 واستبدالة 44 في العام في الدورة الرابعة النتخاب روزفلت

بأكثر ذئاب الحزب الديموقراطي سعاراً وهو هاري 
  ). Harry Truman(ترومان

  
 ماتت السياسة السلمية، 45بموت روزفلت المبكر في ابريل 

سياسة الصداقة مع اإلتحاد السوفياتي التي انتهجها روزفلت 
ونائبه واالس بصورة ثابتة لتقوم بدلها سياسة مجنونة حمقاء 
تكرس كل مقدرات أميركا الهائلة للحرب على الشيوعية، 
للحرب على الشيوعية وليس لتطوير النظام الرأسمالي 

 . واإلنتقال به إلى طور اإلمبريالة
  

سعار الحرب على الشيوعية ورثه ذئاب الحزب الجمهوري 
بقيادة وزير الخارجية األكثر سعاراً جون فوستر داالس 

)John Foster Dulles( .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

السياسة األميركية الحمقاء، سياسة الحرب المجنونة على 
الشيوعية استهلكت كل مقدرات أميركا خالل ربع قرن فقط 

 إلى إعالن اإلنسحاب من 1947منذ مشروع مارشال 
 أي 71في العام ) Britton Woods(معاهدة بريتوم وودز 

األميركي من كل غطاء وانهياره في عامي إنكشاف الدوالر 
من قيمته التبادلية مما دفع % 40 وفقدانه بحدود 73 و 72

ببعض كبار اإلقتصاديين بالحديث عن انهيار النظام 
 Richard(الرأسمالي وهو ما أفقد الرئيس ريتشارد نكسون 

Nixon ( عقله وجعله يعفي وزير الخزانة جورج شولتس
)George Shultz ( األخصائي المرموق بالشؤون وهو

 ويستبدله بأحد ذئاب االحزب الجمهوري 74المالية في مايو 
الذي ) William Simon(المسعورين وهو وليم سيمون 

 Declaration of(صاغ إعالن رامبوييه 
Rambouillet ( وتبناه المؤتمر التأسيسي لمنظومة الخمسة

 1975 نوفمبر 16على مستوى القمة في ) G5(الكبار 
وجعل الهيئة المؤقتة لصندوق النقد الدولي في اجتماعها 

 أن تأخذ 1976في يناير ) Jamaica(الطارئ في جمايكا 
 ً ي فصل  لقانون النقد الدول بمقاصد رامبويية وتقرر خالفا

  .النقود عن قيمتها البضاعية

 فصل النقود عن قيمتها البضاعية هو القانون الذي يمكن 
هزلة األقدار هو م بالعالم والسبب لمأميركا اليوم أن تتحك

ذلك هو التناقض الرئيس الذي على . اقتصادها األجوف
  . الماركسيين أن يواجهوه قبل غيرهم

  
كل تلك الوقائع التاريخية تنفي ليس انهيار النظام الرأسمالي 
في السبعينيات فقط بل تنفي قبل ذلك أية سياسات إمبريالية 

  .طيلة تاريخهاا الواليات المتحدة مارسته
  

  الدكتور زيد حمزة كتب في الرأي األردنية يهاجم الواليات 
المتحدة لكن ليس كدولة إمبريالية كما يتعلل بذلك 
الشيوعيون المفلسون وعموم اليساريين، بل هاجمها كدولة 
ً وهو يقتطف عن الكاتب الفوضوي نعوم  فاشلة إجتماعيا

ع الفقر أقواله عن اتسا) Naom Chomsky(تشومسكي 
في أميركا وارتفاع نسبة البطالة وهبوط معدل العمر 
وارتفاع أعداد المنتحرين وتفشي تعاطي المخدرات وما إلى 

   .ئذلك من مساو
  

ذلك كان نقداً سطحياً ال يقدم الواليات المتحدة كما هي على 
حقيقتها وهو ما يساهم في تضليل القوى التقدمية في العالم 

ً في خاصة وأن الواليات ا لمتحدة تلعب اليوم دوراً رئيسيا
   .الم من األزمة الخانقة المستفحلةمعاناة الع

  
كيف لكل تلك المساوئ التي استعرضها الدكتور حمزة في 
المجتمع األميركي ال تحول دون أن يحل الدوالر األميركي 

  ؟ !محل الذهب في تغطية كل نقود العالم 
  

 دوالر أميركي في 1.5كيف كان الروبل السوفياتي يساوي 
 60السبعينيات واليوم الدوالر األميركي يساوي أكثر من 

ً الوريث الشرعي للروبل السوفياتي  ؟ كيف !روبالً روسيا
 1650 دينار عراقي و 1200يساوي الدوالر األميركي 

 60 جنيه مصري و14 ليرة سورية و300ليرة لبنانية و
  !!الف لایر إيراني 

  
 المتحدة أن تتحكم بدول كبرى مثل لماذا تستطيع الواليات

الصين وروسيا ودول من حجم ايران وفنزويال وكوريا 
ً ودخل الفرد  ؟!الشمالية وكوبا  دولة تتحكم بالعالم إقتصاديا
 ألف دوالرا في السنة ال يعيرها مختلف 56فيها كما يعلنون 

فوضوي نعوم المساوئ التي تحدث عنها الفيلسوف ال
   .قتشومسكي وإن تحدث بح

  
نعوم تشومسكي لم يشر إلى أن اإلقتصاد األميركي يقوم منذ 
السبعينيات على الدوالر المفرغ من كل قيمة وال يحول دون 
انهيار مدوي له سوى عصابة الحزب الشيوعي الصيني 
التي شرعت تتاجر بالربا في مختلف بنوك العالم حفاظا 

 2بقيمة على قيمة الدوالر التي تحددها الصين وليس أميركا 
سنتيغرام من الذهب بعد أن كان في العام األخير من عمر 

 سنتيغرام، حين لم تكن 50 بقيمة 1970النظام لرأسمالي 
  .  بغير بعض الدول الهامشية  أميركا تستطيع أن تتحكم

  
أكد البروفيسور فرانسس فوكوياما قي شهور قليلة أن ثلثي 

ن األموال األموال في بنوك العالم هي أموال صينية وم
   . الواليات المتحدة معاشات جنودهاالصينية تدفع

  
    لئن ترتب على القوى التقدمية في العالم أن تبحث عن 
المساوئ والعيوب فيما تعاني منه البشرية اآلن يتوجب أن 
يكون البحث في عيب القوى التقدمية وفشلها في التعرف 

اليوم وليس على التناقض الرئيس في النظام الدولي الماثل 
    أميركا كما يبحث تشومسكي ومقلدوهفي 

  
  
  
 

  
  فؤاد النمري

 األردن
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  لم أكن أعرف أن األديب السوري حسيب كيالي ترجم
أرض "رواية الكاتب الفرنسي انطوان دي سانت إكسوبري 

إال حين اكتشفت نسخة نادرة أثناء الجرد السنوي " الرجال
 في مكتبة المركز الثقافي العربي بمدينة 2014شتاء عام 

والتي احتوت على أزيد من ثالثة وثالثين ألف كتاب إدلب 
كنُت موظفاً مؤقتاً لستة أشهر حرثُت  - في أصناف المعرفة

ً عميقا  دُهشت وفرحُت يومها بهذه - ًفيها المكتبة حرثا
الترجمة صادرة عن منشورات عويدات . المصادفة السعيدة

  . 1963في بيروت، مطبعة قلفاط، أيار 
  

يعيد . يُشبه قصيدة ملحمية" الرجالأرض " نصُّ رواية 
حسيب كيالي، بتلك الترجمة األنيقة، كتابة النص الروائي 

وبقدر ما أهتم إكسوبري بنصه الفرنسي وجد . من جديد
لغة عربية شفافة تمس شغاف : حسيب كيالي معادالً له

القلب، وتترك القارئ في حيرة من أمره، أهو تأليف أم قدرة 
  ص األصلي يُجيدها األدباء الكبار؟عالية في محاكاة الن

  
حقل الكاتب الفرنسي واسع فسيح، الرجل من مواليد عام 

 1944 وفي الحادي والثالثين من شهر تموز عام 1900
بينما كان عائداً من مهمة قتالية في العام األخير من الحرب 
العالمية الثانية اُسقطت طائرته من قبل الطائرات األلمانية 

ب شواطئ كورسيكا في الشمال الغربي من المقاتلة قر
مات إكسوبري في أوج عطائه . البحر األبيض المتوسط

الروائي وكان قد ترك جملة من الروايات الناجحة، من 
أبرزها روايته الشهيرة األمير الصغير وروايته األقل شهرة 
أرض الرجال، أو أرض البشر، كما تُترجم أحياناً، والتي 

لغربيون تحفة أدبية من روائع القرن يرى فيها النقاد ا
  . العشرين

  
كان إكسوبري يعشق عمله كطيار مدني في مجال البريد 

الطائرات آالت وال : يقول في رواية أرض الرجال. الجوي
  شك، ولكن أية أدوات تحليل هي؟ 

  
هذه األدوات جعلتنا نستكشف الوجه الحقيقي لألرض 

وكنا . طوال قرونوالواقع أن الطرق قد خدعتنا . والبشر
نشبه الملكة التي رغبت في زيارة رعاياها ومعرفة ما إذا 

ولكن حاشيتها، رغبة منهم في . كانوا هانئين في ظل حكمها
خداعها عن الحقيقة، أقاموا على طريقها زينات بديعة، 
واشتروا مؤيدين مأجورين ليرقصوا، ويظهروا األفراح، فلم 

 الخيط الهزيل المهيأ، وما تشاهد من مملكتها شيئاً خارج هذا
علمت قط أن في أرجاء األرياف العريضة أناساً يموتون من 

  . الجوع ويلعنونها
  

األدب بالنسبة إلكسوبري وسيلة تفكير، والكاتب عنده ال 
يتمتع فقط بالقدرة على مالحظة تفاصيل الحياة بألوانها 
 وروائحها وكلماتها المميزة ودقائقها، بل بالتفكير المضني

  .تلك هي قوة هذا األديب الفرنسي الفذّ . في مغزى الحياة
  

 فعندما نقرأ كلماته يعترينا الخجل من أنفسنا، وهذه أبرز 
سمات عبقريته، فهو يجبرنا على أن نستحي، ويقضي على 

وهو . كافة محاوالت التهرب وتبرير الشر والفساد الخلقي
   .يسعى لنكون بشراً يمدون ظاللهم على آفاق شاسعة

  
يعني . وكونك بشراً يعني على وجه الدقة أن تكون مسؤوالً 

أن تعرف الخجل أمام بؤس ال يبدو أنه يتعلق بك، أن تزهو 
بنصر كلّل هامات الرفاق، أن تحس وأنت تضع حجرك أنك 

وها هو يقص علينا محنة صديقه مرموز الذي . تعّمر العالم
ً في روا ية أرض رافقه في حله وترحاله، وأخذ حيزاً مهما

  .الرجال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محاسب صغير في مكان ما من برشلونة يهتم باألرقام أكثر
  .  من اهتمامه بالسياسة واالنقسامات التي تحدث في وطنه

  
ولكن أحد رفاقه قد تطوع في جبهة الثوار ضد الطاغية 

يعاني اندهاشاً فرانكو، ثم رفيق ثان، ثم ثالث، وإذا هو 
 ً ظهرت له شواغل جديدة ما كان يلتفت إليها : وتحوالً غريبا

. وجاء أخيراً خبر مقتل أحد رفاقه في جبهة القتال. من قبل
  . لم تكن القضية قضية صديق يود الثأر له

  
ومع ذلك . وأما السياسة وأهلها فكانت على هامش حياته

نذهب : قالنظر إليه أحد الرفاق ذات صباح، و. أحس بغصة
حين سمع انطوان دي . وذهبا. نذهب: إلى الجبهة؟ قال

سانت إكسوبري  القصة ، وفدت عليه صور هيمنت عليه 
عندما تمرُّ أسراب البط البري في موسم  :فراح يقص

الهجرة من موطنها المؤقت إلى تلك المنازل، التي لها في 

القلوب منازل صحيح أنها مقفرة، ولكنه يعود إليها بعد 
غياب لجعلها عامرة، يسمع البط الداجن على األرض، الذي 
نسي الطيران من دهور مديدة، الجلبة التي هبت مع وصول 
تلك األسراب إلى مسقط رأسها، تنقلب فجأة أحوال البط 

وهو يسمع ذلك النداء المتوحش الكامن في . الداجن
األعماق، وإذا بط المزارع قد انقلب خالل دقيقة واحدة إلى 

ور حرة، تندفع في مظاهرة صاخبة، تفرد جناحيها، طي
وتنطلق في قفزات خرقاء، يحملها شوقها إلى الحرية 

  . للمغامرة بمصيرها
  

هل تريد أن تصبح بطاً برياً حراً يصفق بجناحيه في الهواء 
: أتستطيع ذلك؟  ويكمل الروائي الفرنسي: الطلق؟ والسؤال

بيناها في جوبي أستعيد على األخص صورة الغزالن التي ر
المحطة الجوية لطائرات البريد على حدود الصحراء 

كنا نحتجزها في فناء مكشوف مسيّج ألن الغزالن . األفريقية
ال تستطيع االستغناء عن الهواء الطلق، وليس في الدنيا 

وهذه الغزالن قد .  حيوان أكثر هشاشة ورهافة من الغزالن
حيا وترعى من أسرت في حداثة السن، ومع ذلك فإنها ت

. وهي تدع لك أن تُداعبها وتحسب أنك استأنستها. يدك
وجعلتها في منجى من الحزن المجهول الذي يطفئ الغزالن 

 ً ولكن البد أن يأتي .  من غير جلبة، ويجعل موتها لطيفاً هينا
اليوم الذي تراها فيه قد ارتَكْت بقرونها الصغيرة على 

وهي ال تعلم . غنطةالحواجز، في اتجاه الصحراء إنها مم
وهي . والحليب الذي جلبته لها قد شربته. أنها تهرب منك

مازالت تدعك تداعبها، وتدفن أفواهها في راحة كفك في 
ولكن ما إن تفلتها حتى تجدها، بعد قفزات . عذوبة أشد

. متظاهرة بالسعادة، تعود إلى غرس قرونها في الحاجز
لكنها تترّكى وتظل هناك ال تحاول حتى قراع الحاجز، و

عليه وحسب، مطأطئة الرأس، تركي قرونها الصغيرة حتى 
. الموت، تحلم بالحرية المفقودة، ترقص رقصتها األخيرة

ها هي ذي يتملكها الحنين إلى تلك : وأنت تنظر إليها وتفكر
الفيافي الشاسعة التي يفوح منها عبق العشب البري في 

 وتفكر من جديد، .الصحراء الممتدة نحو تخوم البحر الهادر
   ونحن كبشر، ماذا ينقصنا؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

وضرب وضرب 
  لنا مثاللنا مثال
البّط البّط 

  والغزالنوالغزالن

 
  عبد الرزاق دحنون
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  ما اصطلح ( من بين العوامل التي أحدثت الرجة العربية
نذكر أساسا تنامي الوعي الثقافي لدى ) عليه بالربيع العربي

الشباب العربي بفضل تمكنه من أدوات تواصلية جديدة، مما 
يير والتأثير في فئات عريضة أسعفه على ترويج خطاب التغ

وهو ما عجزت عنه األحزاب السياسية . من المواطنين
خالل عقود طويلة سبب تشبثها بأساليب تقليدية ومتقادمة، 

نشرت _ حالت دون إيصال خطابها إلى الفئات المستهدفة 
-، ص2012، 38هذه الدراسة في مجلة عالمات العدد

  -81-63ص
  

ما اصطلح (الرجة العربية من بين العوامل التي أحدثت 
نذكر أساسا تنامي الوعي الثقافي لدى ) عليه بالربيع العربي

الشباب العربي بفضل تمكنه من أدوات تواصلية جديدة، مما 
أسعفه على ترويج خطاب التغيير والتأثير في فئات عريضة 

وهو ما عجزت عنه األحزاب السياسية . من المواطنين
ها بأساليب تقليدية ومتقادمة، خالل عقود طويلة سبب تشبث

ما يهمني . حالت دون إيصال خطابها إلى الفئات المستهدفة
، التي أدت دورا "ثقافة االنترنييت" من إثارة موضوع 

أساسيا في كسب رهان التغيير السياسي ببعض البلدان 
العربية، هو بيان حدودها وإمكاناتها في دعم التغيير الثقافي 

سيا لتسريع وتيرة التنمية المستدامة باعتباره محركا أسا
الثقافة "ودمقرطة المؤسسات االجتماعية، وترسيخ 

حتى يؤدي المواطن دوره في المجتمع على " التشاركية
الوجه األحسن، ويكون عنصرا فاعال في خضم أحداثه 

كلما تحسنت ..وكلما ازداد الفرد ثقافة ووعيا..واختياراته
ية ونجاعة، في تنمية مؤهالته وقدراته، واسهم، بفاع

  .مجتمعه وتقدمه
  
  
  

علقت األدبيات الماركسية آماال عريضة على دور الصراع 
 Lesالطبقي في تغليب كفة الطبقة البروليتارية 

prolétaires على الطبقة البورجوزاية إلقامة مجتمع عادل 
وبفضل التطور . وال طبقي تسود فيه دكتاتورية البروليتارية

 صراع من نوع آخر بين طبقة رأسماليي التكنولوجي ظهر
 وبين الطبقة Les infocapitalistesالمعلومات 
 من أجل التحكم في ]Les pronétaires ]1البرونيتاريا 

  .]2[  سلطة المعلومات ودواليب الديمقراطية التواصلية
  

 تحتكر الطبقة األولى وسائل إنتاج المعلومات واألخبار 
) مختلف الدعامات الممكنةوترويجها على نطاق واسع ب

البرامج االلكترونية، المحطات اإلذاعية و القنوات التلفزية، 
) وكبريات الصحف، ووسائط توزيع األفالم واألغاني

وتتحكم في اللوبيات المسيرة للفضاءات التواصلية والمنتجة 
وتتكون الطبقة الثانية من مستعملي . للبرامج الوقائية

 يشكون قبائل افتراضية لمنافسة األنترنيبت الذين أضحوا
خصومهم الطبقيين، وتمكين الجماهير العريضة في مختلف 
ربوع العالم من االنتفاع عن بعد و مجانا بالمعارف 

 . ]3[واألخبار والخدمات 
 

ومن بين األسباب التي أدت إلى ظهور هذه الطبقة نذكر ما 
  :يلي

ثقافة ارتفعت نسبة المتعلمين، وتعزز مطلب دمقرطة ال-أ
  والمعرفة حتى ال يظالن حكرين على فئات محدودة

تطورت وسائل االتصال واإلعالم، وأضحى االنترنيت -ب
  .عامال أساسيا لالنخراط في مجتمع المعرفة

تأزمت الديمقراطية التمثيلية بسبب عدم قدرتها على تلبية -ج
وأصبحت . المطالب الملحة لمختلف الشرائح االجتماعية

  خ ــو ترسيــة نحــة، متجهـــ الثورة المعلوماتياألنظار، بفعل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الديمقراطية التواصلية سعيا إلى إشراك أكبر عدد من 
المواطنين في مناقشة الشأن العام وتدبيره، وتبادل الخبرات 

واصلية والمعارف التي تعمل على تحسين المؤهالت الت
للفرد وتنمية قدراته المهنية، وتعزيز الحوار بين الساسة 
والمواطنين بهدف إعمال الحكامة الجيدة، وحل المشاكل 

  .]4[ االجتماعية المعقدة
  
فقدت الجماهير الثقة بوسائل اإلعالم التقليدية بحكم  -د

احتكارها لألخبار وحرصها على استخدام األسلوب الدعائي 
 النظام السياسي القائم، وتضليل الرأي بهدف تحسين صورة

  .العام ومغالطته بطمس الحقائق وتمويهها
  

أصبحت معظم القنوات التلفزية واإلذاعية تركز على  -هـ 
الجانب التجاري سعيا إلى االستفادة من المردود المادي 

وهذا ما جعلها . للوصالت اإلشهارية واإلعالنات التجارية
ن الترفيهي والفرجوي ، وال تولي أهمية قصوى للجانبي

تخصص إال هامشا منحسرا للنقاشات العمومية التي يمكن 
أن تسهم في تنوير الرأي العام، وحفزه على مواكبة الشأن 
العام، والرقي بفكره ووعيه وذوقه، وتلقي مختلف الردود 
لتصحيح مكامن الخلل والتعثر التي تؤثر سلبا في المسيرة 

لتواصل بين الطبقة السياسية وعامة التنموية، وفي سيرورة ا
  .الشعب

  
  
  

كانت . وقع إبدال في التعامل مع المعلومات وترويجها
التلفاز، ( الدولة، من قبل، تستحوذ على وسائل االتصال

لمخاطبة جمهور ) والمذياع، والصحف، والفيلم، والفن
وقد . أوسع بهدف ترسيخ مبادئ ومواقف معينة في أذهانهم

فعول الدعائي إبان الحرب الباردة بين تنامي هذا الم
 السيطرة سعيا معا إلى. المعسكرين الشيوعي والرأسمالي

بهدف التحكم  "Mass Mediaط جماهيرية الوسائ"على 
الدبلوماسية "في األسلوب الدعائي والمراهنة على 

للتأثير على شريحة كبيرة من الجماهير الشعبية " العمومية
 وحملها على اعتقاد ما يبث إليها أيا كان موطنها ومنزعها،

وفي هذا الصدد لعب الفن الموجه دورا كبيرا . وتصديقه
للمزاوجة بين اإلمتاع واإلقناع، وتلميع صورة طرف على 

سخرت الدعاية السوفياتيه . حساب الحط من صورة الغريم
لسيرجي آيزنشتاين إلبراز مدى نجاح الثورة " أكتوبر" فيلم 

وبالمقابل، .  على جميع المستوياتالبلشفية وفاعليتها
الستعراض " رامبو" استثمرت الدعاية األمريكية سلسلة 

الذي ال " قوتها وعظمتها، وترسيخ صورة األمريكي الهمام 
اعتمدت كثير من الدول المستبدة على األسلوب ". يقهر

أقلية مستبدة في مواجهة جماهير عريضة (الدعائي 
 وإخراس الصوت لفرض الفكر األحادي) مستضعفة
اختلت وتزحزحت هذه المعادلة في العقود . المعارض

 Les Médias(األخيرة بسبب انتشار وسائطية الجماهير 
de Masse ( التي أصبحت مشاعة بين الناس ومطلوبة

بإلحاح بما لها من دور في التواصل االجتماعي وتبادل 
المعلومات والخبرات والمشاعر، والقيام بصفقات تجارية 

وساهمت هذه . مشاريع جماعية، وتقويض المحظوراتو
الوسائطية الحديدة في ظهور طبقة البرونيتاريا وتعزيز 
دورها لمنافسة رأسماليي المعلومات رغم توفرهم على 

  .خبرات تقنية عالية ومعدات تكنولوجية متطورة
  

أصبحت البرونيتاريا تملك الوسائل التي كانت، إلى حد 
قلب عالئق القوى " مما أدى إلى . يونقريب، يحتكرها المهن

وهكذا . ]5["تنامي شبكات الذكاء الصناعي" و" التقليدية
أصبح بإمكان جماعات معينة، رغم تباعدها، أن تنظم 

من من 
البرولتاريا البرولتاريا 

إلى إلى 
البرونتاريا البرونتاريا 

رهانات رهانات 
التغيير التغيير 
  الثقافيالثقافي

 
  

  حممد الداهي.د
 املغرب

  ظهور الربونيتاريا

  وسائطية اجلماهريلمن مجاهرية الوسائط 
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صفوفها، وتنسق مصالحها، وتتواعد إلقامة تظاهرات في 
الشارع، واتخاذ قرارات حاسمة لمحاربة المفسدين الذين 

على نحو ما عايناه ، إبان الربيع (عاثوا في األرض فسادا 
العربي، في شارع بورقيبة بتونس وميدان التحرير 

ولم تظل هذه الطبقة المتنامية، كما كانت من قبل، ). بالقاهرة
طرفا سلبيا يكتفي بتلقي األخبار، وإنما أضحت طرفا 
مشاركا ومنتجا، وعامال من عوامل الضغط للتأثير على 

والمراهنة على المواطنة الرقمية النقاش العمومي وتوجيهه، 
  ). وفق منظور خوسي مانويل روبلس( 
  

وبفضل المدونات والمواقع االجتماعية وصحافة المواطن 
)Journalisme Citoyen ( والرسائل االلكترونية

أصبحت المعلومات تتناقل عبر المعمور بسرعة فائقة على 
قة نائية وأي حدث يقع في العالم ، ولو في منط. مدار الساعة

ومهمشة، يمكن أن يشغل البرونيتاريا وتعمل على ترويجه 
معززا بالصور وشهادات منتقاة من عين المكان، وتتيح 
إمكانات إثرائه بالتعليقات المختلفة لإللمام بحيثياته من جميع 

لم يكن هذا ممكنا خالل العقود الماضية بسبب . الجوانب
 ينشر خبر ال يروق وعندما. احتكار الدولة لوسائل اإلعالم

المخربين "حكامها تقوم بتكذيبه أو تمويهه واتهام مروجيه ب
من لدن جهات أجنبية لزعزعة استقرار البالد " المسخرين

  .ونشر البلبلة في نفوس المواطنين
  

، تتقن Michel Serresكانت الدولة، حسب وجهة نظر 
 فكل ما تبثه قنواتها ومحطاتها هو". إخراج تمثلية الخوف"

عبارة عن محتويات منتقاة بعناية لترهيب الجماهير بما يقع 
وموازاة مع . في العالم من كوارث طبيعية وأحداث مميتة

فهي تخلق ". الندرة" أسلوب الترهيب تحسن الدولة تدبير 
لدى المواطن حاجات معينة بواسطة الوصالت اإلشهارية، 

ة الطلب وتشجعه على اقتنائها قبل نفادها بحجة ندرتها وكثر
لكن نتيجة توطد وسائطية الجماهير حل الترغيب . عليها

وهكذا أصبح . ]6[ محل الترهيب، وعوضت الندرة بالوفرة
مستعملو االنتريت يرتادون عوالم افتراضية ترضي فكرهم 

. وذوقهم، وتشعرهم بحريتهم واستقالليتهم وإنسانيتهم
 ويعاينون، عن كثب، أن الندرة مجرد وهم لحفزهم أكثر

و يكتشفون، . يسهم بتواضع قدراتهمعلى االستهالك وتحس
، أن الوفرة هي نتاج طبيعي لتقدم البشر، وتزايد لبالمقاب

حاجاتهم ورغباتهم، وتكافؤ قدراتهم ومؤهالتهم، وإمكانية 
وصول بعضهم إلى سلطة القرار بفضل مثابرتهم وتحسين 

دي وهذا مما سيؤدي إلى تقويض النموذجين االقتصا. أدائهم
والسياسي التقليديين القائمين على تدبير الندرة، وإثارة مزيد 
من النقاش حول التدابير القانونية والزجرية لحماية حقوق 
الملكيتين الفكرية والصناعية، وتعزيز دمقرطة المجتمع 
حتى ال تظل فئة محدودة تحتكر السلطة السياسية وتوجه 

  .المعلومات واألخبار كما يحلو لها
  
  
  
أصبح بإمكان الفرد أن يشغل مكانا في األنترنيت، ويسهم، " 

بفاعلية، في إنشائه دون أن تتدخل فروق العادات 
وهكذا . ]7["والخصوصيات التي تتحكم في العالم الواقعي

بفضل دمقرطة المعرفة " التراتبية االجتماعية" انحسرت
، أكاشفا عن هويته أم أصبح الفرد. ير سبل الولوج إليهاوتيس

تسترا عليها، مشاركا في المنتديات والمدونات والدردشات م
لكسب مزيد من التجربة، وتبادل المعلومات والخبرات 

  .والمواقف، والتعارف مع أنداده من داخل البلد وخارجه
  

لعبت وسائل اإلعالم التقليدية دورا هاما في إرساء دعامات 
لق خاصة ما يتع(الديمقراطية رغم ما نجم عنها من عيوب 

أدت، مع مر األيام، ) بتوجيه الرأي العام وتطويعه وتضليله
إلى فقدان الثقة بجدوى االنتخابات مادامت تخدم مصالح فئة 

و نتيجة التقدم التكنولوجي ظهرت . على حساب أخرى
أشكال جديدة لتفاعل الناس فيما بينهم وتواصلهم وتفاهمهم 

نت تحد من في منأى عن أشكال المضايقة والمراقبة التي كا
حرياتهم الشخصية والجماعية، وتصدهم عن التعبير عن 

  .مواقفهم وآرائهم
  
تحول كل فرد إلى مراسل ينتقي األخبار، ويلتقط  - 1

ج المحتويات الصور المناسبة، ثم يعمل، فيما بعد، على تروي
وهو ما عجزت عنه وكاالت األنباء . على نطاق واسع

 مراسلين معتمدين في الدولية بسبب عدم قدرتها على وضع
  .كل األحياء واألزقة والمناطق

  
  تعززت حرية التعبير، وتنامى لدى الفرد اإلحساس ب-2
كانت المعلومات، فيما سبق، تروج ". الحق في التواصل"

في حين نعاين . بتباطؤ وتقتير، وتخضع للرقابة والوصاية
اآلن ثورة معلوماتية هائلة تعبر القارات دون حسيب أو 

ما يتخوف منه هو تفاقم التلوث المعلوماتي الذي . بقري
وهو ما . يالزم غالبا الوفرة، ويصيب األفراد بتخمة ذهنية

  .يتطلب التحري فيما ينشر، والتأكد من صحته وصدقيته
  
يتبادل المتصفحون المعلومات والخدمات والخبرات فيما  -3

بفاعلية بينهم سعيا إلى تحسين أدائهم التقني، وإدارة المواقع 
حرصا على إنتاج المعارف الطرية واألصيلة، وتحميل 

لقد عملت هذه العادات الجديدة على . " المحتويات المرجوة
أصبح العالم . . ]8["إرباك اإلشهار، وقلب عالئق القوى

. عبارة عن بيت من زجاج يشف عما يتوفر عليه ويحتويه
يمكن أن نتعرف، في رمشة عين، إلى شخص مفترض، 

ذ معلومات عنه، ونواكب مستجداته وأنشطته وأعماله ونأخ
عن طريق مدونته أو صفحته في المواقع االجتماعية فهما، 
عالوة على دعامات الكترونية أخرى، تسهمان في تمتين 
الروابط االجتماعية والثقافية بين المتصفحين، وتحفزانهم 
أكثر على التالحم واالنسجام التخاذ موقف جماعي 

  .اء حيف أو عائق ماومشترك إز
  
أصبح المتصفح ال يتلقى اإلخبار بسلبية، وإنما يتفاعل  -4

معها، ويعلق عليها، ويضطر أحيانا إلى تعديالها أو 
 التي Wikieظهرت في البداية تجربة الويكي. تنقيحها

أتاحت للمتصفحين إمكانيات تصحيح ما يطلعون عليه 
" وعات الحرةالموس"ثم برزت، فيما بعد، تجربة . وتعديله

التي يساهمون في تطعيمها بالمحتويات المناسبة، وتصحيح 
كما أن المتصفح يعلم من خالل . هفواتها، وملء بياضاتها

نسبة الزوار أن الخبر المعاين اطلع عليه عدد كبير من 
و في المنحى نفسه، . القراء نظرا لطراوته وأصالته وجدته

لمعروض للبيع في يكون على بينة من مدى مالءمة الكتاب ا
  .من خالل عدد النجوم المضفاة عليه" أمازون"موقع 

  
 أصبح التواصل غير مكلف وغيربطيء على نحو ما -5

يمكن للفرد، بواسطة الخدمات المجانية .كان عليه من قبل
التي يوفرها األنترنيت، أن يسهب في التواصل بالصوت 

ت ونظرا لتقدم المعدا. والصورة مع غيره لمدة طويلة
التي كانت تبطئ أو " التشويش"التكنولوجية قلت درجة 

تعرقل تواصل الناس فيما بينهم بأريحية وسالسة 
وعلى عكس التواصل التقليدي أصبح بإمكان . واسترسال

  .الفرد أن يتواصل مع أكثر من شخص في الوقت نفسه
  

يرهص جول دو روزناي بحدوث نقلة ، في المنظومة 
. لطاقي إلى االقتصاد المعلوماتيالكونية، من االقتصاد ا

ستخضع، . وهو ما يؤشر عموما على وقوع تحول حضاري
العمل، التجديد، أنظمة المكافأة (إثره، جميع النماذج التقليدية 

والتبادل، بنية العائلة، الديمقراطية، العولمة االقتصادية 
وسيعمل التواصل العمودي . إلى المساءلة والتبدل) والمالية
على تسريع وثيرة التبادالت ) الجميع إزاء الجميع(تد أو المم

" اقتصاد المجانية"ية والمالية والثقافية، وتوطيد االقتصاد
حتى يتوفر الجميع على البرامج الحرة والمعدات التقنية 
المتطورة التي تيسر لهم الولوج إلى مجتمع المعرفة 

  .ومواكبة تحوالته السريعة
  

وجية ،التي حققتها البرونيتاريا، ليست هذه المكاسب التكنول
كافية لوحدها، ال بد لها أن تتماشى جنبا إلى جنب مع ما 

" االشتراكية البيئية"يسميه جول دو روزناي ب 
)E’cosocialisme ( حتى تستفيد األجيال الحالية والقادمة

  .من الثروات الطبيعية والبيئية بنوع من اإلنصاف والعدل
  
  
  

ربية ، المتشبثة باألسلوب الدعائي، تعتقد لم تكن األنظمة الع
أن أحداثا كبيرة وسريعة تقع خارج سيطرتها ونفوذها 

لم تتوقع أن البرونيتاريا وجدت ضالتها في . ومراقبتها
الشبكة العنكبوتية، بعد سنين من القمع المسلط على رقابها، 
فشكلت جبهة افتراضية إلسماع صوتها المعارض 

بة الشارع العربي إلشعال فتيل استثمرت غض. والمقموع
الثورة والدعوة إلى إسقاط األنظمة المستبدة التي كممت 
األفواه وقطعت األنفاس حتى يظل صوتها األوحد هو 

  .المتحكم في زمام البالد ورقاب العباد
  

استفادت البرونيتاريا العربية من مكاسب الثورة اإلعالمية 
استخدمت كل . لموالتكنولوجية إليصال مطالبها إلى العا

الدعامات الرقمية الممكنة لنقل صور وشهادات وأشرطة 
فيديو عن انتهاكات حقوق اإلنسان العربي، والتعريف 

 . بأشكال التضييق على الحريات الشخصية والجماعية
 

لم يتوقع الرئيس المخلوع زين العابدين بنعلي، جريا على 
بيل ما وقع عادات منهم على شاكلته وقالبه، أن حدثا، من ق

في سيدي بوزيد إثر إقدام العاطل دمحم البوزيدي على إحراق 
ذاته، سيخترق الحصار المضروب على اإلعالم، ويصبح 
مادة دسمة تتناقلها مختلف المنابر اإلعالمية، ويكشف عن 
مظاهر االستبداد والحيف والظلم، ويقلب موازين القوى 

  .سيينبحثا عن نظام ديمقراطي يكفل الكرامة للتون
  

وبعد أيام من ثورة تونس انتفضت كثير من الشعوب العربية 
سعيا إلى رحيل النظام المستبد وحرصا على إقامة انتخابات 
نزيهة تفضي بوصول حكام يحظون باختيار الشعب وثقته 

سعت البرونيتاريا العربية، في كل قطر على . ومحاسبته
ك لتنسيق على الفايسبو" قبيلة افتراضية"حدة، إلى تشكيل 

مصالحها، وتوحيد الخطط والشعارات، وبرمجة صيغ 
  . نضالية لالحتجاج واالعتصام في الساحات العمومية

  
وما يهمني أساسا من حراك الربيع العربي، الذي تعددت 
أسماؤه بحكم تضارب اآلراء والتحليالت حوله، هو بيان 
الدور الذي اضطلعت به البرونيتاريا العربية في تقويض 

نظمة المستبدلة والمتقادمة، واستجالء طبيعة ما قامت به األ
في ضوء التحديات الكبرى التي تواجه العالم العربي، 
وإبراز ما إن حققت الرهان المنشود فيما يخص استثمار 
االنترنيت على الوجه المطلوب سعيا إلى تقليص الفجوة 

وفي هذا الصدد .الرقمية والولوج إلى مجتمع المعرفة
  :بداية، إلى إبداء المالحظات اآلتيةنضطر، 

  رهانات جديدة لالتصال

  مطامح الربونيتاريا العربية
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لوحظ في السنوات األخيرة انحسار دور المثقف بسبب 
عزلته واهتمامه بقضايا علمية وثقافية صرفة أو بحثه عن 
مواقع اجتماعية وحزبية تضمن له الترقي واألبهة 

وهو ما جعله ينأى عن النقاشات الساخنة . االجتماعيين
ى عن سلطته النقدية الهادفة إلى والقضايا الجوهرية، ويتخل

ترسيخ ثقافة مضادة ، وال يعير اهتماما كبيرا للتحوالت 
االجتماعية والثقافية المباغتة التي ال تستجيب لتوقعاته 

إن أغلب المثقفين يتبنون الدورية الخطية . وتحليالته
مستوحاتان ، على التوالي من (الصارمة والحتمية التقنية 

وال يكترثون بالتطورية ) فلسفة الوضعيةالتاريخانية و ال
الفوضوية التي تفضي إلى الفوضى الخالقة، واالنشطار 
الثنائي، وكارثة التشعب العادي، وكارثة التشعب الكارثي 
الفراشي أي كل ما تنتج عنه صيرورة غير منتظمة، وما 

  .تترتب عليه تحوالت مفاجئة لم تكن متوقعة أو في الحسبان
  

عربي مفهوم المثقف العضوي، وأسهم في بدد الحراك ال
يحمل ) ناشط إعالمي وحقوقي ومدني( ظهور مثقف جديد 

من الهم الثقافي ما يمت بصلة إلى الشأن العام، ويدون 
لها طول معلوم، لغتها سهلة، (مقاالت بمواصفات معينة 

قدرتها على المزج بين الخبر والتعليق والتشعب، تنوع 
 إليصال فكره إلى )شريط فيديواللغة، الصورة، : دهاعق

شريحة عريضة من المتصفحين وتلقي ردودهم وتعليقاتهم، 
ويتوفر على مؤهالت تقنية الستعمال الحاسوب والولوج 
إلى االنترنيت والمشاركة في المنتديات والمواقع 

  .االجتماعية
  

وهذا ما أدى إلى بروز أسماء ثقافية جديدة لعبت دورا كبيرا 
رة من عين المكان، والمشاركة في النقاشات في مواكبة الثو

العمومية لتنوير الرأي العام وبيان فداحة ما يقع من مجازر 
ولقد اضطلعت قنوات بعينها بدور . إنسانية وانتهاكات فظيعة

ونظرا للحصار ". الربيع العربي"طالئعي لمواكبة مجريات 
المضروب على اإلعالم في مختلف الدول العربية، 

ناة إلى االستفادة من جهود البرونيتاريا العربية اضطرت الق
. التي كانت تمدها بصور وشهادات وأشرطة من قلب الحدث

ورغم رداءة التصوير وعدم احترافيته فقد استطاعت 
محتوياته أن تؤدي وظيفتها اإلعالمية في نقل أبشع الجرائم 
التي ترتكب في حق شعب أعزل يحلم بالحرية وينشد 

  .انيةالكرامة اإلنس
  
  
  

اكتشفت البرونتاريا تدريجيا أن هناك مواطنة افتراضية 
عابرة لألوطان والقارات ال تمت بصلة إلى ما تعاينه في 

وأضحت مواصفات هذه المواطنة . محيطها االجتماعي
تفعل في نفوس المتصفحين ووجدانهم، وتؤثر في فلسفتهم 

تمتع في الحياة، وتحرضهم على الثورة بحثا عن تحقيق ما ي
  .به أندادهم في الدول المتقدمة

  
وفي المنحى نفسه، وجد كثير من المثقفين في الرواية 
متنفسا للتعبير عن المشاكل االجتماعية والسياسية بطريقة 

تتحقق فيها مطالب " مواطنة تخييلية" فنية، وتشخيص معالم
، وتتقلص فيها الفوارق االجتماعية )الحنين الملحمي(الذات 

أساسا على نقد " المواطنة" وتقوم هذه .والطبقية
اإليديولوجية السائدة، وبيان هشاشة اللغة الواحدة اآلمرة، 
وإفساح المجال للشخوص للتعبير عن آرائها ومواقفها 
ومطالبها على نحو تتفاعل أو تتصارع فيه األصوات 
والعينات اإليديولوجية واللغات الفردية والجماعية على قدم 

توطين القيم الكونية التي تضمن حقوق وساق سعيا إلى 
  .المواطن وتسعفه على أداء وجباته بعدالة وإنصاف

  
يمكن، من باب التمثيل، أن نورد مثاال عن بعض العينات 
الروائية العربية التي تستحضر جوانب من هذه المواطنة 
المغيبة في أرض الواقع النهيار كثير من القيم العليا، 

