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 ة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين  مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعالكاتب

  .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
  

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

المثقفين قد أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى األخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات و
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
  

نهض، وثقافتنا ينبغي أن تتطور إنساننا اللبناني والعربي في األوطان األم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن 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
  

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

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

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

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 بكاتبفي مجلة الالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم 

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
 .الذي يسوده العدل والمساواة والقانونالمجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، و

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

 يمكن أن يكون هنالك إسرائيل، ليس ألننا ال نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل ألنه ال
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 .  عبر نشر بعض االعالنات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربويةااللكتروني
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق الصدراها، وتبرعات الكتاب والمبدعين 

 .بانتاجهم الفكري
 يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي. 
 بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي 
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  ال أنكر بأني كفرد أتمنى أن أبلغ ذلك اليوم الذي سأنكب فيه على رتّق ما يليق بذائقة القارئ، ورغم وجود
يتي، من دون أن يالزمني شبح الحاجة والتفكير بأن بذرة الشوق الكامن المنتظر فرصة اإلندالق على سج

علّي الخروج باكراً إلى العمل والعودة في المساء، إال أني لم أنوي البتة كتابة ما يشبه اليوميات في مغتربي 
المؤقت بمدينة اسطنبول التركية، ليس لعدم أهمية ما سأدونه في اليوميات، إنما لتصوري الثابت بأن المنشور 

ما، فال أرى أي سبٍب يحث المرء على التورط  إن خال من الفكرة أو الحكمة أو المفارقة أو قصةٍ  اليومي
  برتِق أوصال المنشور وإشغال الغير بفتِق مراميه.

 
عادةً ال أنشغل بقيافتي، فنادراً ما أقف أمام المرآة في الصباح قبل الخروج من البيت، إالّ اللهم إذا وبما أني 

، وحتى وقتها ال أرى سوى طرفي كنت بصدد تمرير ماكينة الحالقة على وجهي قبيل الخروج الى العمل
ر أماكن أخرى من كل صحن وجهي في المرآة، باعتبار أن مرآة الحمام من ضيق مساحتها ال تسمح بظهو

  هامة البدن.
 

من مستوطني المؤقت  2019من الشهر الثامن  30وككل الصباحات السابقة خرجُت صبيحة اليوم الواقع في 
ً إلى العمل صعوداً باعتبار أن البيت كائن في منحدر حارة في حي "باغجالر" بمدينة اسطنبول، م توجها

ً فالمسافة بين "يلدز تبه" التي تبعد مسافة ربع ساعة لرج ل شبه رياضي من ميدان "باغجيالر"، عموما
م، ومع ذلك لم أشعر بأن هناك ك 1ه في الصباح والمساء تزيد عن مخدعي وبين األوتوبيس األول الذي أستقل

ر طبيعي في هيئتي اليوم؛ لذا مررت قبيل الوقوف في الطريق العام الذي سأركب فيه األوتوبيس ما هو غي
وهي حلوى مكونة من الفستق  TADMANقطع من ماركة  4في الحي، واشتريت من عنده  من أقرب بقالٍ 

أليام، وصلصة العسل الصناعي، وذلك بديالً عن الفطور الذي لم تحضره لي زوجتي اليوم بخالف باقي ا
ك ليرة ورقية ال أمل 100وبما أني ال أحمل في جيبي غير ليرتين ونصف من العملة المعدنية، إضافة الى 

غيرها، فخلت بأن الرجل سيمتعض ويكشر بوجهي ألني سأناوله المئة ليرة في الصباح الباكر وهو لم يبع أي 
 4ليرة ورقية و 90ئة ليرة وأعاد إلّي شيء بعد، إال أن ذلك لم يحصل، بل وبكل هدوء أخذ مني الرجل الم

لذا تابعت المسير وجاء األوتوبيس، ليرات معدنية، وحيث أن البقال لم يقل بأن هناك خلل ما في هندامي، 
صعدت إليه، دفعت ثمن الركوب مباشرة ومن ثم توجهت للجلوس في آخر كرسي من جهة اليمين، فتحت 

خوان مانويل روكا، وأعدت عدة مرات قراءة مفتتح وخاتم  الكتاب وقرأت عدة قصائد من ديوان الشاعر
مرايا: أضيف للبشاعة مزيداً من البشاعة، ومزيداً من قصيدة "أغنية صانع المرايا" حيث جاء فيها: "أصنع 

  .البهاء للبهاء"*
  
تود قول كما لم أشعر أثناء فترة تنقلي من "باغجيالر" إلى "بكر كوي" بأن ثّمت نظرات ما من أحٍد منهم  

شيئ ما عن الالطبيعي في سحنتي، فنزلت من األوتوبيس في محطة "قابا سيتي" في حي "بكر كوي"، ثم 
يت نحو الطريق البحري قاصداً الباص الذي سيقلني إلى "فلوريا"، وقبيل مجيء الباص قرأت صفحات مض

   .احيأخرى من ديوان المرايا، ثم جاء الباص وأغلقت الكتاب ألتابع مسار صب
  

 ألن أصل الى مكان العمل تزيد عن ترجلت في موقف "سوسيال تاسيسلري"، وبالمناسبة فالمسافة المتبقية
   .كحال انتقالي بين المحطات األخرىأقطعها سيراً على األقدام واحد متر كيلو

  
وصلت مكان العمل، طرقت الباب، ففتحه لي الموظف في الريسيبشن، سلمت عليه ودردشت معه بعض 

ت، ولم يقل اآلخر بأن هناك خطأ ما في ترتيب مالبسي، وجاء الشرطي المكلف بحراسة المبنى حينها الوق
ألغسل  2ولم يلمح هو اآلخر ألي شيء لم يكن على ما يرام، بعدها استأذنتهم ونزلت إلى الطابق  وسلم علينا

نوع من المأكوالت، حيث صادفت  الفاكهة التي أجلبها معي كل يوم صباحاً ألتناولها قبل أن يستقبل ثغري أي
   بي.لم يلمح اآلخر ألي شيء غريٍب موظف الخدمات على باب المغاسل و

  
ته بعد الدردشة المعتادة وتوجهت لألسنسيل، إالّ أني بعد أن ركبت المصعد ويا للمفاجئة حيث كشف لي استأذن

ً قميص ي بالمقلوب، وقد قالت لي مرآة مرآة المصعد الكبير العيَب الواضح فيي، وإذ بي أبصرني مرتديا
، بينما أخبرتني المرايا وأباحت الحجرة النازلة الطالعة ما كتمه عني كل من رأى العيَب فيي ولم يخبرني عنه

ً لوجه هذا ذلك الصباح؛ وهنا خطر على بالي حيال  لي بما لم يفعله كل الذين مررت بهم أو التقيتهم وجها
ء من عادات حميدة بهذا الخصوص، إذ من عادة األنثى أنها إذا ما رأت أي األمر نفسه ما التمسته في النسا

ديقة أو قرينٍة لها تراها تبادر إلى إخبارها أو تباشر بنفسها بتصويب خلل في مالبس أو قيافة زميلة أو ص
ر الرجال الخلل في هندام صديقتها، أو على األقل تخبرها عما تراه غير الئق بأناقة صاحبتها، بينما نحن معش

  فنادراً ما نعمل مثلهن حتى وإن رأى بعضنا مالبس وهيئة اآلخر أقرب إلى شكل المجاذيب!!
 

حال فصحيٌح بأن اليوم هو اليوم العالمي الخاص بضحايا االختفاء القسري الذي يصادف يوم الجمعة على كل 
ليس هو السبب المباشر الفتضاح  في الثالثين من شهر آب من كل عام، إال أن غياب المرآة الكبيرة في منزلي

يا المختفين في العتمات رغماً القبح الذي آل إليه حال بدني ذلك الصباح، وبناًء عليه فلست اليوم من ضحا
عني، إالّ أن علّى أن ال أنكر قط بأني ضحية استهتاري بعظمة دور المرايا في حياتنا اليومية، إضافة إلى 

 من البيت واستعجالي في التلحف باألردية من دون إلقاء التحية الصباحية عادتي السلبية في الخروج مهروالً 
  على كاشفة العيوب.

  
  ماجد ع  حممد
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 اإلعالم الفلسطيني يخدع . اإلعالم الفلسطيني هو الذي يتخبط وليس إدارة ترمب

. الجماهير الفلسطينية ويخدر يقظتها حين يزعم تخبطا من جانب العدو لتمرير صفقته
 حل لإلشكال المعيق إلطالق إليجاد" الوسيط" امالها ترمب على كوشنر وفريقه الصفقة

والصفقة ال تخرج .  الرجعية العربية الى حيز العمل– األميركي –التحالف اإلسرائيلي 
  .عن مجرد المباركة واإلقرار لكل ما أقدم عليه االحتالل اإلسرائيلي منذ عدوان حزيران

  
ات تعطل نع وال عقب يكتفي الجانب الفلسطيني بالمعارضة الكالمية التي ال تقيم موا

، حيث القيادة درب سالك نحو غايتها وبدون إعاقةالصفقة تمضي عبر . سيرورة الصفقة
بدل أن . ض الكالميالفلسطينية ومجموع الشعب الفلسطيني يراوحون عند نقطة الرف

تنخرط القيادة الفلسطينية والفصائل في حشد وتعبئة حراك شعبي متصاعد لوقف المد 
السبيل األوحد إلفشال صفقة القرن، فإنها تكتفي بالرفض االستيطاني وسرقة األرض، 

 ال تعطي 1967الكالمي وهي تدرك أن الحكومات اإلسرائيلية منذ عدوان حزيران عام 
، وال تكترث بالموقف الفلسطيني ولم تبد في أي لحظة ي الفلسطيني او العربقيمة للكالم

  .برمة معهاحترامها للجانب الفلسطيني ولم تحترم االتفاقات الم
حتى بوش االبن ردد مرارا ، وهو في أوج عدوانيته، ان على إسرائيل احترام كرامة 

  . الفلسطينيين نظرا لما بات مكشوفا للعالم من استهانة إسرائيلية بالفلسطينيين قيادة وشعبا
  

نهج إدارة ترمب تجاه القضية الفلسطينية والصراع الدائر بصددها واضح ومنساب بيسر 
ًبط وال تردد بدءا من نقل السفارة الى القدس وإعالن القدس بأكملها عاصمة دون تخ

  .إلسرائيل حتى شطب فلسطين من قائمة دول الشرق األوسط لدى الخارجية األميركية
  

تتساوق مع أفكار "، وهي ال درة، لم تجد ما يعطلها او يوقفها خطوات محسوبة ومق
، عضو مركزية فتح السيد نبيل أبو ردينة حسب ادعاء "اليمين اإلسرائيلي المتطرف

، ونواتهم اإلنجيليون الذين ا هي إفراز لنهج المحافظين الجددوالناطق باسم الرئاسة، إنم
  . يشكلون القوة الضاربة لفاشية الرئيس األميركي ترمب

  
 أن 1996لمحافظون الجدد من خالل أحد اقطابهم، ريتشارد بيرل، اوعزوا لنتنياهو عام 

لم . ي برنامجه االنتخابي بندا ينص صراحة على رفض االنسحاب من الضفةيطرح ف
يكن ذلك ألغراض انتخابية، إنما دشن نهجا تواصل في سياسيات إسرائيل حتى انتقل، 
عبر خطوة تغيير نوعي، الى ضم مناطق االستيطان بالضفة الغربية، وهناك من يزايد، 

ضم الضفة باكملها وتهجير سكانها وهو مدرك انه لن يدفع ثمن موقفه، فيطالب ب
  .الفلسطينيين

 
انخدعت القيادة الفلسطينية وخدعت جمهورها وخدرت يقظته حين صدقت ان العدوان 

 كان حربا وقائية لتفادي إزالة إسرائيل من الوجود على 1967اإلسرائيلي في حزيران 
ترافات القادة ظلت تصدق األكذوبة رغم اع. أيدي الجيو ش العربية في دول المواجهة

العسكريين والسياسيين إبان العدوان أنهم أدركوا ان العرب ومصر بالذات ال ينوون 
الحرب لكنهم استغلوها فرصة سانحة لتوجيه ضربة تزعزع هيبة قيادة عبدالناصر إن لم 

" حرب األيام الستة"تقض عليه، وإعادة ترتيب اوضاع المنطقة؛ فأطلقوا على عدوانهم 
ظلوا يصدقون اكذوبة الحرب . الكون في ستة أيام ثم استوى على العرشتمثال بخالق 

 يستقيل من موقعه - متتياهو بيلد–الوقائية بينما احد أركان قيادة الجيش اإلسرائيلي 
لقيادة الفلسطينية تصدق ظلت ا . ّالعسكري الرفيع، مشهرا بنوايا التوسع اإلسرائيلية

، بينما يوغل حكام إسرائيل من أميركية" اطةوس"خلت في مفاوضات ب، بل وداألكذوبة
، تارة بذريعة األمن وأخرى ليكود في نهب األراضي الفلسطينيةحزب العمل ثم من ال

  .باسم المقدس والحق التاريخي
 

يتجاهل اإلعالم الفلسطيني كل هذا النهج المتواصل بال انقطاع، ليزعم أن تسابقا يجري 
  .هويد منافسة على أصوات الناخبينيطان والضم والتبين الكتل الحزبية على دعم االست

  
هل يقبل عقل راشد أن دعوات التوسع االستيطاني ونهب األرض 
الفلسطينية وتهويد مناطق بأكملها مجرد طفرة دعاية أملتها 
ظروف االنتخابات؟ اال يتذكر أحد من المسئولين الفلسطينيين 

انني "ابقة كتب فيها تغريدة أطلقها نتنياهو بعد االنتخابات الس
اومن أن الرب والتاريخ قد منحا شعب إسرائيل فرصة جديدة، 

   ."نا امة قوية بين أقوى امم العالمفرصة ذهبية لتحويل بالد
  

قادة إسرائيل ال يطلقون ! مكانة بين أقوى امم العالم_تلك هي غاية إسرائيل االستراتيجية 
برفع شعارات لم تنضج ظروف تنفيذها، الكالم جزافا لغرض االستهالك وال يتخبطون 

مثل التحرير من النهر الى البحر في ظروف العجز عن ردع التطاوالت على األقصى، 
  .ْالمعلم المحاط بقداسة المسلمين كافة 

 
في هذا المناخ المواتي ال يبدي نتنياهو وجميع قادة الحركة الصهيونية داخل إسرائيل 

قاومة الفلسطينية وبالقيادتين المتصارعتين، بسخف وخارجها ادنى اهتمام بفصائل الم
، حيث الهيتين عما يجري بالضفة الغربيةمنقطع النظير، على جلد الدب قبل صيده، 

  
  سعيد مضية

 فلسطني
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االتفاق التام بين الكتل السياسية الصهيونية على احتالل مقدمة التطرف في طرح اهداف 
" القيمة العليا األساس"و للدولة أالتوسع االستيطاني والضم باعتبار ذلك استراتيجية 

  . حسب قانون قومية الدولة اليهودية
  

؛ إنما هو اندفاعة وحسب، تنافسا على أصوات الناخبينالسباق ليس شعارات انتخابية 
، وبالذات التأييد المطلق من جانب اإلدارة ثمر الوضع القائم، محليا وإقليميا ودولياتست

لمنظمة الدولية ودول الغرب االمبريالية والدول األميركية والمعارضة المائعة من جانب ا
 . ربية، وهزال المقاومة الفلسطينيةالع

في حمى السباق تزداد ضراوة المستوطنين في حمالتهم اإلرهابية ضد المزارعين 
واقتحامات متواترة لألقصى بحراسة امنية مشددة، لدرجة تعطيل صالة العيد لدى 

هيكل، وذلك من اجل فرض تغييرات تلبي هدف المسلمين لالحتفال بذكرى خراب ال
 ، لقدوم المسيح في عرف اإلنجيليينتشييد الهيكل الثالث، وهو الشرط األساس الثالث

 وقاعدة النفوذ األساس لليمين األميركي الداعم إلدارة ترمب ،المسيحيين من أجل إسرائيل
  ..ونهجها بالشرق األوسط

 
لية واإلقليمية والمحلية المواتية كي يفرض وقائع ال يتطلع نتنياهو الستثمار الحالة الدو

رجعة عنها بالضفة الغربية، بما في ذلك ضم قرابة ثلثي الضفة لدولة إسرائيل واإلبقاء 
على بلديات متناثرة تفصل ما بينها او تحاصرها الكتل االستيطانية، واثقا من عدم تحفظ 

يتم اإلعالن عن مخططات لبناء بين فترة واخرى . إدارة ترمب على تلك اإلجراءات
لم . آالف الشقق السكنية، مع مواصلة هدم المباني السكنية للفلسطينيين بمختلف الذرائع

ّيعد االستيطان يميز بين أراض يدعونها أراضي دولة وبين أراض يملكها مزارعون 
يد "ومؤخرا صرح نتنياهو ان . فلسطينيون وذلك من أجل توسيع المستوطنات القائمة

 بل تتفوق أصوات ،"إسرائيلي طائلة ولسوف نعمق جذورنا في وطننا في جميع أجزائه
  . على نتنياهو فتنادي بالضم الشامل للضفة واإلطاحة بالسلطة الفلسطينية

 
بات عنف المستوطنين اإلرهابي بالضفة ممارسة يومية تتصاعد حدتها، بينما تزعم 

نون باتوا يديرون سياسات المستوط. القرنالدعاية الفلسطينية تخبطا لدى أنصار صفقة 
، يرصدون ردود األفعال، السيما اقتحام األقصى يوم عيد إسرائيل، يقترفون الجرائم

بات المستوطنون على بينة من ان الدرب . األضحى، فال يسمعون صوتا يدين أو يشجب
ن الصدارة في كاسالكة وجميع الكتل المتنافسة قد أفردت للمشاريع الكولنيالية بالضفة م

، وغدا محتوى الثقافة الرسمية في إسرائيل التحريض على كراهية برامجها السياسية
وبات مسلك ! العرب والحط من كرمتهم وازدرائهم وحصرهم في معازل، بصورة موقتة

وحقا ما . إسرائيل يزدري القوانين الدولية بدون رادع من مسئولية سياسية او أخالقية
إسرائيل تتعامل : لن نندهش "22/8/2019في صحيفة هآرتس يوم كتبه الون مزراحي 

مع الحياة والكرامة والممتلكات الفلسطينية باستخفاف، وبغطرسة شعب من السادة، منذ 
أحد األمور : ألى أن يقول...ًسرائيليين كثيراوقتل الفلسطينيين ال يعني اإل. سنوات كثيرة

فسهم هو أنهم وقحون وشجعان وكاسرون التي يحب اإلسرائيليون أن يعتقدوها عن أن
ًعندما ينظرون أكثر قليال في العمق وباستقامة أكثر قليال في اللحظات . لألطر والقوانين ً

ًوالمسائل الحقيقية التي يتم فيها فحص البشر، يكتشفون أن إسرائيل مجتمع يلتزم جدا 
  . "بالخط الرسمي إلى درجة مخيفة وجماعية مثل أسوأ الديكتاتوريات

 
، تعربد الصهيونية بالفاشية منذ قيامها، وباألساليب الفاشية فرضت احتاللها لفلسطين حقا

وتمددت في انحائها وبالفاشية تراودها احالم الهيمنة على المحيط كدولة إقليمية بدعم 
 ولكن يتوجب اإلقرار أن رخاوة المقاومة ،دول الغرب االمبريالية أو سكوت بعضها

 االنضباط في صفوفها وخالفاتها البينية أغرت الصهاينة بازدراء الفلسطينية وعدم
  . المقاومة واالستهانة بمفعولها في جميع دورات االصطدام

  
مين فرعنك يا " الحال مع المثل الشعبي الفلسطيني،عبر جميع مراحل الصراع تطابق 

عجها إسرائيل تتصرف بغطرسة القوة فال تز". فرعون؟ قال ما لقيتش حدا يردعني
، حتى وال البيئة الدولية عها في الوسط المحلي او اإلقليميالجعجعة الكالمية، وال يرد

   !ّلبة وحازمة تقول لها قف عند حدكإرادة ص
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  كان الجو حارا جدا، وبدا كأن الشمس في هذه الظهيرة قد تركت أعمالها في القارات

فرغت له، تفلي رأسه بأصابعها النارية، في وقفته في السبع والمحيطات الخمس وت
أقبل . الشارع، أعزل، بقميص وبنطلون، و في جيبه الخلفي معاشه الذي استلمه للتو

 . لم ير مكانا شاغرا قرب نافذة فلم يركب. ميكروباص وتوقف
 

جلس ودفع بقبضته المرتعشة . صعد. لمح فيه مكانا قرب نافذة. أقبل ميكروباص آخر
لكنه هواء على أية " قال لنفسه. زجاج إلي النهاية فهب عليه هواء ساخن من الشارعال

. تأملها. جلست أمامه. بعد قليل ارتقت عتبة السيارة فتاة جميلة في نحو العشرين". حال
أحصى بعينيه المقاعد التي . غزالة ترد الروح، لو أن الغزالة تستخدم وسائل نقل عام

 . مازالت شاغرة
 

استغبى نفسه ألنه لم يشتر . أحس بالعطش يشرخ حلقه. الفلوس في جيبه الخلفيتحسس 
تطلع إلي ظهر الفتاة وقماش البلوزة . زجاجة ماء مع أن المحل كان على بعد خطوة

نقل بصره بين كتفيها . استنشق عطرها الذي هوم بخفة حول شعرها ورقبتها. الحريري
هل يهبط ويشتري زجاجة ماء . لقه ملتهبح. ورأسها المحنى في الغالب على موبايل

 ُويرجع بسرعة إلى مقعده؟ أم أن أحدا في تلك األثناء قد يستولي على مكانه؟ 
 

زج . شاهد السائق في الشارع بجوار السيارة معتمدا بكفه على مقدمتها يصيح بخط سيره
. ضوضاء، لكن صوته لم يصل إليه في ال"ياريس.. يا ريس" برأسه في النافذة يناديه 

عاوز حاجة : "قالت تخاطبه. امرأة كانت تجلس في كابينة القيادة استدارت بكتفها للخلف
دهش من دقة . وجهها مدور، ريان، مثل فطيرة من خير زمان. سيدة كبيرة". حضرتك؟

أنا بس .. ال وهللا:" قال ممتنا! وأي أخالق نبيلة! أي روح مرهفة. شعورها بمن حولها
 ". لكن مش معقول..  أشتري زجاجة ماء من المحل اللي قدامناوكنت عاوز.. عطشان

 
وقفت أمام . فتحت باب الكابينة ودلت قدميها إلى اإلسفلت ونزلت. لم تنطق المرأة بكلمة

قال ". هات أجيب لحضرتك:" باب الركاب في الصالون، ومدت كفها نحوه قائلة
إزاي مايصحش؟ دي حاجة :" ةقالت ببسمة عامرة بالطيب!". ما يصحش وهللا؟:" مشدوها
. مضت بخطوة نشطة إلى المحل. تمتم شاكرا وناولها ورقة بعشرة جنيهات". بسيطة

كتفان مدورتان مثل فاكهة طرية أثارت . ألقى نظرة على ظهر الغزالة الجالسة أمامه
. ناولته بقية الفلوس وزجاجة ماء باردة. رجعت المرأة. رغبته في أن يطويهما في صدره

تسلمي : " قال بتأثر". يستحيل أن تلقى أحدا اآلن بهذا النبل" ل بنخوتها وقال لنفسه انفع
 ". من كل سوء

 
:" قالت له المرأة ببسمة خفيفة. انتبهت الغزالة إلى الحوار بينهما فأدارت رقبتها تتأمله

أيقظ فيه " الكبير" شيء في كالمها عن". احنا نشأنا على أننا نحترم الكبير ونخدمه
 . "كفاية" هتف في سره" وحضرتك زي والدي:" قالت المرأة. عورا بالحذرش
 

قالت المرأة وعيناها تنديان . اختلس نظرة إلي الغزالة التي تفصحته بنظرة تقدر سنه
 . امتزج شعوره باالمتنان للمرأة بالغضب". وأنا زي بنتك:" بالحنان

 
بدت له كلمات المرأة مثل .  نفسهاأدارت الغزالة رقبتها إلي األمام منصرفة بعيدا إلي

صاح في . مضرب يقذف الكرة بعيدا، ثم يمضي اليها ثانية ويعود لضربها حتى تختفي
، لكن المرأة مدت كفها إلي ركبتيه تربت عليهما "كفاية بقى: " سره متوسال إليها 

ة ياجزم.. كفاية:" تنهد متأثرا من كل ذلك الحنان الجياش وهو يصيح في نفسه. بعطف
 "!كفاية.. يابنت الجزمة

 
    نهض وهبط من الميكروباص

  
 

  خلميسيأمحد ا

  مصر
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 تراثنا ليس هويتنا .  
  