الجماهير العريضة، وتضييق الخناق وانسداد اآلفاق أمام 
  .على الحريات العامة

  
 بالصبغة ]9[ ذات لصنع هللا إبراهيم" يتسم عنوان رواية 

فهو اسم امرأة موظفة في أرشيف صحيفة عانت . اإليحائية
األمرين من انتقال مصر من النظام االشتراكي إلى النظام 

البناء الليبرالي لعدم قدرتها على مواكبة مسيرة الهدم و
توفير مصروف يلبي حاجات األسرة بسبب غالء المعيشة (

تتباهى أمام زميالتها في العمل بقدراتها الفائقة على تدبير ). 
، لكنها لما تعود تها وتأثيثه بمعدات ولوازم فاخرةشؤون بي

إليه تدخل في مواجهة عنيفة مع زوجها عبد المجيد لعدم 
وذات، من . ده الماليةاستجابته لطلباتها الملحة لقلة موار

جهة أخرى، هي مصر التي دخلت عهد الخصخصة التي 
أسهمت في تعميق الفجوات بين الطبقات االجتماعية وتفاقم 
المشاكل االقتصادية واالجتماعية، وتهريب األموال إلى 
الخارج، وتبذير المال العام، وانتشار برامج البث المعتادة 

أجبرت سياسة ). غتياباال- الفوازير-الطرائف-الشائعات(
االنفتاح االقتصادي والسياسي مختلف الفئات على االنخراط 

، والبحث عن المال للتغلب على "الهدم والبناء"في مسيرة 
ونتيجة تعمق الهوة بين الواقع واألماني . صروف الدهر

وخاصة بين ما يزعمه الخطاب الرسمي وبين ما يعاينه (
طاب الجماعات اإلسالمية تقوى خ) الفرد في حياته اليومية

في أفئدة الناس ألنه أضحى يدغدغ مشاعرهم واعدا إياهم 
ونتيجة معاناة ذات من أزمة . ببدائل مثلى ووعود براقة

دخول زوجها إلى السجن بعد تشاجره مع ( نفسية حادة 
أصبحت ) الشنقيطي وكثرة المصاريف وارتفاع األسعار

ي لطرد العفاريت التي أصبحت تقلقل مفعمة بالخطاب الدين
  .راحتها وتقض مضجعها

  
االفتراضية (ركزنا، فيما تقدم، على نمطين من المواطنة 

لبيان المفارقة بين الواقع والطوبى، وبين ) والتخييلية
المعيشي واالفتراضي، وإبراز اإلمكانات التي تتيحها 
الفضاءات الرحبة والمفتوحة لفرز نخب جديدة من رحم 

لثورة الرقمية، والتعبير عن الهواجس المغفية، والتطلع ا
نحو آفاق جديدة، والتحرر من أشكال التلصص والرقابة 

مكنت الفضاءات االفتراضية . والوصاية المفروضة من عل
الشباب، على اختالف مستوياتهم التعليمية والثقافية وتباين 

آلراء أقطارهم، من التواصل فيما بينهم، وتبادل الخبرات وا
. والمواقف، وتوحيد الخطط والرغبات والمشاريع المشتركة

وهكذا أصبحوا يشكلون قوة ضاغطة ومنتجة وعبر قارية 
لتغيير األوضاع االجتماعية المزرية، ومناشدة مجتمع بديل 
يضمن كرامة المواطن، ويعترف بالحقوق اإلنسانية 

 في الحق في التنمية، والحق في التعليم، والحق( والكونية 
الشغل، الحق في االختالف، الحق في المشاركة الثقافية 

اكتشفوا ضالتهم بعيدا ) . والسياسية، الحق في الهوية الثقافية
عن األشكال الثقافية واإلعالمية السائدة التي ال يجدون فيها 

اهتدوا، . ما يشفي غليلهم، وما يعبر عن همومهم ومشاغلهم
اءات افتراضية بفضل الثورة التكنولوجية، إلى فض

، Facebook، الفايسبوك Youtubeاليوتوب (
 سبيس ي، ماBlogs، المدونات الشخصيةTwitterتوتير

My Sapaceوركوت ،Orkut (... مع مر تحولت ،
السنين، من قنوات للتسلية واالسترواح والتعارف إلى منابر 
النتقاد األساليب االستبدادية في الحكم والشطط في استعمال 

 و تعبئة الرأي العام وحفزه على الثورة ، والسعي السلطة،
إلى تغيير العقليات والرؤى للوجود، واإلرهاص بقيم كونية 

وهكذا . يتمتع بها المواطن في كل بقعة من ربوع الكون
تجاوزوا، في ظرف وجيز، الوظيفة التقليدية للفئة المثقفة 
والنخبة السياسية، وأصبحوا صناع القرار السياسي في 

أى عن أشكال االحتواء وااللتفاف والتوافق المعتادة التي من
غالبا ما ترضي حفنة صغيرة على حساب الجماهير 
العريضة، وتحرف النقاش عن أداء وظيفته الحقيقية لتفادي 
تراكم المشاكل واستفحالها عوض تقديم حلول سطحية 

وجد المثقف ). ما يصطلح عليه بالحلول الترقيعية( ومؤقتة 
 في خضم هذه التحوالت والثورات -ياسي نفسه أو الس

 خارج اللعبة الجديدة، وغير مؤثر في دواليبها، -المفاجئة
فما عليه إال أن يترقب . وغير متحكم في زمامها ونتائجها

الوقت المناسب ليتلون بألوانها، ويتكيف مع آلياتها محاوال 
استكشاف خلفياتها ومغازيها، وبيان تأثيرها على زحزحة 

  .وازين القوى وعالئقهام
  

وإن كانت محدودة (وبالمقابل، أسهمت المواطنة التخييلية 
في تشخيص المشاكل االجتماعية والسياسية بطريقة ) التأثير

فنية، و نقد اإليديولوجية السائدة واللغة المتخشبة، و المطالبة 
باستنبات القيم األصيلة في المجتمع، والحنين إلى كلية خفية 

أثارت الرواية، . ]10[ ) والتناغم بين الذات ومطالبهاالتناسب(
على اختالف مشاربها وتوجهاتها، بعض المشاكل التي 
تحول دون تقدم المجتمع وازدهاره وضمنها غياب التأطير 
االجتماعي السياسي، واستشراء الليبرالية المتوحشة، وغلبة 

  .السلطة على المجتمع
  
  
  

الثورات اإلنسانية السابقة، لم يستند الحراك العربي، عكس 
إلى منظومة إيديولوجية واضحة، ولم يفرز قيادة كاريزماتية 

قوة تغيير تهيمن ، بالمعنى " لقيادة الثورة وتوجيهها أو
الكرامشي، على الشارع، وتحمل مشروعا تنضوي تحته 
الجماهير الواسعة، وتتمتع بقدرة فعلية على تولي 

  . ]11["الحكم
  

يتاريا العربية هو اقتالع ضرس كان هاجس البرون
االستبداد، ثم مواكبة سيرورة التغيير حتى ال يزيغ عن 

وبعد أي ثورة يأتي من يأكل ثمارها مؤقتا إلى أن . سكته
تسترجع نسغها ونبضها مع مر األيام إن لم نقل مع مر 

  . السنين
  

 الحركات اإلسالمية، بحكم عذريتها السياسية، تاستفاد
ر، وشعبوية شعاراتها وتحاليلها، من ومحافظة الجماهي

هذه الحركات وهو مؤشر إيجابي بدخول . الحراك العربي
عوض االنسحاب منه ومقاطعته،  ،إلى المعترك السياسي

المتحان قدراتها على تدبير الشأن العام، وحل المشاكل 
االجتماعية للمواطنين، ومحاربة مظاهر الفساد، واالحتكام 

قتراع لمعرفة حجمها في المعادلة إلى نتائج صناديق اال
  .السياسية، واالعتراف بتعددية األفكار واآلراء والبدائل

  
 وفي هذا المضمار ال بد من اإلشارة إلى أن األحزاب 
المسيحية الديمقراطية لعبت دورا هاما في ترسيخ األعرف 

ومع مر الزمن أضحت أحزابا عادية . الديمقراطية بأوروبا
كما أن التدبير . مرجعياتها الدينيةال يجادل أحدا في 

العمومي هو من صنع البشر وخميرة الجتهاداتهم التي 
وعندما نتوصل إلى هذه النتيجة، . تحتمل الخطأ والصواب

بفضل الممارسة والتقويم والنقد المستمرين، سيتيسر على 
الناس التمييز بين أحزاب ذات شرعية تاريخية وأخرى ذات 

  أي دور للمثقف؟

  تراضيةاملواطنة االف

  هاجس التغيري وليس احلكم
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المؤسسية / المرجعية السياسية شرعية شعبية، أو بين
  .التاريخية/ والمرجعية الدينية 

  
وما يسترعي االنتباه في الحراك العربي ظهور مفارقات 

تتجلي المفارقة األولى في . كثيرة يمكن أن نذكر بعضا منها
عدم تحول الشباب القائد للثورة إلى تيار أو حزب سياسي 

جه واالستجابة يسعى إلى الوصول إلى السلطة لتطبيق برام
وتكمن المفارقة الثانية في رفض شرائح . لمطالب الشارع

 .كبيرة من البرونيتاريين االنخراط في أي حزب سياسي
 

 ومن نافلة القول التأكيد على دور األحزاب السياسية في 
استقواء الخيار الديمقراطي، وتعزيز تعديدية اآلراء 

 تعددية وليس(لف مظاهرها وتجلياتها واألفكار بمخت
ال يمكن ). األعراق والملل واالنتماءات القبلية والطائفية

للخيار الديمقراطي أن ينتعش ما دامت كثير من الفئات 
والتوجهات منكمشة على نفسها ومتوارية عن المشهد 

قائم على التسليم بحتمية التعايش مع " إنه خيار . السياسي
وجب -آخروليس ألي سبب -ولهذا. الخطإ وبنسبية الحقيقة

التمييز بين الشأن السياسي الذي هو شأن بشري دنيوي 
  .]12["والشأن الديني الذي هو شأن رباني وأخروي

  
  
  

لقد ساهم الربيع العربي في تزايد عدد المنخرطين في 
وهو مؤشر . الشبكات التواصلية وفي مقدمتها الفايسبوك

 إيجابي مكنهم من مواكبة الثورة اإلعالمية والتواصلية،
والمشاركة في القضايا الحيوية التي تهم أساسا حرية الفرد 
وكرامته، وتنسيق المصالح المشتركة ذات الصبغة السياسية 

ومن بين األسئلة التي . أو المهنية أو الثقافية أو الترفيهية
يمكن أن تثار بصدد فاعلية الفايسبوك ومالءمته نذكر أساسا 

الفتراضية تأثير أو سؤاال يهم ما إن كان لهذه الظاهرة ا
مردود ثقافي إيجابي على من يركب غواربها وينغمر في 
لجها بهدف االستفادة من ذخيرتها، وتطوير قدراته 

و يمكن إلجابتنا،في هذا الصدد، أن تتفرع إلى . ومؤهالته
  :النقاط اآلتية

  
.  أسهم االنترنيت بشكل كبير في اإلطاحة بالطغاة العرب-ا

 Christophe Aguiton أغيتونوهو ما حذا بكريستوف
 التي تعززت ]13[ "ثورة األنترنيت" إلى التحدث عن 

بوسائل أخرى من قبيل الهاتف النقال وعينة من الفضائيات 
التي اضطلعت بتعبئة الجماهير وحفزها على مقاومة 

بدأنا نعاين ، مع مر . الخوف واالنخراط في المد الثوري
اعية أضحت مخترقة الشهور، أن مختلف الشبكات االجتم

من لدن المخابرات لرصد المتظاهرين وتعتيم الحقائق 
وكذلك من لدن نشطاء الحركات اإلسالمية لتوجيه الجماهير 

وهو مما أسهم، . وفق وجهات نظرها وشعاراتها ومواقفها
الشباب " عالوة على عوامل أخرى، في انحسار حماس 

فبمجرد . م، وتعرضه إلى أشكال التشويش والتعتي" الثوري
أن ينشر خبر إال ويجد بالمرصاد من يرد عليه ويعلق على 

مما يبين أن هناك . الردود المتناسلة بصدده بأسماء مستعارة
معلنة تسعى من خاللها الحركات " حربا افتراضية" 

اإلسالمية، أمام تراجع المد الليبرالي، إلى كسب رهانها 
 ذات ومن خالل تصفح المواقع. وفرض وجهات نظرها

االستقطاب الجماهيري الكبير يتبين مدى اضطالع أطراف 
للمداومة على اإلشادة " تقسيم المهمات واألدوار" معينة ب

  .بمدى سداد مواقفها وآرائها، وتسفيه اآلراء المعارضة
  

وما يستأثر أكثر باهتمام المتصفحين هو الدردشة، وتعاليق 
وأشرطة المجاملة المقتضبة، وتبادل التهاني والصور 

لقد تحولت هذه الفضاءات، في عمومها، إلى مشاهد . الفيديو
للفرجة والترفيه يتبادل فيها األصدقاء صورا مثيرة وأشرطة 

 وهو ما أدى إلى الوفرة المفرطة. فيديو نادرة ومناظر جذابة
Surabondance أو التلوث اإلخباري Infopollution 

، الجوهري الذي يصعب فيه التمييز بين الغث والسمين
غالبا ( وإن أثيرت قضايا حيوية . والعابر، الجدي والهزلي

) ما تمت بصلة إلى المطالب السياسية واللغوية والهووية
فهي ، غالبا، ما تعالج بطريقة جدالية تتسم عموما باالنفعال 

  .والعنف اللفظي والسطحية والالمباالة
  
 أصبحت هذه الفضاءات تكرس الثقافة بوصفها عامال -ب

التقسيم االجتماعي، وموطنا ، على الدوام، " من عوامل 
مما أدى إلى . ]14["للنزاعات التي ال تخلو من نفحات سياسية

تنامي المطالب العرقية والدينية واللغوية من جهة، وتناسل 
األقليات والجماعات المطالبة بحقها في ممارسة حرية 

العالم / ةأصبحت الثقاف. المعتقد أو الجنس من جهة ثانية
 La revanche de laالثأر الثقافي (تنحو منحى متطرفا 

culture ( حرصا على إعادة االعتبار لألقليات أو
الجماعات التي مورست عليها مختلف صنوف التعذيب 

وهكذا نزع الجدال بين األطراف . واإلبادة والقهر والتهميش
المتنازعة إلى در الملح في الجراح الرمزية والمادية 

، وتطويع الذاكرة ألغراض إيديولوجية )الذاكرة الجريحة(
  .، وتعتيم عالقة البشر بالعالم)الذاكرة المطوعة( أو سياسية 

  
 إن األمر ، في نظر جيل ليبوفتسكي، يقتضي ، توخيا 
إلقامة مصالحة جديدة مع الذاكرة والعالم، تمكين المواطن 

 يتسنى له أن حتى) أي الثقافة التاريخية(من الثقافة العامة 
يتمثل التوجهات والمعالم الكبرى للتطور البشري، ويفهم 

 . العالم الذي يعيش فيه
ال بد من . وما هو منتظر من الثقافة ال يتوقف عند هذا الحد

تحسين مؤهالت الفرد وقدراته اإلبداعية حتى يؤدي دوره 
ويمكن لهذا الدور . على أحسن ما يرام في مختلف المجاالت

يشكل عدال إلمبراطورية االستهالك "لثقافة أن الجديد ل
  .]15[" لسلبي وذلك بتفجير قوى المتخيلا

  
وهي عالمة من . "ثقافة البزنيس"كرس االنترنيت  -ج

عالمات التحول الذي عرفتها الثقافة مع الثورة اإلعالمية 
انتقلت الثقافة من ثقافة تعنى بالقيم النبيلة إلى . والتواصلية

ثر بما يضفي جمالية ورونق على المنتجات ثقافة تهتم أك
لجلب ) مصا يصطلح عليه أيضا بالرأسمالية الثقافية(الثقافية 

وفي هذا الصدد أصبحنا نعاين كثرة . أكبر عدد من المثقفين
حابها الشهرة المدونات والصفحات والمواقع التي ينشد أص

أن تنجح هو تربح المال وتكسب الشهرة . "والتألق واألبهة
كما أصبحنا نعاين مختلف . ]Winner "]16صبح منتصراوت

لجلب األموال وترويجها على " التسليع الثقافي"مظاهر 
وفي هذا الصدد استطاع دانيان هيرست . نطاق واسع

Danien Hirst من لوحاته بالمزاد العلني 223 أن يبيع 
وارتفعت المعامالت التجارية . دون عرضها في المعارض

 مليار أور عام 43,3 إلى 2002ور عام  مليار أ27,7من 
و أصبحت عواصم بعينها تستقطب أكثر من غيرها . 2006

مثل هذه المعامالت التجارية التي تعنى بترويج الفن 
 .وفي مقدمتها تأتي لندن ثم نيويورك ثم بكين. المعاصر

 
 بالمائة من السوق العالمي للفن 24 تمثل الصين لوحدها 

فنانا عالميا األكثر بيعا ألعمالهم  25ومن بين . المعاصر
أصبحنا اليوم أمام صيغ جديدة . نجد أن نصفهم من الصين

تضطلع به مؤسسات عالمية . لترويج المنتج الثقافي وبيعه
دور للبيع بالمزاد العلني، مندوبو المعارض، محافظو (

تقدم خدمات جديدة لالستثمار في األعمال ) المتاحف الكبرى

حفالت موسيقية، تنظيم عروض سينمائية، إقامة ( الفنية 
 ).تنشيط السياحة الثقافية

  
أضحى النشر االلكتروني متاحا وسريعا على عكس ما  -د

وتيسرت . يتسم به النشر الورقي من بطء وتمييز ورقابة
سبل النشر للشباب سواء بإنشاء مدونات خاصة بهم أو 

نهم وقد مك. النشر في مواقع ذات قاعدة جماهيرية عريضة
النشر االلكتروني من ترويج منتجاتهم، والتعريف بأنفسهم، 
وتلقي ردود محفزة من أصدقاء افتراضيين ينتمون إلى 

و في هذا الصدد، نقتطف مقطعا من شهادة . أقطار مختلفة
، التي تبين كيف "يا مراكبي" أحمد القاضي صاحب مدونة

تورط تدريجيا في شرك النشر االلكتروني إلى أن أصبح 
مداوما عليه ومسهما فيه بانتظام، وذلك بعد أن استشعر ثقته 
بنفسه بفصل الردود المشجعة والمحفزة التي يتلقاها من 

فقد بدأت بداية حذرة للغاية وكأنني ." قرائه االفتراضيين
وكنت أعرض حينها خواطري بإيجاز . أتحسس طريقي

ء وتحفظ شديدين، إلى أن شجعتني التعليقات وتفاعالت القرا
ومع مر السنين تألقت . ]17["على أن أنطلق بحرية شيئا فشيئا

كثير من األسماء بفضل مثابرتها على النشر، وقدرتها على 
التواصل مع أجيال مختلفة، وتوفرها على أعداد كثيرة من 
عناوين األشخاص الذاتيين والمعنويين، وسعيها الحثيث إلى 

ريف باللقاءات على نحو التع(تقديم خدمات ثقافية متنوعة 
الثقافية أو تقديم تقارير عنها، وترويج البالغات واإلعالنات 
الثقافية، وإعادة نشر مقاالت بعينها مع الحرص على ذكر 

وبفضل تألقهم الكترونيا شقوا طريقهم بسهولة ..). أصحابها
إلى عالم النشر الورقي الذي كان عصيا عليهم من 

لف حواسبهم، قبل،وأصبحوا، بعدما كانوا قابعين خ
  .يُستدعون إلى المشاركة في المنتديات واللقاءات الثقافية

  
يسعف الفضاء الشبكي الكتاب على تشكيل قبيلتهم 
االفتراضية بحكم أنهم يتقاسمون المشاعر واألفكار والميول 
نفسها، ويدعم مساعيهم نحو التعارف والتفاهم االندماج 

ات ووجهات النظر والتكتل والتنسيق والتعاون وتبادل الخبر
وبما أن النشر الورقي يستصغر من قيمة . والمواقف

منتجاتهم فهم يجدون في أعضاء القبيلة ما يشد بأزرهم، 
ويرفع من معنوياتهم، ويعزز ثقتهم بأنفسهم، ويعضد 
مساعيهم لالنخراط في المشروعات الجماعية والتعريف 

قريحتهم باللقاءات والمنتديات الثقافية ،ويطري ما تجود به 
دون قيد أو شرط، و يحضهم على المغامرة والتحدي، 

  .ويسهم في تزايد شهرتهم وتحسين أوضاعهم االعتبارية
  

يتبادلون فيما بينهم الرسائل والردود والتعليقات والصور 
وأشرطة الفيديو حرصا على موافاة بعضهم البعض 
بالمستجدات، وسعيا إلى تحسين أدائهم التواصلي وتنمية 

جيال "  بصفتهم -وهكذا أحدثوا ألنفسهم. هم المعرفيرصيد
 فضاء -)حسب وجهة نظر إيف غونزاليس كيخانو" (رقميا

تواصليا جديدا قوامه التفاعل المشيد على التقاط الرسائل 
المسترجعة بهدف تعزيز مكامن القوة وتدارك مواطن 
الضعف وتوسيع جماهرية المنتج وإشعاعه ورواجه في 

 ويصاب الشاب المبدع بالدهشة عندما .أرجاء المعمور
يعاين كثرة الردود السريعة التي تالحق منتجه وتواكبه عن 

في حين ال يتحقق المفعول نفسه لو نشره في جريدة أو . كثب
سيشعر، حينئذ، كما لو أن صوته األحادي يضيع هباء . مجلة

منثورا في صحراء مترامية األطراف دون أن يكون له 
  .وقعرجع الصدى المت

  
أن الوسائل الجديدة  Bernard Pouletيرى برنار بولي -هـ

: ءا كبيرا من سلوكاتنا االجتماعيةغيرت جز"للتواصل 
كيف نتكلم، ونلتقي، ونصغي، ونقرأ، ونكتب، ونستهلك، 

  الواقع واملآل: لتواصلشبكات ا
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ومن عالمات التغيير أن . ]18["وندخل في عالقات مع الغير
وقف القراءة أضحت، عكس ما كانت عليه من قبل، أفقية تت

بسرعة فائقة عند العناوين والملخصات والمحتويات 
وهي، في جوهرها، ليست قراءة بمعنى الكلمة . البارزة

وإنما هي إبحار متشعب في ربوع الكلمات والصور 
وأشرطة الفيديو بحثا عن المعلومات المطلوبة دون عناء 

وال تكمن فاعلية المحتويات المتصفحة في عدد . يذكر
رتادوها أو في قيمة المعلومات المعروضة الزوار الذين ا

وإنما في عدد الروابط المتضمنة والالمحدودة التي تحيل 
  .]19[ على نصوص أخرى

  
وما يهم المتصفح أساسا جاهزيةُ المعلومات، وبساطتها، 

وعندما يتواصل مع غيره ال . وإيجازها، وسرعة تحميلها
در ما يهمه يكترث للنقاشات المثارة ولألفكار المتداولة بق

إن . التعرف إلى ما أنجزه أصدقاؤه أو ما هم بصدد إنجازه
اللحظة الراهنة، بكل ما تحمله من مفاجآت وأسرار 
وبرامج، هي التي تستأثر باهتمام المتصفحين للتعرف، عن 

لقاءات، (كثب، على ما مستجدات أصدقائهم المفترضين 
على نحو تكون فيه معززة بصور حية ) رحالت، خواطر
  .وتعليقات منتظمة

  
  
  

  :يمكن أن نجملها فيما يلي
، ]20[  مازال العرب، وإن تقلصت نسبيا الفجوة الرقمية-أ

يعانون من مخلفاتها بسبب استفحال األمية الرقمية التي 
تمس شريحة كبيرة من المواطنين، وعدم استفادة 
المستعملين عموما من البرامج الحرة لدعم مسارهم 

 Digitals(، واشتغال المراهقين الشخصي أو المهني
Natives) ]21[ أساسا بالرياضة والموسيقى والترفيه في 

حين ال يلون إال أهمية نادرة للحقول المعرفية المتوفرة 
الدينامية " فما يهم المبحرين، في المقام األول، هو . مجانا 

التي تسعف " Dynamique Relationnelleالعالئقية 
ات جديدة مع كائنا افتراضية من أغلبهم على خلق عالق

مختلف األقطار بهدف تبادل المعلومات والمشاعر واآلراء 
  .التي تمت بصلة إلى ذوقهم وفلسفتهم في الحياة

  
 تتراجع تدريجيا خاصة بعد Expertiseبدأت الخبرة  -ب

أضحى البشر متساوين في إنتاج . ظهور الويب الثاني 
هرة الدمقرطة الثقافية وهو ما يكرس ظا. المعرفة وترويجها

وأحسن مثال هو . ت بعينهاحتى ال تظل حكرا على فئا
التي ) على الخط" التعاونية" الموسوعة" (ويكيبيديا"تجربة 

تتيح ألي فرد أن ينتج مادة ويصحح أو يضيف ما يراه 
وأصبحت، مع مر السنين، من المواقع الهامة التي . مناسبا

. ت المطلوبة والملحاحةيعتمد عليها في استجماع المعلوما
، ينافسون ين، بالمقابل، ظهور صحافيين هواةبدأ نعا

الصحافة التقليدية بوسائلهم الخاصة، وينزعون أكثر إلى 
بوصفة وسيلة لتحاور المواطنين على قدم المساواة " الخبر"

عوض اعتباره درسا يلقنه مختصون لمن هم أقل منهم 
  .معرفة واطالعا وخبرة

  
 Idéologie(يديولوجية المساواتية تستوعب اإل -ج

E’galitaire ( مزايا كثيرة) دمقرطة الثقافة، فضح أساليب
). التطويع والتضليل، نشر أخبار طرية على مدار الساعة

وما يعاب عليها هو طابعها الشعبوي الضطالعها بنشر 
الخبر بطريقة غير مهنية ودون التحري في صدقيته 

 الخبراء يشتكون من عدم وهو ما جعل كثيرا من. وصحته
دقة بعض المعلومات المروجة، وسطحيتها، ومغالطتها 

على Andrew Keenلما اطلع أنديريو كين . للمتصفحين

المنشور في موسوعة " المحرك النفاث النووي"تعريف 
وجده عاما وغير دقيق يمكن أن يدلي به أي " ويكبيديا"

صريح وهو ما جعله يدلي بالت. شخص ذي ثقافة محدودة
باسم الدمقرطة أنهكنا الحقيقة، وشوهنا الخطاب : " اآلتي

الحضاري، وارتددنا بالخبرة والتجربة والموهية إلى 
ال يقدم الويب الثاني، في الحقيقة، إال ..الدرجات السفلى

معلومات سطحية عن العالم عوض أن يعرض تحاليل 
تحولت مهنة ..عميقة، وآراء حاسمة، وتعليالت متزنة

م إلى صخب يمارسه ماليين من المدونين الذين اإلعال
  .]22[ "يتحدثون عن أنفسهم في الوقت عينه

  
إن مثل هذا التصريح وغيره كثير، يثير أكثر من سؤال 
حول صدقية محتويات اإلنترنيت ومالءمتها بسبب إقدام 
أشخاص عاديين على منافسة الخبراء والمختصين في إنتاج 

وهو ما نعاين جزءا .  واسعالمعرفة وترويجها على نطاق
منه في أبحاث الطلبة الذين يستنسخون معارف جاهزة دون 
التحري في مرجعيتها وسدادها، والتأكد من المستوى 

ناهيك عن استفحال مظاهر . العلمي والثقافي ألصحابها
االنتحال والسرقة والتضليل واالعتداء على الحقوق المادية 

ومن الخطورة بمكان . اورةوالمعنوية للمؤلف والحقوق المج
أن نعاين كثيرا من المعلومات المزيفة التي تمس سيادة 

مما . الدولة دون أن تجد من ينبري لتصحيحها أو الرد عليها
يتطلب أكثر من أي وقت مضى استحداث لجان علمية 
وبيداغوجية لتنبيه الناشئة إلى بعض األخطاء المعرفية 

بتكوينهم الثقافي الرائجة التي يمكن أن تلحق ضررا 
والمعرفي وإرشادهم إلى المواقع والمكتبات الرقمية التي 

  .المصداقية وتحترم أخالقية المهنةتحظى ب
  
يقتضي ولوج مجتمع المعرفة وبناءها توفر البنيات  -د

توسيع مجال الحريات، استحداث المؤسسات (التمكينية 
صوغ الحاضنة، خلق الحوافز والمبادرات الداعمة لإلبداع، 

، وتوطين المعرفة باعتبارها فعال )التشريعات القانونية
 أي ]23[ مركبا يستوعب النقل والترجمة والتربية والتدريب

كل ما يسعف على الرقي من النقل واالنبهار إلى اإلنتاج 
ينشأ، في قلب هذه الشروط، إنسان مجتمع . والتوظيف

النخراط المعرفة الذي يستثمر المكاسب المعرفية والرقمية ل
فضاءات العمل المثمر، (في بناء االقتصادات الجديدة 

ة لم تستوف الدول ). واإلنتاج المتنوع، والخبرات الثرَّ
العربية هذه الشروط رغم تفاوتها في سلم تملك أنظمة 

وهو ما يعني افتقار اإلنسان . مجتمع المعرفة ومرتكزاته
ى العربي لكثير من المؤهالت التي يمكن أن تؤهله إل

االنفتاح على مكاسب العصر المعرفية والتواصلية، 
والتفاعل إيجابا مع المستجدات الرقمية والتقنية، والتسلح 
بمهارات جديدة لبناء رأسمال معرفي متين، واالنخراط في 

  .خضم التنمية المستدامة
  
التي " ثقافة الشاشة"ما يميز العصر الحالي هو هيمنة  - هـ

 مختلف التجليات الثقافية أحدثت تغيرات جوهرية في
أصبحت لألدب والثقافة وظائف جديدة تتطلب . ]24[ واألدبية

من الفرد التوفر على المؤهالت الضرورية لمواكبتها 
أصبح " األمية الرقمية"وبسبب استفحال . واالضطالع بها

اإلنسان العربي غير قادر على مسايرة اإليقاع السريع 
مستويات عديدة، واالستفادة لتطور المعرفة وانفجارها على 

ال يستفيد . من الخدمات المجانية التي يوفرها له االنترنيت
اإلنسان العربي إال من النزر اليسير الذي يزخر به للتواصل 
مع غيره في شؤون حميمة وذاتية ذات صبغة آنية 

بحثا عن " النقاش العمومي"في حين ينتفي . ومستعجلة
. ين والبرهان الحجاجيالحلول الممكنة بالحوار الرص

تراجع دور كثير من الجمعيات الثقافية التي أضحت غير 

. فاعلة في المشهد الثقافي بسبب أعطاب ومشاكل كثيرة
هذا الوضع . وهذا ما دفعها إلى التخلي عن وظيفتها النقدية

استفادت منه كثير من الحركات اإلسالمية التي اكتسحت 
خطابها ومطامحها الفضاءات العمومية، وبدأت تروج ل

لكن . وترهص بقدرتها على إصالح الوضع االجتماعية
المحك الحقيقي ألي تجربة في التدبير ليس األماني 
والمطامح والوعود وإنما تصحيح الوضع القائم وإحداث 

  .التغيير المرتقب
  
-Post بدأت كثير من األسئلة ما بعد الحداثية -و

Modernes وما بعد اإلنسانية Post-Humains تستأثر 
على نحو غوغل، والياهو، (باهتمام الشركات الكبرى 

استحداث ذكاء "بهدف أوال ..) وميكروسفت، والري باج
اصطناعي يضاعف من قدرات اإلنسان، وقد يعوض 

، ثم ثانيا خلق وجائه بين اإلنسان والحاسوب ]25[ "دماغة
سيمكن هذا التفاعل . لضمان تفاعلهما على الوجه األحسن

، والتحكم في السلوك "كفاءات استثنائية"لحصول على من ا
البشري بوسائط الكترونية، وإدارة عقله وبرمجته كما لو 

شكلت البرمجة البشرية، إلى حد . كان جهازا متطورا
، في غضون وقد تصبح. دة دسمة للخيال العلميقريب، ما

ما تسعى إليه البشرية، في . العقود القادمة، حقيقة ملموسة
، هو تشييد ذكاء Eric Schmidt ريك شميتنظر إ

وإن تحقق . ]26[ اصطناعي أكثر ذكاء من العقول البشرية
هذا الحلم ستتغير كثير من العادات اإلنسان وطرق تفكيره 

  .وتفاعله مع العالم وبني جنسه
  
 New-Individualisme تشكل الفردانية الجديدة  -ز

رع كل من له ال يتو.. قطب الرحى في الشبكات التواصلية
صفحة خاصة من إطالع اآلخرين على أحواله وأسراره 

. كائنا دون طوية ودون جسد" أصبح . ومنجزاته ومشاريعه
ينزع أكثر نحو ما هو . يعيش في مجتمع خلو من السر

اجتماعي، الذي ليس له وجود إال من خالل تبادل األخبار 
في مجتمع أضحى أكثر شفافية بفضل اآلالت الجديدة 

  . ]27[" تواصللل
  

وما يعزز الحميمية بين األصدقاء المفترضين هو سعيهم 
إلى المكاشفة والمصارحة والتناجي، وهذا ما يجعل 

وإن . محادثاتهم مغرقة في الذاتية ومنشغلة باآلني واللحظي
تكاثرت مؤخرا صفحات يعنى أصحابها بالقضايا الفكرية 

ومالئمة، ال والثقافية، فهي، رغم إثارتها لمواضيع هامة 
تستلفت انتباه الزوار إال نادرا، وال تستقطب إال ثلة من 

و ال يرقى النقاش المثار إلى ما هو منتظر . المتحاورين
ومؤمل منه، إذ غالبا ما ينحرف عن جادة الصواب، 
ويختزل في ردود ذات صبغة جدالية وانفعالية لمناصرة 

  .فكرة ما أو مناهضتها
  
 طاقته وماهيته المعيشية من ال يستمد"إن الفرد   -ن

مؤهالته الداخلية التي تنبع من أعماقه، وإنما من قدراته 
لجمع " بأنماط التواصل الرحبة"كانسان موصول ومتصل 

ومعالجة وتحليل المعلومات التي هو في أمس الحاجة إليها 
أضحى، بحكم االحتكاك المنتظم بها، مجبوال . ]28[ "للعيش

 Continuité(ي التتابع التواصلي على خلة جديدة تتمثل ف
Communicationnelle ( التي تحتم عليه أن يستعمل

مذياع، تلفاز، هاتف، (يوميا مختلف األدوات التواصلية 
استعمل ..لمعرفة المستجدات والتواصل مع غيره..) انترنيت

البرونيتاريون العرب كل الوسائل التواصلية الممكنة 
لمفروض عليهم، وترويج للتخلص من الحصار اإلعالمي ا

خطاب التغيير على نطاق واسع، واقتراح بدائل جديدة 
وقد استعانوا، في هذا اإلطار، بمختلف . للعيش الكريم

  عوائق التغيري الثقايف
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أشعار، خواطر، أقوال مأثورة، خطب، (الدعامات الثقافية 
إلذكاء الحماس في المواطنين، ) أشرطة فيديو، محاضرات

زهم على وحثهم على مناهضة الخوف والخنوع، وحف
  .االحتجاج واالعتصام في الفضاءات العمومية

  
كان من المؤمل أن تظل جذوة الحماس مشتعلة ومتوقدة 

وهذا ما يتطلب ..حتى يحقق الربيع العربي أهدافه المرجوة
إثارة نقاش عمومي حول البرامج المقترحة وسبل تنفيذها 

وما يؤثر سلبا في مسيرة .. وتحقيقها على أرض الواقع
ال .. ير هو انتفاء النقاش في مختلف الفضاءات العموميةالتغي

يمكن للديمقراطية، في هذا الصدد، أن تتطور وتؤتي ثمارها 
بدون نقاش عمومي يشارك فيه المثقفون والساسة لتعزيز 
مكامن القوة وتفادي مواطن الضعف من جهة، وتنوير 
الرأي العام حتى يكون على بينة مما يحدث في البلد ومما 

  .تخذ فيه من قرارات حاسمةت
  
عزز الربيع العربي لدى الفرد اإلحساس باالنتماء إلى  -أ

اإلسالمية سعيا إلى مقاومة أشكال االستالب -ثقافته العربية
وقد استطاع، في . والحفاظ على مقوماته الشخصية األساس

خضم األحداث ، أن يبلور خطابا جديدا لكسب رهان التغيير 
  . سلوبا فريدا في مناهضة المستبدينالمنشود، ويبتكر أ

  
ومن بين القضايا التي استأثرت بنقاش البرونيتاريين نذكرا 

من إيجابيات هذا النقاش أنه لم ..اساسا قضية الديمقراطية
يتخذ صبغة جدالية على نحو ما كان عليه من قبل لبيان 

أضحى لفظ ..أيهما أصلح وأفيد الشورى أو الديمقراطية
تداوال ومستساغا حتى من لدن من كان يعتبره الديمقراطية م

  ..نبتة غريبة مستوردة
أصبح الجميع مقتنعا أن التغيير الممكن ال بد أن يمر من 
إعطاء الكلمة للشعب الختيار من يراه أهال لتدبير شؤونه 

ومن نقائص النقاش المثار ...واالستجابة لمطالبه الملحة
سياسي النفعي حول الديمقراطية أنه ظل حبيس الطرح ال

ولم يتعداه إلثارة ) كيفية الوصول إلى الحكم واقتسام السلط(
على نحو االستالب .. قضايا أخرى لصيقة ومرتهنة به

وإن ظلت مثل .. الثقافي، والتعدد الثقافي، والتعدد اللغوي
هذه القضايا مغيبة من النقاش العمومي وبدون حلول مناسبة 

 مع مر السنين، منهكة فإن التجربة الديمقراطية ستصبح،
ومتعبة بسبب مشاكل تكتنفها من كل جانب، وتحول دون 
نضجها وبالتالي إسهامها في تفاهم البشر وتعاونهم 
وتعايشهم أيا كان انتماؤهم الطائفي والديني والعرقي 

  .واللغوي
  

  
  

ثقافة " حاولنا، فيما قبل، أن نبين الدور الذي اضطلعت به 
الستبداد، واقتراح بداثل جديدة في مناهضة ا" االنترنيت

لم يأت التغيير، رغم طابعه المباغت، . للحكم والعيش
اعتباطا وإنما ساهمت في صنعه نخب متمكنة من األدوات 

اجتازت بعض الدول العربية . التقنية والتواصلية الجديدة
إزاحة المستبدين وتبني التجربة ( المرحلة األولى 

وهي اآلن ..بعد مخاض عسيربنجاح وفاعلية ) الديمقراطية
مقبلة على مرحلة جديدة وحاسمة تتمثل في االستجابة 
لتوقعات المواطنين وحل مشاكلهم االجتماعية حتى يشعروا 

، "ثقافة التغيير" تعاني .بمواطنتهم وينعموا بالعيش الكريم
في هذه المرحلة ، من كثير من المشاكل والمثبطات بسبب 

تي تحول دون استفادة السواد ال" تفاقم األمية الرقمية"
وهذا ما . األعظم من المنجزات العلمية والثقافية الكونية

يحرمها إن لم يقصها من اإلسهام في التنمية المستدامة، 
  لب من الفرد ـة التي تتطــع التشاركيـواالنخراط في المشاري

  .حدا أدنى من المهارات والمؤهالت األساسية
  

رغم دورها " ثورة االنترنيت" ال ينبغي أن ننخدع ببريق 
مازال ..في فتح صفحة جديدة من تاريخ األمة العربية

وهذا ما ..الطريق عسيرا ومافتئت المشاكل المتراكمة عالقة
يتطلب وضع خطط تنموية شاملة قوامها الرأسمال البشري 
المؤهل، والمراهنة على الزمن إلحداث نقلة حضارية 

   بيوثقافية في ذهنية اإلنسان العر
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  ،االستيطان الصهيوني سيرورة لنهج اغتصاب عنصري اختطته الحركة الصهيونية

مؤشر بأن ال امل في جنوح الصهيونية لتقبل الوجود الفلسطيني على أرض وطنه او 
 ، رة ترمبه صفقة القرن وعنصرية إداتتأهل للتعايش السلمي معه؛ إنما تجمح بسعار تهيج

  .فالصراع وجودي مع الكيان الصهيوني بفلسطين
  

على وقع السطو المسلح على األرض الفلسطينية وتوسيع االستيطان باموال تدفقت من 
، 1967خلف المحيط أخذ المجتمع اليهودي في إسرائيل، بعد االحتالل العسكري عام 

ود الذي كثيرا ما اعتبره دافيد ينزاح نحو اليمين العنصري وتتسع القاعدة االجتماعية لليك
ِعْقد من االحتالل االستيطاني ونظام األبارتهايد كان كافيا . بن غوريون حركة فاشية

 ؛ ومن خالل االستيطان ودفاع سلطة الليكود عنه 1977إليصال الليكود الى الحكم عام 
غربية تحولت الضفة ال. والتحريض عليه نشطت شواحن العنصرية الفاشية في إسرائيل 