كل امرئ يولد من . من نريد أن نكون، وكيف نريد أن نكون، إرادتان نقررهما نحن
وهي . ّويكون ذكريات ذات أثر كبير فيه، وتنشأ له صداقات. تراث وماض وتاريخ

الهوية . المستقبل يصنع الهوية. شخص الذي سوف يتولد عن كل ذلكجميعها ال تقرر ال
ال يمكن . تناقض مع المعطى. التجاوز هو عدم التطابق مع ما مضى. تجاوز لما مضى

أن نبقى حبساء المعطى، مسجونين في أفكارنا، نردد عظماءنا، نفخر بهم، وهذا 
لمتجاوز المتدرج في عالم نلغي وجودنا الراهن ا. نحاول أن نكون نسخة عنهم. ضروري

تجديد لما . التقليد تراكم على ما مضى. جديد كي نعيش في عالم مضى لم يعد موجودا
تتراكم . التقليد هو ما يتجاوز الزمان والمكان. ًمضى وليس جمودا للماضي في الحاضر

ًالتطور يصبح تاريخا. ًيصير تطورا. يتجاوز نفسه. األحداث على التراث يعيد نفسه . ّ
 .ّيتطور بشكل مختلف في معظم األحيان. ًأحيانا

 
الهوية ليست . كيف نريد أن نكون، وماذا نريد أن نكون. الهوية هي ما نصنع بمستقبلنا

ًمعطى محددا ثابتا ال . ال يكرر الزمن نفسه. الهوية كائن متحرك ذو وجود تاريخي. ً
ّلزمن، ومع تطور ما يجري ّمع تطور التاريخ القريب والبعيد في ا. تكرر الهوية نفسها

ًليس غريبا أن . على الجغرافية القريبة والبعيدة، نتفاعل مع ما يجري، ونقرر هويتنا
اإلنسان، كفرد أو . يعني أننا من إنتاج الغير بمعنى ما. تعبير هويتنا مشتق من هو

ًما يحيط به زمانيا ومكانيا ينتجه. مجتمع، ال يعيش وحده ج الى في الحياة تجاوز وخرو. ً
كل ذلك حركة . إن لم نذهب إليه، يأتي إلينا. نتجاوز عالمنا، فننخرط في العالم. العالم
غيرنا يلتقط . ّكل مجتمع في كل مرحلة يمتاز بمالمح نلتقطها، فيؤلف منها التاريخ. دائمة

 ً.مالمح أخرى فيكون تاريخه غير تاريخنا حتى ولو كان الموضوع واحدا
 

من أي نوع هي في إصرارها على أن الهوية معطى ثابت في المشكلة مع األصولية 
كل األصوليات سلفية ولو قالت . زمن مضى، وعلينا أن نتبناه ونعيش حسبه مهما كان

ّترمي األصولية الى تثبيت الزمن في مرحلة معينة، وأن تلغي التاريخ، وأن . بغير ذلك
  . الحاليتلغي حيوات وتجارب من عاشوا منذ زمن األصل حتى الزمن 

  
تعبير عن عجز . هي يأس من الراهن. تناقض في ذاتها. األصولية استحالة بحد ذاتها

األصولية والسلفية شيء . ال تريد العيش في الحاضر ألنها ال تستطيع ذلك.ازاء الراهن
األصل أو السلف الصالح يلغى من . ُكل منهما ينسف األساس الذي بني عليه. واحد

لعيش مثله أو إذا أردنا هوية لنا تكون على نمط عيشه، ونمط تفكيره، التاريخ إذا أردنا ا
عندما تنقطع منها حلقة أو حلقات نسميها األصل . التاريخ سلسلة متصلة. وأصول تفكيره

يمكن إلغاء جزء . وبذلك نلغي األصل أو السلف أو كليهما. أو السلف، ونلغي بقية التاريخ
احدى مشاكل المسلمين .  إلغاء كل التاريخ أو معظمهلكن ال يمكن. من التاريخ أو طمسه

القاتلة في الزمن الراهن هي أننا نريد أن نعيش حسب السلف الصالح أو حسب األصل 
  . فنلغي التاريخ، ونلغي الحاضر

  
. هذا الرفض بالذات هو ما يمنع إرادة صنع المستقبل. نرفض أن نعيش في الحاضر

تختلف حول . ستطيع فعل شيء سوى االقتتال فيما بينهاالمجتمعات اإلسالمية راهنا ال ت

السلف الصالح الذي تريد العيش حسبه فال تفكر في الزمن الراهن، وفي علومه 
. يقاتلون العصر. ال يستطيعون بأصولهم وأسالفهم الخروج الى هذا العصر. وانجازاته

إذا لم تأخذ ال تعيش في العصر . يموتون من العيش فيه. يعجزون على العيش فيه
ال عجب . تنتحر. تفضل الموت على يديك. تدرك ذلك. تحكم على نفسك بالموت. بتالبيبه

. نقتل أنفسنا ونحقد على العصر الراهن. أن نرى كثرة العمليات اإلنتحارية لدى المسلمين
ًتشن حرب عالمية على اإلرهاب . ًيصير الموت إرهابا. ّنقتل مع أنفسنا ما تيسر من الغير

هل نستحق ذلك؟ حكمنا على أنفسنا . نصير ضحايا لغيرنا). ًفا على انتظام العالمخو(
 .بالموت عندما قررنا ثبات تعلقنا بالسلف واألصل

 
ال نستطيع . التاريخ يكتبه الحاضر، وربما يصنعه. نخسر الماضي والحاضر والمستقبل

نعجز عن صنع . نعجز عن صنع المستقبل. نلغي عيشنا في الحاضر. العيش في الماضي
نكسب . ًنقاتل، نميت غيرنا أحيانا. نحكم على أنفسنا بالهامشية والموت واإلنتحار. هويتنا

: واقع األمر أننا ال نعرف أية حرب نخوض. ًبعض المعارك لكننا خاسرون الحرب سلفا
ننتحر وندفع أشقاءنا . ننتهي الى قتال بعضنا. ضد من، ومع من، وأي هدف للقتال

هي محاوالت . ”الهويات القاتلة“سماها صاحبنا أمين معلوف  .تحار جماعيان. للموت
يائسة كيال نعيش في هذا العصر، وكيال نصنع التاريخ، وكيال ننتج المستقبل، وكيال ننتج 

  . هويتنا أو هوياتنا
  

وإذا كان . تراثهم ملغى، وكذلك تراث مجتمعهم. األصوليون والسلفيون ليس لهم هوية
معظم . ًيصرون على الطقوس تشبها باألوائل. راث فهو مما ال يفيد بشيءلهم بعض الت

. ًهذه الطقوس ال يفيدنا في بناء عالقة من أي نوع كان مع من ندعي االنتماء إليهم راهنا
ُأتيح لهم . نموت بسالح الغير، وبسالح صنعه الغير. وال نستطيع بناء ماكينة واحدة

ربما كان منهم من قرأ . م ولخوض حروب أهليةيشترون السالح لقتل أنفسه. المال
لدى الشعوب المتقدمة . ال تكون الثورة بالعودة الى الوراء. ”الثورة الدائمة“تروتسكي 

لكن هذا جزء . ّسلف صالح وأصل ينتمون إليه، حقيقي أو غير حقيقي؛ حقيقي أو متخيل
يصنعون . ستقبليصنعون الم. هم يصنعون األشياء. جزء احتفالي من راهنهم. صغير
كم مرة . األصل والسلف الصالح هامشيان في تاريخهم. هم يتجاوزون تاريخهم. هويتهم

ال . يتغيرون. هم يتطورون مع التاريخ. ًنراهم يتخلون عما كان يعتبر مقدسا لديهم
 .وال يخجلون من ذلك. يعيشون مع األصل وال مع السلف

 
ليس لدينا .  وال في األمور العسكرية واإلنتاجيةنحن ال نشبه أسالفنا في الثقافة واإلبداع،

كل أدوات العيش مختلفة، . القابلية ألن نكون مثلهم، وال ظروفهم تسمح لنا أن نكون مثلهم
. ًكنا منارة للحضارات األخرى، فأصبحنا ركنا لرمي النفايات. وأساليب العيش مختلفة

رحبنا بهم عندما أخذنا منهم، ورحبوا . تهكنا نغزو العالم بثقافتنا، صار العالم يغزونا بثقاف
. ما اعتبروا وما اعتبرنا كونية المعرفة عبءا علينا أو عبءا عليهم. بنا عندما أخذوا منا

رفض الغزو الثقافي . وما اعتبرنا نقيصة عندما أخذنا منهم، وهم فيما بعد سعوا لألخذ منا
نستهلك المواد التي يصدرونها . دةعنصرية مضا. لبالدنا أشبه بالحكم على بالدنا بالعزلة
نلتمس رؤية القمر في رمضان بالعين المجردة، . إلينا، لكن ال نبحث في كيفية إنتاجها

أن . وهم ينزلون على الكواكب البعيدة، ونحن علمناهم حركة الكواكب قبل مئات السنوات
ست معطى بل أن نرى هويتنا لي. نرى تراثنا كهويتنا فهذا حكم باالنتحار على أنفسنا

ًفسرناه تباعا بطرق تتناسب مع . ّال يكبلنا الدين. ًمستقبال نصنعه فهذا بداية النهوض
. ًما زلنا جزءا من العالم ولسنا منه. ّلست أدري لماذا نحن سعداء بهذا التخلف. تأخرنا

ًيجب أن يتغير الدين، وتتغير تفسيراته تباعا حسب . ّعندما نصير منه تتغير أحوالنا ّ ّ
  . جات المجتمعحا
  

ًحاليا ال نأخذ إال . له صياغات عدة. ليس للدين صياغة واحدة
يسيطر علينا . ال نسيطر عليه بما يناسب تطورنا. بأسوأ أنواعها

ال مجتمع من دون . بما يساهم في تأبيد الخرافات واالستحاالت
ومهما كان . يتقدم المجتمع بدين أو من دون دين. دين أو أديان

. ّتدين، المهم أن يكون الدين أداة للمجتمع ال العكسمنسوب ال
ّيتحول الدين الى عبء علينا عندما يصير مجرد طقوس خالية 

ال نحتاج إال الى ذلك اإليمان الذي يجعلنا صورة عن . من اإليمان
تزول صفة العبء عن الدين . وهو قال ذلك. هو أراد ذلك. هللا

عندما نبدع . ي العصركعبء علينا عندما نبدع ونجدد ونعيش ف
ال نخشى منه وال . العلوم ونجدد التكنولوجيا وننخرط في العالم

 .نخشى االنخراط فيه
 

نحكم على أنفسنا . ًليس الغرب عدوا لنا إال ألننا نرى أنفسنا مهزومين أمامه فنبتعد عنه
رى، باألح. بمزيد من الهزيمة، وهذه تتأتى من العزلة ومن عنصرية نفرضها على أنفسنا

  

  
  الفضل شلق

 لبنان
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نحن جزء من هذا . عنصرية تمنعنا من التقدم ما لم نتخلص منها. عنصرية كامنة فينا
ال نستطيع االستمرار . نمارس العزلة بما فيها األذى ألنفسنا. تعزلنا األصولية عنه. العالم

بقاؤنا مرهون . أو البقاء في عالم نرفضه وننكر األسس العلمية والثقافية التي تأسس عليها
عند ذلك نصنع . ًطنا في هذا العالم، انخراطا يستدعي األخذ منه وتقليده واستنساخهبانخرا

هويتنا بالتراكم على ما سبق، ال بالبقاء والسكن في ما سبق، في ما هو الماضي الذي 
صقل . يتطلب األمر استدارة الى األمام، وتوجيه أبصارنا الى المستقبل. مات ولن يعود

. نقرر من وكيف نكون. ع صنع المستقبل فقط نصنع هويتنام. الهمم لصنع المستقبل
نحن نستهلك نتاج الغرب المادي والثقافي من . نصنع المستقبل كمنتجين ال كمستهلكين

ّوندعي التمسك بالهوية، بالمعطى الذي استسلمنا له. دون إنتاج نكذب على أنفسنا ثم . ّ
نعيش . زلنا أسرى لها منذ مئة عامنقول بالمقاومة والممانعة، ونكرر أشكالها التي ما 

ّوهما كبيرا، مغروزا في تفكيرنا وممارستنا، وندعي أن الغير مسؤول عما نحن فيه ً ً آن . ً
ًاألوان ألن نصير مسؤولين عن أنفسنا كي نصنع مصيرنا ونصير أحرارا، ونرمي 

واالستبداد الوعي الذي تفشى فينا ساهم في صنع االستبداد، . االستبداد الى سلة المهمالت
 .وتهميش أنفسنا في هذا العالم أدى الى هزيمتنا. ساهم في تهميش مجتمعنا

 
نغرق في الهزيمة ونتوهم . انتصارات هزيلة هنا وهناك، ونحسب أننا كسبنا الحرب

ًنسميه نصرا إلهيا ألننا صنعنا الهزيمة، فألقينا اللوم على اإلله. النصر سلمنا أمرنا إليه . ً
 .أنفسناولم نتوكل على 

 
نخرج منها وال . علينا تقوية الذاكرة كي نخرج منها. علينا فهم التراث ال العيش فيه

. نتعامل معها بالنقد ال بالتجريح، بالنقد ال بالتقديس. نعتبر بها وال نتقيد بها. ننكرها
ًالمقدس ال يفيد شيئا سوى أنه . هي تصادر عقلنا ووعينا. مقدساتنا كثيرة وهي عبء علينا

الجهل بالعالم . رفعنا الجهل الى مرتبة المقدس. هو مقدمة للجهل. قبة في وجه التقدمع
رفعنا التراث الى مرتبة المقدس . الجهل بالتراث وبعلومه وانجازاته. وبعلومه وانجازاته

كل . ّتسيد التكرار، تكرار ما لم يلزم. ساد الجهل. وأهملنا العلوم الحديثة والثقافة الحديثة
 .علوم العالم الحديثة هي ما ينفع. الدينية ال تلزم في حل مشكالتنا المعاصرةالعلوم 

 
. اإليمان ال عالقة له بالعلوم الدينية. علومنا الدينية أولى بالشك. العلوم الحديثة تبدأ بالشك

الجماعي . ًهذا ال يكون إال فرديا. ممارسة الطقوس تلغي اإليمان. هي تفيد في الطقوس
ّيبدأ العمل، يتطور . بذلك يتحرك العقل. ديث الذي يبدأ بالشك والسؤالهو العلم الح

ًاإلنتاج، نصير مجتمعا معتدا بنفسه، كاسبا الثقة بحاضره ومستقبله ً ية التي نصنعها الهو. ً
   هكذا تبدأ من هنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
 الصمت جدار 

 تحاصره األصوات
 وحضور اللسان
 صدى الحجر

 يتردد
 في بحيرة الغثيان

 يتدثر بمعطف السفر
 الصمت جدار وكهف
 ومخبأ سري للضجر

 تستريح في ظل الكلمات
 تتشبت باألرض

 تتشيأ
 تتكون كالصخر
 تنمو في قدميك

 الجذور والذكريات
 وتترسخ في التراب

 كالشجر
 ولك الحدود واألسوارتتكاثر ح

 واألسرار
 دواما يعبق بالسكون

 كينونة ووعي بمعنى أن تكون
 محاصرة

 في ذاتها بذاتها لذاتها
 ملقاة على رصيف الظنون

 تائهة
 مخدوعة

 بالمرايا تنعكس في العيون
 وفي أجفان الشجون
 عالما مضيئا ببريق

   البريق
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  ال تنهزم وتنهار األمم فقط بالهزائم العسكرية أمام عدو خارجي ،بل أيضا بتدمير

الدول غير المحصنة حالها حال جسد اإلنسان غير /حصانة المجتمع داخليا ،فالمجتمعات 
ُالمحصن ،فكما أن الجسد غير المحصن يكون من السهل اختراقه ُوتعرضه لألمراض  ُ

ُكذا هو الحال مع المجتمعات غير المحصنة تكون عرضة للعدوان  ،وبالتالي للموت ُ
  .الخارجي ولديها القابلية لالحتالل والخضوع ولالنهيار والفشل الداخلي

 
الدولة من اعتبارات متعددة ،وإن كانت الثروة وكثرة عدد السكان /تتأتى حصانة المجتمع 
 ال توفر  والقوة العسكرية عوامل تؤخذ بعين االعتبار إال أنهاواتساع رقعة األرض

عوامل كثيرة تؤشر على قوة حصانة المجتمع وقدرته على . لوحدها الحصانة للمجتمع
نمط الثقافة االجتماعية والسياسية السائدة : نهامواجهة التحديات الخارجية والداخلية م

مان واالعتزاز بالثقافة والهوية الوطنية ومدى استجابتها لمواجهة التحديات ،مدى اإلي
حيث الثقافة والهوية كالغراء الذي يربط المكونات االجتماعية بعضها ببعض ،التركيبة 
السسيولوجية والقواسم المشتركة أو درجة االندماج بين القوميات والطوائف والمذاهب 

 التاريخي ونمط ثالمورو ،الوضع االقتصادي ،ل المجتمع ،طبيعة النظام السياسيداخ
  .، الخ الثقافة الدينية

 
ُسنتطرق لعنصر واحد إن اختل فإنه يضعف حصانة المجتمعات والدول وهو نمط الثقافة 

حيث أن تعريف الثقافة أمر إشكالي كما هو تعريف المثقف فسنعتمد . السائدة في المجتمع
: َب موضوع الثقافةَ بين كل من قارتعريفا إجرائيا مختصرا للثقافة يشكل قاسما مشتركا

انماط وأشكال الثقافة . "لوك والتفكير السائدة في المجتمعالثقافة نمط أو أنماط الس"
ثقافة  ،،ثقافة السالمثقافة المقاومة  ،متعددة، نجد ثقافة الديمقراطية، ثقافة االستبداد

 ،افة وطنيةثق ،ثقافة اليأس واإلحباط ،ثقافة الكراهية ،ثقافة الحب، ثقافة الصورة ،الحرب
  .ثقافة دينية الخ  ثقافة قومية،

وقد تتعايش كل هذه األنماط الثقافية بنسب متفاوتة  ،د يتغلب نمط من األنماط على غيرهق
ب ما في المجتمع وقد تتراجع أو تتقدم أهمية ثقافة ما على غيرها من زمن إلى آخر بسب

بداد والخضوع إلى ثقافة كاالنتقال من ثقافة االست ،يطرأ على المجتمع من تطورات
  .الديمقراطية أو من ثقافة المقاومة إلى ثقافة السالم الخ

 
 هناك أنماط من الثقافة تعزز من حصانة المجتمع وقدرته على مواجهة التحديات 

 ،ُا معاكسا بحيث تضعف هذه الحصانةوهناك أخرى تؤدي دور الخارجية والداخلية،
فالشك يودي  ، واليأس وهناك رابط قوي ما بينهمإلحباطومنها ثقافة الشك وانعدام الثقة وا

  .النعدام الثقة وكالهما يؤديان لإلحباط  واليأس
  

وتشك  ثقافة الشك معناها انعدام الثقة والتي تبدأ  بأن يشك الشعب بالقيادات والنخب،
ويشك المواطن  ،ألحزاب بعضها ببعض لدرجة التخوين، وتشك النقابات بأرباب العملا
وتتدرج األمور لتصل ألن يشك الشخص بنفسه  ،ره واألخ بأخيه والصديق بصديقهجاب

  .وبقدرته على فعل أي شيء
  

في ظل ثقافة الشك والريبة وانعدام الثقة تتراجع ثقافة االنجاز وروح المبادرة وتصبح أية 
مبادرة أو تصرف يصدر عن حزب أو جماعة أو مثقف ومفكر الخ محل شبهة ويتم 

معه بحذر وشك وتكون التهمة جاهزة بأن وراء هذه المبادرة أو التصرف /معهاالتعامل 
ويتحول المثل  ،مع طرف خارجي أو خصم وطنيمصلحة خاصة أو عالقات مشبوهة 

ليصبح "  بريء ووطني إلى أن يثبت عكس ذلكالمواطن: "أو المبدأ القانوني القائل
ِالمواطن متهم ومشكوك فيه إلى أن يثبت براءت" ُ َ   ."ه ووطنيتهُ
  

في ظل هكذا حالة ال يمكن تحقيق أو مراكمة انجازات وطنية حتى الشهداء يتم التشكيك 
عود إلى ون بدوافعهم وبأهداف من يقف ورائهم وهل هي دوافع وطنية أم غير وطنية،

؟ وكل َ ومن يحددها ؟وما مرجعيتها ؟ما هي المصلحة الوطنية ،تساؤالت الحلقة المفرغة
ياع ما يمكن تحقيقه من انجاز لو تم التعامل مع المبادرة أو التصرف ذلك يؤدي لض

  .بحسن نية
 

عندما تنتشر ثقافة الشك تتفسخ الرابطة الوطنية الجامعة والضمير الجمعي والمؤسسات 
الوطنية الجامعة وتتراجع الدافعية للعمل الوطني مما يستدعي ثقافة اإلحباط واليأس من 

األمر الذي يؤدي " مفيش فايدة"يير الواقع وتتردد مقولة القدرة على فعل شيء لتغ
لالنطواء على النفس وحالة من االغتراب داخل المجتمع وربما البحث عن جماعات 

  .أو الهجرة خارج الوطن متطرفة لالنضواء فيها رغبة في االنتقام من المجتمع،
 

لوطني عندما تؤدي ال يقتصر األمر على المستوى الشخصي بل يتعدى ذلك إلى الشأن ا
فعية للتغيير السياسي هذه الثقافات السلبية إلى االستسالم لألمر الواقع وتتراجع الدا

، كما أن الجهات الخارجية المعادية تعمل بدورها على تعزيز هذه الثقافات واالجتماعي
لتفتيت الجبهة الداخلية وكي وعي الجمهور من خالل نشر االشاعات والتشكيك بالقيادات 

  .الوطنية والتاريخ الوطني
 

ال ريب أن هكذا ثقافات ليست مقتصرة على الحاضر بل هي 
، فالناس شككوا بوجود هرة اجتماعية موجودة عبر التاريخظا

وشككوا  ،ليس عليه إجماع من البشررب العالمين وإلى اليوم 
وشكك أبناء  ،والرسل وتم اضطهاد بعضهم وتعذيبهباألنبياء 

القادة العظماء ومفجري ثوراتهم التحررية الشعب الواحد ب
وبعضهم تم تكفيره وتخوينه وآخرون تم سحلهم في الشوارع أو 

ومات بعض  ،على المشانق من طرف أبناء جلدتهمتعليقهم 
ِالكتاب والمخترعين الكبار وهم فقرا ِء ونَكرات ومشكوك بهم ُ

َ، ولم يكتشف الناس عظمتهم وأهمية مخترعاتهم وبأعمالهم
  .كارهم إال بعد مماتهموأف
 

ولكن الشعوب التي أخذت بناصية العلم والحداثة والديمقراطية  ،هذا كالم صحيح
ّظواهر مرضية َّتجاوزت هذه الثقافات أو على األقل حدت من وجودها لتصبح مجرد  َ َ

أما في عالمنا العربي فنشهد انتكاسة وعودة لهذه الثقافات السلبية وكأن األمر  ،معزولة
م وتوحدهم ج وموجه لشد العرب للماضي وتفكيك كل الروابط التي يمكن أن تجمعهمبرم

ولكن في نفس الوقت ليس دائما اآلخرون أو البرانيون  ،لمواجهة متطلبات العصر
 ،كير بجدية بمفهوم الوطن والوطنيةوقد يحتاج األمر للتف ،نحن عليهمسئولين عما 

بية والمشروع ادة تعريف لمفهوم األمة العروالثقافة العربية والعقل العربي ،بل وإع
  القومي العربي

 

  
  إبراهيم أبراش. د

 فلسطني
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  ّاخترع األوربيون المتعصبون فكرة السامية ال لهدف سام أبدا وليس حبا بل كراهة ٍّ

ِوبغضا، فهم اخترعوا الفكرة ليسقطوا وليبعدوا اليهود المواطنين  ًُ  -مواطنيهم األوربيين -ُ
 .ّعنهم كليا، بعقلية الفصل واإليذاء والرفض الدينية والتاريخية الكامنة في نفوسهم لهم

 
بعقلية الطرد والرفض الذي مورس ضد مواطنيهم من الديانة " للسامية"تم االختراع 

ّمنفصلة عنهم، ردوها الى الخلف البعيد " قومية"اليهودية لقرون طويلة، فابتدعوا لهم 
 .اولة للوصل بينهم وبينهمحتى يقطعوا أي مح

 
في ألمانيا نهاية القرن ) معاداة السامية(ظهر هذا المصطلح 

" السامي"التاسع عشر لتمييز العرق اآلري األلماني عن العرق 
هو أول من ) وليم مار(وكان الصحفي . اليهودي حسب زعمهم 

م لتمييز الحركة التي تضاد 1879استخدم هذا المصطلح عام 
ذاك ، تلك الحركة التي وجدت تأييدا من المستشار اليهود آن

األلماني بسمارك آنذاك ويضيف وليد ملحم من مركز بيت 
 ألف 255جمعت جمعية معاداة السامية : المقدس للدراسات قائال

" معاداة السامية"، كما حصل حزب توقيع للمطالبة بطرد اليهود
ة من ألمانيا وانتقلت حركة معاداة السامي. م 1893 مقعد عام 15

م وتم 1881إلى بقية دول أوربا حيث تجددت في روسيا عام 
 كما نشأت 1895تكوين حركة لمعاداة السامية في النمسا عام 

كذلك حركات معادية للسامية في انكلترا وايطاليا والواليات 
المتحدة األمريكية كل تلك الحركات كونت لمحاربة اليهود تحت 

 ).معاداة السامية (شعار 
 

َ ثم وصلوا وربطوا هذه القومية المخترعة أي  نسبة للشخصية األسطورية " السامية"َ
اليهودية هي الديانة -غير المثبتة تاريخيا، لتعطي معنى اليهودية التي يرفضونها "سام"

 أي ليعطوا مواطنيهم المنبوذين منهم، وهم مواطنيهم -المعروفة لعديد القوميات في العالم
تنقين الديانة اليهودية ليعطوهم صفة أوتعريف قومية مغايرة تماما عن تلك األوربيين المع

  .١٨القوميات األوربية الناشئة في القرن 
 

، ولستم أوربيين "قومية"ّإذن أنتم ساميون أو يهود، ونكرهكم فلستم أصال منا ال دينا وال 
حقهم من أذناب في النفخ األسطوري الغربي ومن ل) ّسامية ويهودية(فتصبح الكلمتان 

ّاألمة الجهلة تصبحان سيان وتعبران عن  ما، لم يكن لها في التاريخ من أساس " قومية"ّ
وهنا يأتي الحقا دور الحركة الصهيونية الستغالل المصطلح كسيف مسلط على . قط

 .الرقاب فيردون الكرة على منشئي المصطلح ويحاربوهم والعالم به
 

ال عالقة لها بنا نحن األوربيين وال عالقة ! أخرى" وميةق"و اليهودية /تصبح السامية أو
اللتان أصبحتا ذات -ّلنا بهم، كأوربيين مسيحيين متعصبين، فهي أي اليهودية أو السامية 

 ليست من قوميات الرجل األبيض العنصري االستعماري المغرور بذاته -مدلول واحد
 .وسيطرته على العالم

 
 للتخلص من يهود 1799ِون الفرنسي الغازي المستعمر عام بعبارة أخرى يأتي نداء نابلي

في " بالمرستن"أوربا بإغرائهم في فلسطين، وتأتي مطالبة وزير الخارجية البريطاني 
ومطالبة االنجليز عامة، وتأتي مطالبات ! مطالبا العثمانيين فتح فلسطين لليهود19القرن

م بما أطلق عليه 1839لفور أي في  عاما من اعالن ب57اللورد شافستبري الخائبة قبل 
 ".بشعب بال وطن لوطن بال شعب"مخادعا ذاته والعالم 

 
ُوليأتي ما يسمى صندوق استكشاف فلسطين لمحاولة إثبات مقوالت التوراة الخرافية على 

، وليأتي أيضا الرئيس 1865ّفلسطين كمهة قومية انجليزية من قبل المستشرقين عام 
الرئيس االمريكي جون آدامز بمثل تلك المطالبات ولكن ) نجيلياال(المسيحي الصهيوني 

هو ) الصهيوني-المسيحي االنجيلي(في سياق ديني خرافي يجعل من المسيحي المتصهين 
 "!االنسان الذي يساعد هللا لتحقيق نبوءته من خالل دعم اليهود"
 

يا يهود أوربا أو مواطنيها من : أي يقول الغربيون العنصريون االستعماريون بوضوح
فلستم ! ّأنتم لستم أخواننا ولستم منا، أنتم عابرون طارئون على أوربا: اليهود بوضوح

مواطنين ولستم من أي قومية أوربية في سياق، وفي سياق آخر ضمن فكر العقيدة 
م حتى البروتستانتية الغربية المتأثرة باليهودية والتي شكلت تحالفا مقدسا بينها وبينه

الرئيس دونالد ترامب، ليمهدوا باحتالل اليهود لفلسطين لعودة المسيح الثانية وتاسيسه 
 ! مملكة األلف عام

  
ِ قام األوربيون الموبوءون بوهم التفوق العرقي، وبالعنصرية البيضاء البغيضة ضد أبناء 

لتي أثمرت المجازر جلدتهم من الديانة اليهودية، والتي سبقتها العداوة الدينية المستمرة ا
-ضد يهودهم، قاموا من أجل أنفسهم ولطردهم وإبعادهم عن أنفاسهم بمطابقة أرض ما 

 مطابقتها على خرافات التوراة وااليحاء لهم -وكان التركيز على فلسطين العربية
بخرافات االستشراق والتفاسير الالعلمية للتوراة أنهم أي اليهود األوربيين وفي روسيا 

وانما أنتم من نسل أولئك القدماء قوميا الوارد ! ربيين وال روس وال غربيينليسوا أو
 !ذكرهم بالتوراة

 
! وأنتم من طينة يهود التوراة ذاتها، لم يتغير الزمن بكم ، بل تغير بالعالم كله اال بكم

والزمن لكم فقط يعيد نفسه في مسرحية عودة المسيح اليهودي التوراتية الخرافية، وأنتم 
 !دينيا" األجداد"لي تراث حام

 
ّضرب السيد الغربي العنصري االستعماري عصفورين بحجر إذ عبر عن رفضه لوجود 

 بطريقة حضارية بأن -وهم أي يهودهم من القوميات األوربية-يهودهم بين ظهرانيهم 
طردوهم من عقولهم وتاريخهم وصدورهم، ثم من أدبياتهم وثقافتهم واقتصادهم، ثم من 

 .وبيوتهم وبالدهم في روسيا وأوربا تحديدامواطنهم 
 

حققوا هدفا استعماريا عظيما لطالما حلم الغرب االستعماري العنصري به في إطار : ثانيا
ومنهج ) التي سماها الغرب المتعصب الحروب الصليبية(فكر حروب الفرنجة 

االسالمية االستعالء، واالستعباد واالستعمار بوضع االسفين في قلب األمة العربية و
المسيحية الشرقية الجامعة، -كعامل تفتتيت وفتنة وتدمير للثقافة العربية االسالمية

 .واستغالل للبشر والثروات الى ما شاء هللا
 

" السامية"كقومية، واختراع " اليهودية"االختراعات الغربية المتراكمة ما بين اختراع 
فكيك وتركيب الجغرافيا والتاريخ أعادت ت) والتي تلقفتها الحركة الصهيونية الحقا(

 

 
  بكرأبوبكر

 فلسطني
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لتصور أن مسرح التوراة منذ آالف السنين هو كما هو، وهم رغم مواطنيتهم األوربية 
 ! بل هم المعنيون بإعادة موضعة التاريخ البائد من جديد! آلالف السنين ليسوا أوربيين؟

 
القديمة " اسرءيل" بني ما ثبت بطالنه، إذ أن قبيلة! ُوكأن القدماء البائدين هم ذاتهم الجدُد

ّالمنقرضة ال صلة قومية لها بتاتا بمحتلي أرضنا فلسطين اليوم ممن يتسمون باالسم 
وراثية /وهذا السياق ليس رغبة وطنية عارمة بل حقيقة علمية" اسرائيل"المشابه أي 

 .جينية،وتاريخية وقانونية ثابتة
 

ا من الظلم ومن االستبداد ومن عانى المواطنون األوربيون اليهود في أوربا وفي روسي
التشكيك ومن االتهام من إخوانهم بالقومية المسيحيين دهرا طويال، ووجدت الغالبية في 
النصوص الدينية ما يجعلها تشن حمالتها الصليبية ضد المسلمين، وضد مواطنيهم من 

يهودية من ِاليهود فكانت المذابح وكان الظلم وكان التسلط في حين نعم اصحاب الديانة ال
العرب والترك والكرد والفرس واالمازيغ في إطار الحضارة االسالمية في منطقتنا في 

 .غالب األوقات بمواطنيتهم على حد الفهم القديم للمواطنية في االمبراطوريات
 

استمرت معاناة المواطنين اليهود األوربيين والروس من مواطنيهم بالديانة األخرى حتى 
التي كان يقابل بها الغربيون " المسألة اليهودية" لينين لما سمي كتب ماركس، وأشار

، فكانت "شعب هللا المختار"مواطنيهم اليهود بذات عنصرية التوراة وعنصرية وخرافة 
 وما تالها من تهجير ثم إقفال 1881المذابح ضد المواطنين اليهود الروس في العام 
 الى أن عاقبوهم من خالل 1905ام أوربا وأمريكا باب الهجرة في وجوههم من الع

العنصرية النازية في صراع لم ينتهي باألوربيين االستعماريين األوربيين إال بإلقائهم 
في استخدام أسلحة " اسرائيل"بعيدا في بالدنا، وبالمقابل أحسنت الحركة الصهيونية و
 .الحقد والكراهية األوربية لتعيدها سكينا على رقبة الغرب

 
ظل تفاقم المنهج العنصري التوراتي ضد العرب عامة وضد المسلمين وضد اليوم وفي 

المتحالفة مع الصهيونية المسيحية بزعامة الرئيس " نتنياهو"المسيحيين، لدى حكومة 
! حقيقة كما يريدونها بظنهم" القومية اليهودية"، تصبح "ترامب"االمريكي الشعبوي 

َفيسن بها قانون، وكأن القوانين العنصري ة تلغي الحقائق؟ وتصبح فلسطين العربية ُ
االسالمية الحضارية أرض هؤالء االوربيين واألسيويين العابرين، والطامة الكبرى أن 
ّتجد في أمة العرب والمسلمين من ينظر لخذالنه وخنوعه وجهله وقلة حيلته فيقبل منهم 

 !األيدي واألقدام
--- 

 :الحواشي
     

 . سام أصال، وما هو اال اسم توراتي فقطلم يثبت تاريخيا وجود]1[ 
: " عن سعيد بن المسيب أنه قال: الطبري وابن كثير ينسب العرب إلى سام فيقول   ]2[

ولد نوح ثالثة سام ويافث وحام، وولد كل واحد من هذه الثالثة ثالثة فولد سام العرب، 
 ال يمثل اال وفارس والروم ، وعليه إن صح الوجود لسام هذا وصح النسب فإن سام

 .العرب ومن ضمنهم العرب ذوي الديانة اليهودية
  
بل وفي ظل توهان المصطلحات وخلطها ببعضها البعض يستخد بعض الجهلة   ]3[

والحقيقة أن بني إسرءيل القدماء المنقرضين قبيلة " العبري" "الشعب"مصطلح 
صلة بين الثالثة بحيث أنها واليهودية ديانة وعابر في أحد الروايات جد لقبائل متعددة فال 

 .هي ذاتها
ثبت كذب المقولة في حينها عندما ذهب بعض الحاخامات الى فلسطين فوجودوها  ]4[

عامرة بسكانها من العرب الفلسطينيين، فقالوا أن العروس جميلة ولكنها مخطوبة، وتسب 
 ".إسرائيل زانغويل"المقولة المفتراة الحقا للصهيوني 

تاريخية القول بقرابة يهود أوربا والعالم الجديد بالعرب ال سيما بعد أن المغالطة ال   ]5[
وانه ال قرابة بين العرب الساميين واليهود الخزر المنغول . اختفى يهود التوراة نهائيا 

اآلسيويين الباقيين وال توجد أية صلة قرابة بين العرب واليهود الذين هم أوربيون سالف 
هم ساميون وهذا يصدق على كل الطوائف اليهودية وعلى أو آريون أكثر من) خزر(

حاليا والذين جاءوا من أكثر من " إسرائيل"إن اليهود الذين يكونون شعوب ...امتداداهم 
اثنتين وسبعين دولة ال يؤلفون جنسا واحدا، إنما مجموعة أجناس وأخالط وانه من الخطأ 

لفالشا ويهود التاميل في الهند القول بوجود جنس يهودي وإال كيف يجمع بين يهود ا
ويهود الصين والتركستان وكردستان واليمن وبولندا أو غيرها من يهود 

عبدالفتاح الغنيمي، شعوب إسرائيل وخرافة االنتساب للسامية، العربي .د(العالم
 ) 8 ص2002 عام1للنشر،القاهرة ط

، والجدد من )سرءيلإ(زياد منى للتمييز بين القدماء المنقرضين برسم .مقترح د  ]6[
 ).اسرائيل(قوميات عدة اليوم 

ًتلقت المدرسة التوراتية في علم اآلثار ضربة قاصمة في   ]7[ الحالي " تموز/ يوليو "4ّ
، قد تكون المسمار األخير في نعشها، بعد إعالن نتائج تحليالت رفات مقبرة 2019

 قبل 1200من ( الحديدي الفلسطينيين القدماء في مدينة عسقالن العائدة لمطلع العصر
، فهذه المدرسة مارست، قرنا ونصف القرن، مختلف ) قبل الميالد800الميالد إلى 

، بغرض واحد "اإلرهاب األكاديمي"و صنوف القولبة، والتزييف، والعبث باألدلة،
 ألحداث الشرق" التوراتية"وحيد، إثبات تاريخية الرواية 

 
نشرتها المجلة التي تصدرها الرابطة األميركية للعلوم ولكن نتائج التحليالت التي .  القديم

، جاءت بعكس )Science Advances Vol 5, No. 7, 03 July 2019(المتقدمة 
الفلسطينيين القدماء هم  آمال الفريق البحثي الكبير الذي قام بعمليات التنقيب، وأثبتت أن

ًمن نسيج المنطقة الجيني والحضاري، وليسوا قوما همجيا و كما أثبتت . ًافدا من البحرً
نتائج تحليل الحمض النووي أن الفلسطينيين المعاصرين هم أعقاب أولئك القدماء، على 
ّالرغم من وجود تأثيرات جينية طفيفة قادمة من أوروبا، ولكنها بقيت هامشية، ولم تعمر  ً ٍ ٍ

من النتائج، ًوكان الفتا أن تكون التغطية الصحافية للحدث مجتزأة . على المدى الطويل
ّفركزت على العنصر األوروبي المفترض، الموجود في التركيبة الجينية، وتجاهلت 
ٍالعناصر المحلية المشرقية التي تشكل أعلى نسبة في الرفات، بحيث بدا للقارئ غير 

العربي . (عن شعوب البحر كأنها حقيقة علمية" التوراتية"المتخصص أن الرواية 
 )الجديد

اليهود انثروبيولوجيا ليرجعهم لعدة شعوب : جمال حمدان دراسته.م دكتب العال  ]8[
 عن أصل يهود اليوم 13وقوميات، كما كتب اليهودي الهنغاري أرثر كوستلر كتا القبيلة 

الخزر في روسيا، وكتب الحقا عليه االسرائيلي شلومو ساند اختراع -في منطقة قزوين
 8وي الخزري ليهود اليوم منذ القرن ، وأشار أيضا لألصل اآلسي"الشعب اليهودي"

هوارد بوشارت وجون كرايغ، وماير بارنو، الناشر :جنود هللا للمؤلفين ميالدي كتاب
، وكتب في الموضوع المفكر فاضل الربيعي، كما 2001كنغستون يوكس، نيويورك 

كتب في أصل العرب الفلسطينيين والحضارة النطوفية في فلسطين وغيرها األستاذ أحمد 
 .الدبش

ماركس كان : "يقول المفكرسالمة كيلة حول كتاب المسالة اليهودية لكارل ماركس   ]9[
، والدور المالي التاريخي )الغيتو(يناقش مشكلة أوروبية، هي مشكلة االنغالق اليهودي 

رغم أن معظم اليهود كانوا قد أصبحوا فقراء، في الوقت الذي بات بعضهم من كبار 
لهذا كان يرى أن مبدأ المواطنة هو الذي يجب أن يحكم الرؤية مادام . رأسماليي أوروبا

ّاليهود هم جزء من التكوين القومي في األمم األوروبية، بينما يحل الدور المالي في إطار  ُ
  ."تجاوز الرأسمالية
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يرة انحسار دور المثقف بسبب عزلته واهتمامه بقضايا علمية  لوحظ في السنوات األخ

وثقافية صرفة أو بحثه عن مواقع اجتماعية وحزبية تضمن له الترقي واألبهة 
وهو ما جعله ينأى عن النقاشات الساخنة والقضايا الجوهرية، ويتخلى عن . االجتماعيين

يرا للتحوالت االجتماعية ، وال يعير اهتماما كبلطته النقدية لترسيخ ثقافة مضادةس
  . والثقافية المباغتة التي ال تستجيب لتوقعاته وتحليالته

  
مستوحاتان، على (إن أغلب المثقفين يتبنون الدورية الخطية الصارمة والحتمية التقنية 

وال يكترثون بالتطورية الفوضوية التي ) التوالي من التاريخانية و الفلسفة الوضعية
خالقة، واالنشطار الثنائي، وكارثة التشعب العادي، وكارثة تفضي إلى الفوضى ال

التشعب الكارثي الفراشي أي كل ما تنتج عنه صيرورة غير منتظمة، وما تترتب عليه 
  .تحوالت مفاجئة لم تكن متوقعة أو في الحسبان

 
    ومن بين هذه التحوالت ندرج ثورة الشباب العربي التي 

يدي بوزيد بتونس، التي بينت أن انطلقت شرارتها األولى من س
انسحابهم من المعترك السياسي كان مبررا بحثا عن أشكال جديدة 
للتواصل والتفاعل وسعيا إلى إيجاد بدائل مغايرة تعيد االعتبار 
إلى دوره في المجتمع، وتضمن له العيش الكريم، وحرصا على 

تعمق تفادي أشكال التعتيم والوصاية والحجر التي تكبل حريتهم و
  . لديهم اإلحساس بالنقص والتهميش والحقرة

  
سيهتدي، بحكم " غير المسيس"و" الغفل"و" المدلع"لم يكن أحد يتوقع أن هذا الشباب 

الثورة المعلوماتية والرقمية، إلى فضاءات رحبة تتيح له هامشا أوسع للتعبير عن أفكاره 

 الرقابة والتلصص، ومشاعره بحرية وجرأة ودون خوف وتردد، ومناهضة كل أشكال
إرضاء لمصالحها " توفقات"ومواجهة النخب السياسية والثقافية التي تبحث عن 

  . الشخصية دون االلتفات إلى تطلعات الشعب وإرادته
  

إن امتعاضه من الخطابات الطنانة واللغة المتخشبة والوجوه المكرورة وتفاقم المشاكل 
استحثه على البحث عن ) لصحة وتكلفة التعلموفي مقدمتها مشكل البطالة وا( االجتماعية 

وهكذا اهتدى . بدائل جديدة يمكن أن تنعش أماله، وتنهض عزائمه، وتعيد االعتبار إليه
إلى الشبكة العنكبوتية التي وفرت له، مع مر السنين، إمكانات هائلة في التواصل 

اشات والدردشات، افتراضيا مع غيره، واسترجاع كينونته المفتقدة، والمشاركة في النق
عيون "والتعبير عن مشاعره وهواجسه ومخاوفه دون قيد أو شرط رغم أنه يعلم بوجود 

واكتشف . تالحقه وتترصده، لكنها غير قادرة على صد أنشطته وإعاقتها" متلصصة
تدريجيا أن هناك مواطنة افتراضية عابرة لألوطان والقارات ال تمت بصلة إلى ما يعاينه 

وأضحت مواصفات هذه المواطنة تفعل في نفسه ووجدانه، . تماعيفي محيطه االج
وتؤثر في فلسفته في الحياة، وتحرضه على الثورة بحثا عن استنبات ما يالئمها في واقعه 

  .المعيشي حتى يكون له الدور والمنزلة عينهما اللذين يتمتع بها أنداده في الدول المتقدمة
 

ين في الرواية متنفسا للتعبير عن المشاكل االجتماعية     وبالمقابل، وجد كثير من المثقف
تتحقق فيها مطالب الذات " مواطنة تخييلية" والسياسية بطريقة فنية، وتشخيص معالم

" المواطنة"وتقوم هذه . ، وتتقلص فيها الفوارق االجتماعية والطبقية)الحنين الملحمي(
للغة الواحدة اآلمرة، وإفساح المجال أساسا على نقد اإليديولوجية السائدة، وبيان هشاشة ا

للشخوص للتعبير عن آرائها ومواقفها ومطالبها على نحو تتفاعل أو تتصارع فيه 
األصوات والعينات اإليديولوجية واللغات الفردية والجماعية على قدم وساق سعيا إلى 

ة توطين القيم الكونية التي تضمن حقوق المواطن وتسعفه على أداء وجباته بعدال
  .وإنصاف

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

  .اآلفاق أمام الجماهير العريضة، وتضييق الخناق على الحريات العامة
 

فهو اسم . لصنع هللا إبراهيم بالصبغة اإليحائية) 1992( "اتذ"    يتسم عنوان رواية 
امرأة موظفة في أرشيف صحيفة عانت األمرين من انتقال مصر من النظام االشتراكي 

 توفير مصروف يلبي(إلى النظام الليبرالي لعدم قدرتها على مواكبة مسيرة الهدم والبناء 
 زميالتها في العمل بقدراتها الفائقة تتباهى أمام). حاجات األسرة بسبب غالء المعيشة

، لكنها لما تعود إليه تدخل في تها وتأثيثه بمعدات ولوازم فاخرةعلى تدبير شؤون بي
  .مواجهة عنيفة مع زوجها عبد المجيد لعدم استجابته لطلباتها الملحة لقلة موارده المالية

  
مت في تعميق  وذات، من جهة أخرى، هي مصر التي دخلت عهد الخصخصة التي أسه

الفجوات بين الطبقات االجتماعية وتفاقم المشاكل االقتصادية واالجتماعية، وتهريب 
-الشائعات(األموال إلى الخارج، وتبذير المال العام، وانتشار برامج البث المعتادة 

  ). االغتياب- الفوازير-الطرائف
  

النخراط في مسيرة أجبرت سياسة االنفتاح االقتصادي والسياسي مختلف الفئات على ا
ونتيجة تعمق الهوة بين . ، والبحث عن المال للتغلب على صروف الدهر"الهدم والبناء"

وخاصة بين ما يزعمه الخطاب الرسمي وبين ما يعاينه الفرد في حياته (الواقع واألماني 
تقوى خطاب الجماعات اإلسالمية في أفئدة الناس ألنه أضحى يدغدغ مشاعرهم ) اليومية

دخول (ونتيجة معاناة ذات من أزمة نفسية حادة . ا إياهم ببدائل مثلى ووعود براقةواعد
) زوجها إلى السجن بعد تشاجره مع الشنقيطي وكثرة المصاريف وارتفاع األسعار

أصبحت مفعمة بالخطاب الديني لطرد العفاريت التي أصبحت تقلقل راحتها وتقض 
  .مضجعها

 
أحدهما تقريري، . لبعد هللا العروي معنيين) 1986("الفريق"    يحتمل عنوان رواية 

نسبة إلى (يفيد الفريق الرياضي الذي شكله شعيب إلعادة الثقة إلى الجمهور الصديقي 
جماعة "وثانيهما إيحائي يخص . ورفع اسم مدينتهم في المحافل الرياضية) بلدة الصديقية

 الرقابة على أنشطتها من لدن ال تؤدي دورها االجتماعي على ما يرام الشتداد" وسيطية
السلطات المحلية من جهة، وتضارب المصالح الذاتية والجماعية، والقيم الحداثية 

" فراغ"وهو ما يؤثر سلبا في دورها التأطيري، وينجم عنه . والسلفية من جهة ثانية
ونتيجة هذه الهوة بين النخب، على اختالف مشاربها . اجتماعي وثقافي داخل المدينة

/ وجهاتها، وبين الجماهير التواقة للنصر والتغيير تحدث بين الفينة واألخرى مظاهرةوت
لوجود تشابه بين البركان الذي حدث في مسيور والمظاهرة االجتماعية التي ( بركان 

 

  
  مد الداهيحم. د

 املغرب
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. لم يتمكن األخصائيون والباحثون من معرفة أسبابها الحقيقية) حدثت في الدار البيضاء
لم يقدر على بلورة ما ( لعرض الباهت الذي قدمه فريق شعيب واندلعت المظاهرة بعد ا

، إذ عمد )على أرض الواقع دينية وصوفية وخرافية وحداثية (تلقاه من تعليمات متضاربة
الجمهور على إضرام النيران وتخريب المنشآت احتجاجا على الهزيمة التي مني بها 

  .هالفريق الذي لم يكن في مستوى التوقعات المنتظرة من
 

    لما كان علي نور في الملعب صحبة خميطة سمع صياح الجمهور وهتافه، وتناهي 
هو ما يتلفظ به الجمهور . إلى سمعه الموضوع المنفلت الذي كان يبحث عنه منذ سنين

الذي يحتج بطريقته الخاصة على نحو يمكنه من فرض ) النار في الحطب(الغاضب 
تنفيسا عن مكروباته، وتعبيرا عن ) البركان/ رةالمظاه(إيقاع غير متوقع في الحياة 

ُمشاغله وأهوائه وهواجسه، وسعيا إلى انتصارات تنسيه غمم الهزائم المتتالية 
  .والمتراكمة

 
 الشخصية الرئيسة في رواية ياسمينة صالح المعنونة باالسم نفسه( "رلخض"    ارتقى 

العمل،والتستر عن مظاهر من حمال في الميناء إلى جنرال بسبب تفانيه في ) 2010
ولقد .  وكتابة تقارير عنهم وتصفيتهم جسديا،الفساد والتهريب، وتلفيق التهم لألبرياء

، وبين و تطلعه إلى السلطة المستبدةانتابه، مع مر األيام، تمزق بين انتمائه ألسرة كادحة 
ؤسائه وتقديرا ما يعاينه في الواقع وما يضفى عليه هالة من التضخيم استجالبا الحترام ر

ألتي لفظته لتتزوج بضابط ) اسمها نجاة( لمؤهالته االستخباراتية، وبين حنينه إلى الفتاة 
إرضاء لرؤسائه في العمل ) اسمها أيضا نجاة( وطلب يد فتاة عرجاء ومريضة بالقلب 

قبول الصفقة لتفقد أحوال أسرتها وممارسة عمله االستخباري لجمع معلومات عن (
وهي " حياة"أحب ) ابن لخضر(ومن حسن الصدف أن حسين ).  الجامعةوالدها مدير

  . بنت نجاة التي لم تسغ الزواج بلخضر لكونه حماال ابن حمال
  

وهكذا نالحظ، من بين أشياء أخرى، تقاطعات مفاجئة ينسجها الحب ويخلق منها 
دته معادالت غريبة تكشف عن تناقضات ومفارقات بين فئات اجتماعية، وتبين ما حص

، قتل(اآللة اإلرهابية من أبرياء، وما خلفته من آثار وجراح في جسم المجتمع الجزائري 
من مخالب ) فيما بعد أم حياة(أب حياة الضابط الذي انتزع عشيقته  جراء عمل إرهابي،

  ..).حب لخضر، وتعرض أيضا حسين ابن لخضر لعمل إرهابي أدخله في غيبوبة
  

ترة عصيبة من تاريخ الجزائر تميزت بتنامي العمليات  بالجملة تحكي الرواية عن ف
وتعلل الروائية ذلك بطغيان الهاجس . اإلرهابية واشتداد عضد الحركات اإلسالموية

األمني، وتفاقم المشاكل االجتماعية، وانسداد اآلفاق، واستفحال ظاهرة االحتقان 
ألسلحة وتصارعهم سعيا االجتماعي، واغتناء قادة الجيش من تهريب المواد الغذائية وا

  .إلى كسب مواقع نافذة استجالبا للمنافع الشخصية
 

لبيان المفارقة بين ) االفتراضية والتخييلية( ركزنا، فيما تقدم، على نمطين من المواطنة 
الواقع والطوبى، وبين المعيشي واالفتراضي، وإبراز اإلمكانات التي تتيحها الفضاءات 

 جديدة من رحم الثورة الرقمية، والتعبير عن الهواجس الرحبة والمفتوحة لفرز نخب
المغفية، والتطلع نحو آفاق جديدة، والتحرر من أشكال التلصص والرقابة والوصاية 

  . المفروضة من عل
  

مكنت الفضاءات االفتراضية الشباب، على اختالف مستوياتهم التعليمية والثقافية وتباين 
وتبادل الخبرات واآلراء والمواقف، وتوحيد الخطط أقطارهم، من التواصل فيما بينهم، 

وهكذا أصبحوا يشكلون قوة ضاغطة ومنتجة وعبر . والرغبات والمشاريع المشتركة
قارية لتغيير األوضاع االجتماعية المزرية، ومناشدة مجتمع بديل يضمن كرامة 

ي التعليم، الحق في التنمية، والحق ف(المواطن، ويعترف بالحقوق اإلنسانية والكونية 
والحق في الشغل، الحق في االختالف، الحق في المشاركة الثقافية والسياسية، الحق في 

اكتشفوا ضالتهم بعيدا عن األشكال الثقافية واإلعالمية السائدة التي ال ) . الهوية الثقافية
اهتدوا، بفضل الثورة . يجدون فيها ما يشفي غليلهم، وما يعبر عن همومهم ومشاغلهم

، Facebook، الفايسبوك Youtubeاليوتوب ( كنولوجية، إلى فضاءات افتراضية الت
 Orkut، وركوتMy Space سبيس ي، ماBlogs، المدونات الشخصيةTwitterتوتير
، مع مر السنين، من قنوات للتسلية واالسترواح والتعارف إلى منابر النتقاد تحولت...) 