 1996في العام . خالل العقد األول من مناطق مدارة الى مناطق محتلة ثم مناطق محررة
دخل حزب الليكود بقيادة نتنياهو انتخابات الكنيست ببرنامج اعتمد دراسة قدمها 

ظهرت . المحافظون الجدد في الواليات المتحدة ترفض االنسحاب من الضفة الغربية 
 وضعه المحافظون الجدد يهدف تمكين الواليات المتحدة من الدراسة ضمن برنامج سياسي

". برنامج القرن األميركي"الهيمنة على الكرة األرضية لمدة قرن من الزمان، اطلق عليه 
ومن المعقول ان تحمل صفقة القرن، الصادرة عن إدارة ترمب، اسم مشروع الهيمنة 

  .األميركية وليس القرن الميالدي الحالي

  
لك العام أن اصدر كيث وايتالم، األكاديمي والعالمة في التاريخ القديم تصادف في ذ

". اختالق إسرائيل القديمة شطب التاريخ الفلسطيني"للشرق األوسط، مؤلفه الشهير ، 
التي استند اليها " وطن اآلباء"و" أرض الميعاد"الكتاب يفند الرواية الصهيونية حول 
 ترمب بخرافاتها وأساطيرها، فيدعم ماديا ومعنويا نتنياهو وروجها على أوسع نطاق ويثق

في تلك األثناء كان الجانب الفلسطيني . نهج التوسع االستيطاني االقتالعي بالضفة الغربية 
، مثقفين وسياسيين، يغط في سبات سياسي عميق، او هائمين في متاهة مفاوضات عقيمة 

قضية الواحدة ، حسب اعترافات ووساطة أميركية ، يعيدون التفاوض ثالث مرات حول ال
حركة فتح؛ فلم يتعاطوا مع كتاب وايتالم حتى بعد ترجمته للعربية وإصداره ضمن سلسلة 

. لم يدخلوا محتوياته في برامجهم السياسية او الثقافية. عالم المعرفة الصادرة في الكويت
ى المفوضات نتنياهو يحرض على التهويد والتهجير والجانب الفلسطيني يعلق آماله عل

  !! والوساطة األميركية ، ويستقوي بالقرارات الدولية
  

األنكى من ذلك كله ان القيادة الفلسطينية ، ممثلة بالسلطة الوطنية ثم الدولة الفلسطينية 
تحت االحتالل، أبرمت اتفاق تنسيق أمني مع سلطات االحتالل تعهدت فيه بالحفاظ على 

 تحت رحمة المستوطنين يغتصبون األرض أو أمن االحتالل، بينما تركت جمهورها
يدمرون المزارع والعقارات وينكلون بالسكان بشتى السبل ، ينكدون عليهم معيشتهم 
ويضيقون عليهم الخناق ، وتمارس دولة االحتالل مصادرة األراضي وتشييد المستوطنات 

لمضطرد الجديدة مع هدم بيوت الفلسطينيين او مصادرتها بحجج واهية واالعتقال ا
" اإلرهابيين"وزيادة في التنكيل والكيد نعتت معارضي االحتالل ب . لمعارضي االحتالل

بات محظورأ على الفلسطينيين السكن، أي االطمئنان ". النازيين الجدد"وشعب فلسطين 
والراحة فوق أرض الوطن، إذ يتهدد عشرات آالف المساكن الفلسطينية خطر الهدم 

الفلسطينيون هم الشعب الوحيد في العالم يستيقظ رب األسرة .  إنذاروأحيانا بدون تنبيه او
في الصباح ليعرف أن بيته لم يعد ملكه واألرض مصادرة؛هو الشعب الوحيد المقيم غير 
المواطن فوق تراب أجداده؛ وهو الشعب الوحيد الذي يعيش في ظل األحكام العرفية بال 

يس في األفق ما يطمئن أن للحقبة السوداء قانون يحميه طوال اثنين وخمسين عاما، ول
أصدر نتنياهو قانون قومية دولة ! نهاية قبل تجريد الفلسطينيين من كل موطئ قدم 

اسرائيل ، يحصر لليهود فقط حق تقرير المصير على أرض فلسطين ، ويرفع االستيطان 
  .قيمة عليا سوف تتواصل بدون توقف

  
ذه الكلمات تجربته مع االستيطان ضمن هذه المحنة الوجودية خاض صاحب ه

والحكاية بتفرعاتها تبين وعورة درب المقاومة السلمية للتوسع االستيطاني . والمستوطنين 
وصفقة القرن؛ اما المقاومة المسلحة فتفضلها إسرائيل وتستفز لالستدراج اليها وسيلة 

  .للفتك المسلح بالمقاومة الوطنية
  

التراكتور الى شعب الحاج لحراثة أرض العائلة  اصطحبت 16/7/2019يوم الثالثاء 
 1983مستوطنة كرمي تسور اقيمت عام . بمحاذاة مستوطنتي كرمي تسور وتسور شالوم

وأقيمت بؤرة استيطانية . اضي بيت امر وأراضي حلحول {فوق تلة راحت تتوسع في أ
 على أراضي حلحول، بمنحدر جهة الغرب من المستوطنة ، ليلة نجاح شارون في

تحولت البؤرة فيما بعد الى مستوطنة حملت االسم تسور . 2001االنتخابات في شباط 
وجدت قطعة أرض تخصني مزروعة بغراس الزيتون، والى الغرب منها مهدت . شالوم

وقد مدت أنابيب بالستيكية للري تصلها المياه من مستوطنة . األرض للزراعة كما يبدو
  .  زيارة األرض لخدمتها في فصل الشتاءلم يكن األمر كذلك لدى. كرمي تسور

  
. بع الشطر الجنوبي من أرض العائلةقطعة األرض تقع في أعلى المرتفع جهة الشرق وتت

، على أمل أن يتبع بقية المالكين؛ فاألرض مهجورة 1996قمت باستصالح األرض عام 
الشطر طوبوغرافية . ا زرع الشطر الشمالي بكروم العنببورا منذ عقود ستة، بينم

الجنوبي شديدة االنحدارـ قَسمتها حين االستصالح الى ثالث حبايل وزرعتها بالعنب؛ وتم 
 . رش أشجار العنب بمبيد كيماوي2003عام

 
 ال تستصلح األرض تحاذي قمة تلة صخرية جنوبي المستوطنة

، تركت بدون مالك، وسجلتها التسوية األردنية قبل وال تزرع
التفسير المتعسف من قبل . حداالحتالل غير مملوكة أل

 حكومية ينبغي ان تؤول للمستوطنة، المستوطنين ادعاها أرضا
شيدت عليها بنايات تم هدمها ! ومن ثم تضم لدولة إسرائيل

بقرارات قضائية، حيث ال يوجد ما يثبت انها ملكية دولة؛ وحاليا 
واضح أن نوايا . يها هيكل بناء فوقه علم إسرائيلييوجد عل
نين ترمي الى توسيع مستوطنة كرمي تسور باتجاه المستوط

  . التلة مرورا بملكيتي المستصلحة

صفقة القرن صفقة القرن 
تتسلل عبر تتسلل عبر 

الشعاب الشعاب 
والتالل والتالل 

  الفلسطينيةالفلسطينية

  
  سعيد مضية

 فلسطني
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 عملت الجرافة طوال ستة أيام 1996أثناء استصالح األرض على مرأى المستوطنين عام 
مع تسلم نتنياهو السلطة اكد مرارا، وما زال يعلن، انه لن . متتالية، ولم يعترضها أحد 
 . طانها على أراضي الضفةيتخلى عن بقعة جرى استي

 
أثناء ما سمي االنتفاضة الثانية . بدأت المشاكل مع المستوطنين بإقامة البؤرة االستيطانية

استخدم العنف ضد المواطنين كافة وراح المستوطنون يمنعون المزارعين من قطف ثمار 
نب العنب وتسويقها ، وتكررت حاالت طرد المزارعين من األرض ومنعهم من حمل الع

 صدر امر عسكري بإعالن األراضي منطقة عسكرية يحظر 2002عام . المقطوف
خالل هذه الفترة خربت كروم العنب، وكلفت عائالت . الدخول اليها بدون تصريح امني

عقل ومضيه وابودية، المالكة ألراض بالمنطقة، خبير األراضي، محمود الرجوب، عمل 
ان بخرائط تعود لعهد االنتداب البريطاني، مخطط لألرض مع إسقاط خارطة جوية، واستع

بالرجوع الى األصول بيّن ان المنطقة تدعى شعب . وبسندات ملكية ذات أصول تركية
قُِدم المخطط لمسئول األراضي باإلدارة المدنية . الحاج وتدعى أيضا واد أبو رجب

بعد عدة أشهر رد السيد عادل . لالحتالل من خالل السيد عادل العزة ، الموظف بالدائرة
أن مسئول األراضي اعتمد المخطط والشروح المرفقة ووجه لإلدارة المدنية أن تسمح 

لم يسمح بإعطاء أصحاب . للمزارعين أًصحاب األراضي الدخول ألراضيهم وخدمتها
  .األرض نسخة من القرار

  
 وجدت اشجار العنب ذابلة نظرا لرشها بمادة 2003وجدت في زيارة لألرض عام 

أحيطت مستوطنة . استمر المستوطنون يمنعون األهالي من دخول أراضيهم. يةكيماو
 بجدار من األسالك الشائكة، استعيض عنه بحراسة اليكترونية 2008كرمي تسور عام 

ركبت . من جهة الغرب والجنوب، حيث تقع امالك العائلة، والدخول اليها يتم بتنسيق 
يدخل األراضي المحاذية للمستوطنة ؛ بينما كاميرات مراقبة متجهة شماال ترصد كل من 

تركت حرية الوصول الى األراضي خلف الكاميرات، وتشكل الشطر الجنوبي من امالك 
  .العائلة، ومنها ملكيتي ، األرض المستصلحة

  
حشدت عونة من رجال ونساء عرب ويهود توجهت 

 الى قطعة األرض وزرعناها ألواح 26/4/2009يوم 
نا جاء من يسحب ألواح الصبر حال مغادرت. صبر

اكتشفت األمر في اليوم . ويكومها عند طرف األرض
التالي وقدمت شكوى لشرطة كريات أربع بتاريخ 

شرطة مستعمرة كريات أربع تتسلم . 27/4/2009
لكن . شكاوى ضد المستوطنين وال تتخذ أي إجراء

شهادة من الشرطة بتقديم الشكوى ضرورية لرفع 
، بع، مدنية أو عسكريةية، بالطشكوى لمحاكم يهود

لكنها جميعا بما فيها المحكمة العليا، تلتزم بالقوانين 
واألوامر العسكرية، رغم أنها مخالفة للقانون الدولي 
وصدرت بشأنها قرارات من مجلس األمن الدولي 

  .تعتبرها غير مشروعة
  

 معهم جرافة أول آب من نفس العام اتصل بي مزارعون ليبلغوني أن ثالثة مستوطنين
شاهدت في اليوم التالي تجريف مساحات كبيرة منها نفس . توجهوا الى أرض العائلة 

  .3/8/2009القطعة وقدمت شكوى لشرطة كريات أربع يوم 
  

بعد أيام انتظمت مظاهرة من عرب ويهود توجهت الى األرض وحضر قائد الوحدة 
ال هذه األرض لكم افلحوها العسكرية المتمركزة قرب المنطقة لحراسة كرمي تسور وق

  .بس ما تجيبوا يهود معاكم
  

اتصل بي ضابط من مستعمرة كفر عصيون القريبة، وطلب اللقاء معه على األرض 
بعد أسابيع اتصل بي المحقق . وفعال حضرنا والتقط لي صورة بجانب كوم الواح الصبر
روا على من أبلغني أنهم عث. من شرطة كريات أربع وطلب مني الحضور الى مكتبه

ل الى المحكمةاعتدوا على أرضي وتم التحقيق معهم ويب هل : سألـت. دو أن التحقيق حّوِ
مضت األيام ولم توجه لي دعوة . بالطبع وستوجه لك الدعوة : سأحضر المحاكمة؟ اجاب

  . ولم اعرف شيئا عن امر المحاكمة
  

ضر، بالدفاع عن اراضي تم توكيل المحامية قمر مشيرقي أسعد ، ومكتبها خلف الخط األخ
تلقت المحامية من المستشار القانوني لإلدارة عام . عائالت ثالث بالمنطقة منها عائلتي

بناء عليه رحنا نحرث . ير ممنوعة من الوصول الى اراضيها ان عائلة مضيه غ2013
شطرا من األرض يحاذي مستوطنة كرمي تسور، وقد خربت أشجار الكرمة؛ بينما بقي 

ظننت ان بإمكاني دخول . نوبي بحاجة الى استصالح ألنه مبور منذ عقودالشطر الج
أرضي في الشطر الجنوبي وزراعتها نظرا ألنها مستصلحة؛ أتمت الجرارة حراثة 
األرض المحاذية للمستوطنة وحركتها جنوبا باتجاه أرضي باعتراف شرطة كريات أربع 

بقرار " موضع خالف"ط أعلمني أنها واعتقلت اليهود المعتدين عليها؛ لكن ضابط االرتبا
  "! المستشار القانوني"من 

  
 أن اربع جرافات تجرف أرض العائلة أسفل 2014تموز 2أبلغني المزارعون يوم 

في اليوم التالي أرسل مكتب المحامية قمر . المنحدر ضمن الشطر الجنوبي ألمالك العائلة
فات وهي تعمل، فالتصوير مشيرقي اثنين توجهت معهما الى الموقع وصورنا الجرا

أُرٍسلنا الصور . الفوتوغرافي مستمسك قانوني فعال بوجه إنكار الجناة وتأييد القضاة لهم
مع تقرير الى مكتب المحامية التي أبلغت بدورها مكتب االحتالل بالخليل وحضر ضابط 

قال لي ضابط الشرطة ان األرض تخص . شرطة وضابط عسكري مع جنود
!! ه الديار ليست لكم وبإمكانك التوجه الى األردن أو العراق أو سورياالمستوطنين؛ فهذ

توجهت الى شرطة . وقال الضابط العسكري انه ينتظر قدوم مسئول كبير يوقف الجرافات
 بأن األرض 2015استصدرت المحامية قرارا قضائيا عام . كريات أربع وقدمت شكوى

بات قرار المستشار . ول اليها وخدمتها لمالكيها من عائلة مضيه ويحق للمزارعين الدخ
قطعة األرض المزروعة بالزيتون !! القانوني اعلى من قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية

  . مشمولة بالقرار
  

نبهتني المحامية بوجوب إعالمها حال منعنا من الوصول الى األرض، وهذا ما تم عام 
ض كي أريهم األرض المهددة  ، وتوجهت مع اثنين من المتضامنين الى األر2017

انتشر خبر اعتقالي وصدر . اعتقلت ونقلت الى شرطة كريات أربع للتحقيق. بالمصادرة 
بيان عن وزير الثقافة ، الدكتور إيهاب بسيسو ، وبيان آخر عن اتحاد الكتاب ونشرت 

  . احتجزت بضع ساعات بحجة التحقيق. وكاالت األنباء خبر اعتقال الكاتب سعيد مضية
  

 تموز الجاري الى شرطة كريات أربع وقدمت شكوى للمرة 17توجهت يوم األربعاء 
الرابعة كي ترفع المحامية القضية الى المحكمة اإلسرائيلية؛ وهذا أضعف صنوف 

المستوطنون يستقوون بطبيعة الحال بصفقة . تيحه الظروف القاهرة المقاومة ، لكنه ما ت
والسلطة الوطنية، . القرن وقانون دولة إسرائيل القومية ودعم مبعوثي ترمب المتواصل

لها التجلة، ال تستطيع تقديم أي خدمة لضحايا سرطان االستيطان، ترفض كالميا صفقة 
   !! على أمن االستيطان والمستوطنينالقرن وتستجدي التضامن الدولي؛ بينما تحافظ
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 في ظل االستبداد فأنت آمن ً فإذا . من الطبيعي أن يقلّد الناس حكامهم. أن تكون تافها

كان الحاكم المستبد قد وصل للسلطة بصدفة الوراثة فنادراً ما يكون على قدر من الثقافة 
لكن الحاكم المستبد، من هذا النوع، يعتبر . التفاهة تجّر التفاهة. التجربة والمعرفةوالتعلّم و

هو غير مضطر للعمل واالجتهاد . نفسه مستحقاً للمنصب لصفات فيه تضفي الكفاءة عليه
ال يدرك أنه موجود هناك بالصدفة، وأنه ربما كان أسوأ ما أتاحته . كي يستحق المنصب

ورثة السلطة، وهم كثر، خاصة . التافه الغبي الى حد التهريجيصل في تصرفه . الصدفة
 ً   .الذين وصلوا لمناصبهم بالصدفة البيولوجية، يشبهون المهرجين شكالً وموضوعا

  
دفاعه عن السلطة يمكن أن . يبدأ الغباء بأن ال يعرف المستبد بالنتائج المحتملة ألفعاله

الناس، وهم على خطأ؛ هذا أمر طبيعي يختلف مع . ال يأبه لذلك. يؤدي الى حرب أهلية
الحرب األهلية تضعف البلد، الشرعية واهية، إذن يستقدم قوى أجنبية بجيوشها . بالنسبة له

قدرته على قهر العدو . وبالرغم من ذلك يستمر بالحديث عن السيادة. لتدافع عن نظامه
هل يريد قهر . لعدويجب قهر شعبنا قبل ا. مؤجلة لسنوات طويلة؛ سالحه موّجه ضد الناس

العدو من دون شعبه؟ الثورية التي ورثها باقية في خطاب السلطة، بينما هو نقل الدولة الى 
الخصخصة وسرقة الناس عن طريق النيوليبرالية، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم عن 

خطاب مخالف للواقع بالكامل، لكن الخطاب الكاذب مستمر . طريق بلطجية رأس المال
 يستمر من سّيء الى أسوأ، ومن مذبحة الى أخرى، ومن قضم جزء من الوطن والواقع

غباؤه ينعكس على الناس، على . يحسب الناس أغبياء. لصالح دولة أجنبية الى قضم آخر
  .األقل في نظره

  
لكنه يعتقد أنه اجتمع في ذاته عبقرية . لو أقّر المستبد بما أعطى من قوى عقلية لهان األمر

ً بكفاءة أو مع كثير من . قولتطال كل الح فهو يستطيع التحدث في أي شيء، غالبا
. إذا لم يستجب الناس بهذه الطريقة فهم خونة. المغالطات، وعلى الجميع اجترار ما يقول

التدريب العسكري هو أن تسير مثل جارك . يصير وضعهم السياسي واألمني في خطر
ليس فقط فرض . التافهة على الناسمن دون عجلة أو إسراع، هذا ما تفرضه السلطة 

  .التفاهة، بل جعلها المثل األعلى؛ وفي ذلك يتساوى الجميع
  

بعد تدمير المجتمع وتدمير األخالق وإلغاء السياسة ومصادرة المجتمع، طبيعي أن تنتشر 
. التفاهة التي ال تعكس حقيقة الشعب ومستواه، بل حقيقة االستبداد وحاشيته ومستواهما

الخوف . ط في أعمال المخابرات، بلطجية المخابرات، ويفرضونها على البقيةيبرعون فق
أن تنتقل التفاهة الى المعارضة، وأن تصير هذه، مع الزمن، صورة عن الحاكم المستبد 

  .وانعكاسا له
  

. يسيرون عكس بقية البشرية. هم عباقرة في صنع التفاهة؛ هي عكس الذكاء والدراية
نمتنع عن ذكر الصفات األخرى عندهم كيال نقع في . “كركوزات”ينفردون في أن يكونوا 
  .اإلقذاع وشبهة الشتيمة

  
. تغيّر العالم منذ زمن آبائهم. ال يدركونه. ال يفقهونه. ال يعرفونه. هم ليسوا من هذا العالم

ال يعيشون في . ال عالقة للخطاب بالزمن المعاصر. خطابهم اليوم يعكس أيام أبائهم
ً . يعجبهم ذلك. خارج التاريخهم . زمانهم هم فوق . إنهم فوق العصر. تزداد نفوسهم انتفاخا

منهم . رجال الدين مفتونون بهم. ألهة صغار يمثلون األلهة الكبار. الناس، إذن فوق التاريخ
يدينون بالطاعة . لكنهم يدعمون منطقهم وأكثر. من يسير وراءهم، ومنهم من يعارضهم

  . من نظامهمفهم يقبضون رواتبهم. لهم

يضطر المعارضون الى الحفاظ على . معارضتهم تستمدّ خطابها من كونها الخصم
يختلفون واياهم على الممارسات . المستوى المتدني كي يستقيم الجدال مع نظام االستبداد

من دون الخوض في األسس الفكرية وااليديولوجية والعقائدية التي آل إليها نظام 
تخرج . ى السلطة محض صراع بخطابين متكافئين في التفاهةالصراع عل. االستبداد

ملّخصها النظرة للناس على أنهم . رؤاهم متشاركة. المعارضة على النظام وال تخرج منه
ربما كانت واحدة من خصائص . ادوات وحسب؛ أدوات للسلطة بهذا االتجاه أو ذاك

لمتصارعة، هم على نفس الحرب األهلية أن الطرفين المتصارعين، باألحرى األطراف ا
  .السوية الفكرية وااليديولوجية

  
. ربما أنتج االستبداد في بالد أخرى، وفي ظروف أخرى غير ظروفنا، شيئاً غير التفاهة

ً غير التفاهة الدين يمنع التفكير . متحالف مع الدين. لكن االستبداد في بالدنا ال ينتج شيئا
اد أن المواطن عليه أن ال يفكر او يبدع، أن ال لدى كليهما االعتق. كما أنظمة المخابرات

المخابرات للمراقبة، وزبانية الدين للتأكد . أن يضع العقل في استراحة دائمة. يستخدم عقله
يجتّر صاحبها . ما دام التفكير معدوماً، فالحياة متكررة. من أن المواطن لم يستخدم عقله

وهل تستطيع . نده الموت والحياة متساويينيصبح ع. األفكار، ينتابه الملل والضجر والسأم
حياة محكومة بالشلل الفكري . أن تكون غير تافه في نظام يجعل حياتك أشبه بالموت

ً . والمادي   .هي والموت سيان. حياة ال تعني شيئا
  

نظام رضي أن يكون وشعبه خارج السياسة، خارج الثقافة، خارج القضية؛ ال هّم له إال 
يريد من الجميع . لم يظهر فيه شيء جديد من المحيط الى المحيط. ةاالستمرار في السلط

تعمل الذاكرة من دون . ال يريد منهم إال أن يحفظوا. تكرار ما حفظوه عن ظهر قلب
. كيف يبدع هذا المجتمع ويخرج من نفسه؟ المجتمع المغلق ال يخرج الى العالم. تفكير

  .الحديث عن العالم ال يشمل البلدان العربية
  

ً للقول أنها اآلن كذلك ألنها كانت كذلك. تحرز تقدما. تنهض الشعوب . ثم تخترع تاريخا
كنا . تاريخنا موجود على األمجاد. عندما يبدأون بالعكس، فهم ال يهمهم النهوض والتقدم

يشترك . كذلك ولذلك يجب أن نبقى على حالتنا، بل أن نقلد السلف الصالح صاحب األمجاد
تطمئن هذه البنية العقلية لتفاهة .  ورجال الدين فيها بتكرار هذا المنطقعلمانيو األنظمة

  .الراهن ما دام الماضي مجيداً 
  

 ً ما ان ظهرت بوادر . هي المؤامرة الحقيقية على الناس وعلى عقولهم. األمر ليس بريئا
يهاجمون الشعوب .  حتى تسارعت األنظمة العربية لمنع نتائجها من اإلزهار2011ثورة 

واعظ هنا، متّكئ على : حكامنا. لعربية بالحروب األهلية، ويحاربون عقولها بالتفاهةا
. صبي أحمق يعتلي السلطة مع والده العجوز. العصا هناك، وزائر دائم لطهران هنالك

قمة التفاهة هي في حاكم يترّشح للرئاسة وهو غير موجود؛ غير . فكأنه لم يولد إال للسلطة
  . هو شبح الحاكم. رغم من وجوده الجسدي على كرسي نقّالموجود عقلياً على ال

  
ً من الشبح أو في بلد أوروبي . الحاكم الفعلي في مكان آخر ربما كان الحاكم الفعلي قريبا

. وفي جميع األحوال هي عصابة تمسك بتالبيب الحكم في أرجاء بالد العرب. مباشر
  . هبال هّم للمافيا إال الن. حّولوا السلطة الى مافيا

  
تتنّوع المافيات وكميات النهب .  عاماً جرى نهب نحو الف بليون دوالر أميركي20في 

حكام يعيدون توليد بعضهم بعض . والمصادرات في أقطار الوطن العربي والنتيجة واحدة
. يضحكون على شعوبهم. المهم أن تبقى الثورة على مبادئها. بالتوريث ومساعدة األجانب

ويعرفون بأن شعوبهم تعرف أنهم يكذبون، لكنهم . ون أنهم يكذبونيعرف. يسخرون منها
  .مستمرون باستمرار الثورة التي لم يبق منها شيء سوى االجترار

  
التافه في مجتمع عربي هو الذي صغر عقله، وصغرت أحالمه 

ً من . وأهدافه هو المواطن الصالح الذي يعود الى بيته متلطيا
هو . د، خاصة عسس المخابراتحائط الى حائط كيال يراه أح

يراقبها فقط من دون التعليق . الذي ال يتحدث في السياسة الدولية
هو الذي ال يفّكر في الموضوع بل في الكالم، وكيف . عليها

الرغبة في استقرار البلد وفي . سوف يتلقاه جماعة المخابرات
استمراره هو وعائلته تعلو على كل شيء، وعلى كل القضايا 

. ة والقومية، وتنحصر بأمر احضار مواد الغذاء اليوميةالوطني
ال يتحدث بأمر السياسة األميركية واألمم المتحدة وال حتى 

النظام وأزالمه يتحدثون عن هذه القضايا يومياً، . إسرائيل
فلماذا . ويدلون بتصريحات على الجميع تكرارها بعد سماعها

  تعليق المواطن إذن؟ 

  
  الفضل شلق

 لبنان
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المواطن المسكين ال . عندها تعمل التقارير. ن شيئاً ال يناسب السلطةالخطر إذا قال المواط
عندما يُستدعى سيضطر للكالم . يعرف أنه ارتكب خطأً في قول ما ال يتناسب مع السلطة

لذا القول القليل سيعّرض صاحبه للخطر . من يدمن القول سيدمن الخطر. عن شيء سمعه
نية الخطأ بالنسبة للسلطة في اإلكثار من الكالم إمكا. كثرة الكالم تؤذي صاحبها. القليل

  .يمكن أن تجر الى داهية
  

ال يعرف الطاغوت أن النتائج مستحيلة، وأنه . الشعب يُصنع، يُعاد هندسة فكره ووعيه
  .مهما استكان المواطن فسيأتي يوم يحدث فيه االنفجار الكبير

  
 التافه هو الصغير، فاقد الوزن، زهيد .ال مهمة له غيرها. االستبداد في بلدنا يصنع التفاهة

ً . القيمة، بخس االحترام للذات . هو الذي إذا أضفته الى احدى كقتي الميزان ال يصنع فرقا
االستبداد في مشرقنا . وجود الحاكم التافه ال يصنع فرقاً في ميزان القوى المحلية أو الدولية

نحن موجودون على هامش . اومغربنا يصنع التفاهة بمعنى أن ال عالقة لنا بوجودن
نحن لسنا هامشيين . الكون هو ذاته بوجودنا أو عدم وجودنا. الوجود، وعلى هامش العالم

ً . وال مهّمشين    .االستبداد صنع اإلثنين معا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  أنَت ضابط الُكلّ و.. ال أستطيع الدفاع عنك يا سيّدي ! 
  

وماليين المندوبين من رجال .. طالما لحضرتك آالف الممثلين ... لن أستطيع تبريرك أبدًا 
 ...الدين 

 !ال أستطيع سوى أن أخشى عليَك من الَضيَاع ... طالما لك جنودًا للَحرِف وأتباع
 

 : ال أستطيع الدفاع عنك يا هللا لألسباب التالية 
تقع  ... يشفقان على أطفاٍل تُباعُ للموِت بالمجان... يعا بفلٍس واِحٍد العصفوران الّذان ب

 ! وأطفالنا تقع إلى التراب مع الركام... العصافير صعودًا إلى السماء 
  

وألجل  !ثُمَّ نُِحرنا باسمك، وُحِرقنا باسمك... ال أستطيع الدفاع عنك ألنَّك وعدتنا بالسالم 
 !اسمك تجّرعنا اآلالم

 
وألن شعر رؤوسنا  .. !ال يقوى على اإلهتمام بأمره... يع الدفاع عنك ألن غدنا ال أستط

 .. !تهرب من ظمأ طفولتنا وكؤوس الماء الباردة ... يشيب في الطفولة  المعدود بأكمله
 !تهزأ من المسح الذي يلبسه التعساء ... وألن زنابق الحقل التي تلبس البهاء

 
ونحن في بحث عن متر   منذ أن بنيت األرض لنسكنهاألنك ... ال أستطيع الدفاع عنك

وكلما بحثنا يا  ... يصلح لنمو القمح والورد ... يصلح ألن نعيش الحب فوقه ربع واحدم
فهربنا إلى المبيت  .. !وجدنا سالحا وماال وأديان .. !وجدنا صخورا وشوكا وزؤان سيدي

 ! الموجهربنا إلى ترويض العاصفة، وتربية ... على سطح المياه
  

 !يا ضابط الكل
 ... بل نريد للتاريخ أن يسير إليك ... ال نريدك أن تهندس التاريخ ... دع السيادة من يديك

فذلك  دعنا نهبط النار بإرادتنا ... دعنا نختلف معك باآلراء. دع القلم من تدوين مصائرنا
 !ونفضله على السالسل التي تجرنا إلى السماء !حق لنا

 
وال أستطيع ... فأنا ال أستطيع الدفاع عن الديكتاتورية  ... عب يا سيد الشعوبدع الحكم للش

أال تعلم أن الشيطان  ... دع تفاصيل أيامنا لنا أيها اإلله الجميل ... !أن أسوق للتيوقراطية
 يسكن في التفاصيل؟

 
 أما آن لك من عنف جماعتك أن تستقيل؟ ... دعنا من سيوف األنبياء ورماح القديسين

حينها أدافع عنك يا  !لتستطع قلوبنا إليك أن تستميل !وتعال في المحبة، تعال في الحرية
وأنت المصدر واألصل، وأنت  ففي الدفاع يا سيدي أنا الوكيل !وإال فدافع عن نفسك سيدي

   !األصيل

مرافعة في مرافعة في 
  !!الدفاع عن اهللالدفاع عن اهللا

 

  
  ضلفا" رامي"يوسف 

 لبنان
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  ربع قرن هو عمر مخيم تل الزعتر لالجئين الفلسطينيين منذ إنشائه في إحدى أكثر من

 بعد قرابة 1976 أغسطس 12 حتى سقوطه في 1950ضواحي بيروت الشرقية في عام 
 يوًما من القصف المتواصل على يد ميليشيات 52أربعة شهور من الحصار التجويعي ثم 

مين اللبناني المدعومة من جانب الجيش السوري في واحد من أشد فصول الحرب الي
وألسباب عديدة فإن مذبحة تل الزعتر ينبغي أن تحتل . األهلية اللبنانية مأساوية ودموية

 .“ذاكرة الطبقة”مكانًا بارًزا في 
 

انية كانت وهي جهة ث. فهي أوالً كانت نقطة تحول هامة في مسار الحرب األهلية في لبنان
في المنطقة إذ أسهمت في إزالة تلك “ المسيرة السلمية”أيًضا خطوة بارزة على طريق 

العقبة التي وقفت كحجر عثرة في وجه التسوية مع إسرائيل والمتمثلة في استقاللية 
المقاومة الفلسطينية وحيوية المحيط االجتماعي الذي يغذيها، وهو باألساس المخيمات 

يًرا، فإن مذبحة تل الزعتر مفعمة بالدالالت فيما يتعلق بالموقف الفعلي وأخ. الفلسطينية
 .للبرجوازيات العربية من القضية الفلسطينية بعيدًا عن الشعارات الزاعقة والخطب الرنانة

 
. على أننا في هذا المقال لن نعني فقط بالمذبحة وإنما بقصة المخيم من النشأة حتى السقوط

 20 هذا المخيم بسنواته الست والعشرين وسكانه الذين بلغوا حوالي ذلك أنه يخيل إلى أن
ألفًا أغلبهم من الفلسطينيين وقت سقوطه، إنما يمثل تكثيفًا هائالً لخبرات الكادحين 

 .الفلسطينيين في زمننا هذا
 
  
 

لجأ أغلبهم إلى .  إلى تشريد حوالي مليون فلسطيني1948أدى قيام الدولة الصهيونية في 
وإذا .  لبنان وسوريا واألردن ومصر–ة الغربية وغزة، وإلى بلدان الجوار العربي الضف

كان االستعمار االستيطاني الصهيوني لم يفرق بين الفلسطينيين حيث شرد العظمى منهم 
وعامل األقلية التي بقت في أرضيها كمواطنين من الدرجة الثالثة أو الرابعة، فإن 

فبشكل عام، استطاع . إليها الفلسطينيون قد ميزت فيما بينهمالمجتمعات العربية التي لجأ 
 وبحظوظ متفاوتة من –مالك األراضي والبرجوازية والبرجوازية الصغيرة المهنية 

 أن يستثمروا صالتهم وروابطهم باالقتصاديات العربية، ومواردهم وأموالهم –النجاح 
مطلوبة في العالم العربي في إيجاد التي استطاعوا نقلها من فلسطين، ومهاراتهم الفنية ال

موضع قدم بارز لهم في تطور االقتصاديات العربية وفي االندماج، بدرجة أو بأخرى، في 
بل إن العقود الثالثة التي تلت الشتات الفلسطيني قد . هذه أو تلك من البرجوازيات العربية
 واسعة من ، حيث هاجرت أعدادًا“الشتات الثاني”شهدت ما أصطلح على تسميته 

الفلسطينيين، غالبيتهم العظمى من البرجوازيين والبرجوازيين الصغار، من دول الجوار 
 .الفورة النفطية)وأسهموا في(العربي إلى الخليج وليبيا حيث استفادوا من 

 
أما بالنسبة للغالبية العظمى من الفلسطينيين من فالحين سابقين وعمال غير مهرة 

من % 80 وهم حوالي –لقد افتقد هؤالء جميعًا . ضع تماًماوأسرهم، فقد اختلفت الو
 الرأسمال والمهارات الفنية، ولم يكن لديهم مالذ إال الحياة في –الالجئين الفلسطينيين 

مخيمات الالجئين حيث تولت مسئوليتهم وكالة غوث وتشغيل الالجئين التابعة لألمم 
ا حددها تفويض الجمعية العامة لألمم  كم–، التي اقتصرت نشاطاتها )األونروا(المتحدة 
على أهداف إنسانية تتمثل في إغاثة الالجئين في مجال توفير الغذاء والمأوى  ”–المتحدة 

ولم تعط األونروا أية سلطات سيادية أو بوليسية محلية يكون  .“والتعليم والخدمات الصحية
مسئوليات للبلدان من شأنها ضمان سالمة وأمن وحقوق الالجئين، حيث تركت هذه ال

 .المضيفة
 

 ألف 800 حوالي –وقد نظر الحكام العرب بارتياب شديد لجيش الفقراء الفلسطينيين هذا 
لقد كانوا واعين تماًما .  من المخيمات80 الذي اضطروا الستقباله في حوالي –نسمة 

طينية في بالدور التجذيري للنضاالت الوطنية والطبقية الذي يمكن أن تلعبه القضية الفلس
أوساط الجماهير العربية، وفي هذه األجواء فإن وجود أعدادًا غفيرة من الفلسطينيين 
المعدمين والمصرين على انتزاع حقوقهم كان بالنسبة للحكام العرب بمثابة قنبلة موقوتة 

وهكذا راح هؤالء الحكام يبذلون قصارى جهدهم في محاولة . قابلة لالنفجار في أية لحظة
القنبلة من االنفجار عن طريق تشديد القمع السياسي على المخيمات واللجوء منع هذه 

 ضد – سواء كان تمييًزا رسميًا أو غير رسمي –لمختلف صنوف التمييز االقتصادي 
سكان المخيمات بهدف عزلهم عن المحيط الجماهيري األوسع وافتعال التناقضات ومنع 

 .عمال الدول المصيفةالتالحم الطبقي بين العمال الفلسطينيين و
 

وإذا كانت خبرة سكان المخيمات الفلسطينية في العالم العربي قد تمثلت في ثالثية التمييز 
االقتصادي، البؤس االجتماعي، القمع السياسي، فإن خصوصية الوضع في لبنان قد 

وال نستطيع أن نفهم ذلك حق الفهم إال في إطار . شددت من وطأة هذه العناصر الثالثة
لدور الخاص للبرجوازية اللبنانية في المنطقة والذي تحدد على أساسه موقف هذه ا

 –إن الدور التاريخي الذي لعبته البرجوازية اللبنانية . البرجوازية من القضية الفلسطينية
 في منطقتنا هو دور الوسيط بين الداخل العربي –وهي باألساس برجوازية تجارية ومالية 

وانطالقًا من هذا الدور راحت البرجوازية اللبنانية تستشعر . لعالميوالسوق الرأسمالي ا
  . الخطر المتمثل في نمو االقتصاد الصهيوني وانتزاعه دور الوساطة هذا من لبنان

  
وقد عبر ميشال شيحا، أحد كبار منظري البرجوازية اللبنانية، عن مخاوفها في هذا الصدد 

. إسرائيل ال يلين لها عيش دون صناعة ضخمةعلى الصعيد االقتصادي فإن ”: حيث قال
فإذا هي صنعت نفسها بما لديها من وسائل تقنية ومالية، اكتسحت جوارها وقضت على 

ولسوف … وإسرائيل من جهة أخرى، ال تستطيع التنفس بدون تجارة مكثفة. كل شيء
 حوافز، تحديًا تكون التجارة اإلسرائيلية، في شرقي المتوسط، بفعل ما توفره لها الدولة من
ولكل المهن . المناص منه، لكل المشروعات، لكل المرافئ، لكل التجاريات والوكاالت

 .“التي تقتضي خدمة معينة
 

كانت التخوف األساسي لدى البرجوازية اللبنانية من قيام دولة إسرائيل إذن هو خطر 
 على النشاط –“ بفعل ما توفره لها الدولة من حوافز ”–مضاربة التجارة الصهيونية 

ومن هنا نستطيع أن نقول مع فواز طرابلسي، أحد قادة ومنظري . االقتصادي اللبناني
الذي كان “ لبنان الرأسمالي التجاري والمصرفي”منظمة العمل الشيوعي في لبنان، أن 

األكثر تعرًضا لألخطار االقتصادية لالستعمار الصهيوني، هو الذي جني أكبر األرباح 
الهدنة والمقاطعة : 1948ذي أنتهي إليه النزاع العربي اإلسرائيلي عام ال“ الحل”من 

فقد أرسى هذا الحل دعامة أساسية في تطور قطاع التجارة والخدمات . العربية إلسرائيل
اللبناني، وفي دور الوساطة الذي تلعبه الرأسمالية اللبنانية بين السوق اإلمبريالية والداخل 

 .فس الرئيسي لهذا الدور عبر المقاطعة العربية لدولة إسرائيلالعربي، بعد إزاحة المنا
 

فقيام سالم . “على الطبطاب”جاءت الهدنة والمقاطعة إلسرائيل إذًا للبرجوازية اللبنانية 
وتطبيع كامل للعالقات مع إسرائيل يهدد بنسف دور الوساطة الذي يلعبه االقتصاد اللبناني 

األوفر ”ي، حيث ينتقل هذا الدور لالقتصاد الصهيوني بين السوق العالمي والداخل العرب
تجهيًزا واألمتن صالت مع الغرب واألغنى من حيث اإلمكانات التقنية ورؤوس 

 .“األموال
 

ومن جهة أخرى، فإن تحول المقاطعة العربية إلسرائيل وعدم االعتراف بها إلى حرب 
عدم االستقرار الذي تولده الحرب يعود بالضرر البالغ على البرجوازية اللبنانية من جراء 

المبدأ ”والخالصة أن . وغلق األسواق فضالً عن احتماالت التجذير االجتماعي والسياسي
للبرجوازية اللبنانية والنظام اللبناني في التعامل مع الصراع العربي اإلسرائيلي “ الذهني

  تراجيديا تراجيديا 
  تل الزعترتل الزعتر

 الربجوازية اللبنانية والقضية الفلسطينية

 

  فريق الكاتب



 

    
ات -22         د:: ال ل ::  29 رق   الع                                  2019  س-أيل

   

واء في اتجاه الحرب وتجنب تغيير هذا األمر الواقع س“ المحافظة على األمر الوقع”صار 
 .وعلى هذه األرضية تشكل تعامل البرجوازية اللبنانية مع المخيمات الفلسطينية! أو السالم

 
  