ئة الرأي العام وحفزه  استعمال السلطة، و تعباألساليب االستبدادية في الحكم والشطط في
، والسعي إلى تغيير العقليات والرؤى للوجود، واإلرهاص بقيم كونية يتمتع على الثورة

وهكذا تجاوزوا، في ظرف وجيز، الوظيفة . بها المواطن في كل بقعة من ربوع الكون
ر السياسي في منأى عن التقليدية للفئة المثقفة والنخبة السياسية، وأصبحوا صناع القرا

أشكال االحتواء وااللتفاف والتوافق المعتادة التي غالبا ما ترضي حفنة صغيرة على 
حساب الجماهير العريضة، وتحرف النقاش عن أداء وظيفته الحقيقية لتفادي تراكم 

ما يصطلح عليه بالحلول (ا عوض تقديم حلول سطحية ومؤقتة المشاكل واستفحاله
  ). الترقيعية

  
 خارج - في خضم هذه التحوالت والثورات المفاجئة-جد المثقف أو السياسي نفسه و

فما عليه إال . اللعبة الجديدة، وغير مؤثر في دواليبها، وغير متحكم في زمامها ونتائجها
أن يترقب الوقت المناسب ليتلون بألوانها، ويتكيف مع آلياتها محاوال استكشاف خلفياتها 

  .يرها في زحزحة موازين القوى وعالئقهاومغازيها، وبيان تأث
 

في تشخيص ) وإن كانت محدودة التأثير(    وبالمقابل، أسهمت المواطنة التخييلية 
المشاكل االجتماعية والسياسية بطريقة فنية، و نقد اإليديولوجية السائدة واللغة المتخشبة، 

التناسب والتناغم ( كلية خفية و المطالبة باستنبات القيم األصيلة في المجتمع، والحنين إلى
  ) . بين الذات ومطالبها

  
أثارت الروايات الثالث، على اختالف مشاربها وتوجهاتها، بعض المشاكل التي تحول 
دون تقدم المجتمع وازدهاره وضمنها غياب التأطير االجتماعي السياسي، واستشراء 

غياب البدائل الممكنة أو ونظرا ل. الليبرالية المتوحشة، وغلبة السلطة على المجتمع
التباسها، نتيجة انتفاء أخالقية النقاش والتدبير الديمقراطي، ينساق المواطن أمام التحاليل 

في ضوء ما سبق نقترح، من بين اقتراحات كثيرة، ما . المبسطة والشعارات اإلسالموية 
 :يلي

 
ات الرقيمية بين مختلف  أن تسهم الدولة في دمقرطة اإلعالم والثقافة، وتقليص الفجو-    

توفير البنيات األساسية للتكيف (الشرائح والجهات والمناطق، وتوطين مجتمع المعرفة 
توسيع مجال (، واستنبات البيئات التمكينية )مع اآلليات الجديدة إلنتاج المعرفة وتلقيها

ة الحريات العامة، استحداث المؤسسات الحاضنة، القيام بإصالحات دستورية وتشريعي
ِوبنخب تحظى بثقة القوى المتخبةتضمن الوصول إلى السلطة بانتخابات نزيهة  ، خلق ُ

، وصياغة مشروع تنموي متكامل لتوفير العدالة االجتماعية )حوافز لالبتكار واإلبداع
والحكامة الجيدة، وتحسين شروط التنمية المستدامة ومستلزماتها، وتحيين جيل جديد من 

واالجتماعية والتربوية، وتأهيل الشباب وإدماجه في الحياة اإلصالحات االقتصادية 
  .العملية وحفزه على إبداء قوته االقتراحية في الفضاءات العمومية

 
 أن يجدد المثقف أدوات وطرق عمله حتى يغدو عنصرا فاعال في الحياة العمومية -    

زه على االنخراط والفضاءات االفتراضية، ويحسن أداء العمل الجمعوي والسياسي، ويحف
في النقاشات الحيوية التي تمت بصلة إلى تنمية المجتمع ومجاالت إنتاج المعرفة 

، وتسعفهم على تطوير قدراتهم على  وتسجيب لتطلعات الشباب وتوقعاتهومرتكزاتها،
وفي هذا الصدد، ينبغي لبصيرته أن تظل وقادة حرصا على . اإلنتاج واإلبداع المعرفيين

، بوصفهم عماد األمة العربية  والتغيير مشتعلة في قلوب الشبابملبقاء جذوة األ
ومستقبلها،إلى أن تتحقق مطالبهم االجتماعية والسياسية وفي مقدمتها الكرامة اإلنسانية 

    العبارة من معان وإيحاءات كونيةبما تحمل هذه
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هي الحالة األولى في تاريخ فن الكاريكاتير التي يتم فيها قتل فنان 
ما الذي أزعج . ًكاريكاتير رميا بالرصاص، بسبب رسومه

َّالطاغية وعكر صفو مزاجه حتى يأمر بقتل رسام كاريكاتير عبر  َّ َّ

عن هموم العامة بالحبر الصيني األسود الرخيص؟ وهل يمكن 
َّ البسيطة الساخرة أن تهز عرش الطاغية لهذه الرسوم السياسية َّ

ًوتدفعه لقتل خصمه علنا على قارعة الطريق في وضح النهار؟ 
  .حالة غريبة ونادرة تحتاج إلى دراسة وتفسير

  
) عين الحلوة(ّأغلب الظن أن محنة رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، ابن مخيم 

َّفي السخرية من القيادة السياسية تشب ه إلى حد بعيد محنة ابن المقفع مع المنصور أبو ُّ
  .جعفر، ثاني خلفاء بني العباس

ِّكان الفرن مشتعال، قيد ابن المقفع إليه، توقف أمامه، فقال له سفيان بن معاوية       ُ وهللا : ً
وذلك يعود إلى أن ابن المقفع كان يعامل . ّيا ابن الزنديقة ألحرقنك بنار الدنيا قبل اآلخرة

َّي البصرة بازدراء وسخريةوال ٌكان في وجه سفيان أنف هائل الحجم، وعندما كان ابن . ُ
ِّالمقفع يلتقيه يحييه بقوله ًكان يعتبر أنفه شخصا مستقال، ملصقا بوجهه، ! السالم عليكما: ُ ً ً

   .لهذا تربص به حتى جاء الوقت المناسب فألقاه في الفرن
  

 خطيئته؟ من المؤكد أن ابن المقفع افترض في كيف سنحت الفرصة لقتل ابن المقفع؟ وما
َّالكلمة خاصية سحرية وفي إمكانها تغيير العالم سعى في خطوته األولى لتغيير الذين . َّ

رسالة (يستطيعون التغيير، فأرسل للمنصور رسالة صغيرة الحجم عظيمة القيمة سماها 
سخط الخليفة . َّالرعيةنصح فيها الخليفة بحسن اختيار بطانته وحسن سياسة ) الصحابة

مما جاء في الرسالة من جرأة تنال من هيبة وقداسة السلطان وحاشيته، فأمر عامله في 
  .البصرة بوضع ابن المقفع في الفرن

  
ًمتى تمارس السلطة سلوكا عنيفا : أتساءل مع الباحثة المصرية الدكتورة هالة أحمد فؤاد ً

لتصفية الجسدية ألحد منتقديها حين يصل حد الغضب المستعر وممارسة االنتقام وا
ّيتطاول ويتجرأ عليها عالنية؟ أتصور أن يحدث هذا التحول في سلوك السلطة حين ينال 

ُيغرد ناجي العلي على لسان فدائي مصاب قبل استشهاده . ًفعليا من سطوتها وهيبتها
قابل ربنا أنا بتعرفي يا فاطمة ليش أنا مبسوط مش ألني رايح عالجنة وال ألني أ: "بدقيقة

   ."مبسوط بس ألني راح أرتاح من شوفة وجوه هالحكام العرب
  

تزداد وطأة المسألة وخطورتها حين ال يكتفي بقول الحقيقة عارية، بيد أنه يحاصر 
ًالطاغية ويراقبه ويخترق عوالمه السرية منتهكا قدسيته المزعومة ُيغرد ناجي العلي . َّ

َّا من الحكام العربًعلى لسان فاطمة تعبيرا عن غضبه ّمش ناوين تحاربوا وترجعوا : "ُ
َّفلسطين، كفوا شركم عنا َّ ُّوأود لفت النظر إلى ملحوظة مهمة هي ". العمى احسبونا يهود, ّ

َّأن الوقوف مع الرعاع وإظهار أقوالهم المتداولة الفاحشة حول الطاغية وحاشيته 

َّ تدفعه ليكون أشد عنفا ودموية في والتشجيع عليها، والذهاب أبعد مدى في فضح أسراره، ً
تعالي يا فاطمة هذا أبو الزعيم جاي بحاله يقنعك بحسنات "يقول في تغريدة . ردود أفعاله

لو بيجي كمان أخو , وهللا لو بيجي مش أبو الزعيم بس: فاطمة. القرار اثنين أربعة اثنين
  ."فشروا...وامرأة الزعيم , وأم الزعيم, الزعيم

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ًولعل المضمر األكثر عمقا وتخفيا وراء هذا الغضب المستعر نحو رسام يتكئ في  ًّ
سالمته الشخصية على تضامن الرعاع من قومه في مخيمات الفقر والفاقة، هو إدراك 

ُيغرد ناجلي . َّالطاغية عجزه عن فهم نوازع هؤالء البسطاء ومبررات هجائهم السافر
ْورافع شعار كن , جوزي مع أبو عمار: "ة وهي تقول لجارتهاالعلي على لسان فاطم ُ

وأنا بين , ويبعد عنه أوالد الحرام, هللا يصلحه, وأبني مع أبو صالح, موالي وال تبالي
  ."أنا مع اللي بطخ على اسرائيل مين ما كان يكون, بيني وبينك, نارين

  
  عبد الرزاق دحنون

 سورية
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ع أصابع يديه إذا استمر ًقيل إن ناجي العلي تلقى تهديدا من القيادة السياسية بقط 
ًفكان رد ناجي العلي مزيدا من . بالسخرية في رسوماته اليومية من القيادة وزعيمها

ًوقال متحديا ساخرا في آن معنا. َّالرسومات التي تطال هيبة الطاغية وبطانته ً ً إذا قطعتم : ِّ
ِّيغرد ناجي العلي ! ّأصابع كفي فسأرسم بأصابع قدمي ديمقراطية مقالك اليوم عن ال"ُ

  ."َّشو عبتكتب لبكره؟ عبكتب وصيتي. عجبني كتير
  
ًوتؤكد الباحثة المصرية الدكتورة هالة أحمد فؤاد أن من المثير لالنتباه حقا أنه كلما زاد  

ًالقمع وتعددت ضروب المذلة واإلهانة واإلحباط اليومي، كان هذا دافعا نحو المواجهة 
ًألشد قمعية هو األكثر تعرضا ألعنف تعبير عن َّأي إن الطاغية ا. العلنية السافرة ّ

ِّيغرد ناجي العلي. الغضب , اتعشيت معه؟ ال, صاحبك؟ ال, ياسر عرفات قرابتك؟ ال: "ُ
وال , وال متعشي معه, وال صاحبك, طالما أن أبو عمار مش قرابتك, اجتمعت فيه؟ ال

   ."ليش يا أخو الشليته صار لك ساعتين داعس على رجلي؟, مجتمع فيه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ًيفسر لنا جيمس سكوت هذه المسألة تفسيرا مهما الفتا، فهو يرى أن الخضوع واإلذعان  ً ً
اإلكراهي ال ينبئ عن استسالم حقيقي أو اقتناع فعلي، بل إنه نتاج الخوف من العقاب 

ّيولد لديه الرغبة العارمة ّوكأن اإلكراه والعسف يحصن المقموع ضد اإلذعان و. والبطش

الزم تنسي شي اسمه : اسمعيني بس يا فاطمة: "يقنع زوجته في تغريدة.  ي التمردف
ترد . فلسطين وأنا أوعدك بمستوطنة نعيش فيها بثبات ونبات ونخلف صبيان وبنات

بدي بيع حالي ألي نظام عربي عشان . ِّما هذا الحكي الفاضي اللي ما بحبل؟: بسخرية
   ."هللا ال يسامحك على هالشغلة: فاطمة. الدي سامحني يا ربأطعم أو

  بل إن هذا. ةــًر براحا وحريــدان األكثــًا الميـــُّإن ميدان تفجر التحدي العلني سيغدو دوم
ٌّ الميدان سيغدو مساحة يكتشف عبرها كل من القامع والمقموع طاقاته الحقة وإمكاناته 

 ذروته وتوتره، ما بين تجاوز المقموع لكل الحدود المضمرة عبر بلوغ الصراع بينهما
َّوانتهاكه لكل المعايير والقيم من ناحية، وعنف الرد ودمويته من قبل الطاغية من ناحية 

ِّيغرد ناجي العلي بعد أن طفح الكيل. أخرى أخي المواطن من ضربك على خدك :" ً
    ."َّاأليسر كسر رأسه

  
هل حشا ناجي العلي كاريكاتيره بالديناميت حتى : أتساءل مع الفنان يوسف عبدلكي 

ًقتل الموضوع بحثا، وهذه : أعطى هذا التأثير المتفجر المميت؟ نحن نستعمل تعبير
َالعبارة أحياها من جديد عميد األدب العربي طه حسين، فهل أشبع كاريكاتير ناجي العلي 

ت السياسية العامة بلطف ًالطاغية قتال؟ في العادة يتناول رسام الكاريكاتير الشخصيا
وحرص شديدين، كرئيس الدولة، أو أمين عام الحزب، أو جاللة الملك أو السلطان 

ناجي العلي قلب هذه المعادلة، فشخصياته من . المعظم، أو دولة رئيس الحكومة وحاشيته
زينب ودمحم : الرعاع المهمشين العاديين أبناء المخيمات وبيوت الصفيح الفقراء المساكين

  .وفاطمة وعائشة وحنظلة
  
أصبح القارئ ال يطالع في رسوم ناجي العلي المواقف الرسمية من األحداث والردود  

عليها وكشفها، بل يطالع ما يقوله رجل الشارع عبر الحياة السياسية اليومية، بلسانه 
ًالفضاح الجارح الساخر معلقا تارة، شاتما تارة أخرى ً ّ َّه الفظة َّونكاية بالطاغية وحاشيت. ّ

ّالغليظة القلب، صنع لها من يوبخها كل مطلع فجر، إنه حنظلة ابن المخيم ذي السنوات  ّ
. ، لذلك يستحيل على أجهزة األمن والمخابرات كشفه)عاطي ظهره(ًوهو دائما . العشر

ًوهو دائما حاف، مسحوق، مرقع الثوب، ولكنه في النهاية ال يخسر شيئا ًّ وضعه كضمير . ٍ
ٍحي، واع، َّ عين ترصد كل ما ترتكبه السلطة السياسية من موبقاتّ وهنا تكمن خطورة . ّ

ًكاريكاتير ناجي العلي الذي أرق مضجع الطاغية وأقلق راحته، فأمر بقتله رميا  ّ
    بالرصاص
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   ّفي هذه األيام من كل عام أحس بألم يشق قلبي نصفين وأنا أشاهد شعارات حكومتنا وسياسينا على قنوات تدعمهم ُ

والنتيجة هي حكومة !! «حسيني «اثنا عشر سنة منهج ! «ثورة الحسين منهجنا «ومنها , أو انشؤها بالسحت الحرام 
  .. كم ، وبميزانية تقارب ترليون وربع دوالرستة عشر سنة في الح.. حرامية 

  
والنتيجة بلد مستباحه ارضه وسمائه ! أي ما يقارب حاصل جمع ميزانيات العراق، خالل تاريخ الدولة العراقية الحديثه 

فسنوات من الفساد المالي والسياسي وضعت البلد على حافة االنهيار، بأزمة اقتصادية تلوح ! «لكل من هب ودب 
« ثورة الحسين منهجنا « الحسين ثورة للبناء «وكل ما تملكهُ حكومة رئيس وزرائها دلدل، هو شعار .. ق القريبباالف

ّ، فأية اساءة أشد وجعا من اساءة، يدعي اصحاب السلطة أنهم !! )«حسينيون ماحيينا  ًّ ُ فيما أعمالهم ) انصار الحسين(ّ
الشعب الذي اوصلوهم الى السلطة، يعيش في بيوت الصفيح، بينهم وأقبحها انهم تركوا ! تناقض مباديء الحسين وقيمه

من يفتش عن قوت يومه في القمامة فيما صاروا، بعد أن كانوا معدمين، يعيشون حياة باذخة، ويشترون الفلل والشقق 
 وجودهم الفارهة في بيروت وعمان ودبي وباريس وغيرها، واوجودوا لهم ذيوال ليكونوا كالشمر في الدفاع عن فساد

إن حكومة اليوم هي من اضعف حكومات في تاريخ العراق، و ال يمكن لحكومة ضعيفة أن يكون رئيسها اال ,
ارة يقيلهم ، فهو يرتكب جريمة كبرى بتخدير الشعب و بسكوته عن محاسبة الفاسدين الذين تمدعوم من ذيول) ردلدوال(

ّيماطل وإن الجميع فهمها، إنهُ لو كشف الفاسدين وابناء المسؤولين ُ، وما يلبث بعدها أن يعتذر أو ًكذبا، وتارة يتوعدهم
بأن القيم األخالقية في زمانهم، تهرأت وانحطت لدرجة إن الفساد ) ومن سبقه(ُ، سيذكره التاريخ لخلعوه.. من الخصوم 

ًصار يعد شطارة بعد أن كان خزيا في قيم العراقيين، لقد وصل الالحياء، إن مسؤولين فاسدين  نهبوا المال الحرام ّ
ًواثروا ثراءا فاحشا    ..يجلسون في مجالس العزاء الحسيني وأيديهم على جباههم .. ً

  
ما يجعلك تتساءل امام زيفهم هذا وما احدثوه .. فيما هم فعلوا ويفعلون بالضد من قيم اإلمام الحسين ! يبكون.. حزانى 

ترى هل سيستقبلونه .. ً بغداد، متوجها الى المنطقة الخضراء ماذا لو خرج اإلمام الحسين اآلن في: من خراب للقيم
ًباالحضان؟ ام أنهم سيكونوا وذيولهم كلهم شمرا    ؟!ّ

  
سياسيونا في الحقيقة اليوم هم عدو الحسين وثورته وأخالقه، فكما كان الشمر ذيال ماجورا ليزيد ومايمثله من سلطه 

مستمر مع الزمان و يجدد نفسه بين حين و آخر، البل ) الذيل ( الشمر هذا, حينها هم اليوم ذيول لمن اوجدهم ونصبهم 
فامسى يأخذ من القضية الحسينية الخالدة وسيلة لتكبح أنصار , في عصر ذيول اليوم تطور في طريقة تنفيذ ما اوجد له 

ملون جادين أن ، مجرد صورة مذهبية لطائفة إسالمية ، وهم يع»الحسين«، و أن تجعل من ذكرى »الحسين«اإلمام 
يجردوا الثورة من مضمونها ويحولها لمجرد حدث تاريخي ال نخرج منه، سوى بتثبيت فكرة مجالس العزاء 
والركضات نحو مرقد اإلمام الحسين عليه السالم في يوم عاشوراء، و إن كنت أرى فيها أهمية إال أنه ما تزال تقف 

يرة فالبكاء والنوح على اإلمام أمر طبيعي يقع فيه كل من قرأ سعند حد تكرار الحدث دون الوصول لمعناه الحقيقي، 
السياسيون (وهم ! ، و لكن هم يريدون تغييب ظالل ثورة الحسين ومعانيها السامية؟المذبحة و أطلع على تفاصليها

اء لذكرى يحاولون ثنينا من الدخول في عمق مفهوم تضحية اإلمام الحسين واألكتفاء بتحويل ذكرى عاشور) والحكومة 
لآلالم و البكاء، وبذلك نتحول لصنف آخر من أعداء اإلمام الحسين، ذلك الصنف الذي يحاول تجميد الذكرى في فترة 

ُزمنية من التاريخ، ثم ينظر إليها من القرن الواحد و العشرين، وكأنه ماض سحيق، ين ٍ ّظر إليه بعين راثية ثم يبكي ّ
  !! فقط

  
ن هي أنها ثورة اخالقية، وهي الثورة على موت الضمائر وتهرؤ األخالق واالستغالل الهوية الحقيقية لثورة الحسي

فتغدو القضية .. ّحكام يستبدون بالسلطة والثروة، وجماهير مغلوب على أمرها : الديني الذي شطر الناس الى قسمين
ّصراعا أزليا ال يحدها زمان وال مكان، وال صنف من الحكام او الشعوب، ومن هن ُ ّ ً ًا كان استشهاد الحسين يمثل موقفا ً

حاكم ومحكوم، وظالم ومظلوم، وحق وباطل، كان الوقوف :ًمتفردا لقضية اخالقية مطلقة، مادامت هنالك سلطة فيها
ّبوجه ظلم السلطة وطغيانها وتحقيق العدالة االجتماعية وضمان حرية وكرامة اإلنسان التي أكد عليها اإلسالم هي القيم 

شمر ( ّرة الحسين، فدعونا نثور و نطبق هذه القيم على السلطة والسياسين وذيولهم في العراق التي يقودهاالكبرى في ثو
  .).هذا الزمان
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ات -18         د:: ال                                  2019 ت أول::  30 رق   الع

   

  جدل المعاني :  
 

إن : "، ومقولة"إن بعد الظن علم: "فرق شاسع بين مقولة
) نكون أو ال نكون( وما بين المقولتين " "بعض الظن إثم

نفكر أو نتفكر أو نوقف التفكير إكتفاء بالتماهي مع 
  . أفالطونية أسبقية الماهية على الوجود

  
نوجد ) يةالوجود أسبق من الماه( المقولة األولي ترفع راية 

أوال ثم نفكر في تحقيق جوهر وجودنا فينشأ الصراع 
والتنافس بين الذات واآلخرين أو المحيط ، أما الثانية فترفع 

هر وجودنا مخلوق جو) الماهية أسبق من الوجود(راية 
، ونحن غيبا قبل وجودنا، وبعض الظن في صحة ذلك إثم

ملزمون فحسب بالتفكر في مظاهر وجودنا وهنا مناط 
 بعد إن(إال أن مقولة ..  كلتيهما ظنية الصراع بين ثقافتين

إن بعض (، بينما تقف دعوة هي دعوة للتفكير) الظن علم
ر وما بين أصحاب التفكي.. عند حدود التفكر ) الظن إثم

 يرفع أصحاب تيار ،وأصحاب التفكر ينشأ صراع وجودي
ويرفع أصحاب التيار ) أكون أو ال أكون(التفكير شعار 

والفرق بين ) يكون كما أكون أو ال يكون( ثاني شعارال
فال نزلت على وال ((قول المعري : يارين كالفرق بينالت

إذا : (( وقول أبو فراس)) بأرضي سجائب ليس تنتظم البالدا
  .))مت ظمآنا فال نزل القطر

 
/ فالعالقة إذا بين التفكير والتفكر والتكفير عالقة قديمة 

تخلف االقتصادي واالجتماعي متجددة في مجتمعات ال
والعلمي والثقافي التي تنشط فيها التيارات األصولية 

، حيث ظل أنظمة التسلط الفردي والتبعيةوالسلفية في 
بنعكس حكمها بالسلب على الحياة االجتماعية واالقتصادية، 

يمي وتؤثر تأثيرا بالغ السوء على الحراك العلمي والتعل
وهذا واقع تعيشه مصر ، نيوتهمش الحراك الثقافي والف

، رشتعل هوس الفتاوي ونعيق التكفي؛ حيث يبدون مواربة
الذي كان محصورا بين التفكير والتفكر بما يتيح لإلبداع 

إن بعد (إمكان المراوحة بينهما من مدخل األدبي والفني 
فبنشط ) إن بعض الظن فن(فينشط العلماء و) الظن علم

فما ) والتصوير والتشكيلالمسرح والسينما (األدب والفن 
 التكفيري الذي ينبذ مجرد البال ومصر تعيش الحضر

  . التفكر
 

 تطابق أليس من الغريب: لعبة الحروف في جدل المعني
، مع اختالف المعني وتنافره حروف كلمتي تفكير و تكفير

إال :  خمسة حروف–مادة الكلمتين واحدة مع أن . . بينهما 
رف في صياغة الحروف  حأن لعبة تقديم حرف وتأخير

؛ بل إنك لو تالعبت عطي معنى نقيضا؛ تالخمسة نفسها
بالحروف فصدرت كل حرف منها في بداية تشكيل مجموع 

، ال تجد لها  الخمسة ألنتجتنحو خمس عشرة كلمةالحروف
) ، تكفيرتفكير(  العرب إال في كلمتين همامعنى في كالم

) فكر( هو  تفكيرولو رجعنا لجذر كل منهما سنجد جذر
) ّكفر(هو أما جذر كلمة تكفير . ّدبر: ومعناها المعجمي

 .)أنكر/ غطى: (ومعناها
 

أما الفرق بين داللة المعنيين فكبير وعميق ، فالتدبر بحث 
 أو يطوع مستمر متوالد عن جديد يستبدل به القديم

، بحث في قيمة الموجود وسبب مستجدات اللواقع المعيش
ممتدة ، وماهية السلطة التي ثباته على حاله لعصور 

تستميت في الدفاع عن ثياته، لتفكيك مرتكزات جمودها 
وتحجرها مع تغير كل ما يحيط بنا من مستحدثات يعيد 

ينفع حاضر األمم التطور العلمي والبحث المستمر تجديد ما 
ألرض واستمرارا للحياة ، إعمارا لومستقبل حيواتها

  .اإلنسانية

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

حياة أفضل والتدبر بهذه الكيفية بحثا عن جديد مغاير لمنهج 
،  ذاته إنكار لمظاهر ثبات الموجود؛ هو فيلعالمنا الفعلي

  .واحد متكلس صدئ جامد ال حياة فيهثبات حياتنا على نمط 
  

إذن فالتفكير بمعني التدبر والبحث عن جديد مغاير للقديم 
ر للموجود إما من حيث جوخر وجوده، والموجود فيه إنكا

لغاية ، وإما من حيث طرق تةظيفه وإما من حيث مظهره
والتكفير بمعني رفض . مغايرة أو منحرفة عن جوهره

 كيفية التدبر والبحث والتغير هو إنكار لمجرد التفكير في
يإنكار كل  ومع اختالف مصدر. التفكير في تغيير الموجود

إنسانيا وعقليا اب التفكير يتميزون ؛ إال أن أصحمنهما لآلخر
، أو على نكارهم على الظاهرة؛ بقصر إعن أصحاب التكفير

 مظهر وجود الشئ أو مظهر التعالمل معه بما –المظهر 
 بينما يمتد –يحط من كرامة اإلنسان؛ أي على الفعل نفسه 

إنكار أصحاب الفكر التكفيري لوجود المفكر نفسه ؛ أي نفيه 
  ! عن الحياة 

 
؛ نكتشف بع عملية التفكير وعملية التكفيرفإذا وقفنا على من

ينبعان من المنبع الظني، ) التكفيرالتفكير و( أن كليهما 
؛ غير أن المفكر ال يتوقف وينتميان إلى المعرفة الظنية

مكتفيا بمحصلة ظنونه وإنما يتجاوزها بترقية ظنونه حول 
ندهشا من كيفية لذي أوقفه مالمسألة أو الظاهرة أو المظهر ا

؛ بحثا عن سببية وجود تلك الظاهرة أو ذلك المظهر؛ وجوده

على الكيفية التي رأي فيها غرابة أدهتشته ودفعته إلى 
 يتجمد ظن ، بينمالتحري والتحقق وصوال إلى حقيقتهاا

كثر ، أو يتوقف عند تفسر فقيه أو أالمكفر ويتكلس حول ظنه
 . من فقيه عبر تلق سمعي تلقينا

 
؛ إال أنه تفكير منغلق أن عملية التفسير منبعها التفكير ومع

ر في فهمه له على جديد على نص ديني ـ ال يستعين المفس
وجوده اإلنساني المتوالد ، وال يعتد بمتغيرات علوم عصره

، وإن أدار حياته المعارف، وبذلك ينكر مستحدثات العلم
  مؤمنا،آلخر العلماني للمعرفة ولوسائلهابمنجزات إنتاج ا

د هللا ق" بأن )الشعراوي(بمقولة أحد المشايخ المعاصرين 
ب مما أوقع أصحا" سخر الغرب لينتج لنا ما نحتاجه

بين إنكارهم لكل جديد . المعرفة الظنية في حالة إنفصام
؛ مع االنتفاع بمنجزاته بإعتباره بدعة وضاللة مبتدع

ب ، وكأن الغر إنتهازية واضحة–في النار يقينا صاحبها 
ل في شؤون يهبنا منتجه المتجدد بدون شروط وبدون تدخ

 -!!بالدنا 
 

لمعرفة الظنية بالتخييل وبما أن الفنون تأسست على ا
، فلن واإليهام، مشتبكا مع المعرفة العقلية، والعلمية اليقينية

التكفيرية سوى االستنكار يقابل من أصحاب التيارات 
الجتماعية المصرية ، الذي بدى فاشيا في الحياة اروالتكفي

متسلال في جنح ليل الثمانينيات وما فتأ يميط لثامه ليظهر 
عكرة وجهه الظالمي عاما بعد عام لينشر جرثومة التخلف 

زوايا أو جمعيات ( النوافذ التي غضت الدولة عنها عبر
، وإخوانية تتخفي خلف عمل الخير، وتغول في سلفية

ة عن طريق آالف المؤسسات التعليمية في مراحلها األولي
المدارس في قري مصر، وتركت المنابر سداح مداح أمام 

 غير تابع لمسيرهم وهاببيين مفوهين تكفيريين ينكرون على
 .حقه في الحياة

 
 حراكها الثقافي الرسمي -أين موقف الدولة : والسؤال

 والشبابي؟ 
دادي ‘لماذا يتكر األزهر في مراحل التعليم األولي ال

 على  الوهابية وابن تيمية ويربي النشءوالثانوي يدرس
؟ خاصة مع شعارات رئيس النظام بضرورة تجديد اإلرهاب

 !الخطاب الديني ؟
 

لم تسلم المؤسسات الثقافية والفنية من تسلل الفكر السلفي 
 ، يعملون معول هدم العقل واالخواني التكفيري المنظم

، إلي جانب منظومة المنتفعين وتيار الفساد المصري
البيروقراطي الذي يحتج المكفرين بفسادهم على تكفير 

  ! المجتمع كله 
 

هل لوزارة التربية والتعليم !  ذلك كله ؟أين المخرج من
، هل لوزارة التعليم العالي أو لوزارة للثقافة من دور، دور

مؤسسات الدينية هل لل! هل لإلعالم دور، لوزارة الشباب ؟
 . اف، ووزارة األوقدور، خاصة األزهر

  !؟هل للمحليات دور
 

ليس قبل غربلة العاملين بهذه .. ال بالقطع .. اإلجابة 
في فلسفة وجود كل الوزارات فكريا وفنيا وإعادة النظر 

. ستعانة بأنظمة تخصص لخبرة عالمية، إوزارة وكل هيئة
والتأكيد على صالحية عمالها لتحقيق أهدافها وفق 

ة والمؤهلين الموهوبين استراتيجية عملها ووالية أهل الخبر
مع ستراتيجيبة المتابعة ,  الشباب علي رأس العمل فيهامن

 كل -والمراجعة الدورية لمستوى تأهيل العاملين دوريا 
جماال بإعمال قانون العمل  إ-حسب تخصصه الدقيق

 الجديد

 
 

  
  احلسن سالمأبو . د

 مصر
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  أحيانا يجد المرء أنه ال مفر من استعادة مفاهيم قديمة لها وجاهتها وأهميتها في

السياق الراهن؛ من هذه المفاهيم مفهوم األمن القومي ومحدداته التي أصبحت غائمة 
يمية وغير واضحة اآلن في فترة تاريخية شديدة االستقطابات والتناقضات المحلية واإلقل