 
، والذين تم تسجيلهم على 1949 – 1948بلغ عدد الفلسطينيين الذين وصلوا لبنان في 

  مخيًما أقيم أغلبهم في13 ألف شخص، عاش أغلبهم في 128قوائم األونروا، حوالي 
وكانت األوضاع المعيشية في . ضواحي المدن الكبرى مثل صيدًا وبيروت وطرابلس

المخيمات المتواضعة التي تقدمها لهم األونروا والتي ال تلبي الحد األدنى من احتياجاتهم 
ووفقًا لدراسة هامة قام بها الدكتور أمين مجج وأسامة الخالدي لألوضاع . اإلنسانية

بسبب النقص الطويل األمد في الغذاء اليومي فإن “ : مخيمات فإنهالغذائية والصحية في ال
لم يسبق أن عرف في التغذية ) األنيميا(أطفال الالجئين بدءوا يعانون من نوع فقر الدم 

عند النظر في الوجبة الغذائية المستهلكة فعالً فإن األرقام .. ”: وتضيف الدراسة. “البشرية
 تقل القيمة الغذائية المقدمة على المعتقلين في المستخلصة من معسكرات الالجئين

فبينما كان مجموع السعرات الحرارية التي يستهلكها ). النازية(معسكرات االعتقال 
 سعًرا 2120المعتقل في معتقالت النازية في الدانمرك خالل الحرب العالمية الثانية يبلغ 

ونستطيع أن نقيس على . “ان سعر حراري بالنسبة لالجئي لنب1900حراريًا، فقد كانت 
ذلك حجم التردي في سائر األحوال المعيشية من ظروف سكن غير آدمية إلى افتقار للمياه 

 .النقية وشبكات الصرف والطرق المرصوفة فضالً عن تدني الخدمات الصحية والتعليمية
 

ن في لنبان وإذا كان النظام اللبناني قد سعى في البداية لتقليص عدد الالجئين الفلسطينيي
من % 90حيث أن (الهش في البالد “ التوازن الطائفي”حرًصا على الحفاظ على 

، فسرعان ما تبين للبرجوازية اللبنانية أن هؤالء )الالجئين الفلسطينيين كانوا مسلمين
وفي ظل التمييز . كبيرة حيث أنهم مصدر رائع للعمل الرخيص“ قيمة”الالجئين يمثلون 

ينص القانون على ضرورة حصولهم على إجازة ( العمال األجانب القانوني الصريح ضد
عمل وتتشدد السلطات في منح هذه اإلجازات وهو ما يعني اضطرار أغلب ) تصريح(

الفلسطينيين للعمل بشكل غير شرعي في أعمال من الدرجة الثانية بأجور متدنية، كما 
 رغم اقتطاع اشتراكاته من يحول القانون دون تمتعهم بمزايا نظام الضمان االجتماعي

راحت البرجوازية اللبنانية تستغل التدفق الكبير لأليدي العاملة الفلسطينية ) أجورهم
الرخيصة في خلق جيش عمل احتياطي كبير وتخفيض األجور للعمال الفلسطينيين 
 واللبنانيين معًا، وإثارة العداء المصطنع بين العمال الفلسطينيين واللبنانيين بهدف شق

 .صفوف الطبقة العاملة
 

وعلى الصعيد السياسي واألمني، تم حرمان الفلسطينيين من عضوية النقابات ومن أية 
بمساعدة أجهزة ) المخابرات اللبنانية(“ لمكتب الثاني”وتولي . أشكال للنشاط السياسي

أمنية أخرى السيطرة على المخيمات حيث شدد السيطرة على حركة الفلسطينيين خارج 
يمات عن طريق إجبارهم على الحصول على تصاريح للدخول أو الخروج أما المخ

الزيارات بين المخيمات فكانت تقتضي تصاريح خاصة، مع تسجيل وقت الوصول 
بل إن الحركة داخل . والمغادرة، فضالً عن تحديد سبب الزيارة وأسماء الضيفين

 منازلهم بعد التاسعة مساء، المخيمات كانت أيًضا مقيدة، حيث لم يسمح للسكان بمغادرة
 .وفي بعض المخيمات كانت األنوار تطفئ في العاشرة مساء

 
وإلى جانب حظر كل نشاط سياسي بما في ذلك جمع التبرعات ألي غرض، فإن التنكيل 

وألتفه األسباب . الشديد بسكان المخيمات كان من ممارسات اليومية لضباط المكتب الثاني
ان حيث كان الكثيرون يعودون مضروبين أو معذبين، إن لم السك“ استجواب”كان يتم 

 حتى –تموتوا بالفعل تحت التعذيب، ويمكننا القول دون أدنى مبالغة أن المخيمات كانت 
 أقرب ما تكون إلى معسكرات – عندما تولت المقاومة الفلسطينية اإلشراف عليها 1969

 .االعتقال
 
  
 

يمات الفلسطينية في لبنان في السمات العامة التي اشترك مخيم تل الزعتر مع سائر المخ
. أوردناها من افتقار الشروط الدنيا للمعيشة اإلنسانية الالئقة إلى توحش القمع السياسي

 في 1950فقد أنشئ المخيم في . على أن السمة األساسية التي ميزته كانت موقعه تحديدًا
في ذلك ). ا المنطقة الشرقية الشماليةوتحديدً (المنطقة التي تسمى ضواحي بيروت الشرقية 

الوقت كان النشاط الزراعي مزدهًرا نسبيًا في تلك المنطقة التي اشتهرت بشكل خاص 
وفي ذلك الوقت اشتعل قسم كبير من سكان المخيم، . ببساتين الحمضيات والخضروات

ي على أن النشاط الزراع. الذي لم يكن يتجاوز عدد سكانه بضع مئات، في الزراعة
ينحصر تماًما في أوائل الستينات على أثر نمو النشاط الصناعي وازدهار حركة البناء في 

الدكوانة (معظم مناطق بيروت الشرقية الشمالية، وخاصة في المنطقة المحيطة بالمخيم 
من % 1.5 صار النشاط الزراعي ال يستوعب سوى 1968وبحلول عام ) والمكلس

لمنقطة الشرقية، وسارت المنطقة الشرقية الشمالية من مجموع القوى العاملة في عموم ا
من الرأسمال % 29بيروت أهم مناطق البنان الصناعية على اإلطالق حيث ضمت 

 .الصناعي اللبناني
 

وكان طبيعيًا أن يقترن بالتطور الكبير للمنطقة المحيطة بالمخيم، تطور ديمرجرافي هام 
 778 إلى 1950 نسمة في عام 400رتفع من داخل المخيم ذاته، حيث راح عدد السكان ي

 ثم راح يتسارع مرة 1954 – 1952، ثم بدأ النمو السكاني يتباطأ بين 1951نسمة في 
 آالف نسمة في 3أخرى مع تنامي وتيرة التصنيع حيث وصل عدد السكان إلى حوالي 

، ثم 1964/1965 في 9900، ثم حوالي 1960/1961 في 6600، ثم حوالي 1955
، ثم حوالي 1970/1971 في 13100، فحوالي 1966/1967 في 10400حوالي 
  .1971/1972 في 14200

 
ولم يكن الجانب األكبر من هذا النمو السكاني مرتبًطا بالتزايد الطبيعي في عدد السكان 

وإنما ارتبط أساًسا باالنتقال السريع إلى المخيم من ) الفارق بين المواليد والوفيات(
لجنوبية والشمالية والشرقية من لبنان بفعل تحول المناطق الشرقية من مخيمات المناطق ا

بيروت بشكل عام، والمنطقة المحيطة بمخيم تل الزعتر بالذات، إلى مناطق جذب 
 .اقتصادي

 
ولكن التغير األكثر أهمية بكثير من مجرد التنامي السريع للسكان في المخيم كان التحول 

فوفقًا لدراسة هامة أجريت على سكان المخيم في . للسكانالبارز في التركيب االجتماعي 
من أبناء المخيم يأتون من قرى فلسطينية % 87، تبين أن حوالي 1970 / 1969عام 

. فقط أبناء مدن فلسطينية% 13وكانوا يعملون بالزراعة أو تربية الماشية في حين أن 
 شخًصا 60وى حوالي  لم يعد يعمل بالزراعة من سكان المخيم س1972وبحلول عام 

إذا اعتبرنا في أقصى األحوال أن متوسط عدد أفراد العائلة (يشكلون مع عائالتهم 
فقط من مجموع سكان % 3.4 شخًصا، أي قرابة 480حوالي )  أشخاص8الفلسطينية هو 

 .المخيم
 

وبحكم وقوى المخيم في قلب منطقة صناعية هامة فقد تدفقت عليه أعداد غفيرة من األيدي 
من سكان % 23عاملة من غير الفلسطينيين الذين شكلوا في أواخر الستينات حوالي ال

وتعد هذه النسبة . المخيم، أغلبهم من فقراء اللبنانيين واألكراد والمصريين والسوريين
 .أعلى كثيًرا من نسبة غير الفلسطينيين في مخيمات لبنان عموًما

 
  
 

 شخًصا، مثلوا 3650 حوالي 1972ي عام بلغ مجموع القوى العاملة في تل الزعتر ف
ووفقًا لدراسة عامة حول البنية الطبقية للقوى العاملة . من سكان المخيم% 25حوالي 

من مجموع القوى العاملة يمثلون % 7.8 شخًصا فقط يمثلون 285للمخيم، فإن حوالي 
وليتاريا  من البرجوازية الصغيرة، في حين تمثل البر– حرفية ومهنية –شرائح مختلفة 

العاملون في (وأشباه البروليتاريا )  عامالً 25العاملون في مؤسسات تشغل أكثر من (
 عامالً وكذلك في 25المؤسسات الصناعية والخدمية الصغيرة، التي تشغل أقل من 

من إجمالي القوى العاملة، % 86.8حوالي ) األعمال الشاقة الموسمية وشبه الموسمية
 في –من القوى العاملة % 5.4 شخص يمثلون 200 حوالي –ملة ويندرج بقية القوى العا

) أو الفئات العمالية التي تزاول أعماالً هامشية وخدمات ثانوية(فئات البروليتاريا الرثة 
 .يتكون أغلبهم من خادمات المنازل

 
ة وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للطبقة العاملة في المخيم، فإن الدراسة ذاتها تبين أن نسب

للعاملين في % 37.27، مقابل 1972في % 60.3العمال العاملين في الصناعة بلغت 
من مجموع العمال الذكور % 25وتمثل العامالت نسبة . في الزراعة% 2.43الخدمات و

أما في القطاع الصناعي وحده، فإن نسبة العامالت ترتفع قليالً . واإلناث في تل الزعتر
من مجموع القوى العاملة % 86.8قلنا أن .  العمالمن مجموع% 32حيث تبلغ حوالي 

يتمثل في العناصر البرولتيارية وشبة البروليتارية، وهو ما يشير إلى مستوى عال من 
إال أن تشريح هذه النسبة يبين أن الغالبية داخلها تتكون . البلترة في صفوف سكان المخيم

غيرة تتصف ظروف العمل من العناصر شبه البروليتارية التي تعمل في مؤسسات ص
وينطبق ذلك بشكل خاص على العمال الذكور، حيث . داخلها بقدر كبير من عدم االستقرار

 .من إجمالي عددهم% 7ال تزيد نسبة العمال الذكور العاملين في مؤسسات كبيرة عن 
 

 ويعود ضعف تمركز العمال الفلسطينيين باألساس إلى سياسة التمييز التي أشرنا إليها من

 خيمات يف لبنانامل

 1969 – 1950نشأة وتطور خميم تل الزعتر 

 أوضاع العمل والعمال باملخيم
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فالقانون اللبناني يشترط حصول .  قبل خالل الحديث عن أحوال المخيمات بشكل عام
وجدير بالذكر أن أجازة العمل هذه . على أجازة عمل) واألجنبي عموًما(العمال الفلسطيني 

ال تخول العامل الفلسطيني حق العمل في كافة المؤسسات أو المهن المختلفة، بل تقتصر 
في مؤسسة محددة، وينتهي مفعول ومد األجازة فور ترك العامل على السماح له بالعمل 

لهذه المؤسسة ألي سبب من األسباب، ومن الناحية العملية، فإن السلطات اللبنانية كانت 
تتشدد في تنفيذ هذا القانون فيما يتعلق بعمل الفلسطينيين في المؤسسات الكبيرة، حيث 

 يحصل على أجازة عمل لعماله تشترط على صاحب العمل في هذه المؤسسات أن
أما فيما . الفلسطينيين وتمتنع في الوقت ذاته عن منح هذه األجازات في أغلب األحوال

يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والعمل الشاق وغير الموسمي، فإن السلطات كانت تختار في 
األغلب أن تغمض أعينها عن عمل الفلسطينيين غير الشرعي، مما يشجع أصحاب هذه 

 .لمؤسسات على تشغيل الفلسطينيين بأجور متدنيةا
 

واألمر الجدير بالتأمل هنا هو أن أجازة العمل، سواء في حال حصول العامل الفلسطيني 
عليها أو عدم حصوله عليها، فإنها تستعمل كسالح ضد للقبول بشروط العمل التي 

عر بأن سيف فإذا حصل العامل على األجازة، فإنه يش. بفرضها عليه صاحب العمل
الفصل من عمله، الذي يعني تلقائيًا وقف سريان األجازة، مسلط على رقبته بشكل خطير، 
حيث أن حصوله على أجازة عمل جديدة يعني مزيدًا من األعباء المالية على أجره 
المتدني أصالً فضالً عن تعطل وقته وإهدار طاقته في دهاليز البيروقراطية الحكومية 

التي تنطبق على (ذا لم يحصل العامل على األجازة فإن صفة عدم الشرعية وإ. المعادية له
تجبره على القبول بأجور منخفضة !) الغالبية العظمى من العمال الفلسطينيين في لبنان

 .وظروف عمل سيئة
 

وينبغي أن نذكر أن ما ذكرناه عن ضعف تمركز العمال الفلسطينيين الذكور في تل 
فالمؤسسات الصناعية الكبيرة، بدعم من . لعامالت الفلسطينياتالزعتر ال ينطبق على ا

السلطات، تتغاضي عن شرط حصولهن على أجازة العمل نظًرا لتمتعهن بميزة إضافية 
وهي تدني أجورهن حتى بالمقارنة بزمالئهن من العمال الفلسطينيين الذكور الذين 

% 50وهكذا فإن أكثر من . ينيتقاضون في األغلب أجوًرا تقل عن أجور العمال اللبناني
من العامالت في الصناعة في تل الزعتر كانوا يعملن في مؤسسات كبيرة، خاصة في 

 .مجالي الصناعات الغذائية وصناعة النسيج
 

وإلى جانب المشكالت المتعلقة بإجازة العمل بين المنح والمنع، فإن الشكل الثاني للتمييز 
ي عدم شمولهم في الضمان االجتماعي الذي يشتمل الفج ضد العمال الفلسطينيين تمثل ف

ضمان المرض واألمومة، ضمان طوارئ العمل واألمراض : على الفروع األربعة التالية
وينص قانون الضمان االجتماعي . المهنية، نظام المعاش، نظام تعويض نهاية الخدمة

 على أراضي ال يستفيد األجراء األجانب الذين يعملون”اللبناني صراحة على أنه 
إال بشرط أن تكون الدولة التي ينتسبون إليها .. الجمهورية اللبنانية من أحكام هذا القانون

. “تقر للبنانيين مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بالضمان االجتماعي
فقط صار شمولهم في الضمان “ دولة ينتسبون إليها”وحيث أن الفلسطينيين ليست لديهم 

االجتماعي مستحيالً، رغم اقتطاع اشتراكاته من أجورهم إجباريًا، وسواء كانوا حاصلين 
 !!على أجازة العمل أم ال

 
ويجدر بنا هنا أن نذكر أن أوضاع العمال الفلسطينيين تتشابه في جوانب كثيرة مع أوضاع 

 الفصل التعسفي فالعامل الفلسطيني واللبناني معًا يعانين من تفشي. زمالئهم من اللبنانيين
وعدم منح أغلب المؤسسات ألجازة أسبوعية مدفوعة األجر، وامتناعها عن صرف أجر 

إال . عن أيام المرض، فضالً عن أشكال عديدة أخرى من انتهاك أبسط الحقوق اإلنسانية
أن التمييز القانوني والفعلي ضد العمال الفلسطينيين، ضمن إطار تردي أحوالي العمال 

 . يسهم في شق صفوف الطبقة العاملة وبالتالي تكثيف استغاللهاعموًما، كان
 

 كانت تحظر – كما ذكرنا من قبل –وعلى صعيد العمل النقابي، فإن السلطات اللبنانية 
وأدى ذلك الحتواء العمل النقابي في تل الزعتر في إطار . 1969العمل النقابي تماًما حتى 

ع النقابي لم يتغير كثيًرا بعد سيطرة المقاومة على أن الوض. من السرية وعدم الفاعلية
 حيث أن الطابع الفوقي والبيروقراطي لإلتحاد العام لعمال 1969على المخيمات منذ 

فلسطين في لبنان حال دون تمكنه من خلق جذور حقيقية بين العمال الفلسطينيين في تل 
 .هم بعدم الفعاليةالزعتر الذين لم ينظم سوى أقلية منهم لإلتحاد، واتسمت عضويت

 
  
 

 عجز األنظمة العربية الشديد، وراحت هذه األنظمة تغطي عجزها 1967فضحت هزيمة 
هذا من خالل دفع حركة المقاومة الفلسطينية لمركز الصراع مع إسرائيل في محاولة 

ولكن السماح لحركة المقاومة بالعمل انطالقًا من أراضي . لتخفيف حدة الغضب الشعبي
 . ربية كان سالًحا ذا حدين من وجهة نظر هذه األنظمةالدول الع

 
ففي حين أن تشجيع المقاومة كان مفيدًا على صعيد تلطيف صورة األنظمة أمام الجماهير، 

األنظمة في مواجهة مع إسرائيل لم تكن “ توريط”فإن هذه اإلستراتيجية كان من شأنها 
 سرعان ما راحت تلهب المشاعر راغبة فيها وال مستعدة لها، كما أن حركة المقاومة

النضالية لدى الجماهير العربية في اتجاه تجذير النضاالت الطبقية االجتماعية والسياسية 
وكان هذا المأزق هو الجذر األساسي للصدامات العديدة في أواخر الستينات . في بلدانها

اصة ـــلعربية، وخوأوائل السبعينات بين المقاومة الفلسطينية وهذا أو ذلك من األنظمة ا
 . األردني واللبناني امينـالنظ

 
أصبحت المقاومة الفلسطينية بؤرة جذب وتجذير للجماهير اللبنانية، والعربية عموًما على 

 عندما استطاع الفدائيون الفلسطينيون أن 1968أثر معركة الكرامة في أوائل مارس 
 على بلدة الكرامة الواقعة يصمدوا في وجه هجوم حرب إسرائيلي متفوق عددًا وعتادًا

 . على الضفة الشرقية لنهر األردن
 

وراح العمل الفدائي يتكاثف في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك انطالقًا من األراضي 
 وقعت أحداث جسام 1969وفي إبريل . العربية المحيطة بإسرائيل، ومنها جنوب لبنان
ففي منتصف إبريل . ن الجماهير اللبنانيةأكدت عمق الشعبية التي حظيت بها المقاومة بي

طارد الجيش اللبناني مجموعة من الفدائيين العائدين من عملية في إسرائيل، وقام الجيش 
وبعد ثالث . المطاردة بمحاصرة بلدة بنت جبيل التي رفض أهلها تسليم الفدائيين المطلوبين

سهم إلنقاذ بنت جبيل من التدمير أيام من القصف المتواصل للبلدة قام الفدائيون بتسليم أنف
 .الكامل، وتم اعتقالهم في صور

 
. وعلى الفور اندلعت مظاهرات اجتماعية على امتداد لبنان تطالب باإلفراج عن الفدائيين

ومع تصاعد المظاهرات واإلضرابات يوًما بعد آخر دعت مجموعة األحزاب الوطنية 
 لمسيرة احتجاجية كبرى في قلب بيروت والتقدمية التي كان كمال جنبالط ينسق تحركها

التي كان يقودها عادل عسيران المنتمي (ورغم حظر وزارة الداخلية .  إبريل23يون 
) لواحدة من العائالت الشيعية األربع الفاحشة الثراء السيطرة على الجنوب اللبناني

ن بدأت وما أ. للمسيرة فقد تدفقت اآلالف المؤلفة من كل حدب وصوب على قلب بيروت
فعندما عجزت خراطيم المياه والقنابل . المسيرة السلمية حتى واجهتها السلطات بعنف بالغ

المسيلة للدموع عن فض المسيرة، بدأت قوات األمن تفتح النار بشكل مباشر وعشوائي 
 جريح 100 قتيالً و30على المسيرة مما أسفر عن مذبحة راح ضحيتها ما ال يقل عن 

وكانت المفارقة صارخة بين وحشية األمن والجيش في مواجهة . ومئات المعتقلين
المتظاهرين والوداعة الشديدة التي أبداها الجيش قبل أربعة شهور فقط عندما لم يحرك 

 طائرة لبنانية، 13ساكنًا إزاء الغارة اإلسرائيلية على مطار بيروت، التي تم خاللها تدمير 
 .1968 ديسمبر 28في 

 
، وقعت عدة صدامات مسلحة كبيرة بين الجيش اللبناني 1969ريل في أعقاب أحداث إب

والمقاومة الفلسطينية التي استطاعت في النهاية عبر صمودها البطولي وااللتفاف 
من خالل اتفاق القاهرة (الجماهيري حولها أن تنتزع ليس فقط شرعية وجودها في لبنان 

يمات الفلسطينية من السيطرة بل أن تحرر كذلك المخ) الذي تم بوساطة عبد الناصر
 .القمعية البشعة للمكتب الثاني

 
ومن وجهة نظر سكان المخيمات لم تكن حركة المقاومة تعني فقط إمكانية المواجهة 

كانت القضية . المباشرة مع العدو الصهيوني وإنما أيًضا تحرير المخيمات سياسيًا
وإلى جانب . قواعد ثوريةالجوهرية هي تحويل المخيمات من معسكرات اعتقال إلى 

انضمام أعداد ضخمة من شباب المخيمات ألفواج الفدائيين، راح النشاط السياسي يزدهر 
بشكل غير مسبوق داخل المخيمات التي وجدت المنظمات واألحزاب اليسارية والقومية 

 .الراديكالية فيها أرضا شديدة الخصوبة
 
  
 

 6200 شنت إسرائيل أكثر من 1975بريل  إلى إ1968خالل السنوات الممتدة من مايو 
 عملية 4000منها حوالي !) بواقع ثالثة اعتداءات يوميًا(هجوًما عسكريًا على لبنان 

 غزو مباشر تتراوح 350قصف بالمدفعية والطائرات لقرى وبلدان ومخيمات، وأكثر من 
ة هذه الدوامة ومع ذلك فلم يحدث أن رفع الجيش اللبناني إصبعًا في مواجه. الحجم والمدى

ذلك أن الجيش كان مشغوالً في معركة مقدسة على الجبهة . من االعتداءات المتواصلة
 الداخلية ضد إضرابات العمال وتمردات الفالحين ومظاهرات الطالب المتواصلة أيًضا

 انتعاش املقاومة ونسمات احلرية

 الصراع الطبقي ومقدمات احلرب األهلية
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 . خالل الفترة ذاتها
 

ان منذ كانت هناك بالطبع أرضية موضوعية لالرتفاع الهائل في مستوى الصراع في لبن
“ معجزة“فالنصف الثاني من الستينات شهد ذبول ما عرف بالـ. أواخر الستينات

االقتصادية اللبنانية التي تمثلت في تحقيق معدالت نمو سنوية زادت في المتوسط عن 
خالل النصف األول من الستينات والتجاوز النسبي للطابع الخدمي لالقتصاد % 10

ع الطموح الذي تبناه الجنرال فؤاد شهاب خالل فترة اللبناني من خالل برنامج التصني
في النصف الثاني % 2.5فقد انخفض معدل النمو إلى حوالي ). 1964 – 1958(رئاسته 

جزئيًا بسبب التضخم الذي (من الستينات، وأدى تقلص اإلنتاج وارتفاع األسعار الفلكي 
 في فترة بدأت فيها مظاهر كان لبنان يستورده جنبًا إلى جنب السلع المشتراه من الغرب

األزمة تمسك بتالبيب العالم الرأسمالي المتقدم، وجزئيًا بسبب النشاط المسعور للشركات 
إلى المزيد من اعتصار العمال والفالحين وتعميق االستقطاب الطبقي ) االحتكارية المحلية

 .في المجتمع اللبناني
 

 حققت الحركة 1970في . السبعيناتشهدت الحركة العمالية صعودًا كيفيًا منذ بداية 
المجلس األعلى ”العمالية وحدتها التنظيمية عندما اتحدت تسعة اتحادات نقابية مكونة 

الذي ال يمكن مقارنته (وعلى الرغم من الطابع النضالي للمجلس األعلى للعمل “ للعمل
ألساسية فإن السمة ا) على اإلطالق بما لدينا في مصر من اتحاد نقابي فاقع الصفار

للحركة العمالية في سنوات السبعينات األولى كانت هي ذلك التحدي العميق الذي واجهه 
. المجلس األعلى للعمل من جانب حركة قاعدية مناضلة وعلى قدر كبير من التسيس

  . انتشرت اللجان العمالية المنتخبة في غالبية المناطق الصناعية
  

حدى أهم الضواحي الصناعية في منطقة بيروت وقد بدأت هذه الحركة في المكلس وهي إ
وراحت اللجان العمالية تتفاعل . الشرقية، وكان يعمل بها جانب كبير من عمال تل الزعتر

فيما بينها وتنسق حركتها من خالل إصدار جريدة عمالية على المستوى القومي، هي 
جتماعية ، التي جمعت وربطت بين طرح المطالب االقتصادية واال“نضال العمال”

 .الجذرية والدعوة إلصالح العمالية ومقرطتها
 

 تحت – أن دعا المجلس األعلى للعمل 74 ثم فبراير 73وحدث في مناسبتين سبتمبر 
.  لإلضراب العام مطالبًا بزيادة األجور وتقليص الفصل التعسفي–ضغط هائل من أسفل 

بل إصالحات حكومية وفي المرتين ألغي المجلس اإلضراب قبل ساعات من موعده مقا
 عن فرض قراره على – 74 فبراير –إال أنه عجز تماًما في المرة الثانية . محدودة

كما . فقد نفذ جميع عمال المكلس اإلضراب تحت قيادة لجانهم المنتخبة. القواعد العمالية
اتحاد نقابات ”التزم أغلب عمال الجنوب اللبناني أيًضا باإلضرابات حيث قاد تحركهم 

واندلعت مظاهرات احتجاجية هائلة ضد قرار إلغاء اإلضراب في طرابلس . “ب لنبانجنو
وهكذا صار واضًحا للعيان تماًما أن اللجان العمالية صارت قوة ال . وصيدا وصور

 .1974يستهان بها بحلول عام 
 

فمن االنتفاضة المسلحة . وخالل سنوات أوائل السبعينات أيًضا كان الريف اللبناني يغلي
 كيلو متًرا شمال بيروت وقرب الحدود السورية 150الفالحي سهل عكار على بعد نحو 

 مروًرا بالمظاهرات الهائلة لفالحي الجنوب ضد شركة الريجي 1970في نوفمبر 
في ) السلعة األساسية في الجنوب(المحتكرة لشراء وتسويق وتصنيع إنتاجهم من التبغ 

الجماهيرية للفالحيين والعمال الزراعيين في سهل ، ووصوالً إلى المؤتمرات 1973يناير 
، كان الفالح والعمال الزراعيون يعبرون عن مرارة 75، 74، 73البقاع خالل سنوات 

عميقة إزاء الرسملة المتسارعة للريف وما ينتج عنها من طرد بالجملة للفالحين من 
 .أراضيهم وارتفاع لألسعار وتكثيف االستغالل

 
 –فيكفي أن نذكر أن المظاهرات واإلضرابات الطالبية . ركة الطالبيةأما على صعيد الح

 كانت جزًءا من النسيج شبه –! وكذلك مظاهرات وإضرابات المدرسين وأساتذة الجامعات
وقد جمعت هذه . اليومي لنشاط المدارس والجماعات طوال النصف األول من السبعينات

ة تأييد المقاومة الفلسطينية والدعوة لسياسية  وخاص–الحركة بين المطالب السياسية العامة 
 والمطالب المتعلقة باإلصالح –دفاعية حقيقية ضد االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة 

الجوهري للتعليم سواء على مستوى مقرطة اإلدارة التعليمية أو تعديل المناهج بما يتفق 
 .ليممع احتياجات الطالب أو زيادة االنفاق الحكومي على التع

 
وفي محاولة مستميتة، إلنقاذ الرأسمالية اللبنانية في ظل هذا الغليان، راح نظام سليمان 

فقد . المفرط في الرجعية يجرب اإلقدام على إصالحات تافهة) 1976 – 1970(فرنجية 
استدعى فرنجية لرئاسة الوزارة السياسي السني التقليدي صائب سالم الذي أعلن عن 

 . “نب ثورة من أسفلثورة من أعلى لتج”

وبالفعل شكل سالم وزارة التقنيين الشبان نسبيًا المتحمسين لقدر بسيط من اإلصالح، إال 
 .أن إصالحاتهم باءت بفشل ذريع

 
فوزير المالية إلياس سابا اضطر لالستقالة بسبب الحرب التي شنتها شده جمعيات رجال 

ع االستهالك الترفي المستوردة األعمال بسبب قراره بزيادة الجمارك على عدد من سل
أما وزير الصحة إميل بيطار فقد . لتمويل بعض المشروعات االجتماعية اإلصالحية

استقال أيًضا بضغط من كبار مستوردي األدوية بسبب مشروعه لتوفير الدواء بأسعار 
قالة كما تعرض ثالثة من وزراء التعليم على التوالي لالستقالة االضطرارية أو اإل. معقولة

 .بسبب طرحهم إلصالحات على نظام التعليم رفضها رئيس الجمهورية
 

كان فشل التكنوقراط في إنجاز أشد اإلصالحات تواضعًا في ظل غليان اجتماعي وسياسي 
 .هائل دليالً على اإلفالس التام للرأسمالية اللبنانية ونظامها السياسي الطائفي المتعفن

تمرار حالة الغليان في المصانع والمزارع والمدارس وإزاء هذا الفشل الذريع، ومع اس
والجامعات والمخيمات، فضالً عن التوتر الشديد على الحدود مع الدولة الصهيونية، 
راحت نذر الحرب األهلية تتبدى، واستعد أقصى اليمين لهذه الحرب بتكثيف التسليح 

ن خالل إمدادات السالح والتدريب العسكري لميليشياته بالتعاون المباشر مع الجيش، وم
من إسرائيل والواليات المتحدة والتدفقات المالية من بلدان الخليج، فضالً عن التدريب في 

 .معسكرات الملك حسين باألردن
 
  
 

 1975عندما قررت نقابات الصيادين في صيدا وصور وطرابلس أن تضرب في فبراير 
التي كان أحد أهم مالكها ومديرها (احتجاًجا على توسيع الحكومة الحتكار شركة بروتين 

 وأحد قادة 1958العام كميل شمعون الرئيس السابق الذي فجر حكمه الحرب األهلية في 
لصناعة الصيد، لم تكن تلك النقابات تعلم أن قرارها هذا ) الميليشيات اليمينية األساسية

فعلى حين أن . سيضع لبنان على عتبة حرب أهلية جديدة أشد ضراوة كثيًرا من سابقتها
إضرابات صور وطرابلس قد مرت بسالم، فقد قمع الجيش ببربريته المعهودة إضراب 
صيادي صيدا وأسفر القمع، من بين ما أسفر عنه، عن استشهاد القائد الشعبي للمدينة 

 .معروف سعد متأثًرا بإصابته بطلقات رصاص وجهها لمظاهرة تأييد للصيادين
 

قتل معروف سعد قد رفع درجة الغليان السياسي في لبنان، فإن وإذا كان قمع الصيادين وم
اليمينية المتطرفة ضد أتوبيس يجمل عائالت “ الكتائب”المذبحة التي نفذتها ميليشيا 

فلسطينية ولبنانية كانت في طريق عودتها إلى مخيم تل الزعتر بعد حضور اجتماع شعبي 
ل أكثر من ثالثين شخًصا، كانت  إبريل، والتي أسفرت عن مقت13في مخيم صبرا في 

 .إشارة البدء للحرب األهلية
 

ليس هذا هو المجال بالطبع لتحليل وافي للحرب األهلية اللبنانية من حيث أسبابها وطبيعتها 
ولكن يمكن القول على وجه اإلجمالي أن رحى هذه الحرب قد دارت حول . ومساراتها

فاليمين يسعى إلبقاء الوضع على ما . “جتماعيةالمسألة اال”محاور ثالثة، كانت هناك أوالً 
من أجل تغيير اجتماعي تتراوح حدته باختالف “ اليسار”هو عليه، في حين يناضل 

فصائل هذا اليسار بين الثورة االجتماعية من جانب واإلصالحات التي ترفع مستوى 
ن جانب معيشة جماهير العمال والفالحين وتعيد توزيع الدخل لصالحهم بعض الشيء م

للبنان “ الحيادية”اليمين يطالب باستمرار السياسة . “المسألة الوطنية”ثم كانت هناك . آخر
إزاء الصراع العربي اإلسرائيلي ورحيل المقاومة الفلسطينية من األراضي اللبنانية، في 
حين يطالب اليسار بسياسة معادية لإلمبريالية تحصن الجنوب أما الهجمات اإلسرائيلية 

  . عم المقاومة الفلسطينيةوتد
  

فاليمين يستهدف . “المسألة الطائفية”أما ثالث المحاور وربما أكثرها بروًزا فتمثل في 
الحفاظ على جوهر النظام الطائفي بال تعديل، في حين يناضل اليسار للقضاء على الطائفية 

حور الثالث فإن وانطالقًا من مركزية هذا الم. واستبدالها بنظام سياسي علماني ديمقراطي
 قد وصف –بالمعنى الواسع “ اليسار” القائد واألب الروحي لمعسكر –كمال جنبالط 

في إشارة إلى “  الخاصة بنا1789هذه هي ”:  قائالً 1975اندالع الحرب األهلية في 
الثورة الفرنسية التي قضت على االمتيازات الخاصة للطوائف الدينية وحررت اإلنسان 

من . ذه الطوائف وأعلنت المساواة السياسية الكاملة بين جميع المواطنينالفرد من سطوة ه
  . المهم أن نشير هنا سريعًا للطابع المركب للنظام الطائفي

  
فمن جهة كان للطائفية السياسية في لبنان طابع طبقي واضح، حيث حققت توزيعًا محسوبًا 

لطوائف المختلفة، أي بين بدقة لالمتيازات والمناصب العليا بين الشرائح العليا ل
وبكلمات عالم سياسة فرنسي تخصص في دراسة . البرجوازية بمختلف انتماءاتها الطائفية

 احلرب األهلية
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يعزز النظام الطائفي سيطرة الطبقات المتميزة ألنه ينزع نحو توحيد ”: المجتمع اللبناني
بقي ومن جهة أخرى، وفي إطار هذا الطابع الط. “الطبقات الحاكمة تفتيت المستضعفين

لعام، فإن النظام الطائفي يمنح امتيازات خاصة ووضع مهيمن للمارونيين بالمقارنة 
 .بالطوائف األخرى

 
على الرغم من أن النظام الطائفي كان الشكل المميز لهيمنة البرجوازية على المجتمع 
اللبناني، فإن خصوصية االمتيازات المارونية جعلت من البرجوازية المارونية القطاع 

كثر انسجاًما مع هذا النظام واألكثر شراسة في مواجهة أية محاولة إلدخال تعديالت األ
 معبًرا عن نفسه في أحزاب –وقد استهدف المشروع السياسي للبرجوازية المارونية . عليه

 حشد المارونيين، والمسيحيين عموًما، –“ الكتائب”وميليشيات اليمين الماروني وأبرزها 
راء اإلبقاء على النظام الطائفي، وتصوير أي هجوم على هذا النظام من كافة الطبقات و

جوهر مشروع اليمين الماروني إذن كان الدفاع عن . كهجوم على المسيحيين أنفسهم
مصالح البرجوازية اللبنانية عموًما في استمرار الطائفية والحفاظ على هيمنة البرجوازية 

واتساقًا مع الطابع البرجوازي لهذا المشروع . انيةالمارونية بالذات داخل البرجوازية اللبن
  .راح اليمين الماروني يصور الحرب األهلية ذاتها على أنها حرب طائفية

 
وفي مواجهة اليمين الماروني، تمثل معسكر اليسار في الحرب األهلية في تحالف 

عبارة عن “ ةالحركة الوطني”وكانت . والمقاومة الفلسطينية“ الحركة الوطنية اللبنانية”
جبهة واسعة من األحزاب والقوى الوطنية واليساري أضفت عليها قيادة كمال جنبالط 

وتمثلت أهم قوى اليسار داخل الحركة الوطنية في الحزب . قدًرا من الوحدة والتماسك
  . الشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي

  
 صورها وفصل بوضوح بين تبني الحزب الشيوعي نظرية المراحل الستالينية في أنقى

التي تمثل “ الثورة االشتراكية“الممكنة التحقيق والواقعية، و“ الثورة الوطنية الديمقراطية”
منظمة ”أما . األفق التاريخي للنضال ولكنها غير مطروحة على جدول األعمال اآلني

ن بي) وإن يكن بشكل يشوبه الغموض(األكثر راديكالية فقد ربطت “ العمال الشيوعي
القضاء على الطائفية وتحقيق المهام الوطنية من جانب والثورة االجتماعية من جانب 

اإللغاء الكامل لالمتيازات الطائفية بما ”آخر، حيث أكدت، على لسان فواز طرابلسي، أن 
هي أيًضا امتيازات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، ال يتم إال بقيام سلطة وطنية 

ح التحول االشتراكي الذي يقضي وحدة على كافة أشكال التمييز الطبقي ديمقراطية تفتت
 .“والطائفي والعنصري

 
  
 

، كان تحالف الحركة 1976بعد حوالي سنة من االقتتال العنيف، وبالتحديد في مارس 
الوطنية والمقاومة الفلسطينية قد أحرز انتصاًرا عسكريًا حاسًما، إذ صار يسيطر على 

لليمين الماروني الذي صار في حال ال يحسد % 18راضي لبنان مقابل من أ% 82حوالي 
 .وفي هذه األثناء اكتسب الدور السوري أهمية استثنائية. عليه

 
 كان اليمين الماروني يحظى بمساندة إسرائيل وأمريكا واألردن ودول 1976فحتى مطلع 

! ستحق اإلعجاببين هذه األطراف يسير بدقة ت“ تقسيم العمل”وكان . الخليج ومصر
 1976فإسرائيل توفر إمدادات هائلة من السالح فضالًَ◌ عن قيام ضباطها منذ أوائل 

ودول الخليج، وعلى رأسها . بتدريب الميليشيات اليمينية عسكريًا وإمدادها بالخطط القتالية
تعبيًرا عن تسامح “ المسيحي”السعودية، ترسل فيًضا متدفقًا من األموال دعًما للمعسكر 

  . واألردن يقم معسكرات تدريب للقوات اليمينية!! سالمي ساميإ
  

أما دور مصر الساداتية فتمثل أساسا في الدعم السياسي واأليديولوجية لليمين من خالل 
وقد بلغت هذه الحملة من الكثافة . حملة تشويه مكثفة لطبيعة الصراع الدائر في لبنان
الذي لم يكن مشهوًرا على (مبارك لدرجة أن نائب الرئيس المصري وقتها حسني 

اإلطالق بالحنكة السياسية أو القدرة على التحليل السياسي، فضالً عن جهله الشديد بقضايا 
 لألهرام 1975اضطر لإلسهام فيها حيث صرح في أحد أيام نوفمبر ) السياسة الخارجية

كة وطنية إنما أن الشيوعيين هم الذين يفجرون األحداث في لبنان، وأنه ليست هناك حر”
 !مجرد تغطية ألهداف الشيوعية الدولية، فياله من سياسي ثاقب النظر حقًا

 
الحكم ” كان موقف 1975أما بالنسبة للنظام السوري، فإن موقفه من الحرب طوال عام 

 الحريص على الظهور بمظهر الحياد والحفاظ على توازن معين بين القوى –“ النزيه
حال انتصار ( دون توريط سوريا في صدام مع إسرائيل المتصارعة في لبنان يحول

في حالة (كما يحول دون تكريس الهيمنة اإلسرائيلية على لبنان ) اليسار والفلسطينيين
 1976ومع االنتصارات الحاسمة لمعسكر اليسار في مطلع ). انتصار اليمين الماروني

 السافر مع اليمين، سياسيًا حدث تحول هام في السياسة السورية التي اندفعت في التحالف
 .وعسكريًا

 
فهو أوالً يريد أن يقضي على أية عراقيل تحد . كانت دوافع سياسة األسد الجديدة متعددة

من إستراتيجية القائمة على استعادة الجوالن المحتلة بواسطة تسوية سلمية مع إسرائيل، 
ومستقلة عن الهيمنة “ متطرفة”وأهم هذه العراقيل هي وجود حركة مقاومة فلسطينية 

واستقالالً في حالة انتصار تحالفها مع اليسار ضد “ تطرفًا”السورية ومرشحة ألن تزداد 
“ الحماية”وهو من جهة ثانية يريد أن يقنع اليمني الماروني بقبول . اليمين الماروني

 األمريكية، وهو هدف حاول األسد تحقيقه عن طريق –السورية وليس اإلسرائيلية 
درة التي قدمها في فبراير إلنهاء القتال والتي تنص في الجوهر على الحفاظ على المبا

. البنية االجتماعية والسياسية للبنان ما قبل الحرب مع خلق سلطة مركزية أكثر تماسًكا
وأخيًرا فقد كان األسد واعيًا تماًما بأن انتصار المشروع الديمقراطي الجماهيري في 

ضج الصراعات الطبقية في المدن والريف، ستكون له حتًما آثار لبنان، في ظل احتدام ون
في محيط أوسع من لبنان وأن رياح التغيير الثوري آنذاك ستكون مرشحة “ وخيمة”

  .لتقويض نظامه االستبدادي في سوريا
 

هكذا ألقت سوريًا بثقلها سياسيًا وعسكريًا في معسكر اليمين الماروني لتنضم بذلك للقافلة 
ية اإلسرائيلية المصرية األردنية الخليجية، لكي يظهر على المسرح اللبناني مشهد األمريك

عظيم للتضامن الشرق أوسطى قبل حوالي عشرين عاًما من البزوغ القوى لإليديولوجية 
 !الشرق أوسطية على يد منظريها المعاصرين من أمثال شيمون بيريز ولطفي الخولي

 
 ألف جنديًا سوريًا على دفعات إلى لبنان، 30 حوالي  أرسل األسد1976خالل شهر يونيو 

 –وإزاء فشل القوات السورية الذريع في احتالل المدن الرئيسية وإجبار المعسكر اليساري 
الفلسطيني على االستسالم أصبحت اإلستراتيجية السورية هي السيطرة على المواقع 

مية عن بعضها البعض، ورفع اإلستراتيجية، وعزل تمركزات القوات الفلسطينية والتقد
الضغط عن مواقع الميليشيات اليمينية، ومنع وصول إمدادات مدنية أو عسكرية للقوات 

وفي ظل . باختصار، حرب تجويع لصالح قوى الثورة المضادة. الفلسطينية والتقدمية
فمع توالي هزيمة العسكرية  .الوضع الجديد اكتسب مخيم تل الزعتر أهمية قصوى

الذي كان يظن أنه ( حتى قدوم السوريين، لم يعد مشروع اليمين الماروني والسياسية
إبقاء ”هو ) 1975إبريل 13سينتصر ال محالة في الحرب األهلية التي فجرها بمذبحة 

في لبنان وإنما تقسيمه طائفيًا بحيث يتسم جوه يتسم جوه “ األوضاع على ما هي عليه
المناطق التي “ تطهير” صار المطلوب هو هكذا. ويسود فيه المنطق الطائفي الرجعي

يسيطر عليها اليمين، وأهمها بيروت الشرقية من كل من هو غير ماروني، عن طريق 
مجازر بربرية ألحياء الفقر المدقع التي تسكنها أغلبية شيعية مثل الكرنتينا والمسلخ 

ل الزعتر الذي والنبعة والمخيمات الفلسطينية في بيروت الشرقية وأهمها على اإلطالق ت
 ألفًا نتيجة لتدفق أعداد هائلة من فقراء الفلسطينيين 30 لحوالي 1976وصل سكانه في 

 .والفقراء عموًما عليه خالل السنوات القليلة السابقة
 

، اعترضت ميليشيا الكتائب قافلة الطعام في طريقها لتل الزعتر ليبدأ 1976 يناير 4في 
. ذي صار شديد اإلحكام منذ النصف الثاني لفبرايربذلك حصار المخيم، ذلك الحصار ال

ورغم خضوع تل الزعتر لحصار تجويعي بالغ القسوة منذ أواخر فبراير حتى أواخر 
ففي . يونيو، فقد حال عامل عسكري هام دون قصف المخيم طوال هذه الشهور األربعة

 المارونية محاولة إلنقاذ تل الزعتر قامت قوات الحركة الوطنية بحصار بلدة زحلة
وبالطبع غير التدخل . وأعلنت الحركة اتخاذ سكان زحلة رهينة لمنع ضرب تل الزعتر

السوري هذه المعادلة، حيث رفع السوريون الحصار حول زحلة وقاموا أيًضا بتشتيت 
جميع القوات الفلسطينية والتقدمية القادرة على الوصول لمنطقة المخيم وبذلك فتحوا الباب 

 .أمام الهجوم اليميني على تل الزعترعلى مصراعيه 
 

 يونيو بواسطة ميليشيا النمور بزعامة كميل شمعون التي 21بدأ قصف تل الزعتر في 
وعلى الرغم من أن . سرعان ما انضمت إليها الكتائب، وفي ظل إشراف القوات السورية

هم خاللها سكان المخيم كانوا قد عاشوا في ظل حصار شامل لمدة أربعة شهور اعتمد بقاؤ
على تناول كميات غاية في الضآلة من المياه والعدس، ورغم ضراوة القصف الذي 
اشتركت فيه أحيانًا المدفعية السورية مباشرة، فقد صمد أهالي تل الزعتر صمودًا فاق كل 

كان مخيم جسر الباشا القريب من تل الزعتر والذي كان يضم حوالي ألفين من . تصور
 يونيو، وتوقعت أكثر تقديرات اليمينيين 30 من المسيحيين قد سقط في الفلسطينيين أغلبهم

إال أن أهالي المخيم استطاعوا الصمود في . خالل عشرة أيام تشاؤًما أن يسقط تل الزعتر
 . أغسطس12ظروف يصعب وصفها بالكلمات حتى 

 
 ا إلى شخصً 25 يوًما قصف المدفعية، كان عدد القتلى يوميًا في المتوسط 52وعلى مدى 

 التدخل السوري ومعركة تل الزعتر
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وخالل الشهر األول للقصف، منعت الميليشيات اليمينية .  جانب حوالي مائة جريح
والقوات السورية دخول الصليب األحمر الدولي إلى المخيم كما حالت دون وصول أية 

وعندما تم السماح أخيًرا في . إسعافات حتى أن أي إصابة بسيطة كانت تتحول إلى غرغينا
 700الصليب األحمر بدخول المخيم، فإنهم وجودا حوالي  يوليو لبعض مسئولي 23

مصاب في احتياج ماس لإلجالء بينهم أطفال كثيرون كانوا يموتون بأمراض مثل اإلسهال 
 .والجفاف

 
 أغسطس وتمكنت الميليشيات اليمينية من دخوله كان 12وعندما سقط المخيم أخيًرا في 

إال أن دخول .  يوًما قد تجاوز األلف52عدد القتلى من جراء القصف اليومي على مدى 
فقد راحت . القوات اليمينية للمخيم كان بداية لحمام دم جديد أشد قسوة من كل ما سبق

الميليشيات تنظم كمائن جبانة للسكان العزل حيث تدعوهم بالميكروفونات للخروج من 
فة تتنافس على وراحت المليشيات المختل. المخابئ بدعوى إجالئهم ثم تطلق النار عليهم

 . ذبح أكبر عدد من الفلسطينيين بطرق ال تخطر ببال
 

ورفضت الميليشيات بإصرار السماح بإجالء أي رجل . تعرضت عائالت بأكملها للذبح
الذكر الذي يتراوح عمره بين عشرة ”إلى بيروت الغربية، وكان تعريفهم للرجل هو 

اء لالغتصاب قبل ذبحهن، بينهن وتعرضت أعداد غفيرة من النس! أعوام وخمسين عاًما
بل إن الخسة بلغت بالقوات التي اقتحمت . فتيات كثيرات يقل عمرهن عن عشرة سنوات

 من ممرضي المخيم في 60المخيم، تحت أشراف الضباط السوريين، أنهم قاموا بصف 
 .صفين وأطلقوا عليهم الرصاص في واحدة من أسوأ المذابح

 
  
 

ل بارزة ال في مسار الحرب األهلية اللبنانية وحدها، حيث كان سقوط الزعتر نقطة تحو
كرس وصول قوات الردع العربية إلى لبنان انتصار اليمين من خالل تسوية نوفمبر 

التي لم تحقق السالم بالطبع وإنما كانت البداية لمرحلة جديدة مختلفة نوعيًا من  (1976
مع “ سالم”رة النظم العربية نحو ، بل في مسي)االقتتال الطائفي في أغلبه هذه المرة

اإلمبريالية على حساب القضية الفلسطينية، وهي مسيرة كان يصعب أن تتقدم بسالسة في 
ظل وجود قوى ومستقل لمقاومة فلسطينية تستمد الحيوية من مخيمات بنضالية تل 

 .الزعتر
 

قد شهد لقد تعرض أهالي تل الزعتر لمذبحة جماعية بشعة، وتحول مخيمهم الذي كان 
البلترة، االعتصار الطبقي، المقاومة الوطنية (تحوالت اجتماعية وسياسية عارمة 

 –كما أنهزم تحالف الحركة الوطنية اللبنانية . إلى جراج كبير للسيارات) الخ… والطبقية
المقاومة الفلسطينية أمام ميليشيات اليمين الفاشي المدعومة من كافة دول المنطقة ف 

كن على اإلطالق شأنًا لبنانيًا محًضا وإنما كانت تكثيفًا هائالً لمعركة طبقية حرب أهلية لم ت
 فهل كانت هذه الهزيمة حتمية؟. كبرى على مستوى منطقنا

 
ليست اإلجابة على هذا السؤال سهلة بالطبع وبداية نشير إلى أن اليسار بالمعنى الواسع 

الضيق متمثالً في األحزاب والمنظمات متمثالً في الحركة الوطنية، وكانت اليسار بالمعنى 
  .الشيوعية قد وقعًا في أخطاء هائلة خالل مسيرة الحرب

 
وبالطبع فإن .  في لبنان بالثورة الفرنسية1975فكما اسلفنا شبهت الحركة الوطنية أحداث 

 على عكس مثيالتها – 1975المأزق الحقيقي لهذا التشبيه هو أن البرجوازية اللبنانية في 
 كانت طبقة ممعنة في الرجعية، وبالتالي لم يكن من الممكن تحقيق – 1789نسية في الفر

وهذا بالطبع هو مالم .  الروسي1917 إال في سياق ثورة من طراز أكتوبر 1789أهداف 
تدركه الحركة الوطنية وكان ذلك بمثابة خلل أساسي في إستراتيجيتها السياسية، خاصة 

 .راع الطبقي مستوى غير مسبوق في لبنانفي فترة بلغ فيها احتدام الص
 

وعلى . أما اليسار بالمعنى الضيق فإنه لألسف كان قد أفلس سياسيًا بقيام الحرب األهلية
سبيل المثال ففي حين أن منظمة العمل الشيوعي كانت في سنوات السبعينات األولى تؤكد 

ها االشتراكية، فإنها قد على االرتباط بين المهام الديمقراطية والوطنية للثورة ومهام
فمع اشتعال الحرب األهلية راحت منظمة العمل . تراجعت بشكل مذهل في خضم المعركة

وصارت تؤكد أن البديلين المتصارعين . تقترب أكثر فأكثر من نظرية المراحل الستالينية
من جاني آخر، وهو “ خالص وطني”من جانب أو “ ديكتاتورية فاشية”في لبنان هما 

للخالص . وطني تم النظر إليه من منظور يجرده من أيه أبعاد طبقية ثوريةخالص 
الذي يتلخص في القضاء على الطائفية مع استمرار الرأسمالية اللبنانية، وذلك ”الوطني 

األخذ باالعتبار المصلحة المشتركة بين الطبقات التي يمثلها اليسار وبين ”تحت دعوى 
 .“الفئات والقوى األخرى

ء إستراتيجية من هذا النوع قد قوضت فرصة اليسار في تعبئة الطبقة العاملة إن أخطا
فهذه التعبئة ما كان لها أن . والجماهير المارونية في مواجهة مشروع اليمين الماروني

حسها الديمقراطي ”تنجح سوى على أرضية المصالح الطبقية لهذه الجماهير وليس مجرد 
قطاب العنيف هذه الجماهير نحو أقصى اليمين أو أقصى في ظروف يدفع فيها االست“ العام

 .اليسار
 

ولكن هذا ليس معناه أن تجنب هذه األخطاء كان كفيالً . وقع اليسار إذن في أخطاء قاتلة
فالحرب األهلية اللبنانية كان كما أسلفنا جزئًا ال يتجزأ من . وحده بتحقيق انتصار ثوري

والذي الشك فيه هو أن عدم احتدام . هامعركة طبقية على مستوى المنطقة بأسر
الصراعات الطبقية في البلدان المحيطة بلبنان، والذي سمح لبرجوازيات هذه البلدان جميعًا 
ومعها اإلمبريالية األمريكية أن تتدخل إلخماد الحريق الثوري في لبنان، كان من شأنه أن 

لو كان اليسار اللبناني قد تجنب يضع قيودًا صارمة على اإلمكانيات الثورية في لبنان حتى 
 .ما وقع فيه من أخطاء

 
ميل : كانت هزيمة الثورة في لبنان إذن حتمية فقد داخل سياق اجتماعي سياسي بعينه

وبالطبع ففي ظل هزيمة الثورة . توازن القوى الطبقية في المنطقة لصالح البرجوازيات
ألهالي المخيم من العمال فرغم البطولة الملحمية . كان سقوط تل الزعتر حتميًا

الفلسطينيين وغيرهم، فقد كان العدو الطبقي، األقوى بما ال يقاس مصًرا على القضاء على 
وجود تل الزعتر ذاته بوصفه قلعة للصمود الفلسطيني والنضال الطبقي العظيم لعمال 

 تل “تراجيديا”وهنا يظهر مغزى استخدامنا لتعبير . وكادحي لبنان من مختلف الجنسيات
فقد كانت السمة البارزة لألعمال التراجيدية في المسرح . الزعتر في عنوان هذا المقال

اليوناني الكالسيكي هي تحدي البطل بشجاعة هائلة لقوة يتحتم عليه في النهاية أن ينهزم 
ورغم معرفته بحتمية الهزيمة، فقد كان . أمامها، أال وهي قوة القدر الذي ال يعرف الرحمة

طل في هذه األعمال من الروح النضالية والعظمة اإلنسانية ما يدفعه للصمود حتى لدى الب
 أال ينطبق ذلك على أبطال تل الزعتر؟. النهاية

 
 ال – الطبقة العاملة والكادحين –ويبقى أن من حسن الطالع أن البطل في زمننا المعاصر 

سياسية متعفنة تمتلك يواجه قوى ميتافيزيقية يستحيل قهرها، وإنما قوى اجتماعية و
 .البشرية اإلمكانية الموضوعية لسحقها ودفنها إلى األبد

 
  
 

فمن موقف البرجوازيات العربية، . انتقل هذا المقال من العام إلى الخاص مرتين
والبرجوازية اللبنانية خصوًصا من القضية الفلسطينية إلى أحوال المخيمات في لبنان 

تبلور بروليتاريا صناعية داخلة، ثم من اشتعال المقاومة وصوالً إلى أوضاع تل الزعتر و
الفلسطينية واحتدام الصراع الطبقي في لبنان وصوالً للحرب األهلية إلى التدخل السوري 

 من –والسبب في هذا البناء للمقال هو أن أحداث تلك الزعتر . وصوالً لمذبحة تل الزعتر
ور ماركسي خارج السياق االجتماعي  ال يمكن فهمها من منظ–النشأة إلى التصفية 

 .والسياسي الذي جرت داخله
 

إنها . إن ملحمة تل الزعتر مليئة بالدروس التي ينبغي على الثوريين وضعها نصب أعينهم
تؤكد لنا قبل كل شيء وبشكل ملموس األساس االجتماعي لتهادن البرجوازيات العربية مع 

 أكثر بآالف المرات من كراهيتها فهذه البرجوازيات تخشى الجماهير. إسرائيل
كما أن هذه البرجوازيات قد بلغت من االنحطاط والعفونة حدًا ال يستحق معه . لإلمبريالية

 .إن بقاءها يعني الشقاء الذي يفوق التصور لمئات الماليين من البشر. مزيدًا من البقاء
 

ر مغزى آخر ال فإن في ملحمة تل الزعت. وإلى جانب تأكيد مشروعية خطنا السياسي
 . قليلو العدد محدود التأثير– نحن الماركسيون الثوريون –إننا اليوم . ينبغي أن يغيب عنا

 
كيف يستطيع مشروعنا .  أما المهام الملقاة على عاتقنا فإنها ببساطة شديدة الجسامة

السياسي أن يبنى جذوره داخل الطبقات العاملة ال في مصر وحدها وإنما في المنطقة 
سرها؟ كيف يمكن له أن يصبح كيانًا ذا رأس وقدمين قادر على طرح بديل إنساني بأ

حقيقي أمام ماليين المقهورين؟ المؤكد يا رفاق أن شيئًا من ذلك لن يتحقق إذا لم نتحل في 
. ممارستنا اليومية بجانب هام من تلك الروح القتالية التي تفصح عنها ملحمة تل الزعتر

. وبهذه الروح تكون لدينا فرصة للنجاح. مصيرنا هو الفشل المحتومبدون هذه الروح فإن 
 نكون قد ارتفعنا إلى ذلك المستوى – فعالً ال قوالً –وإذا ما تجسدت هذه الروح في عملنا 

. الذي يتعين علينا االرتفاع إليه إذا أردنا أن نصدق مع أنفسنا ومع مشروعنا السياسي
… ن بحال من األحوال أن نكون أوفياء لذكرى األبطالوأخيًرا، فبدون هذه الروح ال يمك

  أبطال تل الزعتر.. لطبقة العاملةأبطال ا.. أبطال فلسطين

 هل كانت اهلزمية حتمية؟

 كلمة أخرية
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 الشك ان الناصرية من بين التوجهات السياسية القليلة التي استطاعت االستمرار حية  

ويعود سبب ذلك إلى ارتباطها في وجدان . طةومؤثرة حتى بعد خروجها من دائرة السل
الناس بتطلعاتهم إلى الكرامة والعدل االجتماعي واالستقالل الوطني، ومحاربة االستعمار 
والصهيونية ،وهي األهداف التي ظل رمزها وزعيمها يناضل في سبيلها طيلة المدة التي 

حاول ايجاد مخرج قضاها على راس السلطة إلى أن فارق الحياة بشكل مفاجئ وهو ي
 . للمقاومة الفلسطينية بعد مذبحة أيلول األسود

  
. كانت حياة الزعيم جمال عبد الناصر إذن نضاال مستمرا ومتواصال قبل الثورة وبعدها

عمل على تأسيس تنظيم الضباط األحرار وسط مخاطر حقيقية كانت محدقة بحياة أعضائه 
 أو أجهزة مخابرات االنتداب البريطاني التي من قبل جهاز البوليس السياسي التابع للقصر

تدرج في وعيه السياسي فادرك . كانت تحكم قبضتها على التنظيمات السياسية المناضلة
االرتباط العضوي بين االستعمار والرجعية والصهيونية، خاصة إبان نكبة فلسطين سنة 

 مواجهة  حيث وقف بالملموس وعايش الهزيمة المذلة للجيوش العربية في1948
وربط وهو محاصر في الفالوجة بين تحرير فلسطين وتحرر . العصابات الصهيونية

الشعوب العربية من قبضة الرجعية االستعمار والتخلص من تشرذمها في إطار من وحدة 
 .النضال والمصير

  
 يوليوز، انخرطت السلطة الوليدة في مواجهة 23بعد إسقاط النظام الملكي إثر ثورة 

لوضع الجديد بما يعج به من تناقضات وصراعات داخلية وتهديدات خارجية، تعقيدات ا
أنهت االنتداب . فما كانت تنتهي من معركة حتى تجد نفسها في خضم معركة أخرى

 ، وواجهت قبل ذلك وأثناءه طبقة اإلقطاعيين 1954البريطاني بتوقيع اتفاقية الجالء سنة 
ي عملت من خالله على تحديد سقف لملكية من خالل سن قوانين اإلصالح الزراعي الذ

األراضي ونزع ما تعدى هذا السقف وتوزيعه على الفالحين الفقراء الذين كانوا يعملون 
 .كعمال زراعيين في إقطاعيات كبار المالك

لم تكن تركيبة تنظيم الضباط األحرار منسجمة من حيث خلفياتهم وتوجهاتهم الفكرية 
 يساريا وكانت أكثريتهم متدبدبة بين اليسار واليمين، وما واإليديولوجية، فكان بعضهم

جمع بينهم هو هدف القضاء على االستعمار دون توحدهم على رؤية سياسية منسجمة لما 
ينبغي فعله على الصعيد الداخلي وعلى صعيد العالقات الخارجية، وكانت شخصية عبد 

هذا التناقض في تركيبة التنظيم الناصر و كارز ميته هي التي تعمل على الحد من مفعول 
وبسبب هذه التركيبة غير المنسجمة لم يكن اتخاد القرار سهال، إذ عند . وتأجيله إلى حين

كل معركة أو قرار مصيري، تبرز الخالفات وتحتد الصراعات إلى الحد الذي يهدد 
 ذلك في حدث. بانقسام مدمر يطال قيادة مجلس الثورة ويكاد يمتد إلى جهاز الجيش برمته
وبعد االنتصار . محطات عديدة في مسيرة الثورة وهي تواجه تحديات متنوعة وخطيرة

على العدوان الثالثي تكرست زعامة جمال عبد الناصر على الصعيد المصري والعربي، 
 .فاصبح دوره حاسما في تبلور القرار وتنفيذه

  
، وبرز التناقض من جديد وبالرغم من ذلك استمر التناقض في تركيبة مجلس قيادة الثورة

بين األعضاء خاصة عند مناقشة قضية الديمقراطية، وبسبب الخالف الحاد حول هذه 
النقطة تم إبعاد الوجه اليساري البارز خالد محي الدين الذي كان منحازا إلى االختيار 

لبعيد، الديمقراطي، وكان لهذا اإلبعاد بما هو إبعاد أيضا للديمقراطية، نتائجه على المدى ا
حيث ادى إلى استفحال البيروقراطية والهيمنة التدريجية للتوجهات اليمينية على أجهزة 

 . الدولة التي كانت تتحين الفرصة لالنقضاض الكلي على السلطة
  

ويمكن القول بأن غياب الديمقراطية كان من أكبر النواقص واألعطاب التي استمرت 
اختياراتها وقرارتها التقدمية، ويضعفها أمام تنخر جسم الثورة، وكان يؤثر سلبا على 

كما . كان فشل الوحدة مع سوريا من بين نتائج هذا الغياب. اعدائها في الداخل والخارج
كان له تأثير سلبي واضح أعاق تحويل بنود الميثاق كوثيقة رسمية للثورة إلى إجراءات 

واقع وتمكن جماهير الشعب سياسية ملموسة تترجم أهدافه التقدمية المعلنة على أرض ال
من األداة السياسية التي تحمي بها مكتسباتها وتصونها من االختراقات االنتهازية 

 .واليمينية
  

كانت الناصرية مشروعا للنهضة والتقدم، ولذلك تكالبت عليها قوى االستعمار الجديد، في 
إلى بناء تحالفات مع تحالف مع الصهيونية واألنظمة العربية الرجعية، إذ أنها كثورة سعت 

قوى التحرر العالمية، فأصبحت مصر ذات وزن سياسي على الصعيد العالمي وكرست 
مكانتها كقطب تقدمي بعد مؤتمر باندونغ الذي أعلن عن ـتأسيس كتلة عدم االنحياز 
باعتبارها تكتال للدول التواقة إلى لعب دور على الساحة السياسية الدولية باستقالل عن 

عظمى المهيمنة آنذاك وخاصة القوى االمبريالية وعلى رأسها الواليات المتحدة القوى ال
وفي إطار نهجها التقدمي عملت مصرالثورة على مساندة قوى التحرر . األمريكية

الوطني، فساندت الثورة الجزائرية وامدتها بالسالح ودافعت عنها في محافل األمم المتحدة 
تها ووفرت لها األمن والحماية الضرورية من ودورات مجلس األمن واحتضنت قياد

استهدافها بالتصفية الجسدية من قبل أجهزة االستخبارات التي كانت تتعقبها وتطاردها 
كما نسجت عالقات قوية مع كوبا وناصرتها في . متحينة الفرصة الختطافها واغتيالها

بلت تشي كيفارا وكانت القاهرة من العواصم التي استق. مواجهتها للحصار األمريكي
 .كرمز بارز للثورة الكوبية ولليسار على صعيد العالم

  
في الستينيات تصالحت الثورة مع اليسار، وأفرجت عن 
المعتقلين السياسيين اليساريين، ولكنها طلبت منهم حل 
تنظيماتهم واالندماج في مؤسساتها، وهذا خطأ آخر حرم قوى 

 حاولت الثورة 67مة وبعد هزي. اليسار من تنظيمها المستقل
تدارك هذا الخطأ بإنشاء التنظيم الطليعي الذي أراده جمال عبد 
الناصر تنظيما يساريا للثورة، فحرص على أن تنظم إليه وجوه 

  . يسارية بارزة من طينة غالي شكري ومحمود أمين العالم
  

ثورة ضد كان يجتمع مع قادة هذا التنظيم دوريا لوضع خطط العمل للمستقبل وتحصين ال
غير أن وفاته المفاجئة سنحت للمتربصين بوضع حد لهذا التوجه .التوجهات اليمينية

اليساري باالنقالب الجذري على التوجهات الناصرية وهو االنقالب الذي نفذه السادات في 
 من خالل ما سماه ثورة التصحيح وما صاحب ذلك من إجراءات قمعية تمثلت 1971مايو 

من الناصريين الذين كانوا يتقلدون مناصب مهمة في أجهزة السلطة في اعتقال العديد 
ومباشرة حملة إعالمية منسقة لتشويه الفترة الناصرية بالخلط والتضليل و تزييف الوعي 
في إطار ثورة مضادة حقيقية منسقة ومتكاملة األركان على المستوى السياسي 

ه الرجعي المناهض للناصرية، نجح السادات في ترسيخ نهج. واالقتصادي واإلديلوجي
واخرج مصر من معادلة الصراع العربي الصهيوني في خضوع تام ومذل لإلمالءات 

ارتد عن التوجهات التحررية واستهدف المكتسبات االقتصادية . األمريكية والصهيونية

.. .. الناصريةالناصرية
مشروع مشروع 

وي وي نهضنهض
  مجهضمجهض

  
  عبد اإلله إصباح

 املغرب
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واالجتماعية للجماهير بنهج ما سماه سياسة االنفتاح وهي سياسة في الحقيقة كرست 
وفي سنوات قليلة .  المطلقة ورهنت االقتصاد المصري للدوائر االمبرياليةالتبعية

 سنة من عمر الناصرية وهي 18استطاعت الثورة المضادة أن تهدم كل ما تم بناؤه خالل 
في السلطة وهو ما يستوجب استحضاره عند أي تقييم لهذه التجرية النهضوية الرائدة من 

صادي، والوقوف مطوال عند مكامن النقص والخلل خالل تحليل نهجها السياسي واالقت
وتحيين النظر إليها في ضوء مستجدات ومتطلبات الوضع السياسي الراهن في أبعاده 

 .الوطنية واإلقليمية والدولية
  

ولعل اهم سؤال يمكن االنطالق منه في هذا الصدد هو السؤال المتعلق براهنية الناصرية، 
  بة الرائدة وماهي الدروس التي يمكن استخالصها منها؟بمعنى ماذا تبقى من هذه التجر

  
البد قبل ذلك من التذكير بأهداف وشعارات هذه الثورة، حتى نستطيع على ضوئها وضع 

ولعل ابرز هذه األهداف هي المتمثلة في القضاء على . األسئلة السابقة في سياقها الصحيح
 .ية وتحقيق الوحدة العربيةاالستعمار وتحرير فلسطين وترسيخ العدالة االجتماع

  
من المعلوم ان الناصرية نشأت وتبلورت في مناخ دولي عام ميزته األساسية هي بسط 

وكانت مصر إحدى تلك الدول التي . القوى االستعمارية سيطرتها على مجموعة من الدول
  . عانت من ويالت االستعمار ونهبه لثروات الشعوب واستغاللها والدوس على كرامتها

  
وقد . لقد عايش عبد الناصر حقبة من هذا الزمن االستعماري وتبلور وعيه في سياقه

لكن هذا االستعمار . استطاع أن يحقق أمنيته بأن يرى بالده مستقلة و متحررة من قبضته
الذي أجبر على الخروج والجالء من مصر وغيرها من البلدان، سرعان ما أعاد ترتيب 

لشعوب م، خالل استراتيجية جديدة هي استراتيجية ما أطلق أوراقه ليستأنف نهب ثروات ا
  . عليه عبد الناصر وغيره من قادة التحرر الوطني االستعمار الجديد

  
إنه االستعمار الذي استعاد هيمنته على مجموعة من الدول عبر وكالئه المحليين من 

ي لتلك الدول الحكام الرجعيين وطبقة الكمبرادور، فجعل القرار السياسي واالقتصاد
مرتهنا كليا إلمالءات الدوائر االمبريالية في تبعية مطلقة لها ولتوجيهاتها وتدخالتها، وهو 

وهاهنا تبرز راهنية الناصرية بماهي توجه سياسي . ما جعل استقاللها استقالال شكليا
 تحرري يستهدف القضاء كليا على هذه التبعية وإرساء استقالل حقيقي للشعوب يمكنها من

راهنية الناصرية إذن في .التحرر االقتصادي والسياسي ويحقق آمالها في النهضة والتقدم
هذا الجانب ليست متربطة بشخص أو حتى تنظيم، وإنما هي متأتية من راهنية مطلب 
تحقيق االستقالل الفعلي للشعوب بما يتيح لها تقرير مصيرها السياسي واالقتصادي بما 

 .ا دون ارتهان لهذا الطرف الخارجي أوذاكينسجم مع رغبتها وإرادته
  

أما تحرير فلسطين كهدف من أهداف الثورة الناصرية، فراهنتيه ال تحتاج إلى دليل فواقع 
االحتالل الصهيوني لألراضي الفلسطينية وأجزاء أخرى من األراضي العربية يؤكد 

االحتالل ال يزال راهنية هذا الهدف واستعجاليته، وهو هدف ال يمكن تجاوزه مادام هذ 
قائما ومستمرا، ومادام الكيان الصهيوني متماديا في نهجه التوسعي ببناء مزيد من 
المستوطنات في سعي لمحو الهوية الفلسطينية كليا ومحو مطالب الشعب الفلسطيني في 

 .التحرير والعودة وبناء دولته المستقلة
  

شعبية، فإنها بهذا االنحياز تكون قد وإذا كانت الناصرية قد تميزت بانحيازها للطبقات ال
انحازت لمطلب تحقيق العدالة االجتماعية وهو المطلب الذي سيظل يمثل هدفا منشودا من 
طرف جميع شرائح المجتمع في كل الحقب واألزمنة، ألنه مرتبط بغاية تحقيق اإلحساس 

زيع عادل للثروة بالكرامة الذي ال يمكن تصوره خارج إطار العدالة االجتماعية بما هي تو
وتمكين الجماهير من االستفادة من حصيلة عملها وكدحها وحقها في تنمية حقيقية تعود 

 .عليها باالزدهار والرفاه
  

ويبقى هدف الوحدة العربية قائما ومحافظا على راهنيته من خالل حقيقة أن العالم 
كيانات الصغيرة إال من المعاصر هو عالم تكتالت سياسية واقتصادية قوية، ال مكان فيها لل

ليست الواليات المتحدة في . موقع التبعية والخضوع ألحد األقطاب الكبرى المسيطرة
نهاية المطاف إال تكتال اقتصاديا وسياسيا كبيرا، إذ هي مجموعة من الواليات التي اتحدت 

 وليست الصين إال تكتال بشريا ضخما تحول إلى قوة اقتصادية. بعد حرب أهلية مدمرة
 .عظمى وال زال يصد عنه محاوالت التجزئة والتفتيت من طرف اإلمبريالية

  
ويبقى مثال االتحاد األوربي مثاال داال في هذا الصدد، إذ تأسس نتيجة إدراك دوله أن 
مصلحتها االقتصادية والسياسية تحتم عليها التوجه الفوري نحو الوحدة والتكتل حتى 

لبها عالم قائم على المنافسة بين اقتصاديات كيانات قوية تستطيع مجابهة التحديات التي يتط

مع العلم أن دول االتحاد األوروبي تختلف فيما بينها من جهة أنظمتها السياسية . وموحدة
ولغاتها المتعددة، وكانت بين بعضها خالفات سياسية قوية بل وحروب خلفت ضحايا 

  .بالماليين
ية تحكمه اعتبارات استراتيجية وعقالنية،بعيدا يتبين من كل ّلك أن مطلب الوحدة العرب

عن أي دوافع عاطفية أو عرقية، رغم أهمية بعض هذه الدوافع من ناحية تسهيل هذه 
وهي وحدة ينبغي أن تبتعد عن نموذج اإلقليم القاعدة الذي . الوحدة وإزالة العوائق عنها

نشودة ينبغي أن تتأسس على فالوحدة الم. كان متداوال في أدبيات منظري القومية العربية
االختيار الديمقراطي الحر لشعوب األقطار العربية من منطلق استشعار ضرورة هذه 

 .الوحدة واالقتناع بها على أساس مصلحتها السياسية واالقتصادية
  

. نعم ال زالت للناصرية راهنيتها، وهي راهنية كما قلنا ليست مرتبطة بشخص أو تنظيم
رية اسمها، وإنما رصيدها النضالي والتحرري، وانتماؤها إلى ليس المهم في الناص

حركات التحرر العالمية بما هي حركات ذات توجه يساري تقدمي تستهدف مناهضة 
االمبريالية بالتحرر من قبضتها وتحقيق الرفاه واالزدهار لشعوبها في ظل أنظمة 

اري سيجد أن أهداف إن كل تنظيم يس. ديمقراطية تضمن الكرامة والسعادة ألفرادها
الناصرية هي أهدافه، بما أن تلك األهداف ال يمكن تبنيها إال من طرف التظيمات اليسارية 

    ة، على الصعيدين العربي والعالميوالتقدمي
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  اللجان الشعبية لالجئين الفلسطينيين لم تتشكل بقرار من دائرة الالجئين في منظمة التحرير، هي حصاد جهد شعبي

 وشاركت فيه مع نخبة من المناضلين واستمرت حتى تاريخيه رغم محاوالت دائرة الالجئين في 1996بدأ في عام 
  .نقضاض عليها ومحاولة حيدها عن األغراض التي شّكلت من أجلهامنظمة التحرير ومن بعدها حماس لال

  
مئات المناضلين والوجهاء واالكاديميين في المخيمات الفلسطينية شاركوا في بناء هذا الجهد في وقت لم تكن فيه دائرة 

  .الالجئين في المنطمة سوى لجنة صغيرة يمثلها عضو في تنفيذية المنظمة يبحث عن عمل
  

 اوسلو تراجعت مكانة المنظمة ودوائرها المختلفة لصالح السلطة الفلسطينية، وكانت الخشية ان تتراجع مكانة بعد اتفاق
الالجئ الفلسطيني السياسية امام محاوالت الشطب المستمرة لقضية الالجئين، وكان لزاماً على كل فلسطيني غيور ان 

ة في صلب النضال الوطني التحرري، وامام وكالة غوث يساهم في اعادة االعتبار لموضوع الالجئين كقضية مركزي
وتشغيل الالجئين التي باشرت في تقليص خدماتها لصالح البلديات التي تتبع لوزارة الحكم المحلي في السلطة 
الفلسطينية، لتتخلص من النفقات المالية على المخيمات وتحميل العبء على السلطة، وفي جوهر هذا التقليص عمل 

  .دم فكرة شطب حق العودة والتعويضسياسي يخ
  

لجان الالجئين لم تكن في يوم من األيام تتبع الحزاب سياسية او لدائرة من دوائر منظمة التحرير، وقد تم االتفاق مع 
اسعد عبد الرحمن على هذا األمر، بعد محاولة . الشهيد ابو عمار والحقا مع رئيس دائرة الالجئين في منظمة التحرير د

في المنظمة تخريب هذا الجهد واالساءة له، وفي مضمون االتفاق ان تكون العالقة مع دائرة الالجئين هي اطراف 
عالقة تنسيق فقط في القضايا التي تخص الالجئين وان مرجعيات اللجان الشعبية هي هيئاتها العامة في المخيمات على 

 اللجان هو برنامج منظمة التحرير الذي يعتبر ان مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، والمرجعية السياسية لموقف
  .العودة والتعويض هو االساس الذي يجب ان ترتكز عليه اي حلول سياسية

  
للجان الشعبية هيكلية واضحة افرزتها المؤتمرات الشعبية وصادق عليها الرئيس ابو عمار ولوائح داخلية تنظم عملها، 

رة الالجئين وبعض الفصائل لتقويض هذه الفكرة، واستطاعت اللجان الحد وهذا احد عوامل نجاحها رغم محاوالت دائ
من التقليصات التي تنفذها االنروا، وعلى المستوى السياسي في تعميق فكرة حق العودة في الوعي الجمعي الفلسطيني 

على ابناء الشعب رغم قتامة المرحلة واالخطار السياسية الماثلة وحالة االحباط التي فرضتها القيادة الرسمية 
  .الفلسطيني

  
تزامناً مع موقف الرئيس االمريكي دونالد ترامب بشأن الالجئين الفلسطينيين واستهدافه المباشر لوكالة غوث وتشغيل 
ً مع موقف رئيس السلطة  الالجئين الفلسطينيين باعتبارها تجسيد للمكانة القانونية لالجئين الفلسطينيين، وانسجاما

، ويغفل 1948طينية محمود عباس الذي ال يرغب في العودة الى بلدته صفد في االراضي الفلسطينية المحتلة عام الفلس
مأساة الالجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان عن اجندة عمل فريقه السياسي، تقوم دائرة الالجئين الفلسطينيين التي تم 

بات عباس، يقوم رئيس الدائرة بمحاولة جديدة لتقويض لجان اختيار رئيسها لخدمة اغراض سياسية تتوافق مع رغ
الالجئين وتفكيكها وقطع الموازنات عنها واغراقها في صراع يشغلها عن قضيتها االساسية التي انشئت من اجلها، 
وكأن المجتمع الفلسطيني بحاجة للمزيد من االنقسامات واألزمات، ويقوم بجملة استدعاءات ومشاورات مع اطراف 
لفظتها التجربة السياسية الفلسطينية لصناعة بدائل تستقبل برحابة كل ما يحاك لالجئين الفلسطينيين في غمرة انشغال 

  .الشعب في همومه اليومية التي اغرق بها بفعل سياسات رئيس السلطة وصانع االزمات
  

ينيين، لكنه لن يفلح في تمرير حلول قد ينجح فريق عباس بتشكيل لجان شكلية موازية للجان الشعبية لالجئين الفلسط
االستسالم التي تحدث عنها السفير االسرائيلي من على منصة األمم المتحدة قبل ايام، ولن ينجح في شطب حق العودة 

  .من وعي الشعب الفلسطيني الذي خرج بعد اعوام قليلة من نكبة التهجير ليسقط مشروع التوطين واإلسكان في سيناء
  

     المكان الخطأ وفي التوقيت الخطأ الّزمار تلعب، ولكنها تلعب فيما زالت اصابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

 كلما احاول ان اعيد شريط ذاكرتي للوراء  
  ارى الجيران

  وهم يتباهون باأللفة
  ابوابهم مشرعة على مدار اليوم

  حتى في الليل تحتمي بضوء النجوم
  .الذي يمنحها االمان

  لكة التي تفصل البيوت عن بعضهااالسيجة المتها
  ,لم تكن عائقا 

  تمنعهم من التواصل
  فيما بينهم

  بل اصبحت مكانا
  .لتبادل االحاديث بين النسوة 
  وفرصة لنقل االخبار السرية

  .او الوشايات المتفرقة بحسن نية 
  هؤالء تتناسل طيبتهم بالفطرة

  عيونهم توحي لشيء ما
  يقكلما التقيت احدهم على قارعة الطر
  تشعر بان دورة الزمان متواصلة

  حيث االزقة المزدانة
  باألغاني والحنين

  تستقبل الليل بمصابيح خافتة الضوء
  .بال خوف 

  الن النهار يحث الخطى باتجاهها مسرعا
  كانه على موعد
  .لم يحتمل التأجيل 
  في بيوت الجيران

  يتروض الحب بالخجل
  يشكل وضعا آمنا
  .يحتمي به الجميع 

   يستجيب لدعائهمحتى هللا
  عندما يتقربون منه بصلواتهم

  او يشكون له
  حين يزورهم المرض

  او يمرون بعسر
  الفرح الذي غادرنا
  الزالت اثاره عالقة
  على وجوه الجيران

  رغم بعدهم عنا 

  أصابع الزمار تلعب أصابع الزمار تلعب 
الجيرانالجيران  في المكان الخطأفي المكان الخطأ

 

  و مهاديحممد أب
 فلسطني

 حبيب النايف
  العراق
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 For three days, between 15 and 18 September, up to 3,500 men, 
women and children were butchered in the Sabra and Shatila 
refugee camps of West Beirut. Their mutilated, mangled bodies 
bulldozed into mass graves. 
For three days, Lebanese Christian Phalangists under the command 
of intelligence chief Elie Hobeika returned over and over again to 
go on an orgy of systematic slaughter in the camps. The massacre 
would not have been possible only for the collaboration of Israel’s 
Defence Forces, which had months earlier invaded Lebanon and 
taken control of the camps. 
 