والدولية، األمن القومي المفترض أنه يتكون من مجموعة من المحددات الرئيسية التي 
تحدد هوية بلد ما ويعبر عن حاضنتها التاريخية والجغرافية، ووفقا له من المفترض أن 

 ..تنتظم معظم السياسات الفرعية لهذا البلد كخطوط حمراء ال يمكن التنازل عنها
 

وف أقدم مقاربة تربط بين األمن القومي وتماسكه ومدى حضوره إنما في هذا المقال س
في ذهن مواطني بلد ما، وبين الثقافة المحلية لهذه البلد وحضور عناصرها المختلفة في 
مواجهة العناصر الثقافية األجنبية الوافدة عليها، خاصة العناصر التي ترتبط بالهوية 

مخترعات التي يمكن دمجها في الثقافة وتتعلق بها، وليس العناصر اإلجرائية أو ال
المحلية وهضمها في داخل حاضنتها الحضارية الممتدة والقوية، والقادرة على التطور 

 .واستيعاب الجديد والمختلف دون أن يلتهم خصوصيتها
 

نقطة البداية في بناء النموذج المعرفي لهذا المقال ستكون الصدمة التي أحدثها شيوع 
لممثل دمحم رمضان الغنائي في الساحل، ورد الفعل الذي أثارته ومن صور ومشاهد حفل ا

كيف أصبح لدينا بلدين ووعيين؟ وعي متشرب بثقافة العري وأغنيات ! ثم االنقسام حوله
الدافع الفردي والوجود القائم على الصراع والتعالي على اآلخرين واالنتهازية وهجر 

 التاريخية الموروثة، وهو وعي يسود في فكرة المجتمع والجماعة المصرية بثقافتها
شريحة مجتمع األغنياء الجدد األكثر ارتباطا بالتعليم األجنبي ونمط الحياة الغربي 
وتقاليده، وأيضا في شريحة الفقراء الجدد األكثر تهميشا واألقل تعليما واطالعا على 

ة بشدة ويتمترس المعارف والفنون المختلفة، في مقابل وعي يرفض تلك الثقافة الجديد
العربية ومورثها الخاص، وهو الوعي الذي تمثله الفئة / حول تاريخ الذات المصرية

 .األكثر تعليما واألكثر اطالعا على المعارف والفنون المختلفة
 

سوف أسوق بناء النموذج انطالقا من قاعدة بديهية مفادها أن حالة الغياب والفراغ البد 
 ذلك الفراغ، حيث نظرية الفراغ والتفكك تستدعي بطبيعة أن يقابلها حضور بديل ليسد

الحال ما يمأل ذلك الفراغ ويشغله، فكل هدم البد أن يحل محله بناء ما، أي أن كل نقص 
في حضور عناصر الثقافة المصرية، البد سيقابله حضور ألحد عناصر الثقافة األجنبية 

 يدعم خلق نمط سائد واحد خصوصا في عالم أصبح في حالة اتصال وتواصل اجتماعي
يقلده الجميع، ومن هنا تكون خطورة هذا النموذج المعرفي على األمن القومي المصري، 
ويكون الربط الواضح والقاطع بين األمن القومي وبين حضور الثقافة وعناصرها وفق 

 .هذا النموذج

ووجودها حين غابت أغنيات الفلكلور المصري الشعبي وتفككت آليات دعم استمرارها 
في حياة اإلنسان المعاصر، هنا كانت لحظة اختراق األمن القومي من خالل تفكيك البناء 
الثقافي المعبر عنه، فالثقافة هي كائن حي برغم أنه موروث إال إنه قابل للتطور والفقد 
والزيادة والنقصان، وحين أهملت مؤسسات الثقافة المنتسبة للدولة دورها في استمرار 

ثقافي الوطني وحفظه عبر اآلليات والعناصر والممارسات المختلفة، كان ذلك النمط ال
لصالح غزو النمط الثقافي األجنبي وسلخ الشخصية الوطنية عن تاريخها وحاضنتها 
الموروثة، ودمجها في النمط الموحد الرائج للثقافة الغربية الجديدة التي صنعها النمط 

 .. اليوميةاألمريكي، وذلك في كل مظاهر الحياة
 

على سبيل المثال في سرد العناصر الثقافية المصرية تلك التي تعرضت للتفكيك والغياب 
واستبدالها بحضور البديل الوافد من الثقافة األجنبية؛ لنراجع مثال برنامج األطفال 

، "بوجي وطمطم"الذي أذاح أو قام على أثر غياب أو تغييب " عالم سمسم"األجنبي 
وما على شاكلتها، " الليلة الكبيرة"في مواجهة عرائس " المابيت شو"ج وبالمثل برنام
وحواديت البطل " أبوزيد الهاللي"و" على الزيبق"و" الشاطر حسن"ضياع ثقافة 

القومي بطبقاته المتعددة العربية والمصرية في الوعي المصري في مقابل حضور البطل 
لسريعة في مواجهة غياب ثقافة العائلة األجنبي، حضور ثقافة المطاعم ا" السوبر"المسخ 

 ..وتبادل العزومات المنزلية والود والتزاور
 

اضمحالل المسرح المصري وتفكيك صورة البطل في السينما والترويج لصورة المهرج 
والتأكيد على تحويله لنموذج سائد، وتهميش البطل الجماعي الذي يهتم بالجماعة 

ومي واالعتزاز بالذات وقضاياها ورموزه العربية والصواب والخطأ، تنحية األدب الق
لصالح أدب ما بعد الحداثة الوافد والتفكيك والوجود الذاتي المنعزل عن الهم العام 
والترويج للمشاريع الفردية، ووضع ممثلي األدب الوافد على رأس المؤسسات الثقافية 

ث في حين كان ذلك لصالح الرسمية، والتدليس على الناس بان ذلك باسم التنوير والتحدي
تفكيك الذات المصرية ومستودع هويتها وعناصرها الثقافية، مع تقديم عناصر متطرفة 
منفرة لترتبط في ذهن الناس بنموذج الثقافة الذاتية للشخصية المصرية، وكأن الناس 
عليها أن تختار من محدود وال توجد له بدائل أكثر منطقية وفطنة في التعبير عن هوية 

 .لذات المصرية وثقافتهاا
 

الثقافة ليست إرثا ثابتا فقط بل تتحرك مثلها مثل غيرها عبر آليات لصنع النمط 
االجتماعي واإلنساني أو تفكيكه، حيث الثقافة الوطنية وعناصرها هى المكون األساسي 
لحائط األمن القومي والحارس له، لك أن تتخيل القدرة على االستقطاب الفردي أو تشكيل 
الرأي العام في ظل حضور أو غياب الثقافة الوطنية، إذا نزعت من اإلنسان الثقافة 
الوطنية وفكرة القيم واألخالق والمبادئ تصبح ذاته الفردية الجائعة باستمرار هى 
المحرك الرئيسي، الذات التي يمكن غوايتها بالمال أو النساء أو الجاه، أو حتى شغلها 

حويل المجتمع إلى جزر منعزلة متناقضة متصارعة تأكل بالهامشي والال مباالة وت
بعضها بعضا دون رابط أو وعاء جامع مشترك، وإذا نزعت من الوعي الجماعي ثقافته 
الوطنية أصبح ذلك الوعي مجردا من التزامات مستودع هويته، ال تمثل بالنسبة له شيئا 

االجتماعي " لدمج والتسكينا"على استعداد أن يتنازل عنها في مقابل المزيد من مزايا 
 .والمادي والرفاهية الفردية

 
في هذا النموذج المعرفي الذي أسوقه للعالقة بين األمن القومي والثقافة في هذا المقال؛ 
الثقافة الوطنية الموروثة هى المحدد األول واألخير لمفهوم األمن القومي لبلد ما، وإذا لم 

 التراث الثقافي المصري في حياة البشر نشرع في استعادة وإعادة توطين عناصر
التي تشمل وسائل اإلعالم والسينما والخطاب " المنابر العامة"وتفاصيلها اليومية، وفي 

السياسي وكافة ماكينات مؤسسات الثقافة من فنون وغناء وشعر ومسرح ورقصات 
من شعبية، فإن أى محاولة للحديث عن األمن القومي تكون محض مزايدات ال طائل 

 .ورائها
 

العالقة وثيقة بين الثقافة الوطنية الموروثة الجامعة وبين األمن 
القومي لبلد ما ينتمي لحاضنة جغرافية و تاريخية متمايزة، تفقدوا 

هناك عالقة قاطعة بين تماسك مفهوم ... كل دروس التاريخ
الثقافة الوطنية لجماعة ما من الناس، وبين استمرار وجودها 

حين يتفكك مفهوم الثقافة الوطنية لجماعة ما فإن الحضاري، و
وجودها القومي والسياسي ينهار وقد يندثر أو يمر في أفضل 

 !الفروض بلحظات ضعف وتراجع حضاري
 

الحضارات وتمددها وانكماشها والتدافع التاريخ كله، قد يعد عالقة بين الثقافة الوطنية 
  ا تقومـاري ذاتهـ واالستعمار أو التمدد الحضوتماسكها أو تفككها وانهيارها، نماذج الغزو

  
 حامت اجلوهرى

 صرم

  



 

    
ات -20         د:: ال                                  2019 ت أول::  30 رق   الع

   

 على فكرة تماسك الهوية الثقافية لجماعة ما، وإذا تفككت تلك الهوية الثقافية ولم تستطع 
  ة أو مزيجـــار لصالح ازدهار ثقافــواء األرض الجديدة في لحظة ما، فإن الغزو ينهــاحت

 .. ثقافي جديد من األمة التي كانت خاضعة
 

/  نستطع أن نتخيل مقاربة أو مسارا ثقافيا حضاريا جامعا النتصار الذات العربيةإذا لم
المصرية ومستودع هويتها، في ظل التدافع الحضاري مع المشاكل ومحاوالت الهيمنة 

، فمهما غرقنا في التفاصيل لن تنتظم )..الغربية(والدولية ) الصهيونية(والكبح اإلقليمية 
 .وتحقق انتصارها

 
تم النموذج المعرفي بالحل المقترح له؛ سأقول اختصارا أن االزدواج في الموقف لكي أخ

تجاه دمحم رمضان وما شابهه من ممارسات غزت الحياة اليومية للمواطن المصري خالل 
العقود الماضية، مرده تباين المستوى التعليمي والمعرفي والثقافي، لذا سيكون جناحا 

ها وأمنها القومي هما نظام تعليمي حكومي جديد أكثر استعادة الذات المصرية وثقافت
اتاحة أمام الفقراء، يصحبه برنامج معرفي ثقافي ينزل بمؤسسات الثقافة الرسمية 
للشارع، ويدمج العناصر الثقافية في ممارسات الحياة ويتيح القراءة والمعرفة وممارسة 

إتاحة العليم والثقافة والفنون أمام لتصحيح النموذج البد من .. الفنون واآلداب أمام الفقراء
الفقراء، وفي الوقت نفسه التدخل بالضبط في مدارس التعليم األجنبي ومناهجها والثقافة 

 .والفنون التي تعرضها كذلك ودمجها في الثقافة الوطنية
 

إتاحة التعليم والثقافة هما السبيل لخلق مجتمع مصري متجانس، يستعيد هويته التاريخية 
مستودعها ويملك اإلرادة للدفاع عنها، ومن خالل الحوار المجتمعي ستتشكل وكامل 

آليات التمكين االقتصادي العادل لهذا المجتمع المتجانس ونخبه وكتلته الجامعة األقرب 
لمستودع الهوية ذلك، وعند اجتماع التعليم والثقافة والتمكين االقتصادي العادل، يكون 

ذجية في مفهوم األمن القومي المستقر عليه تاريخيا وفق المجتمع قد وصل للحظة النمو
التصور والنموذج المعرفي الذي أطرحه هنا، هي دعوة لمراجعة مفهوم القومي الراهن 

  ر المؤسسات الثقافية الراهن أيضاومراجعة دو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ًيخه القصير نسبيا على آلية مطردة إلنتاج شرعية ننتمي إلى بلد لم يستقر طوال تار

سياسية، لكن أحد أبنائه، من الضباط المتحدرين من أقلية مذهبية فيه، ألغى الحاجة إلى 
فقد ارتقى في سلم . تؤخذ وال تعطى" الشرعية السياسية"مثل هذه اآللية، وأثبت لنا أن 

ة عقود، تخللها تدمير ما استوجب السلطة ثم عرف كيف يستأثر بها ويحكم هذا البلد ثالث
من البالد، مع مئات اآلالف من المعتقلين السياسيين وعشرات اآلالف من القتلى 

ًوانسجاما مع اآللية التي أرساها ذاك العسكري، ورث من بعده الحكم ابنه، . والمهجرين
ًغير العسكري، وجعل من بطش أبيه نموذجا مصغرا لما سيقدم هو عليه ً.  

 
ما نريد عرضه هنا، هو .  استبداد مألوفة، لسوء الحظ، في غير مكان في العالمهذه قصة

  .السمة الخاصة بقصتنا
 

نسج بطلنا، وليكن اسمه حافظ األسد، مع الوقت حبكة عويصة من خلف ظهر السوريين 
ًالذين حين انتبهوا كانت عناصر الحبكة قد اكتملت، وأصبح الفكاك منها مكلفا ومؤلما  ً

  . تخيلنا بكثيرأكثر مما
 

ًفقد سار بطلنا أوال، وعلى طول الخط، وفق مبدأ يقول السلطة أوال وقبل كل شيء، أي  ً
. إن كل القضايا األخرى، مهما عظمت، يجري تناولها من منظور ديمومة السلطة

السلطة غاية بذاتها وليست وسيلة لغاية أخرى، أو هي غاية ذاتها، أو بعبارة أدق، السلطة 
ًمثال، يمكن أن نحارب إسرائيل أحيانا ولكن ليس لكي .  االستمرار في السلطةهي وسيلة ً

ال شك أن . ًنحرر أرضا، بل لكي نعزز شعبية السلطة بأنها تتحمل أعباءها الوطنية
تحرير األرض، أو تحرير جزء منها، سوف يعزز شرعية السلطة أكثر، ولكن التحرير 

لفعلي، وهو ما ال يتوافق مع ديمومة السلطة يتطلب االستعداد العسكري واالقتصادي ا
ومن ناحية ثانية . ًالتي تحتاج، مثال، إلى ضمان والء الضباط وليس كفاءتهم العسكرية

فإن العمل الجدي للتحرير يجلب غضب العدو المحتل والدولة العظمى التي إذا غضبت 
، ولتكن أميريكا، وعلى اعتبار أن هذه الدولة العظمى. يمكن أن تهدد استمرار السلطة

غير محبوبة في بلدنا ألنها تقف مع من احتل ارضنا، فإن دوام السلطة يتطلب معاداتها 
ًبإحسان، فال نغضبها فوق حد معين، ونتعلم كيف نكون معها قلبا وضدها قالبا وفي  ً

  .الوقت نفسه
 

لى فصل واجتهد بطلنا منذ البداية في بناء هيكل دولة حديثة وديموقراطية مع الحرص ع
النتيجة كانت أن السلطة تبقى حيث هي في يد . المؤسسة عن معناها أو مضمونها

صاحبنا وأعوانه المقربين، وفي الوقت نفسه، يستطيع من يشاء أن يتكلم عن برلمان 
ممارسات تمييزية على أسس طائفية . الخ.. منتخب ونقابات وقانون وتعددية حزبية 

. لخ، وكالم دائم عن العلمانية والمساواة والوطنيةا..وعشائرية ومناطقية وعائلية 
  .علمانيون عند اللزوم وإسالميون عند اللزوم، هذا ال يعيق ذاك

 
ًذات يوم بلغ االنفصال بين المؤسسة ومضمونها حدا طريفا، فهناك جهات غربية عديدة،  ً

تقلين السياسيين ًال تفقه شيئا من أمر الدولة السورية، كانت تثابر على التنديد بسجن المع
  . في سورية دون توجيه التهم لهم ودون تحويلهم إلى المحاكم

  
أحيل .  الضغوط، أن يستجيب فيكسب سكوت هذه الجهات وقد قرر بطلنا، تحت هذه

ًالمعتقلون إلى المحاكم فعال، وكانت النتيجة أن المحاكم وجهت االتهامات التي تشاء 
جريد المحكومين من حقوقهم المدنية، وهكذا راح وأعطت األحكام التي تشاء، ثم قضت بت

  .المعتقلون يترحمون على أيام التوقيف العرفي
  

أما اتحاد المحامين العرب، ولمعرفته الجيدة باألمور، فقد توسل عندئذ إلى سيادة الرئيس 
  المـوعليه فقد خرجنا على الع. كي ال يحيل زمالءهم المعتقلين إلى المحاكم) بطل القصة(

 

 

  راتب شعبو. د

 سورية
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وحة غريبة بعض الشيء، يظهر فيها معتقلونا وهم يفضلون البقاء في السجن دون  بل
  .محاكمة، ويظهر محامونا وهم يخافون المحاكم

 
  .مع ذلك، لم تكتمل قصتنا بعد، وال يزال القسم األهم في الجزء المتبقي

 
د األقلية التي تحدر منها بطلنا، كانت قد عانت من تاريخ طويل من الظلم واالضطها

بسبب خروجها عن المذهب السائد، عانت من الخوف والفقر ومن الحمالت العسكرية 
المتالحقة، فسكنت الجبال والمناطق النائية، ووجدت في وصول أحد أبنائها إلى منصب 

ثم تحول هذا الشعور مع الوقت . ًالرئيس شيئا من إعادة االعتبار الذي طالما تاقت إليه
ًوجهه مبدأ السلطة أوال، إلى شعور بما فوق إعادة االعتبار، ومع العمل المدروس الذي ي

، بعد هوان طويل، في كل مكان، ويشغلون "أبناؤنا"ها هم . إلى شعور بالتميز وبالقوة
لم تعد لهجتنا تثير . مواقع القوة في الدولة، يحلون ويربطون في شؤون الناس والبلد

. ًت اآلخرون يقلدونها طمعا في مفعولهاالسخرية واالستخفاف، بل باتت تثير الخوف، وبا
  .والفضل في ذلك يعود إلى بطل القصة. لم يكن لنا مثل هذه الهيبة واالعتبار من قبل

 
قد نكون فقراء ونعيش . بهذا الخيط الناعم حيك شعور مخاتل يقول هذه السلطة سلطتنا

بعد كل " لطةأهل الس"على هوامش المدن، وقد تكون مناطقنا وقرانا مهملة، ولكننا 
، ولكن ماذا لو "أبنائنا"ًقد نتعرض للظلم والتشبيح والسجن أو القتل أحيانا على يد . شيء

، ألن نعود إلى عصورنا الغابرة تلك؟ إن عداء اآلخرين "اآلخرين"سقطت السلطة بيد 
ذا هك. لهذه السلطة ال ينبع إال من العداء القديم لنا والرغبة في اضطهادنا أو حتى في قتلنا

ًيحملون ظنا سيئا بكل قول مضاد للسلطة، والسيما " أهل السلطة"صار من يظنون أنهم  ً
الخ، ليس سوى ستار ..الكالم عن الحرية والديموقراطية . حين يصدر عن اآلخرين

ًمخادع للطائفية ولغايات سيئة تستهدفنا من وراء السلطة، فكيف إذا كان الكالم صريحا 
   الجبال؟عن قتلنا أو إعادتنا إلى

 
ًيمكن آلخرين أن يتكلموا بلغة أكثر وطنية عن هذا القلق الخاص، فيتحدثون مثال عن 
مؤامرة ضد محور المقاومة، وعن أولوية الحفاظ على الدولة، وعن العلمانية في وجه 

  .الخ..الحكم الديني، وعن ضرورة الوحدة في وجه الفاشية اإلسالمية الزاحفة 
 

هذه األقلية ثم سار بها إلى حيث جعلها تعيش وكأنها تقف على لغم أعاد بطلنا االعتبار ل
   امالسلطة الذي سوف ينفجر بها ما أن تخطو إلى األم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ّتقترح هذه المقالة أطروحة مركبة ذات شعبتين تقضي شعبة أولى بأن تشخيص : ُ

اسي أساسي، كما هو الحال اليوم، يحيل عنف الدولة، مهما يكن اإلرهاب كشر سي
ًمفرطا، إلى حيث ال يكون مرئيا، فيمهد السبل لإلبادة، وقد يجري تبرير ذلك بمبدأ  ً

) حكم األكثرية الثقافية" (ًجينوقراطيا"ًالسيادة؛ وتفيد الشعبة الثانية بأن العالم يشهد تحوال 
. يمهد بدوره لالبادة عبر اعتبار األقليات، هي الخطريقوض الديمقراطية في كل مكان، و

نقطة تقاطع بين أمننة السياسة على الصعيد العالمي وبين التحول " اإلرهاب اإلسالمي"
ًالجينوقراطي، على نحو يولد أسلمة اآلخرية عالميا، ويؤهب ألوضاع تضحوية زاخرة  ّ

  .بالمخاطر
  
  
  

االمبريالية، وحروب القوى األوربية التي كان كان القرن العشرين قرن االستعمار و    
، والمعمدة باسم حروب عالمية؛ كان كذلك قرن النازية والفاشية "العالم"مسرحها 

وإبادات غير مسبوقة، كان اليهود من ضحايا أكبرها؛ وهو بعد قرن االشتراكية 
وحركات التحرر الوطني ونزع االستعمار؛ وفي عمومه كان عصر تنازع سياسي 

الرأسمالية، نبتت عليه : إيديولوجي بالغ الحدة، قبل أن ينتهي بانتصار عالمي لشيء أقدمو
" القرن العشرين القصير"وخالل هذا . وردت عليه معظم التشكالت التاريخية المذكورة

الذي ابتدأ بالحرب العالمية األولى وانتهى بنهاية الحرب الباردة بحسب إريك هوبزباوم، 
  . السياسي وتشخيصاته بتنوع مواقع الفاعلين في صراعاتهتنوعت صور الشر 

  
كان االستعمار هو الشر السياسي عند الوطنيين في البلدان 
المستعمرة، واالمبريالية عند أطياف قومية واشتراكية في 
القارات الثالث، والرأسمالية عند الشيوعيين، واالشتراكية 

ند الليبراليين، ع" الشمولية"والشيوعية عند األميركيين، و
وبصورة . والطغيان أو الدكتاتورية عند الديمقراطيين في بلداننا

ما ال تزال هذه التشخيصات قائمة، لكنها تبدو مجردة اليوم، فاقد 
  .للقدرة التعبوية، كما للترجمة إلى برامج عمل

  
رهاب بالمقابل منذ نهاية الحرب الباردة بانتصار الرأسمالية والليبرالية، حل اإل    

ِّمن يشخص الشر؟ من . كتشخيص للشر السياسي األساسي في العالم، إن لم يكن الوحيد ُ
   االت اإلعالمــهم أطباء العالم وحكماؤه؟ المنتصرون في المؤسسة الغربية، ووسائل ووك
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وكالهما على ارتباط وثيق بالشركات الرأسمالية الكبرى في .  المركزية الكثيفة التمويل
وال تكاد تقاوم هذا التحديد قوى منظمة، بل سارت األمور في  .لصناعةزمن ما بعد ا

  .اتجاه ما يقارب تبنيه الشامل
  

منه، إال أنه يغلب أن " اإلسالمي"أو " الشرق أوسطي"وبينما ال يرتد اإلرهاب إلى     
ًيكون الحال كذلك إلى درجة تجعل هذا التحفظ نافال أو غير ذي موضوع عمليا دول ما . ً

 االستعمار ذاتها، وفي المجال الشرق أوسطي واإلسالمي بخاصة، أقرب إلى بعد
". الربيع العربي"هو العدو، وبخاصة بعد ) ًاإلسالمي ضمنا(اإلجماع على أن اإلرهاب 

بعضها مقاتلة مثل دولة األسديين في سورية ونظام السيسي في مصر، لكن ليس بينها ما 
ُغاية ما قد يسمع .  على تطوير تصور مغايرتعترض على التشخيص، دع عنك أن تعمل

ما بقي من . من غمغمات متحفظة هنا يتصل بنفي المطابقة بين اإلسالم واإلرهاب
منظمات شيوعية واشتراكية لدينا فقدت تصورها القوي القديم للشر السياسي، الرأسمالية 

و الوهابي، أو أو السلفي أ(واالمبريالية، وهي إن لم تتبن رواية اإلرهاب اإلسالمي 
كتحديد للشر، فإن تفاقم المنزع الدوالني في ) التكفيري، وهي أسماء مختلفة للمسمى نفسه

ًتكوينها يقربها بنيويا من هذ الرواية ِّ بل هي في الواقع أقرب إلى الترويج لهذا التشخيص . ُ
نمط حياة "مع " العلمانية"بحكم كون محاربة اإلرهاب عنصر في سلة تحتشد فيها 

. ، سلة آلت يسارية شائخة المخيلة والحساسية إلى أن تتقاعد فيها"الدولة"ومع " صريع
المجموعات والتيارات الديمقراطية الليبرالية تبدو مشتتة القوى واألفكار، بعد هزيمة 
الثورات العربية، وظهور اإلسالمية في إشكال تتراوح بين التمركز االستبعادي حول 

عتدية الصريحة، على نحو يتحدى التصور االستيعابي للدولة الذات وبين الفاشية الم
" االستبداد"كان ). ومنهم كاتب هذه السطور(والسياسة الذي دافع عند الديمقراطيون 

الدولتي هنا هو المشكلة أو الشر األساسي، وهو قول يقع تحت ضغط شديد اليوم، وليس 
  .على ضغطها بمرونةلدينا بعد قول مركب يستوعب الوقائع الجديدة، ويرد 

  
وفي إسرائيل، والدول الغنية األخرى، ترى " الشمال الكوكبي"القوى المركزية في     

في اإلرهاب الشكل األبرز الذي ال يقارن بغيره للشر السياسي، وهي أقدر من غيرها 
ًفوفقا لقاعدة . ًتتلقى في ذلك دعما من فلسفة الخبر الحديثة. ًعلى تعميم تصورها عالميا

ًمحترمة، إذا عض كلب رجال، فهذا ليس خبرا، لكن إذا عض رجل كلبا فهذا هو الخبر  ً ً
ّالجدير بأن يسلط عليه الضوء وإذا قتلت دولة محكوميها فهذا من طبائع األمور، أما إذا . ُ

. جنح قطاع من المحكومين إلى اقتباس القتل فهذا خروج على الطبائع، وخبر يروى
ًعنفا مشروعا"ا، وهو ما يسمى الدول تقتل، هذه طبيعته أما المحكومون فال يقتلون، ". ً

  .فإن فعلوا فهذا إرهاب، عنف غير شرعي
  

التي برزت بعيد نهاية الحرب الباردة كأساس " صراع الحضارات"وكانت نظرية     
، المردودة إلى دين اإلسالم، بين "الحضارة اإلسالمية"محتمل لنظام دولي جديد تضع 

وهذا في الوقت الذي صار العنف الممارس في داخل مجتمعات . الغربأبرز أعداء 
ًالمسلمين ضد الطغم الحاكمة أو ضد قوى ومصالح غربية عنفا إسالميا بصورة شبه  ً

مر ذلك بهزائم متكررة ألحقتها . حصرية منذ وقت مبكر من ثمانينات القرن العشرين
رية عربية، كانت أخرها هزيمة إسرائيل وحليفها األميركي بأي مقاومات قومية ويسا

" العلماني"، ثم تلزيم نظام حافظ األسد 1982منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت 
  .مقاومة إسرائيل لحزب هللا الشيعي ضد أول المقاومين من اليساريين اللبنانيين

  
  
  

ياسي، الواقع أنه بدا لبعض الوقت بعد نهاية الحرب الباردة أن الدكتاتوريات شر س    
لكن خالل عشر سنوات كان اإلرهاب . ًوأن الخير السياسي العالمي هو الديمقراطية