Sabra and Shatila were populated by destitute families of 
Palestinians that had fled from the pogroms in 1948 carried out by 
Israel’s Haganah death squads. The refugee numbers also 
burgeoned with Lebanese Shia displaced from the civil war in their 
country that erupted in 1975. 
 
The United Nations’ General Assembly later condemned what 
happened at Sabra and Shatila as “an act of genocide”. A UN 
commission of inquiry, headed up by Irish statesman Sean 
MacBride, concluded that the Israeli authorities and their forces 
were involved and responsible for the deaths. The then head of the 
IDF was Ariel Sharon who later would hold four ministerial posts 
before becoming Israeli Prime Minister from 2001 to 2006. 
 
Yet not a single person has ever been prosecuted for the slaughter 
at Sabra and Shatila. As part of Lebanon’s civil war settlement in 
1990 an amnesty was afforded to all those who had participated in 
this and other atrocities. Some would later clear their consciences 
by confessing publicly to media and tribunals to the most barbaric 
acts of cruelty one can imagine. 
 
Former Phalangist commander Hobeika was due to give evidence 
in a Belgian court, which had claimed international jurisdiction for 

crimes against humanity to prosecute the case. Ahead of the 
hearings, Hobeika had publicly stated that he was going to testify 
against Aerial Sharon to implicate him in the operation of the 
massacre. He never made it to the courtroom. He was assassinated 
in a car bomb in Beirut in January 2002. At least two other former 
Lebanese Phalangists who were similarly due to testify were also 
mysteriously killed. Eventually, the Belgian court was forced to 
drop the trial under pressure from Washington. Many believe that 
Israeli agents carried out the assassinations to spare Sharon 
international ignominy. 
 
Despite the lack of criminal convictions, there is not a shadow of 
doubt that Israel has blood on its hands over Sabra and Shatila. The 
Lebanese militia recruited to do the dirty work were assembled by 
the Israeli Defence Forces at Beirut International Airport days 
before the mayhem was unleashed. The 1,5000 or so killers were 
armed by the Israelis and driven in IDF vehicles to the camps. The 
Israeli army had surrounded the site with armed guards and 
checkpoints to ensure that no-one escaped when the slaughter 
began. Indeed, some reports at the time claimed that Israeli soldiers 
ordered families trying to flee from the carnage back into camps to 
face their certain deaths. 
 
Overlooking Sabra and Shatila was the seven-storey Kuwaiti 
embassy, which had been commandeered by the Israelis. From top 
floors, the Israeli and Phalangist commanders would have had a 
clear, uninterrupted view of the unfolding sickening spectacle. Not 
least because the Israeli forces would fire night flares over the 
camps as the death squads – fuelled with cocaine and alcohol 
courtesy of Israel – proceeded from hovel to hovel killing the 
inhabitants. 
 
One Dutch nurse working in the camps for an international aid 
organization said that the area was as bright as day because of the 
constant barrage of flares. 
 
From their vantage point, the Israeli commanders would have 
witnessed the most grotesque bloodletting carried out by their 
Phalangist fanatics against women and children. Yet the Israeli 
commanders did nothing to stop the slaughter. Why should they 
have? It was all evidently executed according to plan. Later, the 
Israelis claimed that they had instructed the militias to not injure 
civilians and to behave with discipline. That self-defence is beneath 
contempt. 
 
The respected American human rights 
lawyer Franklin Lamb, based in Beirut, 
recalled what his late wife witnessed in the 
hours following the aftermath of Sabra and 
Shatila. Janet Lee Stevens was in Beirut 
working as a young journalist and was one 
of the first internationals on the scene. Here 
is just an excerpt of what she witnessed: 
 
”I saw dead women in their houses with their skirts up to their 
waists and their legs spread apart; dozens of young men shot after 
being lined up against an alley wall; children with their throats slit, 
a pregnant woman with her stomach chopped open, her eyes still 
wide open, her blackened face silently screaming in horror; 
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countless babies and toddlers who had been stabbed or ripped apart 
and who had been thrown into garbage piles .“  
 
This week, only days before the 30th anniversary of Sabra and 
Shatila, Israel’s current Prime Minister Benjamin Netanyahu was 
afforded the customary privilege of articulating his noxious views 
to the American people on various nationwide Sunday television 
channels. To be sure, Sabra and Shatila were not mentioned. No, 
instead Netanyahu was spilling his bile about Iran’s alleged nuclear 
ambitions. He also called the worldwide Muslim demonstrations 
outside American embassies over the latest anti-Islam video “mob 
rule” and he compared the Iranian government to these “fanatics”. 
In a leap of twisted logic, Netanyahu said: “You can’t let such 
people have atomic bombs .“  
 
Such is the twisted world we live in. When will the voices of Sabra 
and Shatila be given such prominence on Western mainstream 
media to explain to the world the horror and injustice that they 
suffered? Maybe if such voices were somehow heard and 
understood, the American people would stop their governments 
bankrolling the fanatical, criminal state of Israel that has, and 
continues to, instigate so much conflict in the world. Washington 
gives Israel a license for genocide. The American people need to 
stop that  
--- 
The original source of this article is Press TV. 
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  بان الكثير من العربان ً وزعاماتهم المنهارة والتي " المخصيين" أنا ادرك تماما

حيث  السياسي الدائم في التعامل مع امريكا واسرائل،" اإلرتعاش" تعاني من عقدة 
ومنع الخروج  الخضوع واإلستجابة لكل ما تمليانه عليهم من قرارات واوامر وتعليمات،

سيقولون بأن ما يقوله السيد نصر هللا درب من الجنون وقفزة في الهواء   على النص،
فهم تعودوا على الذل والمهانة وتجذرت لديهم  الفاضية،" العنتريات"وشكل من أشكال 

وقول معلمهم ومرسي هذه الثقافة " كامب ديفيد"من بعد توقيع اتفاقية  ،"اإلستنعاج"ثقافة 
ولتجد تلك الثقافة صداها عند انظمة   أوراق الحل في يد أمريكا،من% 99بأن  السادات،

 ولتُنظر لهذا النهج والخيار ،خيار اإلستسالم بدل خيار المقاومة، عربية متعفنة ومنهارة،
يقول أثناء الحرب العدوانية التي  ر خارجية قطر السابق حمد بن جاسمبل وجدنا وزي

وال طاقة " نعاج"نحن العرب  ،2009- 2008شنتها اسرائيل على قطاع غزة في عامي 
 .لنا بمحاربة اسرائيل

 
قبل أن تستهدف اسرائيل وتشكل  هم يدركون جيداً بأن نهج وخيار وثقافة المقاومة،

وبالتالي هم يخشون هذا النهج والخيار  ، على وجودها،فهي مستهدفة لعروشهمخطراً 
ائل والطرق وإمكانياتهم ولذلك سيستخدمون كل الوس أكثر من خشية اسرائيل له،

 .، ال فكرا وال ثقافة وال خياراً ون لهذا الخيار مكاناً عند العربلكي ال يك وطاقاتهم،
 

هو جزء من مخطط  وبالمناسبة ال بد من القول بان ما حصل ويحصل في لبنان اآلن،
حيث تنشط مشيخة آل   عدم تحقيق وعد سماحة السيد حسن نصر هللا بالصالة في القدس،

في تغذية الفتن المذهبية والطائفية واألثنية  في  ،تها المدوية في اليمنعود بعد هزيمس
فهناك حرب شعواء تشنها وسائل اإلعالم السعودية على حزب هللا والتيار الوطني  لبنان،
وماليين الدوالرات تضخ على جماعة الرابع عشر من آذار وحزبي القوات  الحر،

فحادثة  المأفون جنبالط،/ ا يسمى بالحزب التقدمي اإلشتراكي وم سمير جعجع،/ اللبنانية 
واإلجراءات المتخذة بحق الجئ شعبنا في لبنان من  قبرشمون المفتعلة من قبل جنبالط،
وتشديد العقوبات األمريكية المالية وغيرها على  حرمان بالعمل والحركة والتجارة،

ضع الداخلي اللبناني،وتفجير هي جزء من الحرب المستهدفة تفجير الو حزب هللا،
 . فلسطيني- الفلسطينية بالدفع نحو اقتتال لبناني–العالقات اللبنانية 

 
التحليل "سوف والقائد الشيوعي لينين يقول الُمنظر والفيل

ولذلك ال نعتقد بان سماحة السيد  ،"الملموس للواقع الملموس
صدقه وقرنه  نصرهللا والذي يعرف العدو قبل الصديق،

ومن قال ونفذ حيفا وما بعد حيفا،بأنه ال  ألقوال باألفعال،ل
او دون ان يكون لها  يطلق مثل هذه التصريحات بدون رصيد،

 انت بهــالزمن الذي كــف ات للتحقيق على ارض الواقع،ــإمكاني

ويبقى  وتنقل فيها معاركها الى أرض العدو،  اسرائيل تحسم حروبها في ساعات او أيام،
بعد عملية  من  ي والشواطىء،Jمراً في العمل واإلنتاج والذهاب الى المالهشعبها مست

حيث قوة  ولى هذا الزمن الى غير رجعة، ،2000آيار/ 25تحرير الجنوب اللبناني في 
الردع اإلسرائيلي وهيبة الجيش الذي ال يقهر،سائرة نحو اإلنحدار والتراجع،فلم تعد 

قادرة على ان تمتلك وتقرر زمام  ،2006/اسرائيل من بعد حرب تموز العدوانية 
أو نقل المعارك الى أرض  بدايتها ونطاقها واهدافها ونهاياتها، المعارك والحروب،

حيث لم تنجح  فحرب تموز شكلت نقطة مفصلية ومحورية في هذا الجانب، الخصم،
 تحسم والمعركة لم اسرائيل بحسم تلك الحرب بقواتها الجوية المتفوقة بشكل كبير جداً،

 واإلسرائيليون لم يستمروا في العمل واإلنتاج والذهاب الى الشواطىء، في ساعات وأيام،
 . طريقهم للمالجىء33بل أصبحوا يعرفون يومياً وطوال أيام الحرب ال

 
 20009- 2008 والحروب العدوانية الثالثة على قطاع غزة 2006/حرب تموز 

ل،لم تعد مالكة ومقررة للحروب قالت بشكل واضح بان اسرائي ،2014 و 2012و
وبان  وبان سالح الطيران لم يعد العامل الحاسم في المعارك، بداياتها ونطاقها ومدتها،

وعيش شعبها  وان الحرب على أرض العدو، زمن المعارك والحروب الخاطفة انتهى،
 .كذلك ولى الى غير رجعة في النعيم،

 
ذلك من تطورات،حيث كسرت الحلقة وما اعقب  من بعد ما يسمى بالربيع العربي،

وخرجت المقاومة بشكل  ،ثباتها المشروع األمرو صهيو عربيالسورية بصمودها و
باتت المقاومة تمتلك الكثير  أقوى على المستوى الكفاءة والقدرات والتسليح والخبرات،

ً ودقة،ب ً ونوعا حيث أصبحت قادرة على ضرب أي هدف  من األسلحة المتطورة كما
وما الخريطة التي عرضها سماحة  على طول وعرض مساحة فلسطين التاريخية،ونقطة 

السيد حسن نصر هللا لبنك األهداف التي يمكن ان تستهدفها المقاومة في أي حرب 
والمتضمنة مراكز  ،2 كم1200على مساحة " قلب اسرائيل"قادمة،وبالذات ما يسمى ب

إال تأكيد على ما  في االمن والسياسة والمال واإلقتصاد،القيادة واإلدارة والعمل واإلنتاج 
 .تمتلكه المقاومة من قدرات وإمكانيات عسكرية كبيرة جداً 

 
ً قد ولى، والحروب القادمة ستكون ذات  ان زمن اإلستفراد بقوى المقاومة منفردة أيضا

 اض،بل سيكون هناك حروب برية ستخ وهي لن تعتمد على الصواريخ فقط، بعد إقليمي،
 .داخل األراضي التي تحتلها دولة اإلحتالل وعلى أكثر من جانب من جوانب الحدود

 
فهي تدرك بكل مستوياتها  اسرائيل تأخذ تهديدات السيد حسن نصر هللا على محمل الجد،

بأن السيد نصر هللا يصدق  وحتى الجمهور اإلسرائيلي، األمنية والعسكرية والسياسية،
لمؤسسة األمنية اإلسرائيلية في تحصين أكثر من عشرين ولذلك شرعت ا في قوله،

منها شركة كهرباء  مؤسسة اسرائيلية استراتيجية للوقاية من صواريخ حزب هللا،
ومؤسسات أخرى لم يكشف النقاب عنها ألسباب  اسرائيل وخطوط الغاز اإلسرائيلية،

 .أمنية
 

كجزء من الحرب  د نفسي،ان السيد حسن نصرهللا في تهديداته ال يوجه رسالة ذات بع
يتعدى حدود لبنان والجليل  بل ما يقوله السيد نصر هللا المستعرة مع اإلحتالل،

الى حرب شاملة قد تندلع في أي لحظة،إستناداً الى حصيلة كبيرة من  الفلسطيني،
والى قراءة معمقة لألوضاع العسكرية والسياسية الحاصلة في  المعلومات المتجمعة لدية،

ولذلك عندما يقول   نتيجة للتوتر والتصعيد بين طهران وواشنطن في الخليج،المنطقة
فهو يستند الى ما   نصرهللا بانه اذا أمد هللا في عمره سيصلي في القدس في السنين القادمة،

    نية الجبهة الداخلية اإلسرائيليةوالى هشاشة ب تملكه المقاومة من قوة رادعة كبيرة،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لي لي هل سيصهل سيص
نصر اهللا في نصر اهللا في 

  ؟؟؟؟؟؟....القدسالقدس

  
    راسم عبيدات

 فلسطني
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 بيتي األجمُل أنتِ : قاَل العُصفور للشَّجرة.  
ِت الشَّجرةُ، أزهَرْت،   اخضرَّ

ْد يا قلبي: وهتفَتْ    !أنتَ ... غّرِ
  .فََحلَّ ربيعٌ 

  
  كيَف أدنو منكِ : قاَل العُصفوُر للوردة

  وأشواُكِك تتربَُّص بي؟
  ...تفتََّحت أزراري من لمِس طيِفكَ : ردَِّت الوردة

  .طَّ في القلبغُ 
  

يح   .َويَحِك، مهًال، طيَّرتِني: قاَل العُصفوُر للّرِ
  .ال تََخفْ : ردَِّت الريح

  .لسُت سوى َصفِق جناَحْيَك أنا
  
  

  .أشعُُر بالدوار وأنا على كتفَْيك: قاَل العُصفوُر للجبل
  .سأهبُط إلى السَّهل

ك: ردَّ الجبل   .إيَّاك أن تتحرَّ
  .أزَحلْ إن ترَحْل، أفِقْد تواُزني، 

  
  .إيَّاِك أن تُحِرقي َجناَحيَّ : قاَل العُصفوُر للشَّمس

  ...كيف أفعل: ردَِّت الشَّمس
  وَمْن يبقى لي ليرفَعَني، فأُشرُق صباًحا؟

  .كم أشتهي تقبيَل وجنتَْيك: قاَل العُصفوُر للقمر
  .ليتََك تَفعل: ردَّ القمرُ 

  
  دنا العُصفوُر، نقَر خدَّي القمر، فانفجر،

  . الِفضَّة نجوًما رصَّعِت السَّماءوتناثرتِ 
  
يَّاد   متى يسودُ سالٌم بيننا؟: قاَل العُصفوُر للصَّ

يدُ هوايتي. ال حرَب بيننا: ردَّ الصيَّاد   .الصَّ
  

  .القتُل هوايتُك: نفَض العُصفوُر جناَحْيه، وقال
  ماذا تَرْكَت للوحِش يا عاقًال؟

  
  .فاِت والسَّفرتَِعْبُت من المسا: قاَل العُصفوُر للسَّماء

  فََرْشُت لك المدى سريًرا،: ردَِّت السَّماء
رَق، التِحِف الغيَم ونَمْ    .ألبَْستُهُ الغالالِت الزُّ

  
  أخاُف أقطُع هذا المدى،: قاَل العُصفوُر للبحر

ا يخبِّئُهُ األفق   ...وقلبي حائٌر ممَّ
  في المقلِب اآلخر أمٌل جديد،. ال تخف: ردَّ البحر

  ... ومواعيدُ عشٍق وسفروحبيٌب ينتظُر،
  ...تعاَل، أمواجي ونسائمي تحملُك إلى بّرِ أمان

  
،: قاَل العُصفوُر للياَسمينة   ما سرُّ عطِرِك، يدغدغ َجناحيَّ

  يشدُّني إليِك على َرغمي؟
  .اقترب صغيري: ردَِّت الياَسمينة

 ،   زهرتي البيضاء قلُب أّمٍ
  ...َضوُع طيبِه يرنو إليك، ليُهدِهدَكَ 

  قُّ منه ليدفئََك في األزمنة المظلمة، الباردة؟وهل أر
  ...).وكلُّ أّمٍ ياَسمينة في عيِدها(

  
  : قال العصفوُر للدالية

  أَتُهديني خصلةً منِك تُثيُر شهوتي،"
  ،"أوِدُعِك نَْقدَةَ شمس؟

ْت عناقيدُها خجًال    .فاحمرَّ
  

  : قاَل العُصفوُر للمطر
 يُبلِّلَني ماؤَك َوْيَحَك، كيف أَقطُع المدى من دوِن أن"

  ".جميعُهُ؟
  : ردَّ المطر

تنََصْبُت لََك قباَب الغيِم مظ. ال تََخف"  . الَّ
   !"الّسماُء لَك...  ِطرْ 

 

 

  مرياي يونس
 لبنان
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 ......)فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(
 29سورة الكهف،

 
  قد يكون موضوع الحرية وعالقته بالدين من أكثر

المواضيع الشائكة في وقتنا الحالي من حيث الخوض في 
غمار هذه العالقة التي انتابها وعلى مدار مئات من السنين 
الكثير من االضطراب والتشويه وربما اإلفتاء والرأي 

أي اآلخر ،لما تحمله كل قضية منهما وعلى حدا من والر
مكونات تخال للوهلة األولى إنهما على نقيضين سوف لن 
يلتقيا إطالقاً، وبالرغم من هذه العالقة الضبابية و ما بينهما 
مجتمعين نجد أنفسنا مرغمين في أكثر األحيان على زج 

خص أحدهما إذا ما وجد الثاني وفي كثير من القضايا التي ت
  .حياتنا الدنيا واآلخرة على السواء 

 
لكن والذي ال نستطيع القفز عنه اليوم أن التناقضات قد 
تظهر لنا أكثر مع كل عام يمضي ومع كل تقدم ينجز إن 
كان على صعيد القوانين والتشريعات أم كان على صعيد 
أوجه الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية وصوالً إلى ما 

لمنا الكوني والعربي منه على وجه الخصوص يجري في عا
فأين يقف اليوم كل من مفهومي الحرية والدين من قضايانا 

  الحياتية ؟ 
 

قد يكون من الصعوبة بمكان الحديث في عالم متغير بين 
اللحظة واألخرى عن ثوابت تخص المفهومين وتأثيراتهما 

لحرية فكما يبدو لنا أن هامش تحرك ا, والعالقة فيما بينهما 
مفتوح من جهاته المتعددة وخياراته تكبر كل يوم وتدخل 
أدق التفاصيل إن لم نقل ترسم وتحدد لعالمنا حدود فضاء 

والدين متواجد وفاعل في . ممتد إلى ما ال نهايات الكون
أكثر نواحي الحياة إن لم يكن كلها ،ثابت في وجه كل 

ة التأويالت والتفسيرات ،من الصعب أن يجاري ال حرك
في , المكان وال الزمان ،إنه يدعو إلى الصراط المستقيم

الوقت الذي تذهب بك الحرية وتعطيك أوسع مدى للتعلم 
والتفكير واالجتهاد والتجربة ، هنا ال عقاب سوى إن 
التجربة تقود إلى أخرى والى نتيجة تحتمل الخطأ والصواب 
وهناك عقاب وثواب وخوف مما قد يأتي مجهوالً ومحمالً 

القيود ، التي تسعى الحرية جاهدة لفكها ،والسؤال هل من ب
الصعوبة بمكان أن يلتقي الدين والحرية ؟وإن كان من 
الصعب ذلك ،فهل من السهولة أن يخلي أحدهم المكان 

  لآلخر؟
 

عند محاولة البحث للوصول إلى شبه إجابة قد تؤدي إلى فهم 
بد من أن هذه العالقة المتناقضة في اغلب األحيان كان ال 

أقترب إلى حيز تعريف مفهوم كل من الحرية والدين فربما 
استطعت أن أجد مساحة للقاء بينهما دون أن يسحب أي من 

  .المفهومين أية خصال من اآلخر
 

   :إذا ما أخذنا بعض من التعريفات المتداولة للحرية نجد
خاصة الموجود : أن الحرية بالمعنى العام واألوسع هي

وكما ينطبق .قيود، العامل بإرادته أو طبيعته الخالص من ال
هذا على الفرد اإلنسان ينطبق على الوجود الفيزيائي 
لألشياء مثالً في حالة سقوط األجسام فتظهر حرية الجسم 
الساقط في هبوطه إلى مركز األرض، وفقا لطبيعته بسرعة 
متناسبة مع الزمان، إال إذا صادف في طريقه عائقا يمنع 

ذا بدوره ينطبق على وظائف الحياة النباتية أو ،وه.سقوطه
الحيوانية إال إذا كان هناك من عائق يعتري مسيرة حركتها 

  .أو حياتها
 

بإمكاننا التقسيم : أما بالنسبة للمعنى السياسي واالجتماعي
 :حرية نسبية وحرية مطلقة: إلى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التخلص من قيود القهر واالستغالل وتحاكي الحرية النسبية
وأي من أشكال العنف االجتماعي والسياسي والثقافي 

والحرية المطلقة تذهب إلى حق الفرد في حياته .وغيره
الخاصة في تحقيق سبل عيشه باستقالل وبكرامة وحقوق 

دون أي تدخل .يعترف بها المجتمع تحمي كينونته وحياته
  .يحد من استخدامه لهذه الحرية

 
أما بالنسبة للدين كي نستطيع أن نصنف أمر ما في زمرة 
الدين ،أو نصف سلوك ما بالديني ،علينا ان نكون واثقين من 

 .اننا نعرف فعالً ما نعنيه بالدين
  

والحال إننا مختلفون في هذا األمر كما يبين المفكر والباحث 
رغم إن كال منا "، )دين اإلنسان(فراس السواح في كتابه 

ً بأنه يعرف ما الذي يعنيه الدين بالنسبة إليه يعتقد  جازما
وليس الفالسفة ودارسوا األديان من شتى المشارب بأفضل .

فلدينا اليوم تعريفات للدين بعدد من تصدى ,حال منا 
لدراسته وحاول اإلحاطة بهذه الظاهرة ووضع تعريفاً 
مرضيا لها ،كيف ذلك؟كيف لهذا المحرض اإلنساني الكبير 

ن على هذه الدرجة من الغموض والزوغان عن أن يكو
التعريف ؟وهل من الممكن أن يختلف الدين باختالف 
األفراد وتنوع نظرتهم إلى الحياة؟أم أن وراء هذا التنوع 
الظاهري وحدة صميمية ،وان التعريفات ال تقصد أن تقول 

  شيئا واحدا ،وتعبر عن تجربة إنسانية واحدة؟

وركايم الدين هو منظومة متماسكة بالنسبة لعالم االجتماع د
من االعتقادات والممارسات المتعلقة بأمور قدسية،وبالتأكيد 
هذا تعريف غير وافي بالنسبة لنا ،حيث أن الدين أكبر 
وأشمل من ذلك إنه كل المنظومة التي تحدد ما لإلنسان وما 
عليه في حياته الدنيا من معامالت وصالت مع نفسه 

حسب بل تحتوي المنظومة القيمية واآلخرين وليس هذا و
ً العبادات والطقوس الدينية لعالقة الفرد المؤمن  هذه أيضا

 .بخالقه
 

ً وشامالً للدين حيث أن  ً دقيقا وإن كان هذا ال يشمل تعريفا
األديان السماوية الثالث تختلف فيها المنظومة كما تختلف 
النظرة والوعي للعالقة من مواقفها القدسية ومع الخالق 

ً من العالقات عبر التاريخ قد .كذلك حيث بتنا نرى أن نوعا
بدأ يفرض نفسه في تفسير ما هو قدسي في تطوير العقل 
لعالقة الفرد مع محيطة وخالقه وبين تفسير مرتبط بما 
يستجد من مصالح ترتبط بسياسات تتعدد الغاية واألهداف 

  .منها
  

ف الفيلسو)وليم جيمس(لدراسة الظاهرة الدينية حسب 
فقد ميز بين ) 1910-1842(والسيكولوجي األمريكي 

نوعين من المحاكمة في دراسة الظاهرة الدينية يدعو األول 
محاكمة وجود والثاني محاكمة قيمة حيث في األول يقوم 
الدارس بتقصي طبيعة موضوعية ،أي تركيبه وأصله 

 .وتاريخه
و بدوره يرى وليم .وفي الثاني يبحث في أهميته وجدواه 

يمس إننا ال نستطيع اشتقاق احد هذين المقتربين من اآلخر ج
ألنهما مستقالن تمام االستقالل وينشأ كل منهما عن مواقف 
فكرية متغايرة فمحاكمة الوجود موضوعية ال تعتمد معايير 
ً ،أما محاكمة القيمة فذاتية تعتمد معايير  موضوعة مسبقا

  .يقوم الدارس بتبنيها مسبقاً 
 

 :ن أيضاً نجد في تعريف الدي
يشير هذا التعبير إلى كل " فوق الطبيعي"بداية حول فكرة 

ما يتجاوز حدود المعارف اإلنسانية ويقع في نطاق السر 
والمجهول،وحسب ذلك الدين هو تفكر في كل ما يتأتى على 

وحسب هربرت سبنسر .العقل العلمي والتفكير الواضح 
 المعلنة ،تتفق إن األديان على قدر اختالفها في عقائدها:"

 ".ضمنياً في إيمانها بأن وجود الكون هو سر يتطلب التفسير
انه االعتقاد بالحضور الفائق " لذلك عرف سبنسر الدين 

  ."لشيء غامض وعصي على الفهم
 

-1822(و الفيلسوف ومؤرخ األديان األلماني ماكس موللر 
إن الدين هو كدح من :"يدور تعريفه للدين حول ) 1900

ر ما ال يمكن تصوره ،وقول ما ال يمكن التعبير أجل تصو
وفي كتابه مقدمة في تاريخ . "عنه ،انه توق إلى الالنهائي

في " األلوهة"رافيل في ذهابه إلى فكرة .األديان يقول م
ان الدين هو اشتراط الحياة اإلنسانية :"تعريف الدين

بإحساس باالتصال بين العقل اإلنساني وعقل خفي يتحكم 
 ".،وما ينجم عن ذلك من شعور بالغبطةبالكون 

 
 
 

الدين عبارة عن معتقدات وممارسات تنظم سلوك اإلنسان 
تجاه عالم المقدسات وتزوده برؤية شمولية للكون وموضع 

أما األخالق فإنها قواعد وممارسات .اإلنسان في هذا العالم 
تنظم سلوك األفراد بعضهم تجاه بعض وتجاه الجماعة التي 

عضائها وهي تنشأ بشكل خاص لحل المشاكل يشكلون أ
الناجمة عند التنافس بين األفراد والمجموعات ،فتعمل على 

  .تسوية النزاعات التي تخلقها الحياة المشتركة

الحرية الحرية 
كعابر كعابر 
  لألديانلألديان

 

 
  هيفاء حيدر

 األردن

  قالدين واألخال
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لذلك نحن نجد اليوم إنه لم يكد يخلو واحد من األديان 
السماوية من الحديث عن الحرية وصحيح إن ذلك ارتبط 

ن لطبيعة نظرته لإلنسان إال أن بحسب مفهوم ورؤية كل دي
االختالف ربما يكاد ال يرى في هامش ونوع الفرق 
بينهما،ولعل ما يخطر بداية لنا أن الحرية الدينية أول ما 
يجب أن تتجلى به هو حرية المعتقد والشعور بان الحرية 
في اعتناق المعتقدات واألديان دون جبر أو إكراه أو 

على اإلنسان في اتخاذ موقف استخدام أي من أنواع الضغط 
فهل نستطيع القول أن الحرية متالزمة لحياة .من ذلك

اإلنسان ال يستطيع العيش بكرامة دونها تدون وترسم سيرة 
حياته وتجعلها له رحبة واسعة في كل ما يتطلب في نواحي 
الفعل والسلوك والعالقة مع اآلخر ومنظومة القيم واألخالق 

فية لكل ما يعتري العقل البشري وصوالً إلعطاء أجوبة شا
من تساؤالت ،وهنا ال بد أن نرى أن إلشكالية العالقة ما بين 
الحرية والدين مكان موجود منذ األزل فمن ناحية خلق 
اإلنسان حراً عاش مئات آالف من السنين يجوب األرض 
وبراريها دون قيد على أي عمل اشتهى أو دفعته الضرورة 

ثمة من يقول بنظريات فسرت سيرة للقيام به، ومن ناحية 
  .النشوء واالرتقاء الداروينية

 
إن كنا نتحدث عن شمول كل من الحرية والدين لكل مناحي 
الحياة في شتى الجوانب وتعدادها ،فهل يمكننا القول أننا أمام 
منظومة قيم ثقافية للحرية كما للدين وبتوسع هنا ،ترافق 

ليومية ؟ إذاً ما الذي اإلنسان حتى في أدق تفاصيل حياته ا
جرى لسيرة حياة اإلنسان منا حتى سلم طواعية أم جبراً دفة 
القيادة لتجليات ممارسة الحرية له وعليه لسلطة خارجة عن 
نطاق قراره وتوقه للعيش باستقاللية ودون قهر أو استعباد ، 
كيف كان للعقل العربي لدينا من متسع أن يخلو المكان لحيز 

 إرادته ويغلف الدين ويرمي بظالله حول الحرية خارج عن
أليست هي نفسها الحرية ذو .كل مجريات حياة اإلنسان منا 

المعنى والهدف السامي التي استهدفت من قبل الدين للكسب 
والتأييد ؟حتى بات شعار الحرية يبدو على تناقض في العديد 
من الدول حتى اإلسالمية منها وبات مفهوم الحرية الدينية 

ي كل أنواع الحريات األخرى الضرورية الستمرار يحتو
 .مجريات حياة الفرد وعالقته مع محيطة

  
ً على اآلخر وجوداً وعقيدة ومبدأ من سبق  أيهما كان مقدما
عقل اإلنسان واستغل الحيز األكبر فيه ؟الدين أم الحرية؟ 

  وهل بالضرورة أن من سبق أصبح اآلخر تابع له؟
 

ً لكل  رؤيته حسب منطلقة الفكري تتعدد اآلراء حتما
واإليديولوجي ويدخل بها التصور حول قوة وتأثير الديني 
وما يتنازع اإلنسان عبره من أفكار عندما ال تجد أجوبة 
شافية يتقدم المعتقد فارضاً قوة ما تحمل في طياته نوعاً من 

 .التهديد بعقاب لكن مع الوعد بثواب في نفس الوقت 
 

على الحرية يجد نفسه أمام تساؤالت من يقول بأسبقية الدين 
هل هذا يعني أن الحرية هي جزء من مكونات :عديدة منها 

الدين جاءت واحد من مكون المنظومة الدينية ال يتجزأ عنها 
وضروري إلستمراريتها ،وهنا ال بد أن يبرز أمامهم 
استنتاج لهذا التصور إذاً فنحن لسنا أحرار في أن نختار 

م نخير بذالك كي نصطفي ما نريد لحياتنا معتقدنا الديني فل
ونأخذ األجر عليه في اآلخرة الختيارنا له عن كامل حرية 

ال إكراه في الدين ،قد :"وأين نحن من قوله تعالى.واعتقاد
  ..".تبين الرشد من الغي

 
لكن هل العكس سيكون أفضل حاالً لو اعتمدنا أن الحرية 

بغة ومعنى أكبر سابقة للدين وأن تجليات الدين يكتسب ص
  وهو يمارس في ظل الحرية كمكون يجد نفسه هناك؟ 

بناًء على هذا فان األصالة للحرية وهي مقدمة على الدين 
وان وجود الدين وشأنه إنما يكتسب معناه في ظل الحرية 
وال يستطيع والحال كذلك على تقييد الحرية كفرع منتج 

عتقد وإصدار عنها ،وليس من معنى أو مكان لتقييد حرية الم
الفتاوى والتفسيرات والتأويالت التي تمس حياة وكرامة 
البشر حتى لو مارست السلطة نفوذها هنا عبر سلطاتها 

  . المتعددة
 

لكن هل ينطبق مفهوم استباق الحرية على الدين في هذا 
المسار على كل مراحله بمعنى هي نفسها الحرية تبقى 

ال يقيد اإلنسان بعدم تغيير تجلياتها قبل اعتناق الدين وبعدة ،أ
دينه حتى لو قلنا ال إكراه في الدين ،وهذا بالتأكيد متفاوت 
الجوانب واالعتبارات بعد أن يصبح داخل منظومة من 
المقدسات والعقائد فهو لم يعد حراً وال سبيل لالختيار أمامه 

  .سوى الطاعة ألوامر هللا سبحانه وتعالى
 

 من الحيز األوسع ،أو فكيف والحال كذلك دخلت السلطة
أدخلها اإلنسان نفسه كي تأخذ منه حق التمتع بحريته 
وأصبحت تستخدم الدين لمصالح وغايات سوف لن يكون 
هدفها األول سعادة وتطور وتقدم اإلنسان وحياته ولو إنها 

  .تقدم وتظهر لنا بهذا الثوب
 

يقول الدكتور ) سيسيولوجيا الجمهور السياسي (في كتابه 
حمد خليل، عن هذا الواقع اإلشكالي المرتبط بتاريخنا خليل أ

بدال من علمنة السياسة، أي ممارستها بعلم، وفصلها  : " -
عن المثيولوجيات المؤسسة للسيطرة على الجمهور، جرت 
أسطرة السياسة العربية نفسها، بديانات غارقة في 
أسطوريتها القروسطية؛ وبدال من تفكيك المذاهب الدينية 

وهذه ". نتاج إيكاريات من جماهير متمذهبة ومغلقة جرى إ
 عكس ما - بال شك -الصورة التي تحكي الواقع بأمانة هي 

/ يفرضه قانون التطور من ضرورة ارتباط النشاط الواقعي 
 - من الناحية العلمية -المدني بما ال يتجاوز / الطبيعي 

مي لكن، يبدو أن العالم اإلسال. حدود هذا العالم الواقعي 
 يتقدم إلى - طوال تاريخه المتعثر بقيم النكوص -كان 

  .الوراء
 

ليس المراد : وحتى ال يُفهم أن في األمر ُمبالغة ؛ نقول 
بالسياسة هنا ما يتحدد حصرا بالنشاط السياسي الصريح في 

الخطاب والتمثيل، بل المراد كل ما يتجاوز : ُمْستَويي 
الوظيفة األساسية لرجل الدين، الوظيفة الُمتحدّدة في التوجيه 

ال للتدخل في الروحاني للفرد والجماعة بما ال يدع مجا
وبهذا ) . لست عليهم بمسيطر: (الشأن العام، من مبدأ 

يتضح أن ممارسات الدعاة والوعاظ وزعماء الطوائف التي 
تتماس مع الشأن العام للجماعة التي يدّعون تمثيلها، هي 
أنشطة سياسية بحتة؛ مهما تلبست بخطاب ديني يدّعي أنه ال 

النزول على إرادة يخضع إال إلرادة هللا، وأنه بريء من 
  .الواقع الذي تدور عليه حقيقة الصراع

 
ويتابع الدكتور خليل أحمد خليل قائالً وموضحا حقيقة تَسيُِّس 
رجاِل الدين عن وعي ؛ رغم تواريهم خلف شعارات 

ما حدث أيضا عبر التاريخ السياسي  : " -الخطاب المقدس 
بات للجمهور العربي هو استتباع السياسي للديني؛ ولذا 

مطلُب معظم رجال الدين استعادة وظيفتهم السياسية، بحجة 
 ".ديني) قدسي(أن الدين سياسة؛ ولكن في إهاب 

  
هذه الصورة ربما تساعدنا قليالً في فهم ودون صعوبة كيف 
يتم تبادل المصالح والغايات وكيف توظف إلى أبعد الحدود 

ير وصوالً إلى وقت إن احتاج األمر المختلف عليه ،فال ض
من التناحر والصراع ،لن يكون األمر صعباً في عالم طافت 

جوانبه الفتاوى والبدع والسحر بدل العلم والدراسة 
واألبحاث وشيوع المنطق ولو في مسلمات ليست بحاجة الى 

  .براهين
 

فالدين جاهز هنا سالح ذو أكثر من حد وفي كل زمان 
ربت ومكان على الكل أن ينطوي تحت مظلة الجزء إن تضا

من المؤكد أن هذا السعي المحموم . المصالح للقوى المختلفة
للهيمنة على عقول المتلقين والفاعلين من الجمهور، قد 
فرض على رجال الدين إجراء تحويرات وتغييرات في 
صلب الخطاب الديني؛ من أجل أن تكون مفردات الخطاب 
أقدر على القيام بمهمة االستغفال واالستتباع، ومن ثم 

فلم تعد هناك من مرجعية واحدة في ظل كل  .ستغالل اال
هذا الضخ اإلعالمي لقنوات دينية فاقت ألآلالف ترتبط هنا 
وهناك مع متغيرات لهذه الدولة وتلك وتحت شعارات 

حتى ولو اضطررنا إلى تغيير .استحقاق الحرية للشعب 
وتسويف بالمعنى الديني المقصود للجمل والتعبير عبرها 

سويق موقف أو إتباع اتجاه ارتأت عناصر حيث يتم ت
السياسة تسيير دفته اليوم بهذا االتجاه أو ذاك وها هو مسرح 
التاريخ الغابر جاهز بمئات وآالف القصص المحكية 

 .والمنسوبة والمكتوبة التي تدعم أي اتجاه شئنا السير فيه
 

لكن أقول لآلسف في الغالب األعم تسخر كل هذه اإلمكانيات 
من الفرقة والتشرذم لتصبح أدوات قسمة ال جمع لمزيد 

وكأن قدر مجتمعاتنا أن تصبح الفرق والطوائف والمذاهب 
حاالت اجتماعية ثقافية سياسية وكأنها قدر ال مجال من 
االنفكاك من عقده ،فالقصدية التي لعبت بحبال السياسية 
وإدخالها حلبة الدين كان مخطط لها أن تستغل هذا الجانب 

دي ومنظومته األخالقية وان تربطها بمصالح يتم العقائ
التناحر عليها في عملية تسييس واضح على حساب الحرية 

  .والمعتقد الديني في نفس الوقت
 

وصوال إلى عملية إقصاء تضرب من خاللها أبسط حقوق 
الفرد ليصبح المنع والتحريم وضرب المواثيق والقوانين 

ً على عيش اإلنسان ب كرامة مصانة له من الدولية متقدما
مستخدمين  خاللها خصوصياته الدينية والشخصية وغيرها

رجال الدين ومعززين من سلطتهم الدينية والفكرية والثقافية 
ومستخدمين أساليب حشد للشارع تطغى عليها حيناً نورانية 
الجانب الروحي وحينا آخر جانب إيديولوجي معادي الى حد 

حرية والديمقراطية والعدالة ما في كثير من محطاته لقيم ال
والمكسب هنا متعدد األوجه وال يكاد يخلو من .االجتماعية

إذكاء طابع الصراع وتقوية طرف ضد آخر وفرقة ضد 
أخرى وبنفس الشعارات التي تتماهى وربما نجدها قريبة 

لذلك .من قيم تبدو للناظر وكأنها قيم في الحرية والديمقراطية
م انتشار ظاهرة التطرف ال غرابة إن وجدنا كل يو

وبروزها كالفطر النابت في يوم غائم ،شخصيات تسمى 
دينية لكنها مصابة بنوع من التحجر الفكري المنغلق في 

 .عالم باتت أبوابه مفتوحة على مصراعيها
 

ً لرفض  ً ما تولد في مجتمعاتنا وضعا وهذه الصورة غالبا
إن كان التغيير فعندما يتم مثالً طرح موضوع يخص المرأة 

لجهة حقوق منقوصة أم تعديل لتشريعات تعطي مزيد من 
الحقوق يجابه بالرفض الشديد وبأسباب تتمحور حول الفساد 

وربما هذا ليس ببعيد على دور . األخالقي ومخالفة الشرع
الحكومات وتعاملها مع األقليات والطوائف من منظور أن 

من الحرية يجب ان تكون رهينة فئة عن أخرى ،بالرغم 
ورود العديد من اآليات الكريمة التي تدعم حق امتالك 

 256البقرة " ال إكراه في الدين"ناصية المعتقد دون إكراه
فذكر :"،وقوله تعالى6الكافرون " لكم دينكم ولي ديني"و

  .22الغاشية "أنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
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 هذا مع ذكرنا أنه جاء اعتراف األمم المتحدة بحرية األديان
والمعتقد مبكراً في النصف األول من القرن العشرين فقد 
اعترفت األمم المتحدة بأهمية حرية الديانة أو المعتقد في 

حيث تنص المادة :1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
لكل إنسان الحق في حرية الفكر " منه على أن 18

والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين 
  ".يته في اعتناق أي دين أو معتقد يختارهما،وحر

 
كما أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
والذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

، بالحق في حرية الدين أو المعتقد وذلك من بين ما 1966
  .اقره به من حقوق

 
بالدين إن جل ما تقدم من إشكاالت ربطت عالقة الحرية 

وما يقوم به الدين من لعب دور في موضوعات الحرية 
والحد من مساحتها وتمتع الفرد بها هو من النقاشات الغنية 
التي تستحق أكثر من ندوة وورشة عمل لما يحمله هذا 
الموضوع من أهمية وتأثير إن كان على الصعيد السياسي 

راد أو االجتماعي أو الثقافي والذي بات يوسم عالقة األف
ببعضهم البعض وعالقتهم بالسلطة الحاكمة كذلك ويكاد 
يكون جزء من معظم الخطابات ويدخل في برامج 
ومشروعات الخطط على صعيد الهيئات والقوى واألحزاب 
في البلد ككل وتحتل إيديولوجيا الخطاب الديني حيزاً كبيراً 
اليوم على ضوء ما يجري من تطورات في الساحات 

  .نطلقت تحت شعارات وغايات الحريةالعربية التي ا
 

ً أننا ندرك أن نقاش هذا الموضوع بشفافية يحتم علينا  علما
أن نطرح التساؤالت العديدة حول منظومة القيم األخالقية 
والدينية وموقعها اليوم في حياة األفراد ومدى تأثيرها على 

مما يضعنا في مواجهة مباشرة في أغلب .سلوكهم وأفعالهم
مع تصعيد لوتيرة االختالف والتباين الذي تحمله في األحيان 

 .طياتها الحرية في عالقتها مع الدين على أرض الواقع
 

في صورة وكأن الذي يجري يتعلق بصراع سياسي وثقافي 
مبني على خلفية إيديولوجية يستغل به عنصر الدين 
لمصلحة السياسة واالقتصاد وكأن الدين أقحم على السلطة 

  . ك ولم يعد من إمكانية لمغادرة المكانواستراح هنا
 

وأخيراً ال بد من القول أن نشر قيم العدالة االجتماعية 
والديمقراطية وتهيئة المناخ الكريم لإلنسان في مساواته أمام 
القانون دون أي تمييز على أي خلفية دينية او عرقية او 
غيرها ،واحترام التنوع الثقافي واالجتماعي والديني ،من 

أنه ان يبني لمجتمع تسوده ممارسة حرية الفرد على كافة ش
ء المستويات والمجاالت وتكون سيادة القانون هي الغطا

 للتعددية وممارسة الديمقراطية 
--- 

 
  :الهوامش

 
فراس السواح ،دين اإلنسان،بحث في ماهية الدين ومنشأ -1

 .الدافع الديني
ة في فراس السواح،مغامرة العقل األولى ،دراس-2

 .األسطورة ،سوريا ،أرض الرافدين
 .يوسف زيدان ،الالهوت العربي وأصول العنف الديني-3
صقر أبو فخر،الدين والدهماء والدم،العرب واستقصاء -4

 .الحداثة
موريس بوكاي ،التوراة واألناجيل والقرآن الكريم -5

 .بمقياس العلم الحديث،ترجمة علي الجوهري
  -.واقع أخرىموقع الحوار المتمدن ،وم-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلماذا أكتب لكم؟، ولماذا تقرؤون لي؟، ال أعرف، . يبدو أنني عشت أكثر مما يجب، في عمر هو أقصر مما أظن
  .“هي فضفضة والسالم”: قل
  

ولو أردت أن . وكلما ازدادت معرفتي ازدادت حاجتي إلى المعرفة. “ال أعرف”: الجملة التي أعتبرها مفتاح حياتي هي
كلما أردت الذهاب إلى الكمال هاجمك النقصان، . أظهر نفسي بوصفي حكيًما لقلت إن المعرفة جحيم، ولكنني ال أريد

  .وربما كان هذا سر الحياة
  

وكان بإمكاني أن أكتب الجملة السابقة .  عاًما في عالم الصحافة26، سأكمل ]2014[سبتمبر القادم /  أيلول18في 
فهل هناك . ، لكنني أحب النظر إلى المستقبل“ عاًما في عالم الصحافة25 سبتمبر الماضي، أكملت 18في ”: كالتالي

ني أرى أن الزمن ال ينقسم إلى ماض، وحاضر، ومستقبل كما لكن. “ال أعرف”: مستقبل فعًال؟، اإلجابة النموذجية
  .أراه حاضًرا مستمًرا متحوًال، يمضي إلى األمام، فيصنع ماضيًا، ويحلم باالستمرار فيرسم مستقبًال . علمونا

  
وال أعرف إلى اآلن ما الذي كان من المحتمل أن أكون إذا لم . لم أكن أعرف أنني سأصبح صحفيًا، ولم أكن أريد
كنت أنظر إلى .  لم أجد عمًال آخر- ببساطة-عملت صحفيًا ألنني. يفاجئني المستقبل، الذي أصبح ماضيًا اآلن، بتحوالته

كثير من الشعراء يترفع عن . الصحافة نظرة متعالية من موقع الشاعر الذي يرى في الصحافة مهنة تافهة ال تليق به
كنني أعترف بأن الصحافة أفادتني كثيًرا في كتابة الشعر، كما أن الشعر العمل في الصحافة بدعوى أنها تقتل الموهبة، ل

  .فعل األمر نفسه معي في الصحافة
  

أردت أن أودع الروائي . استقبلتني القاهرة بقسوة، فأردت أن أعاقبها على القسوة بالرحيل. كنت قد تعبت من تشردي
قابلته ألول مرة في سوهاج، في . لة اإلذاعة والتليفزيونالكبير الراحل، وأبي الروحي، خيري شلبي في مكتبه في مج

قلت له . أمسية شعرية، فنصحني مع عصام أبو زيد وجرجس شكري بأن نعيش في القاهرة، ألن الصعيد سيدفن مواهبنا
حتمل ابن ناس، وال أ”قلت له إنني . قلت له إنني لم أعد أحتمل القاهرة. إنني قررت العودة إلى سوهاج ألعمل مدرًسا

ذهب إلى رئيس التحرير دمحم جالل، الذي أصبح بعد . “ دقائق10انتظرني ”: قال. ، وكانت عيناي تلمعان“هذه البهدلة
وهكذا ببساطة عملت في مهنة كنت أتعالى . “هذا مكتبك”: ذلك أول معلم لي في الصحافة، وعاد بعد دقيقتين، وقال

  .“أين أنام هذه الليلة؟”: تني من سؤال يومي قاسعليها، فأصبحت تدريجيًا عشقي الكبير، ألنها حم
  

اعمله كويس، اكتبه زي ما تحب ”: قال. “سيئ جدًا: قرأته، وقلت. “اقرأ هذا الموضوع”: قال لي رئيس التحرير
، لكنني كنت أعرف أن “ديسك مان”وبقيت لفترة طويلة ال أعرف اسًما لعملي كمحرر إلعادة الصياغة . “تقراه

لم أكن مشغوًال بمعرفة اسم مهنتي، فاألهم أن أستمر فيها، ألنها . يني سيئة، وأن علّي أن أجعلها جيدةالموضوعات تأت
 18 ساعات و10كنت أعمل ما بين .  أنام فيه- أي مكان في هذا العالم-ستوفر لي راتبًا في آخر الشهر، يمنحني مكانًا

  . متفرعة من شارع المحطة في الجيزةساعة يوميًا، ألنني كنت أدافع عن نصف سرير في حارة ضيقة
  

الغرفة األولى سكنها شاعران أقرب إلى التصوف، والثانية فيها شاعران . كانت الشقة مكونة من غرفتين وصالة
 أن ينام في - مازحين-وكان يزورنا صديقنا الشاعر جرجس شكري، فنقترح عليه. شيوعيان يتقاسمان سريًرا كبيًرا

كان نصف السرير هذا جنتي الحقيقية، . سيحيًا، وهي كنبة في الصالة التي تفصل بين الغرفتينمنطقة محايدة، بوصفه م
  .وكان الحفاظ عليه دافعي األساسي لتطوير مهاراتي في العمل، إذ لم أكن أمتلك غيرها للبقاء

  
دانها سببًا في جوعي كان فق.  أعاملها باحتقار- وما زلت-كنت أشعر بأن الفلوس قد أذلتني في القاهرة، لذلك كنت

وتشردي وحرماني من نومة مريحة، بعيدًا عن النوم في المساجد، أو الحدائق العامة، أو على ساللم األصدقاء منتظًرا، 
عندما فتحوا الباب، .  قرًشا، فجريت به إلى البيت55 جنيًها و71تقاضيت راتبي األول، وكان . وكان علّي أن أذلها

وأحضرت المكنسة، وكنست الراتب كله . واء، وسط صراخ أصدقائي واتهامهم لي بالجنونبعثرت الراتب كله في اله
لملموه سريعًا، محاولين إنقاذه من حالة الهستيريا التي أصابتني، واقتطعوا منه اإليجار، وكان ستين . إلى مكان الزبالة

كله لصاحب العربة مقدًما ليمنحنا به كامًال أعطيت المبلغ . وذهبنا بما تبقى إلى عربة كبدة في ميدان الجيزة. جنيًها
كنا نأكل من باب االحتياط، ولم نكن نفكر في الغد، ألن المستقبل . أكلنا، وشبعنا، لكننا واصلنا األكل. ساندويتشات كبدة

  .ال يجيء أبدًا، وألن الحاضر المستمر هو الزمن الحقيقي لكل شيء
  

  كنت أدافع عن نصف سرير
 

  دفاعًا عن نصف سريردفاعًا عن نصف سرير
 

 ياسر الزيات
 مصر
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The Gaza massacre is part of longstanding process of Israeli 
crimes against humanity. This article describes one of the worst 
atrocities in modern Middle Eastern history committed against the 
people of Palestine. This article was first posted on Global 
Research in 2016. 
 
On September 16, 1982, Christian Lebanese militiamen allied to 
Israel entered the Palestinian refugee camp of Shatila and the 
adjacent neighborhood of Sabra in Beirut under the watch of the 
Israeli army and began a slaughter that caused outrage around the 
world. Over the next day and a half, up to 3500 Palestinian and 
Lebanese civilians, mostly women, children, and the elderly, were 
murdered in one of the worst atrocities in modern Middle Eastern 
history.  
 

The New York Times recently published an op-
ed containing new details of discussions held 
between Israeli and American officials before 
and during the massacre. They reveal how 
Israeli officials, led by then-Defense Minister 
Ariel Sharon, misled and bullied American 
diplomats, rebuffing their concerns about the 
safety of the inhabitants of Sabra and Shatila. 

 
 
 
    On June 6, 1982, Israel launched a massive invasion of Lebanon. 
It had been long planned by Israeli Defense Minister Ariel Sharon, 
who wanted to destroy or severely diminish the Palestine 
Liberation Organization, which was based in Lebanon at the time. 
Sharon also planned to install a puppet government headed by 
Israel’s right-wing Lebanese Christian Maronite allies, the 
Phalangist Party. 

    Israeli forces advanced all the way to the capital of Beirut, 
besieging and bombarding the western part of city, where the PLO 
was headquartered and the Palestinian refugee camp of Shatila and 
the adjacent neighborhood of Sabra are located. 
    
 Israel’s bloody weeklong assault on West Beirut in August 
prompted harsh international criticism, including from the 
administration of US President Ronald Reagan, who many accused 
of giving a “green light” to Israel to launch the invasion. Under a 
US-brokered ceasefire agreement, PLO leaders and more than 
14,000 fighters were to be evacuated from the country, with the US 
providing written assurances for the safety of hundreds of 
thousands of Palestinian civilians left behind. US Marines were 
deployed as part of a multinational force to oversee and provide 
security for the evacuation. 
    
 On August 30, PLO Chairman Yasser Arafat left Beirut along with 
the remainder of the Palestinian fighters based in the city. 
    
 On September 10, the Marines left Beirut. Four days later, on 
September 14, the leader of Israel’s Phalangist allies, Bashir 
Gemayel, was assassinated. Gemayel had just been elected 
president of Lebanon by the Lebanese parliament, under the 
supervision of the occupying Israeli army.  
 
His death was a severe blow to Israel’s designs for the country. The 
following day, Israeli forces violated the ceasefire agreement, 
moving into and occupying West Beirut. 
 
 
 
    On Wednesday, September 15, the Israeli army surrounded the 
Palestinian refugee camp of Shatila and the adjacent neighborhood 
of Sabra in West Beirut. The next day, September 16, Israeli 
soldiers allowed about 150 Phalangist militiamen into Sabra and 
Shatila. 
 
    The Phalange, known for their brutality and a history of 
atrocities against Palestinian civilians, were bitter enemies of the 
PLO and its leftist and Muslim Lebanese allies during the 
preceding years of Lebanon’s civil war. The enraged Phalangist 
militiamen believed, erroneously, that Phalange leader Gemayel 
had been assassinated by Palestinians. He was actually killed by a 
Syrian agent. 
    
 Over the next day and a half, the Phalangists committed 
unspeakable atrocities, raping, mutilating, and murdering as many 
as 3500 Palestinian and Lebanese civilians, most of them women, 
children, and the elderly. Sharon would later claim that he could 
have had no way of knowing that the Phalange would harm 
civilians, however when US diplomats demanded to know why 
Israel had broken the ceasefire and entered West Beirut, Israeli 
army Chief of Staff Rafael Eitan justified the move saying it was 
“to prevent a Phalangist frenzy of revenge.” On September 15, the 
day before the massacre began, Israeli Prime Minister Menachem 
Begin told US envoy Morris Draper that the Israelis had to occupy 
West Beirut, “Otherwise, there could be pogroms .“  
 
Almost    immediately    after the   killing   started, Israeli   soldiers 
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surrounding Sabra and Shatila became aware that civilians were 
being murdered, but did nothing to stop it. Instead, Israeli forces 
fired flares into the night sky to illuminate the darkness for the 
Phalangists, allowed reinforcements to enter the area on the second 
day of the massacre, and provided bulldozers that were used to 
dispose of the bodies of many of the victims. 
    
 On the second day, Friday, September 17, an Israeli journalist in 
Lebanon called Defense Minister Sharon to inform him of reports 
that a massacre was taking place in Sabra and Shatila.  The 
journalist, Ron Ben-Yishai, later recalled: ’ I found [Sharon] at 
home sleeping. He woke up and I told him “Listen, there are stories 
about killings and massacres in the camps. A lot of our officers 
know about it and tell me about it, and if they know it, the whole 
world will know about it. You can still stop it.” I didn’t know that 
the massacre actually started 24 hours earlier. I thought it started 
only then and I said to him “Look, we still have time to stop it. Do 
something about it.” He didn’t react .’“  
 
    On Friday afternoon, almost 24 hours after the killing began, 
Eitan met with Phalangist representatives. According to notes taken 
by an Israeli intelligence officer present: “[Eitan] expressed his 
positive impression received from the statement by the Phalangist 
forces and their behavior in the field,” telling them to continue 
“mopping up the empty camps south of Fakahani until tomorrow at 
5:00 a.m., at which time they must stop their action due to 
American pressure .“  
    
 On Saturday, American Envoy Morris Draper, sent a furious 
message to Sharon stating: ’You must stop the massacres. They are 
obscene. I have an officer in the camp counting the bodies. You 
ought to be ashamed. The situation is rotten and terrible. They are 
killing children. You are in absolute control of the area, and 
therefore responsible for the area .‘  
 
    The Phalangists finally left the area at around 8 o’clock Saturday 
morning, taking many of the surviving men with them for 
interrogation at a soccer stadium. The interrogations were carried 
out with Israeli intelligence agents, who handed many of the 
captives back to the Phalange. Some of the men returned to the 
Phalange were later found executed. 
    
 About an hour after the Phalangists departed Sabra and Shatila, the 
first journalists arrived on the scene and the first reports of what 
transpired began to reach the outside world. 
 
 
 
 Thirty years later, there is still no accurate total for the number of 
people killed in the massacre. Many of the victims were buried in 
mass graves by the Phalange and there has been no political will on 
the part of Lebanese authorities to investigate. An official Israeli 
investigation, the Kahan Commission, concluded that between 700 
and 800 people were killed, based on the assessment of Israeli 
military intelligence. 
 
An investigation by Beirut-based British journalist Robert Fisk, 
who was one of the first people on the scene after the massacre 
ended, concluded that The Palestinian Red Crescent put the 

number of dead at more than 2000.  In his book, Sabra & Shatila: 
Inquiry into a Massacre, Israeli journalist Amnon Kapeliouk 
reached a maximum figure of 3000 to 3500 . 
 
 
 
 
 
 
 
    Following international outrage, the Israeli government 
established a committee of inquiry, the Kahan Commission. Its 
investigation found that Defense Minister Sharon bore “personal 
responsibility” for the massacre, and recommended that he be 
removed from office.  Although Prime Minister Begin removed 
him from his post as defense minister, Sharon remained in cabinet 
as a minister without portfolio. He would go on to hold numerous 
other cabinet positions in subsequent Israeli governments, 
including foreign minister during Prime Minister Benjamin 
Netanyahu’s first term in office. Nearly 20 years later, in March 
2001, Sharon was elected prime minister of Israel. 
    
 In June 2001, lawyers for 23 survivors of the massacre initiated 
legal proceedings against Sharon in a Belgian court, under a law 
allowing people to be prosecuted for war crimes committed 
anywhere in the world. 
    
 In January 2002, Phalangist leader and chief liaison to Israel 
during the 1982 invasion, Elie Hobeika, was killed by a car bomb 
in Beirut. Hobeika led the Phalangist militiamen responsible for the 
massacre, and had announced that he was prepared to testify 
against Sharon, who was then prime minister of Israel, at a possible 
war crimes trial in Belgium. Hobeika’s killers were never found. 
    
 In June 2002, a panel of Belgian judges dismissed war crimes 
charges against Sharon because he wasn’t present in the country to 
stand trial. 
    
 In January 2006, Sharon suffered a massive stroke. He remains in 
a coma on life support. 
 
 
 
    For the United States, which had guaranteed the safety of 
civilians left behind after the PLO departed, the massacre was a 
deep embarrassment, causing immense damage to its reputation in 
the region. The fact that US Secretary of State Alexander Haig was 
believed by many to have given Israel a “green light” to invade 
Lebanon compounded the damage. 
    
 In the wake of the massacre, President Reagan sent the Marines 
back to Lebanon. Just over a year later, 241 American servicemen 
would be killed when two massive truck bombs destroyed their 
barracks in Beirut, leading Reagan to withdraw US forces for good. 
 
 
 
  For Palestinians, the Sabra and Shatila massacre was and remains 
a traumatic event, commemorated annually. Many survivors 
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continue to live in Sabra and Shatila, struggling to eke out a living 
and haunted by their memories of the slaughter. To this day, no one 
has faced justice for the crimes that took place. 
    
 For Palestinians, the Sabra and Shatila massacre serves as a 
powerful and tragic reminder of the vulnerable situation of millions 
of stateless Palestinians, and the dangers that they continue to face 
across the region, and around the world   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  كانت هناك غابة يحكمها اسد حكيم وكانت له زوجة وابن واحد وكان
لعب ويمرح مع قطيع من الحمير حتى اصبح يقلد أصواتهم بدال من ابنه ي

زئير األسود وأصبح اليفارقهم لحظة واحدة وكان األسد الكبير يحكم 
الغابة بالقوة والحكمة ويحاسب المعتدين ويفرض العقوبات على الفاسدين 

 .. الذين ينتهكون قانون الغابة 
 

 اقعده في فراشه أليام وفي يوم من األيام مرض الملك مرضا شديدا
وشهور وأصبحت الغابة بالحاكم تخافه او قانون يردع المارقين فقرر 
الملك ان ينصب ابنه ملكا بدال عنه حتى يتماثل للشفاء فبحثوا عنه في كل 
مكان واستدلوا عليه بعد ان اخبرهم القرد انه مع قطيع من الحمير وهذه 

ده االب مناصب الحكم على أساس حالته المعتادة فجاء الشبل الى ابيه وقل
 .ان هذا الشبل من ذاك األسد

 
 واستبشر سكان الغابة خيرا بالحكومة الجديدة لربما تكون امتدادا لحكم 
اسالفه لكن الشبل نصب مستشاريه ومساعديه من الحمير فاعترض الفيل 

  .والزرافة والفهد وأيد الضبع والخنزير والقرود
 

والن القرار أوال واخبرا يعود للشبل فقد سلم زمام األمور كلها للحمير 
التي عاثت في الغابة فسادا ونهبا لجميع االشجار والمحاصيل وإتالف 

فقدم سكان الغابة اعتراضاتهم وشكواهم ..األراضي وهدر المال العام 
على قطيع الحمير لكن دون جدوى الن الشبل عدهم من الحكماء 

  .لعقول النيرةوأصحاب ا
 

وفي اول اجتماع لحكومة الشبل وحميره اجمعوا جميعا على طرد كل 
سكان الغابة ماعدا القرود والضباع والخنازير الن هؤالء من المؤيدين 

 .لحكومة الشبل والحمير وفعال طرد الجميع وظلت الغابة مرتعا لهؤالء
 

سماء الحمير وان  واالجتماع الثاني قرروا ان تسجل الغابة وأمالكها باا
يحصلوا على كل امتيازات المملكة من راحة واستجمام وعيش رغيد وفي 
النهاية ولكثرة الحمير قرروا طرد الشبل وتنصيب الحمار الكبير بدال عنه 
كونه األكثر حكمة وتأييدا فعاد الشبل الى ابيه نادما فقال له االب لقد 

 غابة جديدة نحكمها من ضاعت الغابة ياولدي وماعلينا اال ان نبحث عن
على  جديد فالغابة القديمة ماعادت تجدي نفعا فعندما يحكم الغابة حمار ما

  ال الرحيلإاألسود 
 

عندما يحكم عندما يحكم 
  الغابة حمارالغابة حمار

 

  حازم فرحان
 العراق
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  ترى لماذا يُجيز المجتمع الدولي للمغتصبين الصهاينة والمستعمرين األمريكيين ما

 عاماً، 71يرتكبونه من جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خاصة والعرب عامة منذ 
  ؟ !!1948هي عمر اغتصاب فلسطين وتحويلها إلى كيان صهيوني مسخ في عام 

  
ً أو مستوطناً صهيونياً ولماذا  تقوم الدنيا وال تقعد عندما يقتل مواطن فلسطيني جنديا

ً أميركياً، وال يحرك أحد في هذا المجتمع ساكناً  ً أو مرتزقا وعندما يقتل عربي جنديا
عندما يرتكب جيشا االحتالل الصهيوني واألمريكي المجازر واإلبادة الجماعية بحق 

  ك في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج؟ الفلسطينيين والعرب هنا وهنا
  

ً أن كل هذا يحدث بمثل هذه الكيفية البربرية والمنافية للحق والعدل اللذين  وهل حقا
ألن الدماء الصهيونية واألمريكية أطهر وأنقى وأغلى ثمناً من "أجازهما القانون الدولي 

ترويج له قادة الكيان الصهيوني ، وفق ما اعتاد ال"الدماء الفلسطينية والعربية بشكل عام
  ؟!!العنصري في تل أبيب والمحافظون الجدد األشرار في واشنطن

  
أجزم بعدم صحة هذه المقولة الخرافية والحمقاء، ألن الدماء الفلسطينية والعربية عامة 
ً ماليين المرات من  بمسلميها ومسيحييها واإلسالمية بشكل عام أطهر وأنقى وأغلى ثمنا

  . لصهيونية واألميركية النجسة على حد سواءالدماء ا
  

أذاً لماذا يستمر اإلرهابيون الصهاينة في مغالطة أنفسهم وهم 
الذين يحتلون األرض الفلسطينية باإلرهاب والقتل والبطش 
والسحل واإلبادة الجماعية والتدمير وفي وضعٍ ُمخالٍف ومغايٍر 

ة والشرعية الدولية للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولي
 عاماً، 72المتمثلة بمنظمة األمم المتحدة منذ ما يزيد على 

  فيوجهون تهمة اإلرهاب هكذا جوراً وبهتاناً للفلسطينيين؟
  

ً وهم الذين احتلوا أراض  ولماذا يستمر اإلرهابيون األمريكيون في مغالطة أنفسهم أيضا
أراض عربية أخرى تحت شتى عربية لسنوات عديدة وعاثوا فساداً وال زالوا في 

الشعارات الواهية وباإلرهاب والقتل والبطش والسحل واإلبادة الجماعية والتدمير وفي 
وضعٍ مخالٍف ومغايٍر للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية والشرعية الدولية 

نية التي أقيمت المتمثلة بمنظمة األمم المتحدة أيضاً منذ الوالدة القيصرية لقاعدتهم الصهيو
  ؟!1948على أنقاض فلسطين في عام 

  
  ةــتلين الصهاينــاً أن المحــاً من الصحة، بل أجزم قاطعــالطتين شيئــال أعتقد أن في المغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فالفلسطينيون يدافعون عن عرضهم وأرضهم . واألمريكيين هم اإلرهابيون الحقيقيون
اظ على العرض وتحرير األرض أمالً في نيل االستقالل ويناضلون من أجل الحف

والعرب اآلخرون هنا وهناك في الوطن العربي يدافعون أيضاً عن عرضهم وأرضهم 
  .ويناضلون من أجل الحفاظ على العرض وتحرير األرض سعياً الستعادة االستقالل

  
 إلى تعليلها أو سرد أسئلة وتساؤالت وعالمات استفهام عندما تتم اإلجابة عليها أو يُصار

ً "مبرراتها  ً "أو " توافقا مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية " تعارضا
وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بمنظمة األمم المتحدة، ال يمكن حصرها في غير 
دائرة واحدة مفادها أن أصحاب القرار في كل من الكيان الصهيوني والواليات المتحدة 

املون مع الفلسطينيين خاصة والعرب عامة وفق نهج اإلرهاب وشريعة الغاب يتع
وسياسات اإلمبراطوريات االستعمارية التوسعية التي سادت العالم ما بين القرون 

  . الوسطى ونهايات القرن التاسع عشر
  

ففي إطار نهج اإلرهاب وتلك الشريعة والسياسات، كان يحق لسلطة االحتالل ضم 
ومع . لمحتلة إلى أراضيها أو بيعها أو تأجيرها أو التنازل عنها لدولٍة أخرىاألراضي ا

م وتمخضه عن اتفاقية خاصة بالطبيعة القانونية 1874انعقاد مؤتمر بروكسيل عام 
  . لالحتالل الحربي، أُسقط هذا الحق عن دولة االحتالل

  
ٍص واضحٍ جاء فيه ذلك في ن" الوجيز الفرنسي للقانون الدولي"م أوضح 1913وفي عام 

أن االحتالل ال ينقل أي حٍق من حقوق السيادة إلى القائم به، لكنه ينقل بعض مظاهر "
ممارسة هذه السيادة فقط، مع ضرورة الحفاظ على األمن والنظام في األراضي المحتلة 

 -وبمعنى آخر تتمتع سلطة االحتالل ". من قِبل سلطة االحتالل إلى حين زوال االحتالل
 بسلطٍة مؤقتٍة ومحدودةٍ ترتبط -الكيان الصهيوني والواليات المتحدة األمريكية مثل 

ومهما يطول االحتالل . بشرط الضرورة لحماية األمن والنظام فقط ال السيادة الشرعية
ال يجوز بحال من األحوال ضم األراضي المحتلة إلى أراضي سلطة االحتالل أو إقامة "

من اتفاقية جنيف الرابعة في نصها " 47"كيد ذلك في المادة َوتََم تأ". حكٍم مدني فيها
أن االحتالل الحربي حالة مؤقتة تنتهي مع إيجاد تسويٍة سلمية بما يترتب على "القائل 

كما وأضافت المادتان األولى والثانية من البروتوكول ". ذلك حتى التبعات القانونية
أن السكان المدنيين "من التأكيد في القول  الملحق باالتفاقية مزيداً 1977اإلضافي لعام 

 ال القانون الصهيوني أو -والمحاربين يبقون تحت حماية ومفعول حياد القانون الدولي 
 ويُطبق ذلك في حالة النزاع المسلح حين يناضل الشعب ضد السيطرة -األميركي 

، "ير مصيرهاالستعمارية واالحتالل المعادي واألنظمة العنصرية ومن أجل حقه في تقر
  .وهي أمور تم تثبيتها في ميثاق األمم المتحدة وضمانها من قبل القانون الدولي

  السياسة السياسة 
   أمريكية أمريكية––الصهيو الصهيو 

  نهج إرهاب وشريعة غابنهج إرهاب وشريعة غاب

  
  حممود سعيد كعوش

 فلسطني
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هذا في ما يتعلق بالطبيعة القانونية لالحتالل الحربي، أما في ما يختص بالعدوان فإن 
كما يقول المثل الشعبي الشائع، إذ أن كلمة العدوان تُعرف " المعنى يقع في قلب الشاعر"

فالعدوان عبارة عن اجتياح األراضي من قبل دولة أو قوات أجنبية كغزو . سهانفسها بنف
األراضي بالطرق البرية أو الجوية أو البحرية أو اجتياحها أو قصفها أو محاصرة 

وهذا التعريف . شواطئها، وهذا ما ينطبق تماماً على الكيان الصهيوني والواليات المتحدة
التي صدرت قبل أكثر من ثمانية عقود، وأكده ميثاق "  كيلوغ-بريان "ورد في معاهدة 

 على خلفية الحربين الكونيتين األولى 1945منظمة األمم المتحدة الذي تَم توقيعه عام 
  . والثانية

  
 أمريكي على الفلسطينيين والعرب عامة بشكل يومي، -وفيما يتصاعد العدوان الصهيو 

يب وواشنطن أمام محكمة دولية، نستذكر ما وفيما تتصاعد المطالبة بمحاكمة أشرار تل أب
إنه "من الميثاق في تعريف نظام المحكمة الدولية للعدوان " أ"جاء في المادة السادسة 

أما جوهر العدوان فيتلخص في ضم أو اغتصاب أرض الغير ". جريمة ضد السالم
. تهجيرهمونهب واستعباد الشعوب األخرى وإبادة السكان المدنيين بالجملة وإبعادهم و

أرض الدولة ُحرمة ال تُمس ويجب أن ال "ووفقاً ألحكام القانون الدولي المعاصر تعتبر 
". تكون عرضة لالحتالل الحربي المؤقت أو للضم وبسط سلطة دولة أخرى عليها

أن الشعب هو مالك أرضه وصاحب الحق األعلى في "وتُضيف أحكام هذا القانون 
  ".التصرف بها

  
فت الفعل العدواني لعدوان فنضيفونبقى في إطار ا  أن الجمعية العامة لألمم المتحدة َعرَّ

أن التخطيط " ننتخب منها فقرةً واحدةً فقط تنص على 1974في ثماني مواٍد واضحة عام 
والتجهيز واإلعداد لشن حرب عدوانية من قبل دولة على دولة أخرى جريمة ضد السالم 

ً " تتنافى مع المعاهدات واالتفاقيات الدولية أن جرائم القتل واإلبادة الجماعية " كما تماما
والتعذيب والتهجير واإلبعاد واإلرهاب واالعتقال غير الشرعي واالضطهاد ألسباب 

، وهذا ما انطبق "سياسية أو دينية أو عرقية تندرج تحت عنوان الجرائم ضد اإلنسانية
عراق وأقطار وينطبق على الكيان الصهيوني والواليات المتحدة في كل من فلسطين وال

َخت . عربية أخرى التي أنشئت بموجب اتفاقية لندن عام " محكمة نورمبرغ"وقد أرَّ
 لمثل هذه الجرائم في القرن الماضي وفي مقدمها جرائم الحرب التي ارتكزت 1945

على انتهاك قوانين الحرب، بانتظار أن يُصاَر إلى تشكيل محكمٍة مماثلٍة لتؤرخ للجرائم 
نُذَّكر بأن نورمبرغ كانت العاصمة . يركية في كل من فلسطين والعراقالصهيونية واألم

  . الروحية للرايخ الثالث
  

وال يفوتنا أن نؤشر إلى أن كل ما يرتكبه جيشا االحتالل الصهيوني واألمريكي في 
ً مع معاهدة فرساي   واتفاقية لندن 1919فلسطين وبعض البلدان العربية يتنافى تماما

 واالتفاقية الخاصة بمنع وقوع جرائم اإلبادة والمعاقبة 1949جنيف  واتفاقيات 1945
فاالتفاقية األخيرة تقول . 1951 وأُدخلت حيز التطبيق عام 1948عليها التي أقرت عام 
اإلبادة الجماعية بغض النظر عن ارتكابها في زمن السلم أو زمن "في مادتها األولى بأن 

نون الدولي، وتلتزم الدول أطراف االتفاقية باتخاذ الحرب تُعتبر جريمة تخرق قواعد القا
  ".اإلجراءات الكفيلة بمنع وقوعها ومعاقبة مرتكبيها في حال حصولها

  
بسمعة طيبة في مجالي "ما من أحد ينكر أن الكيان الصهيوني في تل أبيب يحظى 

أنه "في الغرب عامة والواليات المتحدة خاصة، باعتبار " الديمقراطية وحقوق اإلنسان
وفي هذا اإلطار يمكن اإلقرار بأن مظاهر "!! جزء من هذا الغرب وامتداد حضاري له

الديمقراطية وحقوق اإلنسان تبدو في هذه الكيان اللقيط واضحة في مجال محاسبة 
ومساءلة وإدانة المسؤولين في المستويات العليا للسلطتين السياسية والعسكرية عندما 

ومسلسل المحاسبة والمساءلة واإلدانة لكبار . لي واألخالقييتعلق األمر بالفساد الما
الموظفين والوزراء ورؤساء الحكومات ورئيس الدولة نفسه والذي كان أبرز حلقاته 
مساءلة رئيس الوزراء السابق دافيد أولمرت ومن قبله سلفه آرئيل شارون ونجليه 

  . وبنيامين نتنياهو وآخرين غيرهم يدلل على صحة ذلك
  

ا نرى أنه عندما يتعلق األمر بالفلسطينيين فإن الديمقراطية وحقوق اإلنسان في هذا لكنن
الكيان توضع على الرف أو تُركن جانباً، ويستعاض عنها بجميع األدوات واآلليات التي 

  . تكّرس العدوان وتخدم استراتيجية التوسع االستعماري االستيطاني
  

ً على الواليات المتحدة عندما يتعلق األمر وما يُقال عن الكيان الصهيوني ينسحب ت ماما
ً والعرب والمسلمين بشكل عام ولعل ما حصل ولم يزل يحصل في . بالفلسطينيين أيضا

 وما يحصل 2003 وما حصل في العراق لعدة سنوات بعد عام 2001أفغانستان منذ عام 
مزعوم منذ عام ال" الربيع العربي"في سورية وغيرها من البلدان العربية تحت يافطة 

  !! حتى يؤكد ذلك2011

بين السياسات واالستراتيجيات الصهيونية واألمريكية والقانون " التوافق"ففي حال توفر 
الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية والشرعية الدولية المتمثلة بمنظمة األمم المتحدة 

 ً ً بالغا على هذه مجتمعةً أو يُظهر الكيان الصهيوني وكذلك الواليات المتحدة حرصا
فيتجاهل كالهما هذه مجتمعة أو ما يتعارض منها " التعارض"أما في وضعية . منفردة

وقد يصل األمر في أحيان كثيرة حد التجاوز والخرق . مع سياساتهما واستراتيجياتهما
والتحدي السافر، كما هو الحال مع قرارات مجلس األمن الدولي ومنظمة األمم المتحدة 

بخصوص قضية الصراع العربي ـ الصهيوني والعدوان المستمر على الخاصة 
  .أفغانستان والعديد من البلدان العربية واإلسالمية

  
ما من شك في أن القراءة المبسطة للمقتطفات التي اجتزأتها من القانون الدولي والمواثيق 

ومؤسساتها والمعاهدات الدولية والشرعية الدولية المتمثلة بمنظمة األمم المتحدة 
لالستشهاد بها، ومحاولة فهم كيفية تعاطي تل أبيب وواشنطن مع هذه المقتطفات والقانون 
الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية والشرعية الدولية بشكل عام يُظهران لنا بكل 

القائم َوِحدَتِِه، األمر الذي يؤكد بأن العاصمتين تنطلقان " التعارض"بساطة مدى عمق 
ملهما مع الفلسطينيين والعرب مسلمين ومسيحيين والمسلمين بشكل عام من نهج في تعا

اإلرهاب الذي أسس له المؤتمر الصهيوني األول الذي انعقد في مدينة بازل السويسرية 
 ومن شريعة الغاب وسياسات اإلمبراطوريات التي سادت العالم بين القرون 1897عام 

فأصحاب القرار في العاصمتين عادة ما يشكلون . الوسطى ونهايات القرن التاسع عشر
واحدة بالية وقذرة تجاوزها الزمن وأصبحت من مخلفات العصور " لعملة"وجهين 

ومن هنا كان ذلك التناغم الدائم بين نهج اإلرهاب وشريعة الغاب في . الغابرة
ً أن تل أبيب وواشنطن هما و. العاصمتين، برغم تبدل الوجوه الحاكمة فيهما جهان حقا

   أن العدالة الدولية ضائعة بينهمالعملة واحدة و
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  يُحكى أّن أعرابيّا فقيرا باع فرسا أصيلة لشيخ قبيلة كثيرة العدد والعدّة، وكان

من عادة العرب عندما يبيعون الخيول األصايل، أن يردّ المشتري أّول مهرة تلدها 
الفرس المباعة، وراقب البائع الفقير فرسه المباعة حتّى أنجبت مهرة، وبعد ثالثة 

 لم يردّ المشتري المهرة لمن باع والدتها، فذهب الّرجل الفقير -فترة الّرضاعة-أشهر
 :اد المهرة، فسأله الّشيخإلى شيخ القبيلة يريد استرد

 عن أّي مهرة تتحدّث؟
 .المهرة التي أنجبتها الكحيلة التي بعتها لك قبل عام ونصف: فأجاب

 
 ومن قال لك أّن الكحيلة أنجبت مهرة؟: فسأله الشيخ

 إن لم تنجب مهرة فماذا أنجبت؟: األعرابي
 !لقد أنجبت عجال: الشيخ

 . تلد الفرس عجال، وأنا سأقاضيك عشائريّاال يُعقل أن: فجّن األعرابّي وأخذ يقول
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 لي أني سأعشق زميلتي في الجامعة، وهل كان يخطرمتى بدأت الحكاية، ال أذكر  ،

، بل محافظة جدا ، أنا المصابة بمرض الشذوذ  القادمة من بيئة متدينة ومحافظةأنا الفتاة
قية أو العاطفي، لكني لم أشعر يوما بأن قلبي الذي يخفق بهواها يرتكب جريمة أخال

  .يتعاطى هوى محرما ، عجبا كيف يمحو الحب كل مشاعر اإلثم 
  

، إذا لم نفهمه جرجرنا خلف أهوائه كالمخدرين قلبي وليس أنا، القلب هو المتآمر األكبر
لمرة األولى في عاجزين عن فك رموزه وطالسمه، عشرون عاما مرت منذ رأيتها ل

ا، نظرات واثقة ترقتني كسهم ال يخطىء هدف، رمقتني من بعيد بنظرة اخكافيتريا الجامعة
مدعية انهماكي في تلخيص ، خطت نحوي قادمة الى حيث أجلس وحيدة شهية

، خفق قلبي لكني ثم ببطىء غريب همست بالسالم همسا، جلست الى جانبي محاضراتي
 الغريب عن ، باغتتني بسؤآلهاة فاحصة توحي ببرودي وال مباالتيالتفت اليها بنظر

، تلمست بيدي سلسالي الفضي وانتبهت الى أني ألبس حول رقبتي  التي أرتديهاالقالدة
هذه البومة السوداء المطرزه بالفضة منذ كنت في المرحلة االعدادية وطالما أثارت 

نحس الذي علق بسمعة هذه المخلوقه، كان فضول الناس وأسئلتهم عن شؤم البوم وال
  !انت بومتي ذكرا أم أنثىالمباغت إذا ما ك، لكنها أدهشتني بسؤآلها فضولهم يسعدني