وقت احتالل األميركيين للعراق في ربيع . يصعد كتشخيص للشر والدكتاتورية تهبط
ً، لم تجد إدارة بوش الكالم على نظام دكتاتوري يفتك بشعبه تعذيبا وقتال، بل 2003 ً

بالقاعدة التي كانت قبل عام ونصف أنتجت تحفتها اإلرهابية اختلقت عالقة لهذا النظام 
. كما يقال في االنكليزية" نبوءة ذاتية التحقق"بصورة ما نحن هنا حيال . في نيويورك

تتكلم على اإلرهاب، وتريد أن تنتظم السياسة الدولية حول مواجهته، وتضغط على الدول 
أخفق . بث هذا العدو أن يحضرمن أجل ذلك، وهذا ألنك بحاجة إلى عدو، فال يل

ًاألميركيون في العراق، وعمليا جرى تسليمه إليران، وانقلب البلد الذي عانى من حصار 
ً عاما ثم لحرب دمرت بنيته التحتية، ثم لحل دولته وبعثرة كل ما هو منظم فيه، إلى 12ل

لم النظام األسدي ومن هذا الضرب من نبوءة ذاتية التحقق تع. بيئة مناسبة للقاعدة وأمثالها
  .الذي سيكون بعد األميركيين بأقل من عقد نبي نفسه

  
وبقدر ما أخذت تتمركز خبرة األميركيين العراقية حول محاربة اإلرهاب، فقد أخذ     

بالعكس، أخذت الدولة، . ًيبدو حل الدولة العراقية، بما في ذلك الجيش، خطأ فادحا

ًما كان عدوا . هي الترياق ضد اإلرهابوبخاصة الجيش واألجهزة األمنية، تبدو 
بلغة ألتوسير " أجهزة الدولة القمعية"للديمقراطية في بلداننا، أجهزة التعذيب والقتل، 

وليس إال من مضمرات هذا التفكير أن يكون . المجردة، صار هو الحل للمشكلة اإلرهابية
ية للحرب ضد مصير الديمقراطية والديمقراطيين في منطقتنا من األضرار الجانب

  .اإلرهاب
  

البنية التحتية "الدولة، وبخاصة ما ستسميه هيالري كلنتون متكلمة على سورية     
. ، أي أجهزة المخابرات والرعب، ستمسي هي الشريك في مكافحة اإلرهاب"األمنية

وليس ". تغيير سلوكه"ولذلك كانت غاية ما قد يطلب من النظام األسدي قبل الثورة هي 
وإنما بفعل .  شهر من الثورة والحرب واإلبادة102ًيدا عن ذلك اليوم، بعد األمر بع

الدرس العراقي المطبق بصورة عمياء في السياق السوري لم يجر الكالم على 
الديمقراطية وعلى تغيير ديمقراطي في سورية من قبل القوى الغربية، هذا على الرغم 

ً القاع فعال، ضد نظام بالغ الوحشية، ًمن أننا هنا حيال ثورة شعبية فعال، صعدت من
  .أظهر طاقات إبادية حرة في سياق الصراع

  
في صيف عام . ًوجد الحكم األسدي في سردية الحرب على اإلرهاب ما يناسبه كثيرا    

 حلت قوانين مكافحة اإلرهاب محل حالة الطوارئ التي كانت سارية المفعول 2012
صدرت . ون سورية في حالة حرب مع إسرائيلً عاما وقتها بذريعة ك50طوال نحو 

 في سياق الحرب ضد 2012ثالثة قوانين لمكافحة اإلرهاب في األسبوع األول من تموز 
ًالثورة، وبذلك أعد الحكم األسدي نفسه ليكون شريكا قانونيا وفعليا في الحرب العالمية  ً ً

ريف ما هو شرعي ًضد اإلرهاب، الحرب الشرعية تعريفا بحكم احتكار المحاربين تع
ًوقتل باسم هذه القوانين اإلرهابية فعال كثير من الثائرين . ًوما هو غير شرعي عالميا

ُالسوريين، ويحكم باسمها ويالحق كثيرون، نساء ورجال هذه الحرب هي سردية كبرى . ُ
لحكم السيسي في مصر كذلك الذي جاء في انقالب عسكري على حكم الرئيس اإلخواني 

  . مرسيالمنتخب دمحم
  

قبل الثورة السورية بسنوات كان استقرار القوى القائدة في النظام الدولي على     
ًاإلرهاب عدوا، وعلى الحرب ضد اإلرهاب سياسة، وعلى الدولة حال، مناسبا جدا  ً ُ ً
لروسيا التي احتاج بوتين إلى الشيشان المدمرة، كي يصير بطل بعث روسيا قوية من 

ًوهو مناسب جدا . ن ضد أي نزعات انفصالية من قبل المسلمينوهو مناسب للصي. جديد
. اليوم كذلك لحكم اليمين الهندوسي في الهند في عهد رئيس الورزاء نارندرا مودي

، التي يشاركها األميركيون الحكم بأن كل "دولة الشعب اليهودي"وبالطبع إلسرائيل، 
. الغنية والفاقدة للوجهة السياسيةوال تتحفظ على ذلك دول أوربا . مقاومة لها هي إرهاب

ً أيلول وتفجيرات مدريد ولندن صار اإلرهاب هو المشكلة هنا أيضا، مع بطانة 11بعد 
  .متزايدة السماكة من اإلسالموفوبيا، ومع قلق متصاعد من المسلمين المحليين

  
  

  
مستوى بنظرة راجعة، أعتقد أنه يمكن أن نتبين ارتسام نموذج سياسي جديد على ال    

الجينوس كلمة يونانية . العالمي، أسميه الجينوقراطية، حكم الجينوس السائد أو األكثري
األصل تعني العرق أو الساللة أو الجنس، واألرجح أن كلمة جنس العربية تمت لها 

لكني أستخدم الكلمة للداللة على األكثرية الثقافية، وليس العرقية في . بصلة نسب
" الحضاري" وهذا بالتوزاي مع الصعود السياسي للثقافي أو المجتمعات المعاصرة،

ولسياسات الهوية، كما لتحول العنصرية من نصاب العرق والعنصر إلى نصاب 
ًنشهد اليوم ما يمكن تسميته منعطفا جينوقراطيا، نرى دالئل أوريية له . والدين" الثقافة" ً

حكومات كل من هنغاريا ، وفي )بركزيت(في خروج بريطانيا من االتحاد األوربي 
ًوبولونيا حيث اإلسالموفوبيا عالية النبرة رغم عدم وجود مسلمين تقريبا في البلدين، وفي 
صعود اليمين الشعبوي في أوربا الغربية، الذي يعلي من جذور أوربا البيضاء 
والمسيحية على جساب تكوينها الحالي المختلط والملون والكوسموبوليتي، وبقوة الفتة 

ًالهند اليوم، فضال عن أمثلة أقدم مثل إسرائيل وإيران، وفضال عن دولة األسديين في في  ً
  . سورية التي قد يمكن وصفها بأنها جينوقراطية مقلوبة

  
ًالجينوقراطية هي، فضال عن ذلك، سياسة اإلسالميين الطبيعية، يتطلعون إلى حكم 

على أن أبرز . مجتمعاتنااإلسالمية ل" الطبيعة"إسالمي، حكمهم هم، بالنظر إلى 
من المهم تذكر أن . مؤشرات المنطعف الجينوقراطي هي الواليات المتحدة بعد ترمب

، صموئيل هنتنغتون الذي وصف بعد موته بأنه نبي لعصر "صراع الحضارات"مؤلف 
من نكون؟ يشخص فيه : ترمب، هو مؤلف كتاب آخر عن الهوية األميركية، اسمه

جدار ترمب الفاصل . نية كخطر داخلي أول على الهوية األميركيةالهسبان واللغة األسبا
  .عن المكسيك موجه ضد هذا الخطر

  توقع اإلرهاب وحتقيقه

  املنعطف اجلينوقراطي
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ًوخالفا لألكثرية الديمقراطية المتغيرة فإن األكثرية الجينوقراطية ثابتة، ما يجعل     
ًالجينوقراطية أشبه بتحول طائفي للدول في زمن العولمة والهجرة والجوء، أو بحثا عن 

ًويبدو المنعطف الجينوقراطي موجها في الغرب . بتة في زمن متالطم التحوالتأرض ثا
التعددية . ضد التعددية الجديدة، المتمثلة في المهاجرين والالجئين والملونين والمسلمين

القديم، أعني استيعاب الطبقة العاملة والنساء والشيوعيين في الدولة األمة الديمقراطية، لم 
ولعل االنكفاء الجينوقراطي في الغرب متولد عن الفشل . قدمية بحالتعد ديمقراطية وت

في مواجهة التناقض بين التكوين الفعلي لألمة اليوم، وهو تكون معولم بقدر ال بأس به، 
سياسات االندماج ترمز إلى هذا . وبين تعريف األمة المخزون في اسمها وفي لغتها

ًالفشل وتقترح حال فاشال له ً.  
  

ا يمهد تشخيص اإلرهاب كشر سياسي أساسي لعنف إبادي من قبل الدولة، وبينم    
كاختصاص سيادي، فإن المنعطف الجينوقرطي ييسر اتخاذ العنف ) العنف(منظورا إليه 
ًشكال إباديا  " الجنسي"، يستهدف الجماعات التي تعتبر غريبة عن التصور ً)جينوسايديا(ً

ويبدو لي أننا بحاجة لهذا .  في هذه الحقبةلألمة، المسلمين بصورة خاصة) الجينوسي(
عالمية جارية، ال يزال —المفهوم إلعطاء وزن لتحوالت اجتماعية وسياسية ونفسية

يطبع تعامل أكثرنا معها النظر كشيء عارض، كشذوذ نستخف به، ونتصور أنه ال يلبث 
لمة نبدو حيال تحوالت غير عارضة، متصل بالعو. ال يبدو األمر كذلك. أن يزول

وبالهجرة واللجوء والتحوالت المناخية وبمفهوم الدولة السيدة التي تملك الحق في قتل 
ما ينبغي االستخفاف به هو استخفافنا ورفضنا للتفكير في جديد مبهم يشق . محكوميها

  .دربه بصمت
  

ثم ظهور داعش تحول الجميع إلى محاربين نشطين لإلرهاب، " الربيع العربي"بعد     
ًوهو ما سيخرج عمليا (عالمي جارف إلى قصر اإلرهاب على اإلسالمي منه مع ميل 

تنظيم بي كي كي الكردي التركي من الحرب ضد اإلرهاب، وإن مع بقاءه على قوائم 
وبهذا . ، وما يقترب من قصر اإلرهاب اإلسالمي على السني منه)محاربي اإلرهاب

وتجعل حروبها في سورية والعرق ًالتكوين، الحرب ضد اإلرهاب مناسبة جدا إليران، 
  ً.واليمن، وسيطرة أتباعها في لبنان غير مرئية أو شرعية تماما

  
والواقع أن الجهادية السنية أظهرت من العنف األعشى والعدمية ما سهل تأليب العالم     

لكنها من حيث النشوء كما من حيث التكوين الراهن، ومن حيث وعيها الذاتي . كله ضدها
ًحيث الصراعات التي تخوضها، جزء من بنية عالمية تزداد اإلسالمية ترسخا كما من 

ًفيها بقدر ما تمعن في العنف ضدها، وتزداد البنية ترسخا بقدر ما تمعن في حربها ضد 
ليس العالم في تكوينه اليوم، وفي انعطافه الجينوقراطي، هو الحل . العدمية اإلسالمية
توزع اإلسالميون إلى جينوقراطيين، باسم أكثرية إسالمية بالمقابل ي. للمشكلة اإلرهابية

ثابتة وطبيعية، وإلى إباديين أو جينوسايديين هم تيارات السلفية الجهادية التي تتولد من 
  .تحطم المجتمعات، وتجد في هذا التحطم بيئة حياة طبيعية لها

  
      

  
وحين يقرر األميركيون أن األولوية للحرب . أولويات األقوياء هي أقوى األلولويات    

أمننة : ومع هذه األولوية جرى تحول مهم. ضد اإلرهاب، فإن هذه تصير أولوية دولية
السياسة، أي تركز السياسة حول العمليات األمنية ومواجهة مجموعات إرهابية أو خاليا 

حرب بين جيوش وتحالفات دولية، وال تجاه صراعات سياسية لسنا هنا حيال . نائمة لها
قد تكون بالغة الحدة، بل حيال إطالق يد أجهزة المخابرات في التعامل مع مواطني الدول 
األخرى والمهاجرين، وبخاصة القادمين من الشرق األوسط، على نحو يدرجهم في 

. ذي ال يعتبر قتله جريمة، المحروم من الحقوق، وال)أغامبن" (اإلنسان المباح"وضع 
ًالشرق األوسط العربي طليعي سلفا في هذا الشأن، فهو فردوس لإلباة والحرمان من 
الحقوق، وللجريمة والحصانة؛ إنه مستقبل العالم في زمن الحرب ضد اإلرهاب، وهذا 

المعتقل السياسي . بعد أن كان الغرب المتقدم والديمقراطي مستقبل العالم قبل هذا الزمن
في العالم اليوم في هذا الزمن إسالمي، ومسلم، بعد أن كان الشيوعي المناضل ضد 

  .االمبريالية ومن أجل التحرر واالشتراكية في زمن سبق
  

ًوال ترتد أولوية اإلرهاب إلى كونه خطرا أمنيا فقط، وإنما كذلك إلى مالءمته في     
القائدة في مواجهة خطر شبحي الحفاظ على النظام القائم، بل ورص الصفوف وراء نخبه 

االستنفار في مواجهة تحديات تستهدف بنى السيطرة السياسية .. غير واضح المعالم
ًواالمتيازات االجتماعية معرضة للمنازعة محليا وعالميا يسهم في حجب منابع التمييز  ً

 هذه قد تدرك. ًوالالمساواة في النظام، وتاليا في كبح تناقضاته والحيلولة دون تفجره
التحديات بوصفها انحدار أميركا التي يجب أن تعود عظيمة، أو منازعة المهاجرين لنا 

ّاإلرهاب يشغل آلة االستنفار على أكمل وجه ألنه يجمع بين . على ثرواتنا ونمط حياتنا ُ

ًالشبحية واالنتشار المحتمل في كل زاوية، وبين كونه خطرا محدودا في النهاية مقارنة  ً
ًال عن أنه بال بداية وال نهاية خالفا لحروب الدولبأي حرب، فض يتجه النظام على هذا . ً

وإلى ما يقارب حالة طوارئ عالمية، أو . النحو ألن يحتاج إلى اإلرهاب ويتعايش معه
  .حالة حصار واستثناء عالمية، تضع مجتمعات بأكملها تحت الرقابة والحجر السياسي

  
تماثل نظيرتها السورية التي سوغت نفسها طول خمسين ًمنافع حلة االستثناء عالميا     

ًعاما تقريبا بالحرب ضد إسرائيل، قبل أن تعثر على تسويغ بديل، الحرب ضد اإلرهاب  ً
ًالمهم هو منع السياسة، وتحديدا منع إعادة النظر العامة في . ذاتها، من أجل استمراريتها

األمر مماثل . لسنين ملكية البلد لحاكميهالترتيبات السياسية االمتيازية التي أثمرت عبر ا
تعطيل إمكانية إعادة النظر في بنى عالمية تشهد تفاقم الالمساواة وتعاظم : ًعالميا

ّامتيازات قالت نافذة في . حكم الجنس أو الجينوس األكثري يحجب امتيازات القلة. ِ
يمكن الكالم . كسورية احتاج األمر إلى طلب حماية أجنبية مباشرة ألن األمر ليس كذل

  .هنا على جينوقراطية مقلوبة
  

  فضاءات استثناء جديدة: ومضاره ...    
  

ضحايا أمننة السياسة وحالة االستثناء العالمية ليسوا اإلسالميين، وليسوا اإلرهابيين     
المحتملين بين اإلسالميين، بل جميع السكان من منطقتنا ممن ال يندرجون في خانة تنال 

ومعاملة الجميع كما لو أنهم مشتبه بهم هو في . ًإيجابيا على أسس جينوقراطيةًاستثناءا 
ًواقع األمر خدمة لإلرهابيين الفعليين، تماما مثلما أن اإلرهاب ذاته يعاقب البريئين 
بالضرورة من حيث استهداف المدنيين وزجهم في حروبه التي ال تنتهي، وال يعاقب 

  .على نحو عارضالمجرمين الرسميين إال مصادفة و
  

وال تظهر أمننة السياسة وال شمول األذى لسكان المنطقة في موقع بعينه أكثر من     
قنصليات الدول الغربية، ونوعية المعلومات المطلوبة من طالبي التأشيرة السوريين 

، ثم في المطارات التي )أو قبله(والشرق أوسطيين مع قوة احتمال الرفض بعد ذلك 
ٌهذا بعد للنظام الدولي غير مرئي في . من هناك ألشكال مريرة من التمييزيتعرض القادم 

 pass الغرب، يقسم عالم اليوم إلى حاملي الجوازات المرحب بها، التي تمر عبر كل باب
par tout وحاملي الجوازات التي تمر وإن دون ترحيب، ثم عالم ثالث من حاملي ،

هناك عالم أول فوق .  مرت، دون تدقيق شديدجوازات ووثائق ال يرحب بها وال تمر، إن
وهناك . القانون، وعالم ثان خاضع للقانون، وعالم ثالث تحت القانون وبال حماية قانونية

: ًالمطارات، القنصليات، فضال عن منطقة بأسرها: فضاءات استثناء لم يرها أغامبن
  .الشرق األوسط

  
لهؤالء، . هم اإلرهابيون الفعليونأقل من يتضرر من أولوية الحرب ضد اإلرهاب     

أقل حتى من . تشكل الحرب وانعدام القانون والحقوق شرط وجود وازدهار لهم
ًاإلرهابيين المحتلمين تضررا من أولية الحرب ضد اإلرهاب األنظمة المحاربة التي 

قضية الشراكة مع النافذين : توفر لها هذا الحرب قضية ال تتوفر من مصدر آخر
 وبالتالي إثارة إعجاب من يعتقدون أن األقوياء هم المحقون، وأن القوة هي الدوليين،

أما أول من يتضرر فهم المناضلون من أجل الديمقراطية والعدالة في بلداننا، . الحق
وقبلهم عموم السكان من دفعوا األثمان الرهيبة لجعل هذه البلدان ساحات لحروب ال بداية 

. يتدهور محتواها االجتماعي السياسي كي تؤكد دوليتهالها وال نهاية، تحتاجها دول 
وباختصار، يتضرر من أولوية الحرب ضد اإلرهاب من يتضررون من اإلرهاب ذاته، 

  ً.وينتقع منه األقوياء الذين تناسبهم الحروب وتغنيهم عن السياسة الصعبة دوما
  

  
  

. بين الدول لمكافحة اإلرهابوال نعلم بعد ذلك غير القليل من تفاصيل التنسيق األمني     
ًلكن نعلم مثال من . فعالم الحرب ضد اإلرهاب هو عالم من السرية والعنف واالغتياب

تسريبات ويكيليكس أن النظام األسدي كان يخترق المجموعات المشتبه بقيامها بأنشطة 
ملوك إرهابية، وال يسارع إلى مهاجمة اإلرهابيين مثل األميركيين، على ما تفاخر علي م

ثمرة ذلك اعتقال المئات، كما قال . أمام مسؤول أمني أميركي قبل الثورة السورية
والمهم هو أن . ، قبل الثورة بعام واحد2010المسؤول األمني السوري في شباط 

  .قضية مشتركة أخذت تجمع بين الطرفين قبل الثورة" اإلرهاب اإلسالمي"
  

الدول األوربية، مثل إيطاليا، االتصال ومن قناة مكافحة اإلرهاب تسترجع بعض     
وقد يكون التصريح المشين الذي أدلى به . بالحكم األسدي الوالغ في دماء محكوميه

عدو "، حين قال إن بشار األسد 2017الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حزيران 
. عن بشارً، قبل أن يزيد أنه ال يرى بديال شرعيا "الشعب السوري لكنه ليس عدو فرنسا

  منافع اإلرهاب

 ابعامل احلرب ضد اإلره
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الرئيس الفرنسي . أي أنه ال بديل عن عدو الشعب السوري حاكما شرعيا للشعب السوري
كنا ثابتين على موقفنا منذ البداية بتركيز الحرب ضد عدو واحد هو تنظيم : "أضاف

. بعبارة أخرى، اإلرهاب هو مشكلتنا، قتل السوريين هو مشكلتهم". الدولة اإلسالمية"
  .ر عدو السوريين، وهذا ال يجعله غير شرعيعدونا هو داعش، بشا

  
السوريون الذين يعتبرون بشار . هذا تفكير سطحي، قصير النظر ومثير لالحتقار    

وداعش أعداء لهم يجدون أنفسهم بفضل هذا التفكير في وضع سيء في الديمقراطية 
 مواقع الفرنسية وجميع الديمقراطيات األخرى، التي يضعها تحولها الجينوقراطي في

  .أقرب إلى بشار من أي من معارضيه
  

. األرجح أن قادتها يحتقرونه. ليس أن الحكومات الغربية تحب بشار األسد ونظامه    
ما تقدمت اإلشارة إليه من " (الديمقراطيات"لكن التعددية التقليدية التي تقوم عليها 

، والتي )وقت سبقفي ... الوطني من طبقة عاملة ونساء وشيوعيين" اآلخر"استيعاب 
ًتفشل نسقيا في استيعاب اآلخرين الجدد أو التعددية الجديدة من مهاجرين وملونين 

جينوقراطية األسديين . والجئين ومسلمين، تتعرف في بشار األسد على شيء يشبهها
هي استمرار للجينوقراطيات الغربية المحاربة ) السني(المقلوبة المحاربة لإلرهاب 

التعددية الجديدة هي ما يتصل بالمهاجرين والالجئين، الذي يتجه ). مياإلسال(لإلرهاب 
هذا يطلق ديناميكية مضادة . اإلجماع الوطني في بلدان غربية عديدة على استبعادهم

للديمقراطية، جينوقراطية، من شأن ترسخها أن ينقلب على اآلخر الوطني ذاته بعد حين، 
  .ًوينتج أشكاال جديدة من حكم النخبة

  
ولعل اإلرهابيين الغربيين، من صنف ما رأينا في نيوزلندا أو أميركا أو النروج،     

مشبعون بالروح الجينوقراطية التي ربما يأخذون على حكومات الغرب ضعف تمثلها، 
والتساهل مع المهاجرين والكوسموبوليتية، على نحو يجعل من هؤالء اإلرهابيين أنبياء 

ًواألكيد في تصوري أن تحوال جينوقراطيا . لمقاتلةالجينوقراطية أو طالئعها ا  ً"شرعيا"ً
ًيمثل عليه أمثال ترامب، ال يستطيع أن يكبح إرهابا جينوقراطيا  ، ال يعدو "غير شرعي"ً

  .ًكونه شكال آخر للخوف من االختالط ورفض التعددية الجديدة
  

ثقفي الغرب على ًومن المؤسف أن المرء ال يكاد يجد اعتراضا مسموع الصوت من م    
الواقع أن مثابرتهم على الكالم على تقاليد الغرب وتراث الغرب فلسفة . هذا التحول

تشير إلى ترسخ في النزعة المحلية أو في التفكير ... الغرب وحضارة الغرب وقيم الغرب
المحلي، بينما ترك لنا، القادمون من الشرق األوسط أو من أفريقيا وغيرها أن نفكر 

ً المؤهلون لمعرفة العالم أكثر من غيرهم يفكرون محليا، واألقل تأهيال مدعوون ً.عالميا ً
العالم مصلحة لنا، نحن الذين : بيد أن هذا مؤشر على أزمنة متغيرة. ًألن يفكروا عالميا

  .ليس مصلحة للراسخين في أواطنهم الراسخة في العالم. بال أوطان أو بأوطان مستباحة
  

في تكوين " ْكراسي"أو الشعبي وتزيد السلطة أو " سديمو"وبينما يقل     
دون  (cracy) الغربية بفعل أمننة السياسة، فإن دولة هي سلطة محض" الديمقراطيات"

. هي شيء مرغوب لهؤالء اآلخرين هناك، من السوريين ومن يشبههم (demos) شعب
 تطبع األذهان وما نحصل عليه من شعب أقل وسلطة أكثر هو بالضبط الجينوقراطية التي

لعشر مرات على . اليوم وخالل العقود الثالثة األخيرة دون أن تكون موعاة أو محللة
األقل سمعت تعليقات من أوربيين وأميركيين عن أن بشار درس في بريطانيا، وكان 
يفترض أن يكون إصالحيا بالتالي، فكيف انقلب إلى الوحش الذي صاره؟ هذا بكل بساطة 

  .، مع نرجسية وتعصبمديح صفيق للنفس
  

تقديري باألحرى أن التوحش اإلبادي بشار ونظامه يدين بالكثير من حيث إمكانيته     
طوال ثماني سنوات ونصف إلى أن ممارسته لإلبادة مرغوبة في غرب جينوقراطي، 

  .وأن تكن هذه رغبة مكبوتة، وغير معترف بها
  

  
  

 أن في اعتبار أن اإلرهاب هو الشر النقطة المهمة التي أريد الوصول إليها هي    
السياسي األساسي، والدولة هي الخير السياسي، ما يجعل كل عنف تمارسه الدولة غير 

وأعلى فضائل . مرئي، ولو وصل إلى درجة اإلبادة، وهو وصل إليها وتعداها في سورية
ضد عدو وليس بحال الحرب (، التي تعني الحق في الحرب الداخلية "السيادة"الدولة هي 

ً، أي عمليا الحق في إبادة أعداء الداخل الذين يشكل اإلرهاب تعريفهم )خارجي
بالعكس، النظام مصمم لتعزيز السيادة اإلبادية للدول، . الحصري، دون تدخل خارجي

ًوالتدخل ليس خطرا وال احتماال واردا أصال  ً ً ًأكد ذلك مرارا وتكرارا مسؤولون (ً ً
ًب للفاشية يبدو أنها تلجه بثقة ودون تردد في مصر مثال هذا با). 2011أطلسيون منذ 

 بأن على 2019التي يستطيع رئيسها أن يخاطب رئيس المجلس األوربي في شباط 
األوربيين أال يتدخلوا في شؤوننا، فلنا إنسانيتنا وأخالقيتنا وقيمنا الخاصة ولكم إنسانيتكم 

من إعدام نظامه تسعة شبان مصريين، وأخالقيتكم وقيمكم الخاصة، وهذا بعد أربعة أيام 
  .ًتطبيقا فيما يبدو إلنسانيتنا وقيمنا وأخالقيتا الخاصة

  
ًاإلبادة والفاشية ليست تاليا وقائع عارضة تحدث بعيدا هناك في الشرق األوسط، كما      ً

قد يفضل التفكير فيها ثقافويون وليبراليون، إنها نتاج بنيوي لنظام دولي جعل من الحرب 
ًما يعني أن هناك شرا سياسيا كبيرا . اإلرهاب سرديته الكبرى، ومن الدولة ترياقهضد  ً ً

إدارة أوباما عاملت داعش . في التشخيص الغربي والدولي لإلرهاب كشر سياسي أساسي
% 90ًعمليا كشر أكبر وعملت على تجنيد سوريين لمحاربته بشرط أال يحاربوا من قتل 

هي الترياق، ولو " الدولة" حقيقة أن اإلرهاب هو الشر وهذا المثال يكثف. من ضحاياهم
 ethical ًعبر ذلك تنكر إدارة أوباما عمليا األهلية األخالقية. كانت مخصخصة وإبادية

agency هذا . والسياسية للسوريين، وتحديدهم من العدو ومن الشر األكبر في بلدهم
ر استمرار لإلباحة األسدية بطريقة بل هو في واقع األم. ًمسلك معاد للديمقراطية جوهريا