  
، ال فرق، أحبها على أية حال: رتها بجوابي العفوي دون تردد قلت، بادوصلتني الرساله

، في تلك اللحظة فقط الحظت أن  المفضل ، أعشق عينيها الواسعتينالبومة هي طيري
انت ، كيعب العالعيناها أيضا واسعة جدا رغم أنها لم تكن تضع المساحيق أو تلبس الك

، بل صوتها أميل الى الخشونة هيئتها ال توحي بأنوثة مفرطة، أو ال توحي بأنوثة ما
  ..ويصعب تمييزه إذا ما كان صوت رجال أو إمرأة 

  
، كانت كائنا مذهال ذا أعماق م نكن قد تحولنا الى عاشقتين بعد، تم تبادل األدوار ببساطةل

، لم نكن نفترق ليال أو نهارا لي وخدرت أحاسيسيقداعرة ، عالقتي بها كانت قد شلت ع
، تبدأ طقوسنا بشرب القهوة بالحليب لجامعة ومساء في منزلي أو منزلها، صباحا في ا

، كنا نغمز لنادل في أي مطعم أو مقهى نرتادهالتي كنا نتفق على غرامنا بها ونطلبها من ا
، ثم ال نلبث الحليب لبياضي الثلجيا أحدنا لألخرى بأنها هي القهوة لسمرتها الغامقة وأن

 معا ،بل اكتشاف الجسد قطعة أن ندخل في مداعبات مثيرة حتى بتنا نتشارك االستحمام
، كانت أصابعي ها وأنا أخلع عنها مالبسها ببطىء، تلك المرحلة التي كنت أتلذذ بقطعة

 لمستيتتلمس حلمتي صدرها الممتلىء وأكاد أشعر به يتلهف كرضيع جائع الى 
، كنت  الى أكثر المناطق إثارة وحساسية، تلك اللمسات التي تعرف طريقهاالمدروسة

، بل لكل قطعة منها حتى أكن قد تعرفت الى هذا الشعور بعدأتعجب من اشتهائي لها ولم 

أصابعها وهي تلهو بخصالت شعري البني، كانت تثير جنوني وتفجر رغبة دفينة 
تفاحتي المعلقة على نتشية بفرحي السري فخورة بنكتشفها معا ، فاستلقي في حضنها م

  .شجرة إغوائها
  

، كنت فقط أحاول أربعة أشهر من تخرجنا من الجامعة، لم يعد بامكاني تقييم سلوكيبعد 
، تنبهت فجأة سي باقناعها بأنها مرحلة ليس إال، ثم حاصرتني فكرة الزواجأن أضلل نف

ن تشبهني أو تشاركني هذه ، ولم تكاللة ورعاية أطفالى أنني أتوق الى تكوين عائ
لنسائي ، تعرف هي ماذا تريد إذ كان طموحها يحلق بها بعيدا عن هذا العالم ااألمنية

 تقدم لخطبتي شاب من ، حينماالمفعم بالعاطفة االمومية، حتى كانت اللحظة الحاسمة
  ؟ حياتيرأسي، أين الرجل من، تنبهت حينها فجأة على السؤآل مدويا في أقراباء أمي

  
، أو صورة لفارس يمطتي جوادا أبيضالم يكن حتى ذاك الحين الرجل موجودا حتى كحلم 

ال لم أكن أفكر به ولم يكن مجتمعنا المحافظ يتسع لفرصة التعرف الى الرجال عن قرب 
؟ كنت أعارك رغبتي لو كانوا من الجيران أو األقرباء، لكن ماذا عن األطفالحتى 

 حياتي القاتمة في ظل أسرة كثير من األطفال هربا ربما من برودةالعميقة في إنجاب ال
وقع أرضا ، تبدو منذ وفاة والدتي كابريق زجاج مفككة، عائلة ثرية لكنها بال روابط

،  وأب يلهو مع زوجة في عمر أصغرنا،وتناثر الى عشرات القطع، كلنا بعيد عن اآلخر
  ؟حضن رجل غريب أتركها الستلقي في ، كيفعشوقتيلكن ماذا عن م

  
، تها وأخبرتها بما استجد في حياتي، ثم أذعنت لحقيقة ال مفر منهاأجفلت حين صارح

، لن نهرب من الحقيقة لكن إسمعي يا حبيبتي، فكرت مليا: سأتزوج إذن، قالت كمن يناور
  ماذا لو لوينا عنقها كما يقولون؟

  
  هل أوافق على الزواج ؟: سألتها

، بل أنا من سيزوجك إذا شئت ي لكن ليس على هذاالعريسوافق: ابتسمت بخبث وقالت
  !الزواج 

  
، لم يكن زواجا سهال ممهدا كما أردناه وشئت، تزوجت شقيقها األكبر.... وكان ما شاءت

ة ألملىء الدنيا متلكت الشجاعادة القناع والدي وأعمامي باصراري، لكني سعيت جاه
، ما يكن من مستوى عائلتنا المادي لم ، وحققت مرادي على أية حال رغم أنهصراخا

ن مغامرة بل ضربا من ضروب الجنون، لكنه زواج على كان يخيفني هو أن قراري كا
  . ثم أني سأضرب عصفورين بحجر واحد، عشيقتي وشقيقها،أية حال

  
لم أعرفه من قبل، هل شعرت يوما أني أخون زوجي؟ وانتقلت الى عالم الرجل الذي 

ه الى حالة ساحرة من الحب عن بعد، ت عالقتي بمعشوقتي شقيقت، فقد تحولعلى اإلطالق
ني شعور الرضى الذي أحسه مع زوجي، لم أكن أنفر ، هالحب ينمو بصمت كلما كبرنا

  .ة وهوى رجل ليس إال، بل أنا المصابة بداء الحب أجدني أقارن بين هوى امرأمنه
  

هوة فنان مأخوذ بموهبته الرجل يمارس الحب بشهوة جائع لكن المرأة تمارس الحب بش
  .وعبقريته

  
، كنت ل وأنا المتيمة بهذا البيت وأهله، كيف أفعنجب أطفاال لكني لم أفكر في طالقلم أ

، ذا القدر الى فاجعةلكني لم أتوقع أن يتحول ه .وعمتهم... أشتهي أطفاال يشبهون أبيهم و
ت من شوقي الذي ، تعجبتاكتليت حبيبتي بداء السرطان الفتتجدد تفاصيلها يوميا منذ أن اب

، طوقتها برعايتي التي فاقت التوقعات حتى أثارت شكوك زوجي تأجج فجأة أضعافا
  .حسابات التي قد تخطر على بال أحدوأهله، لكن مرضها وآالمها كانا أقوى من كل ال

  
المحيطين بها وهي على فراش الموت، ثمة حب تعجبت من شعوري بالغيرة من كل 

، بينما كنت  حب جديد يعيد لها شغفها بالحياة، كانت كمن يبحث عنيآخر تحتاجه سوا
  .ة لمشاعر أعرف سلفا أنها ال تثمرعبد

  
رض ، بعد معاناة لم تطول مع المحل سريعا وهي على مشارف االربعينلم أتوقع أن تر

، هي ببساطة أرادت الرحيل وحيدة بال زوج وأطفال لم يكن هناك ما يدعوها للعراك
  ...داقات سقتها بشبابها وطاقتها وما اختزلته من مشاعر لم تمنحها لرجل محاطة بص

  
وتفجرت حبا لزوجي، كيف ال وهو كل ما تبقى لي منها، من عينيها الواسعيتن، من 

، وما ال يمتلكني كليا كما امتلكتني هي، بت أحب رجسمارها الغامق الشهي، من صوتها
  ....زلت أحلم بأطفاال يشبوهونه 

  ونها هي ويشبوه

شوكوالته شوكوالته 
  بالحليببالحليب

 

 حنان بديع
  لبنان
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  يعيش الالجئون الفلسطينيّون في لبنان على هامش المجتمع اللبنانّي، وشّكلت األزمات

كانت المزايا التي . 1948واالضطرابات والضغوط المستمرة سمة حياتهم فيه منذ سنة 
ي تعرضوا لها حزمة متضاربة ساهمت ُمنحت للفلسطينيين في لبنان والمخاطر الت

مجتمعة في تعزيز حضور حركة المقاومة الفلسطينية في سبعينيّات القرن الماضي 
 .وثمانينيّاته ثم في قمعها

 
 ألفاً، 455 كان نصف عدد الالجئين المسّجلين لدى األونروا، والبالغ 2014في سنة 

ً مكتظة وذات بنى تحتية مت هالكة أنشئت إليواء أجدادهم يعيشون في اثني عشر مخيما
ويواجه الفلسطينيون في لبنان التمييز . 1948الذين فّروا من فلسطين بعد نكبة 

االجتماعّي والقانونّي الشديد في العمل وحيازة الممتلكات والبناء داخل المخيمات وتشكيل 
 .لألمنالجمعيات األهلية، وباختصار فإنّهم يعيشون بؤساً ماديّاً وخوفاً وانعداماً 

 آالف فلسطينّي إلى لبنان معظمهم من القسم الشمالّي من 110 رحل 1948خالل نكبة 
فلسطين، من قرى الجليل والمدن الساحليّة، كيافا وحيفا وعكا، وتعلق اندماجهم في 
المجتمع اللبنانّي على خلفياتهم االجتماعيّة والدينيّة والطبقيّة، حيث استقّرت الطبقتان 

كان في وسع الفلسطينيين األثرياء، مسيحيّين . ة منهم في البلدات والمدنالوسطى والثريّ 
ومسلمين، الحصول على الجنسية اللبنانية إذا رغبوا، أما الالجئون الفقراء، من الريف 
كانوا أم من المدن، فلم يكن أمامهم سوى اختيار أحد مخيّمات اللجوء الرسميّة الخمسة 

 .ة لالستقرارعشر وعدد من التجمعات الريفيّ 
 

تم خالل الحرب األهلية اللبنانية تدمير ثالثة من المخيمات الفلسطينية في لبنان، أبرزها 
 ً خمسة في الجنوب، وثالثة في بيروت، : تل الزعتر، وال يزال فيه حالياً اثنا عشر مخيما

 .وثالثة في الشمال، وواحد في وادي البقاع
 

اللبنانيّة الفلسطينيّين، بعد أن كانوا مرحباً بهم من مع مرور الزمن تغيّرت معاملة الدولة 
ً موقّتاً، ولكن في أعقاب  معظم اللبنانيّين في العقد األول لنزوحهم، حين حسبوه نزوحا

، قام الرئيس فؤاد شهاب باستخدام مكتب االستخبارات 1958االضطرابات اللبنانيّة سنة 
ً باسم المكتب الثاني(العسكريّة  ، فضالً عن الشرطة، للسيطرة على )المعروف أيضا
  .المخيّمات

 
تميّزت هذه الفترة بما اتخذ فيها من تدابير قمعيّة والإنسانيّة ومهينة بحق الفلسطينيّين، فقد 
كانوا مقيّدين بشدة في جميع مناحي الحياة، إلى درجة أنهم كانوا يحتاجون إلى تصاريح 

ح لهم بعقد االجتماعات ذات الطابع غير من أجل زيارة المخيّمات األخرى، ولم يكن يُسم
العائلّي، كما كان يُحظر عليهم االستماع إلى الراديو أو قراءة الصحف، وكان بناء أو 
إصالح المنازل في حاجة إلى تصريح يتعذّر الحصول عليه، ولم تتوافر الحّمامات 

، الخاّصة أو شبكات الصرف الصحّي في المخيمات، وكان يتوّجب على كّل شخص
صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، المشي للوصول إلى المراحيض العامة، سواء في 
الليل أو النهار، وأخيراً لم يكن يُسمح لالجئين أن يتخلّصوا من مياه الغسيل في مصارف 
الشوارع المفتوحة خارجاً، وكان ينبغي عليهم السير إلى منطقة محدّدة للتخلّص من المياه 

 وإضافة إلى هذه الممارسات، كان الفلسطينيّون يتعّرضون للمضايقات .المستخدمة
 .اليوميّة واإلذالل واالبتزاز واالعتقاالت، وأحياناً التعذيب على أيدي ضباط الشرطة

 
أذكى هذا الوضع المزري لدى الفلسطينيين، إضافة إلى تداعيات طردهم من بالدهم، 

هم في ستينيّات القرن المنصرم، بعد أن شرارة التمرد والبحث عن تغيير ظروف حيات
، جيالً من "أونروا"ولّدت الزيادة في مستويات التعليم، بسبب الخدمات التي تقدّمها 

المتعلمين والمهنيّين الشباب الذين سوف يصبحون قادة الثورة على األوضاع القائمة، 
ً إثر هزيمة الجيوش العربيّة على يد إسرائيل في سنة  فانتشرت في ، 1967وخصوصا

غير مخّطط لها داخل مخيمات لبنان، عندما قام السكان بطرد " ثورة "1969سنة 
المكتب الثاني الذي يكنّون له كراهيةً شديدةً، ما بّشر بتحرير قرار المخيّمات في لبنان، 
عندها شعر الفلسطينيّون بأنّهم قد استعادوا احترام ذاتهم وعزتهم وكبرياءهم وكرامتهم، 

 عادوا يسيطرون على مصيرهم ويناضلون ضمن حركة جماهيرية من أجل وبأنّهم
 .العودة إلى ديارهم

 
قادت انتفاضة الفلسطينيّين الجماهيريّة إلى توقيع اتفاقيّات 

 بين ياسر 1969نوفمبر / القاهرة في مطلع تشرين الثاني
الذي تولّى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينيّة في (عرفات 

فبراير / ة للمجلس الوطني الفلسطيني في شباطالدورة الخامس
وبين قائد الجيش اللبنانّي، إميل البستاني، التي منحت ) 1969

الفلسطينيّين الحّق في إدارة مخيّماتهم، واالنخراط في الكفاح 
 .المسلّح بالتنسيق مع الجيش اللبنانيّ 

 
لبنان، زادت من هجماتها عندما تطّورت حركة المقاومة الفلسطينيّة إلى قوة رئيسيّة في 

المسلحة ضد إسرائيل، التي صعّدت بدورها هجماتها الجويّة والبحريّة والبريّة ضد 
لبنان، متسبّبة بوقوع أعداد كبيرة من القتلى بين المدنيّين اللبنانيّين والفلسطينيّين، والحد 

 هم الهدف األدنى من الخسائر بين مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينيّة، الذين كانوا
ً لتنفير اللبنانيّين من منّظمة التحرير  ً إسرائيليا المفترض ألّي هجوم، وكان هذا تكتيكا

وباإلضافة إلى ذلك، أصبح .  اللبنانيّة-الفلسطينيّة وزيادة حدّة التوتّرات الفلسطينيّة 
ً للميليشيات اللبنانية المسيحيّة اليمينيّة، فإثر اندالع الحرب  األهلية الفلسطينيّون هدفا

 مخيما تل الزعتر وجسر 1976، حوصر في سنة )1975أبريل /  نيسان13(اللبنانية 
الباشا، ووقعت مجازر شعواء في حق الفلسطينيين واللبنانيين، حيث قُدر عدد الذين قُتلوا 

 . من سكان المخيّم1500 آالف، بما في ذلك 4في تل الزعتر وحده عند استسالمه بنحو 

 ن والفلسطيني
 في التغيرات

االقليمية 
 بداية انهاء

 لالجئين
 الفلسطينيين

   
  فلسطني أبو حبيب

 فلسطني
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حركة الوطنيّة اللبنانيّة، زّج الفلسطينيّون أنفسهم في الحرب األهليّة وبتحالفهم مع ال
اللبنانيّة، ومع انهيار الدولة اللبنانيّة واصلت منّظمة التحرير الفلسطينيّة توسيع نفوذها، 

 اجتاحت إسرائيل لبنان 1982وفي صيف سنة ". دولة داخل دولة"فاتُّهمت بتشكيل 
لسطينية منه، لتلي ذلك مجازر وحصارات في حق وطردت قوات منظمة التحرير الف

الشعب الفلسطيني في لبنان، وتدمير جزء كبير من البنى التحتيّة لمنّظمة التحرير 
، قامت ميليشيا الكتائب بدعٍم من 1982سبتمبر /  أيلول18 و 16الفلسطينيّة، فما بين 

 في مخيمي صبرا وشاتيال، إسرائيل، بذبح المئات من المدنيّين الفلسطينيّين واللبنانيّين
وتال المجزرة سلسلة من الحصارات الُمحكمة والتفجيرات العنيفة التي قامت بها ميليشيا 

 وحتى العام 1983أمل في عدة مخيّمات للفلسطينيين في بيروت والجنوب، من العام 
  .، وهو العام الذي شهد قيام البرلمان اللبناني بإلغاء اتفاقيات القاهرة1987

 
 بشرى سارة للبنانيين، لكنها جلبت لالجئين 1990لت نهاية الحرب األهليّة في العام وشك

ً إضافياً، فتم إخالؤهم من األحياء  الفلسطينيين استفحاالً في حاالت انعدام األمن وتهميشا
شبه المهدمة التي كانوا لجأوا إليها خالل األحداث، كما عانوا من تقليصات في خدمات 

 تهميش ذكر حقوق الالجئين 1994ضافة إلى ذلك، تّم في العام وباإل. األونروا
الفلسطينيين بعد توقيع اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينيّة وإسرائيل وإقامة 
السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة على الضفة الغربيّة وقطاع غزة، وابتداًء من ذلك التاريخ تّم 

نظمة التحرير الفلسطينيّة من كّلٍ من القيادة حجب التمويل على نحٍو خطير عن م
ل بالتالي التمويل من المنّظمة إلى السلطة، وبذلك تّم  الفلسطينيّة والمجتمع الدولّي، فُحّوِ

ً محور الحركة الوطنيّة، إلى الهامش وشعر فلسطينيو . دفع الالجئين، الذين كانوا سابقا
قيادتهم عن حقّهم بالعودة وتركهم أمام الشتات بالخيانة، وبات الالجئون يخشون تخلّي 

انهيار شبه كامل لجميع المؤّسسات التي أنشأتها منّظمة التحرير الفلسطينيّة وفجوةِ 
 .خدمات ِجدّيّة وخطيرة، تضاف إلى محدودية فرص العمل أمامهم

 
على الرغم من وجودهم الطويل في لبنان، تم استبعاد الالجئين الفلسطينّيين من الجوانب 

لرئيسيّة للحياة االجتماعيّة والسياسيّة واالقتصاديّة في البالد، وفقاً للمبدأ القانوني القاضي ا
، فقد تّم منعهم من مزاولة "أجانب"بالمعاملة بالمثل، فهم إذ تم تعريفهم بموجب القانون 

أكثر من ثالثين مهنة، منها جميع المهن الحّرة، ولم تِضف تعديالٌت أُجريت على أنظمة 
  . شيئاً يُذكر لتغيير وضع الالجئين االجتماعي2010لعمل اللبنانية سنة ا

 
ً (نص مبدأ المعاملة بالمثل على أّن معاملة األجنبي  في لبنان ) والفلسطينّي اعتُبر أجنبيا

محكومة بمعاملة الرعايا اللبنانيّين في الدولة التي أتى منها األجنبي، ولّما لم تكن هناك 
 فإنها كانت فرصة الستبعاد الفلسطينيّين من سوق العمل أوالً ومن دولة اسمها فلسطين

حيازة الممتلكات ثانياً، وهما عامالن دفعا الفلسطينيين إلى العمل بصورة غير قانونية 
والعيش بمقدار كبير من عدم االستقرار بسبب عدم القدرة على تملك منزل للسكن، ما 

، أّن نصف عدد 2010 دراسة أجريت سنة دفع كثيراً منهم إلى الهجرة، حيث أظهرت
فقط كانوا يقيمون في لبنان، بينما توّخى الباقون العمل " أونروا"الالجئين المسّجلين لدى 
 .في دول الخليج وأوروبا

 
وباإلضافة إلى الهم المعيشي، اضطر الالجئون الفلسطينيّون في أحيان كثيرة إلى عيش 

فة بالمخاطر ويمكن أن تسلب في أّي لحظة، مع خوف دائم على حياتهم التي باتت محفو
 في مخيم نهر البارد، 2007إفالت الجناة من العقاب، ومثال على ذلك تجربتهم سنة 

الثاني األكبر في لبنان، الذي دمرته مواجهة دامت مائة يوم بين الجيش اللبناني وبين 
ً مشّردين وبال 33، وخلّفت سكانه الـ"فتح اإلسالم"مجموعة غير فلسطينيّة تدعى   ألفا

بناء سوى أقل من ) إثر مرور سبعة أعوام (2014مأوى، وعلى رغم ذلك لم يُعَْد حتى 
 .نصف المخيّم

 
ن في لبنان بشكل كبير وهام في االقتصاد وعلى رغم القيود، ساهم الالجئون الفلسطينيّو

 في المئة 10والحياة الثقافية، حيث تشير تقديرات إلى أّن مساهمتهم تمثّل ما يقرب من 
من استهالك القطاع اللبنانّي الخاص، وأّن حجم التحويالت الماليّة المرسلة من 

 المئة من األسر  في91 مليون دوالر سنويّاً، و62الفلسطينيّين في الخارج كان حوالى 
ً في سوق العمل  وإن من دون تصريح (كانت تضّم عضواً واحداً على األقل منخرطا

، كما وفّر الفلسطينيّون المهارات العمليّة في البناء والزراعة والصناعة )ساري المفعول
والتجارة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والصحة، باإلضافة إلى إنشاء األثرياء 

م العديد من الشركات، بما في ذلك المصارف الرئيسيّة الكبرى وشركات المقاوالت منه
ً للعمل وعملت على رواج االقتصاد اللبنانيّ  كما ساهم . والبناء، التي خلقت فرصا

الفلسطينيّون أيضاً في الحياة الفكريّة للعاصمة اللبنانيّة بيروت، من خالل تأسيس مراكز 
م تحاول لبنان منع حقوقهم في العمل وذلك ضمن برنامج البحوث ودور النشر واليو

   تطبيق صفقة العار من قبل االدارة االمريكية

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

  
  
 
  
  
  
  
  
  

 
 

1 
 كل الذين يموتون دفاعا عن حياض الوطن ال يملكون شبرا واحدا فيه  

  ال بيتا بسيطا يلمهم وال شقة بائسة وال حتى كوخ 
  . ن الفقراء غرباء بال وط

  
2 

  ... هكذا خاطب الممثل الكوميدي فالديمير زيلينسكي الذي غدا رئيسا ألوكرانيا قائال 
  الرئيس ليس أيقونة وال معبودا وال صورة شخصية (

  علقوا صور أطفالكم بدال عنها , ال أريد أن تعلقوا صوري في مكاتبكم
  في الماضي بذلت جهدي كي أضحككم من كل قلبي كمهمتي ممثال

  )في السنوات الخمس القادمة سأعمل على أن ال يبكي أحد منكمأما 
  
3 

  بدون تعليق .. إليكم نص تغريدة غالب الشابندر المدوية عبر قناة خاصة به 
الرئيس الفعلي هو أبو جهاد الهاشمي رجل .. عادل عبد المهدي ليس رئيسا للوزراء (

  مخابرات اإليراني 
هدي يفرض عليه كل ما تريده إيران بأمر من وهو السيف المسلط على رقبة عبد الم

  ) الخليفة قاسم سليماني
  
4 

التي جسدت الجمال عبر لغة الموسيقى في ملعب كربالء ) جويل سعادة(عازفة الكمان 
  الدولي 

فراحوا يهددون ويتوعدون , زلزلت قداسة اإلسالميين المزيفة وطوحت بعمائمهم
  وينهقون 

  .الحب والسالم خفافيش الظالم ال تطيق حمامة 
  السالم على إبداعِك يا جويل وأنِت تعزفين على قلوب العراقيين لحن الحياة

  ميين أعداء الحب والجمال والحياةواللعنة على كل الظال
  

 
 
 
 
 
 

ومضات ومضات 
  خاطفةخاطفة

 

 

  صالح زنكنة
 العراق
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  من بين ما أتذكره في هذه الوقفة من األنباء المتعلقة بمعشر الحمير، مجموعة
وكيف أن الخوف من " آه منا نحن معشر الحمير"صية للكاتب التركي عزيز نسين قص

الذئب كان وراء نسيان الحمير أللسنتها الحميرية قبل التحول إلى النهيق؛ إضافة إلى 
مواد إعالمية صدرت في الجزائر منذ أعوام تتحدث عن إمكانية إقدام الحكومة 

وذلك حتى تتمكن !!  وطنية للخيول والحميرالجزائرية بإجراءات تتعلق بإخراج بطاقة
السلطات من معرفة أماكن تواجدها، ومتابعة نشاطاتها في المناطق الحدودية للبالد، 
بغرض الحد من تهريب البضائع بين الجزائر والمغرب، والتي عادة ما تتم العمليات 

  !!.الالقانونية على متون الحمير التي ال قيود وطنية لديها
  

ذلك عن سر ارتقاء الحمار في الواليات المتحدة األمريكية، وكيف أن المرشح وعلمنا ك
الديمقراطي، أندرو جاكسون، هو من اختار الحمار كرمز لخوض سباق الرئاسة آنذاك 

حيث اختار حماراً رمادي اللون وألصق على ظهره " لنترك الشعب يحكم"تحت شعار 
لمدن المجاورة لمسكنه من أجل الدعاية شعار حملته االنتخابية وقاده وسط القرى وا

ضد منافسه الجمهوري الذي كان يظهر على أنه نخبوي " الشعبوي"لبرنامجه اإلنتخابي 
ً من هموم الناس؛ ومن ثم تحول الحمار منذ عام   إلى أيقونة سياسية 1828وليس قريبا

ذه الحزب وعالمة تجارية تدر مئات الماليين من الدوالرات، نعم، فالحمار الذي يتخ
  .الديمقراطي األمريكي شعاراً له، تحول إلى رمز للثورة والتمرد منذ عقود طويلة

  
كما قرأنا للكاتب عبد العزيز حسين الصويغ، مادة بصحيفة المدينة يتحدث فيها عن التهم 
المنسوبة للحمار، وحيث ذكر بأن المصدر اإلعالمي نقالً عن الناطق باسم الميليشيات، 

مار شارك مع المقاومة في التصدي للميليشيات طيلة األشهر الماضية، حيث أكد بأن الح
كان يحمل الماء والذخائر للمقاومين الذين كانوا متمركزين في عدد من المواقع في 
مناطق جبلية، وأوضحت المصادر أن األهالي رفضوا تسليم الحمار ما جعل الميليشيات 

  .ر منزلة إن لم يسلمه لهمتهدد بشكل صريح بقتل صاحب الحمار وتفجي
  

وسبق أن رأينا تقارير تلفزيونية عن حزب الحمير في كردستان العراق الذي ترأسه، 
عمر كلول، والذي حل حزبه من كثرة تعرضه للسخرية واالنتقاد من قبل مواطني 
االقليم، وسمعنا كذلك عن جمعية الحمير بمصر التي يرأسها المرسي عبد الهادي 

حمير الحزبية في سوريا فلم نسمع بها إال مؤخراً حيث تداول نشطاء من خفاجي، أما ال
قصة الحمار )  الفيس بوك(أبناء منطقة عفرين، على وسائل التواصل االجتماعي 

جقلي "وهو أحد مزارعي قرية ) أنور فريكة(الحزبي، فقيل أن ثمة شخص يدعى 
 قطعة أرض جبلية وليس والرجل لديه) şiyê(التابعة لناحية شيخ الحديد " وسطاني

فالحتها، وال حل لديه لفالحة أرضه إال عبر استعمال الدواب،  ) التركتور(بمقدور الجرار
ً أن الرجل لديه حمار من قبل، وكان بحاجة ماسة لحمار آخر حتى يفلح بهما معاً  علما
أرضه، وبعد السؤال والبحث والتحري عن حماٍر ثاٍن يقضي به حاجته، لقَي حماراً 

فلوتاً لم يُعرف له صاحب، وحيث أن بعض أهالي القرى إبان غزوة عفرين التي سمتها م
تركيا عملية غصن الزيتون، قد فتحوا أبواب الحظائر أمام الحيوانات لئال تموت من 
الجوع  والعطش في حظائرها أوان مغادرتهم منازلهم وتوجههم نحو منطقة الشهباء أو 

ً من الق صف أو انتقام عناصر الفصائل من المدنيين بذريعة مدينة حلب، وذلك خوفا
" العمشات"وبعد أن ُعلم قادة فصيل ) PYD(االنتماء إلى حزب االتحاد الديمقراطي 

الفصيل العسكري الذي أطلقت تركيا يده ـ حسب شهادات أبناء المنطقة ـ في ناحية شيخ 
ى الناحية، يفرض وقراها ليتصرف على هواه، ويغدو كحاكم  مطلق عل) şiyê(الحديد

الضرائب ويسجن أي شخص يريده، له صالحية إهانة المواطنين، يستجوب الكبار 
والصغار بسبب وبدون سبب، من أجل فرض سلطته المطلقة التي منحته إياه الدولة 

" أنور فريكة"التركية وفق األهالي بُعيد غزوة عفرين، وعند معرفة قادة الفصيل بقصة 
أن َمن يتعامل " العمشات"نه يتعامل مع حمير الحزب، حيُث في عرف أتوا إليه ليبلغوه بأ

مع ماشية الحزب، أو زواحفه، أو طيوره، فهو كمن يتعامل مع عناصر وكوادر وقادة 
الحزب نفسه بالنسبة إلى جوقة العمشات، وألن الغرض األساس والغاية الحقيقية من 

تزاز المالي ليس إال، لذا بعد استجواب وراء االتهام بالتعامل مع الحمار الحزبي هو االب
الرجل واستنطاقه عن الدوافع واألسباب التي دعته للتعامل مع حمير الحزب وماشيته، 

بدالً من اعتقاله أو تعذيبه إن تقاعس ولم يدفع ما ُطلب $ 1000تم تغريم الرجل بمبلغ 
  !!!منه

  
ستفادة البيشمركة في إقليم وحقيقة كنت قد سمعت كثيراً من كبار السن في منطقتنا عن ا

كردستان من الحمير أثناء معاركهم مع النظام العراقي البائد، ولكن بما أني لم ألم بالقصة 
ً كافياً، لذا سأتجاوز ذكر الخدمات الجليلة التي قدمها الحمير للبيشمركة في  إلماما

عداء كردستان، وبما أننا في زمن تعويل تركيا على بعض السوريين ليحاربوا األ
المفترضون لتركيا داخل سورية بالنيابة عنها، سأختم هذه المادة بموضوع توظيف من 
كانوا بمقام العلوج واستخدامهم أوان الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا، حيث يقال بأنه 
في زمن الحرب بين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي، كان هناك العديد 

والعمالء، وكال البلدين يعمالن على قدم وساق لجمع المعلومات عن من الجواسيس 
الطرف اآلخر وعن ترسانته العسكرية، وفي تلك الحقبة السابقة النهيار االتحاد 
السوفييتي يقال بأنه  كان هناك مسؤوالَ يعمل لصالح أمريكا في االتحاد السوفييتي، وكان 

إنني أشك فيك بأنك عميل لواشنطن، : حةأحد مسؤولي التجسس يشك فيه، ويقول له صرا
ولكن بعد انهيار االتحاد ! ولكني ال استطيع إثبات ذلك وال أملك الدليل على ذلك

أنا مازلت أشك : السوفييتي والنظام الشيوعي، ذهب نفس الشخص إلى المسؤول وقال له
 بالحقيقة؟ فيك بأنك عميل، وما دام االتحاد السوفييتي انهار وتفكك، لماذا ال تخبرني

أنا بالفعل عميل ألمريكا ولكن ال أحد يستطيع وال استطاع أن يثبت ذلك : فأجاب المسؤول
: فسأله المتشكك بأمره وكيف ذلك؟ أجابه المسؤول! ألني أعمل بخطة توظيف الحمير

كنت دائماً أختار األشخاص الحمير في كل اختصاص وأوظفهم، وعلى سبيل المثال فإذا 
ن أختار اتعسهم وأوظفه وال أوظف الممتازين وكذلك أعمل مع  مهندسي10تخرج 

ومن خالل اتباعي لهذه ! األطباء وكذلك في كل اختصاص وقطاع من قطاعات الدولة
 سنة، دمرت القطاع االقتصادي والقطاع الطبي والقطاع 30الخطة والسياسة منذ 

!  االتحاد السوفييتيالزراعي والقطاع الصناعي وباقي القطاعات في الدولة حتى انهار
  !!.لذا لم تستطع أن تثبت بأني عميل ألمريكا وال قدرت على أن تجد أي دليل على ذلك

  
ويبدو أن وضعنا في سورية حيال من عّولت عليهم الثورة 
السورية بناًء على تدخالت الدول ال يختلف البتة عمن عّولت 

تي زعمت ، كما أن الجهات الدولية ال!عليهم أمريكا في روسيا
بأنها تدعم الثورة السورية بالمال والسالح أغلبها طبقت 
بالحرف الواحد آلية تغذية الفساد وتمويل الفاسدين وتوظيف 
بقايا المجتمع كما كان الحال بالنسبة للجاسوس األمريكي، 
وعملوا بإحدى استراتيجيات التحكم بالشعوب التي تعمل واقعياً 

الداخل، وذلك من خالل على إفشال الثورات وضربها من 
تشجيع الرداءة ودعم الرديئين، وتشجيع الشعب على أن يكون "

ً وجاهالً  ً وهمجيا كما يقول المفكر األمريكي نعوم " غبيا
  تشومسكي

  الحمير الحمير 
  بين بين 

االتهام االتهام 
  واالستخدامواالستخدام

 

  
  حممد. د عماج
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  من تحت الغطاء تشكل عالمي الصغير، أمنياتي كانت تتحقق هناك، أغمض عيني وأتيه في األماكن التي يمنع علّي
أضع . كما أحب أن تكون عليه من غير  غرور أو جفاء" خديجة"دخولها، أقتني األشياء المحروم من تملكها، أعشق الطفلة 

هناك تشكل خيالي، هناك امتلكت موهبة التالعب باألماكن . كبر أسفل قدمّي الصغيرتين، وأنتشي بلحظة االنتصارالعالم المت
لم أكن أعلم أنني سأصير شيئا آخر داخل المؤسسة التي تحضن حبي . في رأسي، أطوعها كما أشاء صورا وألوانا ووقائعا

رمز االهانة "  حيزون"الجتماعية الهشة، ومعلم اللغة الفرنسية الطفولي الموجع، والمطعم المدرسي المعبر عن طبقتي ا
  .والتحقير وبرودة الحس اإلنساني

  
حبي له جعلني . ، كان حجمه صغيرا ولونه أحمر"ظهر المهراز"كان لي دفتر صغير منحته لي أختي العائدة من جامعة 

كان أتواجد فيه، ال أفارقه سوى يوم األحد عندما أضرم أعتني به كقطعة من قلبي، أضعه قرب الوسادة، بين الدفاتر، في كل م
السوق باألكياس البالستيكية، وألنني كنت أحبه كنت أدون فيه بعض الكلمات، مما أشعر به وأحسه، عندما أريد أن أشتم أحدا 

كلمات الشوق وكتبت عن خديجة الكثير من . عندما أريد شكر شخص طيب أبعث له رسالة بكتابتها فيه. غليظا أكتب عنه
يمكن أن تسميه المنشور السري لطفل .. والهيام، على االقل هذا السر لن تمسكه كف غير كفي، ولن أهان بسبب ما أدونه فيه

  .صار يحب كتم ما  يفكر فيه عن العالم الخارجي
  

به، وبدأ يقلب أوراقه، كنت حمله وأخذه الى مكت". لحسن هبوت"في السادسة ابتدائي، ال أذكر كيف أمسكه معلم اللغة العربية 
أرتجف في مقعدي، والعرق يسافر في جسدي، وسخونة الخجل تحرق جسدي، واحمرار الوجنتين قد غير لون سحنتي 

، تلعثمت خفضت رأسي الى سطح الطاولة، حدقت فيها جيدا، ما زلت أتذكر "هشام تتكتب الشعر" فجأة نطق المعلم . السمراء
. لكن هذا المعلم قد أمسك دفترا بالكامل فماذا سيكون مصيري. فقط ألنني كتبت كلمات على ورقكيف ضربني معلم الفرنسية، 

منحني .. تقدمت نحوه خائفا، مرتجفا، محمال على نعش الرهبة، معدا راحتي الى ضربات موجعة".. قرب عندي" ناداني 
 ألول مرة أمسكه، كانت الحروف تتراقص أمام ، أمسكت الدفتر بحلقت فيه، فكأنني"قرا هادشي لي كاتب"الدفتر وقال لي 

وضع كفه على كتفي، سمعته يقول بصوت حنون اخترق أذني، . عيني، لم تشأ أن ترتب في كلمات وجمل كي أقرأها عليه
ارفع "قال .. وبدأت أقرأ بصوت متلعتم وجل" متحشمش غير قرا. "تشبعت به روحي، ورقص له قلبي المكسر بالجفاء

من بعيد رأيته يحرك . رفعت صوتي، رأيته يتركني ويذهب الى أخر الفصل، قرأت صفحة ثم توقفت "... ال تخف.. صوتك
رأسه صعودا وهبوطا، يدعوني الى استمرار في القراءة، عندما انهيت صفحة أخرى صفق بيديه، وأمر الفصل أن يصفق، 

  ..فصفقوا
  

تقدم نحوي، فعل حركة لن أنساها ما حييت، رفعني بكلتا يديه، . .هذا الطفل ابن القاع االجتماعي، يصفقون له تالميذ مثله
كنت .. قرأت بأعلى صوتي، كنت أراهم تحتي".. بقات خمسات دقائق، قرا لينا شي حاجة أخرى"ووضعني على مكتبه، وقال 

وا على الشاعر صفق" رهف لها السمع، قال المعلم مصفقاوسمعت كلمة ي.. فوقهم، ابن القاع االجتماعي صار فوق الجميع
بل ويمنحني .. وأصبحت صديقه، أكتب وأمنحه يقرأ ويشجعني.. أتحسسه بكل خلجات الروح. ألول أشعر بلقب شاعر". ديالنا

منحني طفل .. داع صيتي بين التالميذ، بأنني شاعر.. خمسة دقائق عند نهاية كل حصة، أصعد فوق مكتبه وأقرأ بأعلى صوتي
عرفني " حي بام" جمعت فيها أجمل مقاطع المتنبي، وذلك عندما ذهبت معه الى الحي الراقي كتابا صغيرا " كمال اعبابو"

اقتبست من الكتاب الذي يحتوي على مقدمة تعريفية عن حياة أبو الطيب المتنبي، مسرحية قصيرة عن .. بأهله بكوني شاعر
ي ألنه أبيض اللون، لكنه أصر على التمثيل دور كافور االخشيد" الرافيقي"مقتله، ما زلت أتذكر  كيف رفضت أن يجسد 

ترفاس " ، حيث قُتلت فيه على يد فاتك بسيف خشبي يمسكه "هبوت" ومثلنا الدور أمام المعلم .. بتلطيخ وجهه بالفحم
شاركت في عيد العرش بالمؤسسة . فجاء التصفيق من التالميذ والثناء من المعلم.. كان كل هذا في خمسة دقائق".. رضوان

كما كنت أسميها أنداك في الجريدة الحائطية للمؤسسة بإيعاز من المعلم، ثم نشر قصيدة لي -نشرت قصائدي ..  يدة عن األمبقص
في الملحق الثقافي لجريدة العلم، حيث أحضرها الى المدرسة، وأمام دهشة التالميذ منحني إياها، أخذتها الى البيت أطوي 

فرحت مع أنها لم تفك كلمات ما كتبت، قرأها والدي بتمعن، ينظر إلي تارة، وينظر الى األرض جريا، منحتها لوالدتي األمية 
حتى عندما .. كانت الشيء الوحيد التي لملمت شتات القلب وجراح الروح.. الجريدة تارة أخرى، رأتها العائلة وكل أهل الحي

.. البشر، وتعب الجسد الصغير، كنت منتشيا بنفسيأذهب إلى السوق وأبيع األكياس البالستيكية، تحت حرقة الشمس، وصفاقة 
وقررت أن تكون مهنتي في المستقبل شاعر، لم يكن يعرف هذا الطفل الصغير، أن الشعراء في وطني زادهم الفقر والجوع 

  .واالنتحار في غالب األحيان
  

 الفايسبوك، فلم أجد له حسابا، سوى  يالمعلم لحسن هبوت، علمت فيما بعد أن أصبح مفتشا في التعليم، فتشت عنه ف: استذراك
شكرا له، ألنه .. سيبقى هذا المعلم في الروح والذاكرة والقلب ما حييت. بعد الصور لحفلة أقيمت على شرفه في ثانوية بالمدينة

   وأتمنى أن تسعفني ظروف الحياة ألعيد االمتنان بالتقدير والوفاء.. أطعمني ذاتي، منحني ثقتي بنفسي

  الشاعر الصغيرالشاعر الصغير

  
  شام موكادوره

 املغرب
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إصدارها من خالل نشر إعالنات 
ملؤسسات إنسانية وأكادميية وثقافية 
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