  .أخرى
  

واألصل في ذلك هو مقاومة المساواة، المرتبطة على نحو وثيق ببنى السيطرة والقوة     
من يقررون اليوم . الدولية، والتي تبدو العاطفة السياسية األقوى في الحقبة الجينوقراطية

 هم أقوياء نافذون، يرجح لهم ما هو شر وما ليس كذلك ليسوا من قد يعانون من الشر، بل
ًأن يمارسوا كثيرا من الشر، مثل األميركيين واإلسرائيليين، ومثل الروس واإليرانيين 

ًهذا يشبه أن تعطي الحق في تقرير ما إذا كان التعذيب خيرا أم شرا بيد . واألسديين ً
 من ًأجهزة المخابرات األسدية، وما إذا كان التحرش الجنسي شرا بيد المتحرشين

ضد ذلك، ينبغي أن يكون الحق في تقرير الشر بيد المعرضين له، عموم . الرجال
هذا ال يخرج اإلرهاب من الشر . السوريين والفلسطينيين والمصريين وغيرهم، والنساء

بحال، لكنه يدرج الصراع ضده ومقاومته في الدفاع عن العدالة لمن نالهم اإلرهاب، وفي 
ذو داللة في هذا الشأن أنه لم تسمع كلمة واحدة من . عقابرفض إفالت المجرمين من ال

مسؤول غربي أو أممي عن محكمة خاصة للدواعش أو عن تحقيق العدالة لضحايا 
الكالم على العدالة لضحايا داعش سوف يثير . إرهاب داعش في سورية والعراق والعالم

ا نظام الماللي ًحتما تساؤالت عن العدالة عن ضحايا بشار وضحايا بوتين وضحاي
  .وغيرهم

  
  

  
ًهل يمكن أن نسمى هذه دوال إرهابية؟ أو نتكلم على إرهاب الدولة؟ المشكلة في ذلك     

ًأنه يمكن أن يحجب واقعا مترسخا اليوم، يتمثل في أن الدول كلها تجنح ألن تكون  ً
  ً.ية مثالًإرهابية، تفتح أبواب استثناء سيادية لمواجهة الهجرة مثال، أو الثورة الشعب

  
بمحصلة تشخيص اإلرهاب كشر سياسي أساسي خالل نحو ثالثة عقود اتجهت     

ليست كل الدول مضادة . الحدود بين الدول واإلرهاب إلى االمحاء، ال إلى ارتسام أقوى
ًلكن الدول التي تمارس عنفا غير . أو سواء في ممارسة العنف خارج القانون، صحيح

مناطق "ًالتي تمارس عنفا غير شرعي أكثر مساحات أو أقل تجد في الدول " شرعي"
. مكملة في إطار نظام االستثاء العالمي، الموحد بقدر طيب في مواجهة اإلرهاب" آمنة

السياق الذي صارت أميركا تحيل إليه مشتبه بهم إسالميون إلى دول تعذيب مثل سورية 
 خارجي مثل -ء داخليهو ذاته السياق الي احتاجت فيه إلى فضاء استثنا... ومصر

غوانتانامو، واستباحت العراقيين في سجن أبو غريب وهو ذاته السياق الذي جرى 
 enhanced التساهل ضمنه مع تعذيب مشتبه بهم فيما يسمى تقنيات التحقيق المعزز

interrogation techniques.  ،إنه سياق ممارسة العنف خارج القانون من قبل الدول
ًوليس منعزال عن ذلك . ملة على اإلرهاب الذي ال ينضبط بقانونوهو يضفي شرعية كا

أشكال العنف غير العاقل التي صرنا نراها في فرنسا ضد محتجي السترات الصفراء، 
ًونراها وكنا نراها في أميركا ضد السود، ونراها دوما في إسرائيل ضد الفلسطينيين، 

  ."الدول الديمقراطية"عنف ال يمنعها من عضوية نادي 
  

ًلم يعد اإلرهاب شيئا خارج الدولة أو نقيض الدولة، بل ممارسة دوالنية، ال تنضبط     
عبر السيادة واالستثناء يتجه اإلرهاب ألن . بقواعد مطرة تقبل التوقع، يكفلها مبدأ السيادة

ًيكون بنية دولتية مترسخة، نشاطا طبيعيا من أنشطة الدولة ال يتقلص األمر إلى . ً
تستهدف المدنيين، بل يتعداه إلى اقتضاء الدول لإلرهاب، وإلى " وحشية"ممارسات 

يمكن التكلم هنا على دول مضادة، تقتل محكوميها . تأصل اإلرهاب في بنية الدولة
المتمردين من أجل الحصول على مجتمع متجانس وصحي مثلما تكلم بشار األسد قبل 

  .جنس المطيعين: سيالجامع هنا سيا) أو الجينوس(الجنس . ثالث سنوات

  أمننة السياسة

 االدول الرهيبة
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صارت المنظمات اإلرهابية تريد . وبالمقابل لم تعد الدولة خارج اإلرهاب أو نقيضه    
حزب هللا والحزب . ًأن تصير دوال، على نحو ال يتجسد في داعش والقاعدة وحدهما

ما يحجبها عن . االتحاد الديمقراطي التابع لحزب العمال الكردستاني مثاالن قريبان
  .هو التكوين المحاسيبي والزبائني للتفكير الجينوقراطياألنظار 

  
ويدفع االتجاه نحو امحاء الحدود بين الدولة واإلرهاب إلى التساؤل عما إذا لم نكن     

ًيدفع إلى التساؤل أيضا عما . إزاء تحلل نظام الدولة أو النظام العالمي القائم على الدول
ًإلرهاب شرا سياسيا أساسيا قبل أن تطور يكون الخير السياسي حين تشخص الدولة ا ً ً

نجدنا مسوقين إلى اعتبار هذه الدول هي الشر السياسي . لنفسها خصائص إرهابية
  .األساسي، وهذا لكونها إرهابية، ثم احتكارها تعريف اإلرهاب وتشخيص الشر

  
  

  
 الدولة اليوم :أختم بنقطة أولى تبدو أساسية في زمن اإلرهاب واإلبادة وأمننة السياسة    

ًهي قاعدة التبعية، والتبعية اليوم سياسية وليست اقتصادية، خالفا لما كان الحال لنحو 
من لديه دولة يكسب، بل ويحظى بالشرعية، على ما بدا . جيل في زمن ما بعد االستعمار

ًالدولة تبدو شرعية تعريفا، مع قيامها أكثر وأكثر على االستثناء، بل أن . من ماكرون
ًعية الدولة وسيادتها تبدوان اليوم شيئا واحداشر وهذا تأسيس قوي للفاشية، بالنظر إلى . ً

أنه يعني إقامة الشرعية على االستثناء، هذا إن أخذنا بتعريف كارل شميت للسيادة 
وفي هذا ما يقوي . ًغير الدولة بالمقابل غير شرعي تعريفا). الثقرير في شأن االستثناء(

ًا من دول وتحالفات دولية، ومن دول إبادة ومن نظام دولي تمييزي من هم أقوياء سلف
ًوغير عادل، ويضعف من هم ضعفاء سلفا من مقاومات وقوى اعتراض على الدول 

ًوفي هذا النظام يجد بشار األسد نفسه طبيعيا، وال تنزع عنه الطبيعية دون نزع . الرهيبة
يعي اليوم في الحرب ضد اإلرهاب، الواقع أنه طل. سردية اإلرهاب كشر سياسي أساسي

  .ًعلى نحو يجعله طبيعيا أكثر من غيره وأجدر بالمكافأة باألحرى، ال بالمقاطعة
  

وال يتعارض نظام االمبريالية السياسية والتبعية السياسية مع سيادة الدولة، بالعكس،     
.  أراض مباحة، كفضاءات استثناء، أشبه بمعسكرات اعتقال أو"الدول السيدة"يحتاج إلى 

، بل القيام على االستثناء الذي "التقرير في شأن االستثناء"السيادة هنا ال تقتصر على 
وفي . سورية األسد بالتأكيد واحدة كبيرة منها. دول استثنائية: يتجسد في دول بأكملها

وليس هذا في أي حال استثناء من . عالقتها بالفلسطينيين إسرائيل دولة استثناء مستمر
ًعدة عامة، بل هو قاعدة عالمية، وجه يزاد أساسية لعالم اليوم، وليس شيئا من خارجه قا

معنى سورية بشار األسد في رأيي هو مواجهة . ًأو استمرارا لماض لم يعرف أن يموت
هذا يدخل في . الصراعات االجتماعية الحادة، المرشحة للتكاثر واالنتشار، باإلبادة

ًا ممكنا قمعيا يعززها في مواجهة االحتجاجات المحتملةترسانة الدول المعاصرة كله ً .
ًوهو يدخلنا في أزمنة حرجة جديدة تستدعي منا تفكيرا نقديا جديدا ً ً.  

  
في نظام التبعية السياسية الدولي، أو االمبريالية السياسية التي تؤمنن السياسة فتربطها     

ن، المنفصلون عن أي أرض، بالقوة والدولة، نحن الالجئون والمنفيون والمهاجرو
، أي من بناء )حنه آرنت" (الحق في الحقوق"محالون إلى بروليتاريا سياسية مجردة من 
 الحق في الحقوق يتجاوز األهلية السياسية. جماعة سياسية وتناضل من أجل الحرية

political agency إلى تشكيل جماعات سياسية، قد تعرف في شروط اليوم بأنها ال ،ّ ُ
كبروليتاريا سياسية، يحصل أن . ل من أجل وطن، بل من أجل تغيير عالم األوطانتناض

ًنعاد بالقوة كي نقتل في دولنا كما فعلت الحكومة اللبنانية، وكما تفعل تركيا مؤخرا، وكما 
لم يدن أي منها اإلجراءات التركية رغم تحمسها المالوف للتنديد (تحلم قوى أوربية كثيرة 

تعرف أنها ضالعة في الجريمة منذ االتفاق األوربي التركي في شباط . ةبالحكومة التركي
الهجرة تتجه ألن تكون الخطر األساسي اليوم، بقدر ما إن اإلرهاب هو الشر ). 2016

  .األساسي
  

ًليس رغما عن . ويفسر نظام التبعية السياسية الفشل المتكرر لمبدأ التدخل االنساني    
هناك حاجة . ي العالمي ال يحصل التدخل، بل بالضبط بسببهالتبعية والتداخل السياس

أي ضد (لفضاءات استثناء سيدة، تستطيع الحرب الداخلية وال تستطيع الحرب الخارجية 
، فضاءات تقوم بدور معسكرات االعتقال البعيدة )المحكومين وليس ضد حاكمين آخرين

ًجغرافيا والقريبة بنيويا  ًولة شرق أوسطية بنيويا وإن لم تكن مثلما الواليات المتحدة د(ً
ًالواقع أن التدخل في سورية كمثال أساسي كان محققا دوما من قبل ). ًكذلك جغرافيا ً

األميركيين وغيرهم طوال الوقت، ولكن ليس في حق الدولة االستثناء، التي تمتلك 
ًاختصاصا سياديا في قتل محكوميها ً.  

  
  ةــزام بمنطق أمننة السياســـتبدو أقرب إلى الت.  لمركزةــة تبعيــليست التبعية السياسي    

 والتسليم بحالة استثناء دائمة، والقبول بتحول الدول السيدة إلى قوى إرهاب بغرض 
مواجهة اإلرهاب، مع مهمة مركزية تتمثل في ضبط تحركات الناس وتوثيق المعلومات 

ًعية نظم سياسية ألميركا مثال عنهم ونزع الخطورة من أجسادهم وتصرفاتهم، منها إلى تب
التبعية السياسية هي نظام ترابط أمني عالمي، . أو للمراكز الغربية أو للدول األقوى

تندرج فيه كل الدول ومن يعمل في خدمة الدول من ميليشيات ومنظمات، ضد مجتمعات 
ى النظام قائم عل. النظام وعدمييه" خوارج"مستثناة من الحماية ومن العدالة، وضد 

والمحسوبيات ذات طابع طائفي . االستثناء والمحسوبية، تماما مثل النظام األسدي
  .، كما يمكن أن نتوقع من نظام جينوقراطي"ثقافي"و
  

 التبعية السياسية ظهور امبرياليات محلية -ومن الظواهر الجديدة لنظام االمبريالية    
إلمارات التي تعمل عل صوغ فرعية، تبرز منها اليوم كقلعة من قالع التوحش دولة ا

ًاألنظمة السياسية في بلدان مثل مصر واليمن وليبيا والجزائر، فضال عن كونها طليعية 
ومنها كذلك قطر التي تنافس اإلمارات على . في إعادة تأهيل وتطبيع دولة اإلبادة األسدية

الية مدللة ًوفضال عن االمبري. ًوهذا فضال عن السعودية وإيران. إفساد النخب والدول
وتفسر زحمة االمبرياليات الصاعدة هذه انزالق المنطقة إلى . إسرائيل: االمبرياليات كلها

ًمسلخ فظيع، يدفع اليمنيون والليبيون، فضال عن السوريين، وعن العراقيين، وعن 
  .الفلسطينيين قبلهم، األكالف الرهيبة للعيش فيه

  
ز، فإن االستقالل السياسي اليوم ليس كما سبق وألن التبعية السياسية ليست تبعية لمرك    

في مرحلة نزع االستعمار، فصم روابط التبعية لمركز مسيطر، بل االتجاه نحو إلغاء 
حالة الطوارئ العالمية ونزع مركزية أمننة السياسة، ومعها مركزية الدولة التي تجمع 

ناء واإلرهاب وعدم االستث(والسيادة ) ضد الغرباء والدخالء(بين القومية الجنسية 
االستقالل هو تغيير القواعد باتجاهات تضمن ). حق اإلبادة(واحتكار العنف ) التدخل

حريات أكبر ومساواة أكبر وحقوق أكبر للناس، وعدالة أكبر للجماعات واحترام أكبر 
  .بينها، وضبط االستثناءات في الزمان والمكان

  
ًلقرن العشرين مؤهال بحال للنضال ضد عالم وال يبدو اليسار التقليدي الموروث من ا    

ًيشهد تحوال جينوقراطيا ًمنشدا إلى القرن العشرين وصراعاته، وإلى مبدأ السيادة الذي . ً
ال يزال يفكر فيه في تعارض مع التبعية السياسية، دون رؤية تضميناته اإلبادية اليوم، ثم 

دون تبين أن السيادة على المحكومين ًجوهريا على االسثتناء؛ كذلك ) مبدأ السيادة(قيامه 
ًهي باألحرى الشكل السيد للتبعية وليس لالستقالل اليوم، أقول منشدا إلى كل ذلك، هذا 

  .ورجعي. اليسار قديم وعقيم
  

ًفي تكوينه، يتجه نظام االمبريالية السياسية ألن يكون مغلقا، فال شكل لمقاومته غير     
االنفتاح على . ته ورفضه ألن يكون له أي بديلاإلرهاب الذي يعززه ويخدم نرجسي

وهو إلى . يموت االمبريالي وال يقبل بالمساواة. التعدديات الجديدة والمساواة مرفوضين
  .حين يموت ويميت كثيرين غيره، يمر بطور انحدار جينوقراطي

  
ُوفي حين أن اإلرهاب نخبوي وعدمي، ويناسب نظام دوليا نخبويا إلعادة إنتاج      نفسه، ً

ًفإنه يغدو ملحا أكثر وأكثر نشوء مقاومات تحررية تواجه حكم اإلبادة واإلرهاب،  ُ
  .والعنصرية وحرق الكوكب، واالمبريالية السياسية الجديدة

  
إنه ببساطة . والنقطة الختامية الثانية تتصل بتشخيص الشر األساسي في عالم اليوم    

، واألقليات المسلمة في زمننا، الخطر التحول الجينوقراطي الذي يرى في األقليات
ًال يقتصر األمر على أن عالما يشهد تحوال . األساسي، ويمهد على هذا النحو للجينوسايد ً

ًجينوقراطيا يفصل محاربة اإلرهاب عن العدالة للضحايا غير مؤهل لمكافحة فعالة 
رهابي لإلرهاب العدمي، بل هو يخفي شره األساسي وغير المحدود وراء الشر اإل

  .المحدود
  

أمننة السياسة التي تقوم على تشخيص اإلرهاب كشر سياسي تضعف المؤسسات     
الديمقراطية، والمنعطف الجينوقراطي الذي يبقي األقليات الجديدة خارج الديمقراطية 
يضعفها بصورة أخرى، ثم تالقي هاتين الوجهتين، األمننة والجينوقراطية، في بنية 

االستثناء وامتصاص اإلرهاب في الدولة، تضعف الديمقراطية أكثر عالمية تقوم على 
  .هذا هو االتجاه العالمي اليوم، وال يبدو أن هناك قوى منظمة تقاومه. وأكثر

  
ًما هو الخير السياسي في عالم كهذا؟ أساسا النضال من أجل عالم أكثر ديمقراطية     

يب، غير شرعية القتل الجماعي وتعددية، نتصارع فيه على أشياء غير شرعية التعذ
بسالح وال شرعيته بسالح آخر، وغير أفضليات اعتباطية تؤصل نفسها فيما أعطته 

  .الطبيعة أو الماضي من أجناس وألوان وأديان

  التبعية واالمربيالية السياسية
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  خالصة    

  
والخالصة أن تشخيص اإلرهاب كشر سياسي يتوافق مع أمننة السياسة وجعل عنف     

وبقدر ما جرت مطابقة اإلرهاب مع اإلرهاب . يق لإلبادةالدولة غير مرئي، ما يمهد الطر
اإلسالمي فقد توافق ذلك مع معاداة دولية للديمقراطية في إقليمنا، ومع صعود 
ًاإلسالموفوبيا عالميا، ومع مقاومة أشكال التعدد الجديدة التي يرتهن مستقبل للديمقراطية 

ا كان يبدو أن النخب السياسية في فإذ. باستيعابها، بل مع انعطاف جينوقراطي استبعادي
ًالشمال الكوكبي وفي كل مكان تعرض انحطاطا متسارعا في العقدين األخيرين، فاألمر  ً
وثيق الصلة في تصوري بنوعية األولويات العالمية، وبتقدم الرجعية في العالم بفعل هذه 

  .األولويات الزائفة
  

ية منتجة ألشكال متنوعة من التمييز ًاإلرهاب شر فعال، لكنه أحد وجوه بنية عالم    
ًهذه البنية هي الشر السياسي، وما يجعلها أشد شرا بعد هو . والالمساواة والعنصرية

على ظهر قوى . ادعاؤها الفضيلة بالتجند في تحالف عالمي ضد أمثال داعش والقاعدة
نوقراطي، عدمية مثل داعش والقاعدة قبلها وبعدها يجري أمام األعين الغافلة تحول جي

ّوتسمح الشرانية المسلم بها لإلرهاب . المنبوذة، أي بالجينوسايد" األجناس"ينذر بقتل 

اإلسالمي بجعل حتى دول إبادة كالحكم األسدي، ودول عنصرية مثل إسرائيل، ودول 
تفاهة "من المناسب هنا أن نتكلم على . بالغة الرجعية مثل روسيا وإيران، قوى خير

 على هدي حنه آرنت، خير ال يفكر وال يتأمل في نفسه وال يضع أو ابتذاله" الخير
ترى إن كان هذا هو الخير، فما هو الشيء : أصحابه أنفسهم موضع غيرهم، وأن نتساءل

   ًالسيء جدا في الشر؟
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    هبوطا وصعودا، ى حاسوبي المحمولصل االجتماعي علأتصفح مواقع التوا ،
، أخبار تدغدغ المشاعر، تخاطب الوجدان، تؤكد فأصطدم بأخبار عديدة من هنا وهناك

، أخبار خرى مخالفة لذلك تماما حد التطرفتكرس وضعا قائما، وأخبار أالمسلمات و
، انتشار النار في تكرر، تتشعب، تنتشرتنهال على رأسي من كل حدب وصوب ، ت

  .ثم تبدأ في التالشي رويدا وريدا مع مرور الوقت إلى أن تختفي . الهشيم
 

  هل تختفي فعال؟    
  

في الحقيقة ال أظن ذلك، إذ علمتني التجربة أن ال شيء يختفي في الشبكات     
، دائما هناك أياد تمتد لهذه األخبار وتبعتها من مرقدها social networks االجتماعية

من خبر ظننا أنه اختفى فإذا بنا بعد بضع سنين على ذلك نراه بهذه فكم . الذي أقبرت فيه 
  . العينين التي سيأكلهما الدود يصول ويجول داخل هذه العوالم االفتراضية

  
  :هنا، هناك سؤال يفرض نفسه بقوة    
بدون التأكد من صحتها وأشاركها مع ) التي ال تموت(هل أصدق هذه األخبار     

 مثلما يفعل العديد من الناس على صفحاتهم في مواقع -ها حية أكثر  أي أجعل–أصدقائي 
، نؤكد مسلماتي المسبقة وأفكاري ذه األخبار تتالءم مع ما أؤمن بهفقط ألن ه. التواصل

. الخبر، وأبحث وأنقب عن صحة أم أتريث أوال. التي تلقيتها من طرف الحس المشترك
ب المساهمة في انتشار خبر أو معلومة من أجل أن أتجن. وذلك قبل فعل أي شيء آخر

  .ربما يمكن أن تكون غير صحيحة وتسبب عواقب ال تحمد عقباها
  

أعتقد أن الجواب واضح لكل ذي تفكير سليم وهو أننا يجب أن نتأكد من صحة     
لكن لألسف انطالقا مما أراه فإن العديد . األخبار التي نصطدم بها كي ال نسقط في فخها

ال يخطر في بالها قط أن تتساءل عن . صدق كل ما ينشر بدون أدنى ارتيابُمن الناس ت
  مصادر األخبار التي تتلقاها كما ينبغي أن يكون عليه الموقف السليم

 .  
كائنة ذات . سئلة ووضع ما تتلقاه تحت المجهرذلك ألننا كائنات لم تتعود طرح األ    

مثل سائر األعضاء إذا لم : بالفلسفةيقول صاحب كتاب التداوي  فالعقل كما -عقل ميت 
، لم نعد نرتاب أو ُاب أقول نحن كائنات معطلة العقل أو كي ال أجانب الصو-يعمل يموت 

  . نشك فيما يصلنا من معلومات
  

، أوهام تتخذها حقائق لبا بأوهام ال سند لها في الواقعلهذا تجد العديد من الناس تتعلق غا
  . اآلخرين قالوا أنها كذلكال يصل إليها الباطل فقط ألن 

  
،  يدل على أننا عاجزون عن التفكيروهذا األمر في نظري إن دل على شيء فإنما    

هناك غياب للفكر النقدي الذي فشلت منظومتنا التربوية في غرسه لدى التالميذ والطلبة 
سوس  جالمغاربة وحولتهم بدل ذلك إلى جيل من الضباع وقد تنبأ إلى ذلك المرحوم دمحم

    إنهم يحاولون خلق جيل من الضباع: عندما صرخ صرخته الشهيرة

    
 

 

  محزة الذهيب

 املغرب
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  ُمن المعروف أن الموساد يفرج، بين الفينة والفينة، عن
ُبعض الحكايات االستخبارية التي يعاد صوغها بطريقة 
ُتتحول معها تلك الحكايات إلى روايات خارقة، وتنشر في 
كتب دعائية بعد مراقبتها بدقة، وبعد إضافة ما ال يحصى 

” جواسيس جدعون“من معلومات مخترعة، مثل كتاب 
الدار “الذي صدرت ترجمته عن ) ن توماسغوردو(

وقد حاولت . 2007في بيروت سنة ” العربية للعلوم
َالمخابرات المصرية أن تحذو حذو إسرائيل في هذا الميدان،  َ
فمنحت الكاتب صالح مرسي ملف الجاسوس المصري 

رأفت “ّجمعة الشوان، فحوله إلى مسلسل تلفزيوني بعنوان 
  . ”ّالهجان

  
ُار صدرت كتب، وأنتجت أفالم، وأخرجت وعلى هذا الغر ُ

مسلسالت عن جواسيس االحتالل االسرائيلي ومنهم 
شموئيل (” وحيد في دمشق“الجاسوس إيلي كوهين مثل 

  ).جاك مارسييه(” إيلي كوهين محارب دمشق”و) ريغف
  

 وكانت الغاية من إنتاج هذه االعمال هو اختراع جاسوس 
 ذلك في الحرب خارق وجعله أسطورة واستخدام نتائج

النفسية ضد العرب، والمفاخرة أمام الغرب بقدرة الموساد 
  . على االختراق والتسلل

  
واليعرف غاية شبكة نتفليكس في االهتمام بنشاطات جهاز 

فيلمين عن ) شبكة نتفليكس(الل عام أنتج شركة الموساد فخ
والذي تدور قصته عن " أشرف مروان وهما فيلم المالك

زوج نجلة الرئيس المصري " وانأشرف مر"تورط 
ّالراحل جمال عبد الناصر مع الموساد، الذي تدعي إسرائيل 
أنه عمل لصالحها داخل أروقة الدولة المصرية؛ في حين 
ًتصر الدولة المصرية على أنه كان عميال مزدوجا يعمل  ً ُ

الجاسوس الذي سقط على (لصالحها، واآلخر فيلم 
 بطوالت الموساد ، وقدمت مسلسل وثائقي عن)االرض
 داخل الموساد، وكذالك فيلم عن بطولة عمالء -بعنوان

 الموساد في تهريب اإلثيوبيين إلسرائيل وكان بعنوان
، "المالك"، وكما أثار فيلم )البحر االحمر منتجع الغطس(

رد فعل عنيف في العالم العربي واتهامات مماثلة 
لمرة تعود بتقديم الدعاية اإلسرائيلية، هذه ا" نتفلكس"لـ

ـ "الجاسوس"الضجة من خالل المسلسل قصير يحمل اسم 
ٍوالذي الذي يمتد لموسم واحد من   حلقات، والذي أطلقته 6ٍ

ً موعدا لعرضه، استند 2019أيلول / سبتمبر6 -في 
الجاسوس الذي جاء من " المسلسل إلى الكتاب الفرنسي 

شياهو ي"و" أوري دان"والذي قاما بتأليفه الكاتبين " إسرائيل
  ". بن بورات

  
نيتفلكس لقصة الجاسوس "أما سبب إعادت شركة 

 سنة من إعدامه في عهد 54 بعد "اإلسرائيلي إيلي كوهين
ربما  1965 الرئيس السوري الراحل أمين الحافظ عام 

الول هو المعلومات المتضاربة ا ،الستثمار حدثين مهمين
في موسكو عن محاوالت إسرائيلية الستعادة رفات 

جاسوس، والتي لم تتوقف جهود تل أبيب الستعادة رفات ال
  . الجاسوس طوال سنوات وبضغوط أميركية فاشلة

  
وتذرعت الحكومة السورية بأنها ال تعرف مكان دفنه، ألنه 
ُأعدم قبل تسلم حافظ األسد السلطة، وتم نقله أكثر من ثالث 

مرات من قبر إلى آخر في الستينيات والسبعينيات من القرن 
لماضي، خشية قيام تل أبيب بعملية خاصة الستعادة رفات ا

ي هو كوهين اليهودي المصري األصل، والحدث الثان
، وبحسب هيئة اإلذاعة استعادة ساعة كوهين الثمينة

، استعاد الموساد اإلسرائيلي، العام "بي بي سي"البريطانية 
  . الماضي، في عملية خاصة، ساعة اليد التي ارتداها كوهين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وارادت شركة نيتفلكس إستثمار هذين الحدثين بشكل 
ُتجاري، ويؤكد الناقد السينمائي دمحم رضا، صاحب سلسلة 

في اإلجابة عن " سبوتنيك"النقدي، لوكالة " كتاب السينما"
ليس "سؤال حول سبب إصدار المسلسل في هذه الفترة أنه 

اك من عبثية وال حتى ما نسميه بالصدفة، أي مسألة تمر هن
في "مضيفا " بتراكمات من المسببات لكي تتحول إلى واقع

الوقت ذاته ال أعتقد أن المسألة سياسية على اإلطالق ولو أن 
  ". ًعائدا سياسيا قد ينتج عنها

حول السينما اإلسرائيلية وعالقتها بالصراع العربي 
ما يتمثل في هذا "اقد السينمائي إلى أن اإلسرائيلي أشار الن

المسلسل هو رغبة وطنية من صانعيه لتقديم عمل يفتخر بما 
في علم صانعي . حققه إيلي كوهين لوطنه في فترة سابقة

وأوضاع (المسلسل أن األوضاع بين سوريا وإسرائيل 
. ما زالت صالحة إلطالق هذا الفيلم) الشرق األوسط بأسره

  ". الوطنية مرتبطة كذلك بمصلحة تجاريةبالتالي، المصلحة
  

ُ، أنتج الفيلم األميركي 1987ٌ والجدير بالذكر أنه في عام 

، الذي ”جون شيا“ببطولة ” جاسوس المستحيل“الشهير 
ّ، حيث صورت مشاهده في دولة ”كوهين“َّمثل دور  ُ

تدور أحداثه عن الجاسوس اإلسرائيلي . االحتالل اإلسرائيلي
كامل "لذي استطاع أن يختفي تحت اسم وا" إيلي كوهين"

لسنوات داخل سوريا، ولد كوهين في " أمين ثابت
 1924كانون أول عام / ديسمبر26اإلسكندرية بمصر في 

باسم إلياهو بن شاؤول كوهين ألسرة هاجرت إلى مصر من 
مدينة حلب السورية، والتحق في طفولته بمدارس دينية 

لقاهرة ولكنه لم يكمل يهودية ثم درس الهندسة في جامعة ا
وأجاد العبرية والعربية والفرنسية بطالقة، ثم هاجر . تعليمه

، بينما 1949والداه وثالثة من أشقائه إلى إسرائيل في عام 
تخلف هو في اإلسكندرية وانضم للحركة الصهيونية وهو 

 من عمره كما التحق بشبكة تجسس إسرائيلية 20 في ال
معروف بجون دارلنج، وهو بمصر بزعامة إبراهام دار ال

أحد كبار الجواسيس اإلسرائيليين، في تجنيد العمالء وتنفيذ 
سلسلة من التفجيرات في بعض المنشآت األميركية في 
القاهرة واإلسكندرية إلفساد العالقة بين مصر والواليات 
المتحدة، وتم إلقاء القبض على الشبكة الجاسوسية في عام 

، إال أن »فضيحة الفون«اسم  في القضية الشهيرة ب1954
كوهين نجح في إقناع المحققين ببراءته، وسافر إلى إسرائيل 

، ثم عاد إلى مصر التي وضعته تحت المراقبة، 1955عام 
 مع بدء العدوان الثالثي 1956واعتقلته مرة أخرى في عام 
 خارج البالد فهاجر إلى 1957على مصر، وطردته عام 

  .إسرائيل،
   

ى إسرائيل عمل كوهين في البداية في وبعد وصوله إل
ترجمة الصحافة العربية للعبرية ثم عمل في مجال 
المحاسبة، المشاهد األولى من المسلسل تبدأ بكتابة كوهين 
رسالة من أحد الزنازين بعد القبض عليه بتهمة التجسس 
لزوجته وبحضور أحد حاخامات اليهود السوريين، لتعود 

ُ حيث يجري سرد قصة كوهين االحداث بعدها إلى الماضي
  . منذ تجنيده إلى لحظة إلقاء القبض عليه

  
. بدأ العمل بالتعريف عن جوانب شخصية في حياة كوهين

، البد من اإليضاح كم هو "ًبطال"ًوطبعا كعمل يتناول 
وطني ومخلص، رغم أن كوهين اليهودي السفارديم 

جة ، يشعر كوهين بأنه وعائلته السفارديم من الدر)شرقي(
الثانية في المجتمع الجديد، لذا ال يرتاح مع أقرانه اليهود 
البيض، مع ذلك عرض نفسه مرتين على الموساد لكي 

االعتداءات "بعد تدريب سريع، وبسبب . يعمل معهم
المتكررة على المدنيين اإلسرائيليين القاطنين " السورية
، لكنه كان يرغب في العمل لدى )بحسب المسلسل(ًشماال 

  . وساد او االستخبارات اإلسرائيليةالم
  

ونظرا لمالمحه العربية ووالدته في بلد عربي وإتقانه أكثر 
من لغة، كان مؤهال من قبل الموساد للقيام بمهمة صعبة في 

تلقى تدريبات استخباراتية مكثفة من بينها التدريب  سوريا،
 على إتقان اللهجة السورية، وتعاليم الدين االسالمي

كامل أمين "، وأصبح اسمه الجديد االسالميةوالطقوس 
، وتم إعداد قصة مختلقة له لزرعه الحقا في سوريا "ثابت

 

  
  علي املسعود

 العراق
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وخالل . . تقوم على أنه سوري مسلم اسمه كامل أمين ثابت
، تم إدخال كوهن لشقة في “كامل أمين ثابت“عملية تدريب 

كانون / يناير– 1960أيار /مايو(تل أبيب لثمانية شهور 
، وهناك تمت صياغة هويته المزورة كتاجر )1961الثاني 

 ،سوري قادم من أمريكا الجنوبية، وسط سرية عالية جدا
لدرجة إخفاء أمره عن معظم زمالئه، ولم يطلع على السر 

وبعد توديعه لزوجته ناديا كوهين،  سوى قادة الموساد،
شقيقة األديب اليهودي من أصل عراقي سامي ميخائيل، 

  . وفي، والذي لم يكن أمرا سهالوالبنته الطفلة ص
  

وكانت زوجته ناديا لم تعرف إلى أين كان زوجها سيذهب 
وقتها، حينما ودعها، وكي ال تعرف الحقيقة تم توكيل أحد 
مسؤولي الموساد بمهمة تنسيق الرسائل بين كوهن 
وزوجته، وقد كتبت معظم الرسائل هذه قبل أن يغادر تل 

ت بتواريخ مختلفة، ليسافر أبيب إلى بوينس آيرس، وقد وقع
إلى األرجنتين للترويج لنفسه باعتباره تاجرا عربيا ثريا، 
وهناك وضع لنفسه مكانة قوية في األوساط االجتماعية 
والثقافية وأقام عالقات بكبار الدبلوماسيين والملحقين 
العسكريين ومن بينهم أمين الحافظ الملحق العسكري في 

أيرس الذي سيصبح الحقا السفارة السورية في بيونس 
بعدها سافر إلى سوريا بحسب خطة . رئيسا لسوريا

، ه مغترب سوري مهاجر من األرجنتينالموساد، ليدعي أن
، حيث بنى عالقات مع 1962وانتقل كوهين إلى دمشق عام 

شخصيات في أعلى مستويات السلطة وكبار ضباط الجيش 
لمجاور ورجال المجتمع والتجارة، وسكن بحي أبورمانة ا

لمقر قيادة الجيش السوري، ونجح هناك في بناء سمعته 
كذالك . كرجل أعمال ناجح متحمس لوطنه األصلي سوريا

وطد عالقته هناك بكبار الشخصيات في حزب البعث الذي 
  . كان قد صعد نجمه في ذلك الوقت

  
كان كوهين يستقبل كبار المسؤولين في منزله في سهرات 

اللها انتزاع المعلومات المهمة خاصة، حتى يستطيع من خ
و الحساسة، ثم ينقلها عبر جهاز راديو من شقته في دمشق 

هذه الثقة . أصبح محل ثقة الجميع في الحكومة. إلى الموساد
مكنته من مرافقة كبار الضابط إلى مرتفعات الجوالن 
االستراتيجية، بل والتقطت له صورة واقفا وهو ينظر إلى 

في ذلك الوقت كانت خطط  ،مقابلةجهة الإسرائيل في ال
دفاعات الجوالن من المعلومات السرية التي ال يعلمها سوى 
كبار القادة العسكريين في سوريا، أصبح الحافظ رئيسا 
وأراد ترشيح كوهين في منصب نائب وزير الدفاع، بحسب 
تقارير إسرائيلية، لكن لم تتم الخطة ألن االستخبارات 

  . فضت ذلكالسورية في ذلك الوقت ر
  

عبر إيلي عن مخاوفه لرؤسائه في الموساد وطلب منهم 
إنهاء مهمته لكن نظرا ألهمية المعلومات التي قدمها لهم 

 وطلب منه جمع ،لسنوات لكنه طلبه قوبل بالرفض
معلومات عن أمور وشخصيات مختلفة في سوريا وأرقام 
هواتف ومعطيات عن تجهيزات الجيش السوري وعن مدى 

ِلم يشير أي شيء بأن الجولة ”و. نظام الحكم وغيرهاستقرار 
  .”الوشيكة من الزيارات لدمشق ستكون األخيرة

  
 وفعال بدأ كوهين زيارته األخيرة لدمشق كبقية الزيارات 

، وبدأ  سافر من تل أبيب لعاصمة أوروبيةالسابقة، حيث
أطهر . بإعداد تبريرات لغيابه كل هذه المدة عن سوريا

ة الجاسوس وسذاجة الشعب السوري، فهو المسلسل براع
فقط يلقي السالم على أي شخص في سوريا، فيقوم السوري 

 كان السوريون. بدوره، بتقديم أسرار عسكرية وسيادية له
يقدمون كل شيء لثابت، لمجرد أن ) كما صورهم المسلسل(

يعرف عن نفسه، وهذا ما فعله التاجر أبو محمود، الذي 

َّرط، وسرعان ما عرف أبو محمود، شاركه بدون قيد أو ش
على شريكه ) صالحة(السوري الدمشقي التقليدي، ابنته 

، وفي كل مشهد، !!التاجر المغترب، ودعاهم إلقامة عالقة
وفي كل مكان، ال يكاد ينهي كوهين التحية على مقابله 
السوري، حتى ينهال عليه ذاك الساذج المسكين بكل ما 

سرائيل كلما شاء، من دون يعرف، كما أنه يسافر إلى ا
توضيح تقديمه لحجة غياب دقيقة، أو ألي استفسار من أي 

، كما صور المسلسل جبهة سوريا عن سفرهشخص في 
ًالمواجهة السورية مرتعا للسهرات الحمراء، نساء يقدمن 
ًخصيصا للضباط، وقد ركز المسلس على شخصيتين، هما 

قائد األركان ابن شقيقة " معزى زهر الدين"المالزم أول 
اللواء عبدالكريم زهر الدين، وكان الضابط الشاب ذا حظوة 
عند خاله ما يسمح له بالقيام بتجاوزات، والشخصية الثانية 

وغالبا تأتي اإلشارة " شريف حتوم"عقيد سمي في المسلسل 
  . "سليم حاطوم"هنا إلى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ور كبير في انقالب وكشف المسلسل أيضا ضلوع كوهين بد
 حيث طلب منه أمين الحافظ وميشيل عفلق 1963 آذار 8

أن يقوم بدعوة كبار رجال السياسة والجيش في ذلك الوقت 
وصور المسلسل هذا الحفل على أنه سهرة . لحفل في بيته

شة والكحول وممارسة الجنس تضمن الرقص وتناول الشي
، وحضر فيها مجموعة من الضباط ومنهم قائد يالجماع

األركان عبدالكريم زهر الدين، وشخصيات بحجم خالد 
ونجح االنقالب و أجبر الرئيس .العظم ومعروف الدواليبي

 8على التنحي عن السلطة في " ناظم القدسي" السوري 
  . وبداية حكم البعث في سوريا1963اذار في عام 

 
كامل أمين "س يلي كوهين، أو     أعتبرت إسرائيل الجاسو

ً، بطال قوميا، ألنه ساعد دولة االحتالل الصهيوني "ثابت ً
على تفادي عدة هجمات سورية، وكشف مشروع تركيب 
سدود على روافد بحيرة طبريا، والذي أشار له المسلسل 

، وغير ذلك من معلومات أسهمت على "الشالل"بمشروع 

أي بعد (1967كة حد قول تل أبيب، في انتصارها في معر
، في حين وجهة النظر السورية تقلل من كل هذه )إعدامه

االدعاءات، بل وتؤكد عبر العديد ممن قابلوه، أو عاصروا 
فترته، أنه لم يكن سوى جاسوس فاشل، تم القبض عليه 
ًمتلبسا، أثناء إرساله معلومات باستخدام شفرة مورس، ومن 

 أشرف على هؤالء، القاضي صالح الدين الضلي، الذي
محاكمته، والرئيس األسبق، أمين الحافظ، الذي كان رئيس 

  . البالد آنذاك
  

وظهر الجاسوس ايلي كوهين أو ماعرف في سوريا تحت 
وهو يلتقي بمؤسس حزب البعث " كامل أمين ثابت"مسمى 

ميشيل عفلق ويينتمي للحزب بل ويساعد حزب البعث في 
قاءات الجاسوس وفي إحدى ل!!. إستالم السلطة في سوريا

إيلي كوهين بميشيل عفلق طرح اسم صدام حسن من قبل 
عفلق كاحد االسماء المرشحة التي يتم اعدادها كي تلعب 

ً، وحتما )وهذه اشارة ليست بريئة(دورا كبيرا في المنطقة 
ًكان تمرير صدام حسين بهذه الطريقة أمرا غير عبثي من 

 على كوهين قبل صناع المسلسل، وفي النهاية، تم القبض
وتم إعدامه في نهاية المطاف من قبل السلطات السورية في 

  . 1965عام 
  

ايات عن طريقة القبض على وأشيع الكثير من الرو
، ولذا تكمن أهمية المسلسل في هذا التوقيت لتزيد الجاسوس

ًرواية القبض عليه غموضا، والتي اختلفت عليها جهات 
لقاء القبض على عدة، حيث تصر الرواية السورية أن إ

كوهين كان من خالل تتبع إشارة البث التي كان يقوم بها من 
منزله في حي أبو رمانة، فيما تذهب رواية سورية أخرى 
للقول إن السفارة الهندية اشتكت من وجود تشويش على 

) المخابرات آنذاك(اإلرسال الالسلكي، فبدأ المكتب الثاني 
 مرخصة وباالستعانة بقطع الكهرباء وتتبع أي إشارة غير

بخبير من االتحاد السوفياتي ليعثر في النهاية على كوهين 
أما الرواية المصرية، فهي . ًمتلبسا، وهو ما أكده المسلسل

ًتحمل طابعا دراميا بعض الشيء، إذ تروي أن عميلها  ً- 
، )رأفت الهجان( المعروف باسم رفعت الجمال -313

شيقاته في تل استطاع رؤية صورة كوهين مع إحدى ع
أبيب، فسألها من هذا، لتقول إنه زوج خالتها، فطارت برقية 
مباشر للقيادة المصرية التي أبلغت بدورها الجانب السوري، 
فيما تذهب الرواية اإلسرائيلية إلى القول إن كامل أمين ثابت 
ًكان مكشوفا وتحت المراقبة أثناء إجازة له في زيورخ 

  . لقبض عليه مباشرةوعندما عاد إلى سورية تم ا
  

وهناك الكثير من القصص غير المؤكدة و المبالغات التي 
مثال، صداقة شخصية  "الجاسوس"وردت في مسلسل 

جمعت الجاسوس إيلي كوهين بالرئيس السوري في ذلك 
والتي وصلت حد تردد أخبارا عن " أمين الحافظ"التوقيت 

ة، إحدى الحقائب الوزاري" كامل أمين ثابت"قرب تولي 
المسلسل أصر على تصوير الرواية اإلسرائيلية حول عالقة 
كامل أمين ثابت بالرئيس األسبق أمين الحافظ، التي تتبناها 

وكماظهر في المسلسل التقى ثابت . مصادر غير عربية
بالحافظ ألول مرة في سفارة سوريا في بوينس أيريس، 
ًعاصمة األرجنتين، وكان الحافظ وقتها ملحقا عسكريا  ً
هناك، في هذا اللقاء، وخالل الدقائق األولى، قرر الحافظ، 
التقاط صورة مع ثابت، كما دعاه لتناول الكحول، التي ال 
ًيستطيع أن يخفي حبه لها، وتحديدا الويسكي، ومن ثم في 
دقائق أخرى قامت السيدة زينب الحافظ، عقيلة الرئيس 

لى األسبق، التي صورها المسلسل كامرأة لعوب ومدمنة ع
ممارسة الجنس، بمداعبة األعضاء التناسلية ألمين ثابت 

، المشهد الذي انتهى بتقديم الملحق العسكري !!خلسة
ًالسوري شكرا للجاسوس االسرائيلي على حضوره وحبه و 
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أخالصه لوطنه االم سوريا ،وفي اليوم التالي، وهواللقاء 
 "كامل أمين ثابت: ن ثابت، قدمالتالي ألمين الحافظ وأمي

هدية ثمينة الى أمين الحافظ و شهد توقيع الحافظ على رسالة 
، ففي اللقاءين )حسب المسلسل(توصية لثابت ليدخل سوريا 

كان ثابت او الجاسوس كوهين يلقي محاضرات على الحافظ 
في الوطنية، ويعدد له مزايا الخدمات واألموال التي يمكن 

أي إثبات، ًأن يصرفها، والحافظ كان يصدقه فورا، من دون 
كما يصدقه الجميع خالل الحلقات التالية من الحلقة الثانية 
حتى السادسة، هكذا تستمر العالقة بين الحافظ وثابت، 
ًفالرجل المولود في اإلسكندرية، كان على عالقة وثيقة جدا  ٍ
ُبالرئيس السوري الراحل أمين الحافظ، وكاد يعين نائبا  َّ ُ

ه، لكن الحقيقة المؤكدة هي ًلوزيرا للدفاع قبل افتضاح أمر
عدم وجود هذا المنصب في سوريا أصال في تلك الفترة، 
ًحيث تم استحداثه الحقا في عهد نظام حافظ األسد، إضافة 

  . لعدم منطقية عرض منصب عسكري على شخص مدني
  

هناك العديد من المبالغات الواردة في المسلسل، تهدف 
خبارات بشكل رئيسي إلى تضخيم دور جهاز االست

، ونسج رواية أسطورية حول عميله "الموساد"االسرائيلي 
رجل أعمال ال يقوم بشيء سوى استعراض . إيلي كوهين

حول ذلك، . قدرته المالية، وعسكري ساذج يطمح للسلطة
كانت المصادر التي اتبعها صناع العمل ضعيفة للغاية، 
فبحسب األحداث يعود تاريخ الحفل الذي التقى فيه ثابت 

، وكما نعرف أن 1961يونيو /  حزيران7الحافظ إلى ب
ًسوريا في ذلك الوقت كانت جزءا من الجمهورية العربية 

سبتمبر من /  أيلول28المتحدة، حيث حدث االنفصال في 
ًالعام نفسه، وعين الحافظ ملحقا عسكريا في األرجنتين 

ً، بحسب تأكيده هو شخصيا عبر شهادته 1962مطلع العام 
، حيث )ُبرنامج عرض في تلفزيون الجزيرة (على العصر

 -22اكد انه لم تكن سفارة لسوريا في االرجنتين اال بعد 
 وهوتاريخ االنفصال عن الوحدة السورية 1961ايلول عام 
 في هذا 1962وهووصل سوريا في أوائل عام . و المصرية

وهواليوم 1961-12-31الوقت كنت غادرت سوريا في 
ذا لم التقي به، كنت في حينها قائد  ل1961االخير من عام 

  . المنطقة الشرقية ومدرب في الكلية الحربية في مصر
  

ًكن المسلسل يؤكد أن أمين الحافظ الذي كان سفيرا في 
بيونس آيرس آنذاك كان له دور كبير في تسهيل دخول 
كوهين إلى سورية بصفته رجل أعمال ثري عائد إلى 

ً عاما 18 أمين الحافظ قبل الوطن، الرواية التي نفاها بشدة
الذي سجل " شاهد على العصر"في لقائه الشهير ببرنامج 

ً على قناة الجزيرة، مشددا على أنه لم يسمع 2001في عام  ّ
باسم كوهين إال بعد إلقاء القبض عليه، المسالة االخرى التي 

مسألة : يارادت الماكنة االعالمية الصهونية تصويرها وه
رائيل، فيقدم الجنود السوريين على أنهم اليهودية ودولة إس

ًوحوش يستهدفون األطفال والمدنيين عمدا، ومثال ذلك في 
مشهد كان فيه كوهين على الجبهة الجنوبية بعدما سمح له 
سليم حاطوم بإلقاء نظرة عبر منظار فرأى مجموعة من 
األطفال يلعبون على الطرف اإلسرائيلي، فطلب منه حاطوم 

ً ويجرب أن يقتل أحدا منهم، فيرفض أن يمسك الرشاش
ً، هذا فضال عن واقعية ً"لست جنديا"ًكوهين متذرعا بعبارة 

ًوجود أطفال أصال على الشريط الحدودي، أما ذروة 
االفتعال فهي مشاهد الجبهة مع إسرائيل والتي زارها 
كوهين برفقة ضابط سوري تمكن من كسب ثقته في سهرة، 

” السبور“لى الجبهة بسيارته وفي اليوم الثاني اصطحبه إ
وهناك وقف كوهين يراقب عائالت إسرائيلية تعمل . الحديثة

عائالت وأطفال من . في الزراعة على ضفاف بحيرة طبريا
الجهة اإلسرائيلية، وجنود وضباط فاسدون من الجهة 

  وكأن المهمة ارتسمت على هذا النحو وهي حماية. السورية

  !!.ؤالء الجنود القتلة هؤالء النساء واألطفال من ه
 

كان من بطولة الممثل الكوميدي ) الجاسوس(    مسلسل 
اإلنجليزي ساشا بارون كوهين وتشاركه في بطولته الممثلة 
اإلسرائيلية هادار راتزون روتيم التي تلعب دور زوجته 

ريتش العراقية اليهودية نادية، والممثل األميركي نوح إمي
، والممثل الفلسطيني االصل الذي لعب دور مسؤول الموساد

لرئيس الذي لعب دور ا" وليد زعيتر"و االمريكي الجنسية 
، والذي خدعه الجاسوس السوري الراحل أمين الحافظ

اإلسرائيلي لدرجة أنه فكر في تعيينه في منصب نائب وزير 
 مايو من 18الدفاع وذلك قبل أن يكتشف أمره ويعدم في 

دمشق وتذاع مشاهد  في ساحة المرجة في 1965العام 
  .إعدامه على الهواء

 
عمل إسرائيلي بامتياز ورسالة سياسية أريد      الجاسوس

منها إظهار كوهين على أنه أحد األبطال الخالدين، في عام 
، أصدرت إسرائيل طابعا بريديا يحمل صورته، وأن 2000

ًمن جنده ما زال سائرا على الدرب ملقيا، بهذه الفكرة في  ً
" دان"هد في آخر مشهد في المسلسل، حيث يقوم وجه المشا

عميل الموساد بتجنيد شخص آخر بالطريقة نفسها التي تم 
مع محاوالت العمل على إظهار . تجنيد إيلي كوهين بها

على " تشويه صورة العرب"مقابل " دولة سالم"إسرائيل كـ
وقد وصفه البعض بأنه جزء من . عدة مستويات

أحتج المغاربة على . لكيان الصهيونيالبروباغندا الدعائية ل"
تصوير المسلسل الفرنسي في األراضي المغربية، بعدة مدن 
مغربية، كالرباط وسال والقنيطرة وفاس، ويقول 
المعترضون أن هذا المسلسل هي نوع من أنواع تطبيع مع 
إسرائيل، وأن المغرب تتناقض في مواقفها مع القضية 

 أخرى، حول موقف الرباط ُالفلسطينية، يعيد النقاش، مرة
من القضية الفلسطينية، خاصة أن المغرب يرأس لجنة 
القدس ويضم صوته لبقية األصوات المقاطعة إلسرائيل 
خالل المناسبات الدولية التي تحتفي بالقضية الفلسطينية، 
ويعيد النقاش أيضا حول الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، إن 

وهين جريمة تطبيعية تصوير مسلسل حول الجاسوس إيلي ك
بكل المقاييس، تتجاوز التطبيع الروتيني الذي دأبنا على 
إدانته إلى تطبيع من نوع آخر مرتبط بالتسويق والدعاية 

   للجاسوسية الصهيونية، ممثلة في الجاسوس كوهين
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  السياسة .. عندما كنت شابة ، تعلمت أن هناك ثالثة أشياء يجب أال يناقشها أحد

ًلقد وجدت دائما هذه المواضيع " ماذا هناك للحديث عنه؟"كان ردي . والدين والجنس
 .مثيرة لالهتمام للدراسة والسؤال والمناقشة

 
، وقد قادني بحثي عن الحقيقة إلى بعض الطرق "باحثة عن الحقيقة"نا أسمي نفسي أ

، وأصبحت ملحدة في سن المراهقة لقد ولدت من أبوين يهوديين. عرجةالطويلة والمت
  وأصبحت في نهاية المطاف منغمسة في علم النفس من) بدا لي ذلك جيدًا(المتأخرة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بعد ذلك  ،لم الميتافيزيقيا إلى الهندوسيةا، قادتني قفزة قصيرة في عCarl Jung قراءات 
، في البوذية التي تفتقر إلى العاطفة التي كنت أتوق إليها على الرغم من حب السالم فيها

 . ليسوع المسيحVedanta، قدمني كتاب عن النهاية

، ألن والدتي نشأت في ًعندما كنت طفلة ألبوين يهوديين، كان محظورا ذكر اسم يسوع
قتلة "حتفال بعيد الفصح إلقاء الحجارة على أمي وعائلتها ووصفهم بـ حي يتضمن اال

ً كائنا محباVedantaًكان المسيح وفقا ل . ومع ذلك ، لم تكن لدي تجربة أمي". المسيح ً. 
 

بقيت في المسيحية بخير حتى تجاوزت . 1991وصلت إلى يسوع وتعمدت في عام 
 .، هربت من الكنيسة"تنار الجحيم والكبري"تعاليم يسوع ودخلت عالم 

  .أؤمن في خالق محب ولكن هذا هو المكان الذي ينتهي عنده إيماني
 

ً، سمعت دائما أن إسرائيل ملجأ لليهود كبرت ًوطنا للناس الذين تعرضوا للقمع لعدة ... ً
، رجل صغير جيد محاط بحزمة من األشرار لقد قيل لي إن إسرائيل ديمقراطية. قرون

سالت لماذا؟ كان الجواب  . مصممين على دفع الدولة البريئة إلى البحرالكبار الذين كانوا
 .ًكان شيئا عن الغيرة ومعاداة السامية،وبقيت بريئة. ًضبابيا

 
ال تسألني . The Spotlightبدأت أسطورة البراءة في االنهيار عندما بدأت في قراءة 

ًا في تلك الورقة كان ، ولكن شيئسميها الحدس إذا أردت. مست العصب، لكنها للماذا
، ألنني تي بذلها البعض إلسكات هذا الصوتلقد شعرت بالذهول من الجهود ال. ًصحيحا

 ".حرية الصحافة"في براءتي ما زلت أؤمن بـ 
 

. أخبرتني العائلة واألصدقاء أنني على عالقة حميمة للغاية مع الشبكة. دخل اإلنترنت
ًأقضي وقتا ممتعا في تصفح اإلنترنت واستمعت بانتباه " المثيرة للجدل"أت المواقع قر. ً

  .ًلم أعد عذراء سياسيا. ومن هنا فقدت براءتي. إلى البث عبر اإلنترنت
 

من خالل أصوات يهودية مثل رالف شونمان ونورمان . لقد تحطمت أسطورة إسرائيل
  ). ثالثة كتاب يهود شجعان(فينكلشتاين وليني برينر 

  
لرالف " التاريخ الخفي للصهيونية"قرأت ". الوطن"رأيت صورة جديدة كاملة عن 

بدأت البحث في كتابات ليني . لنورمان فينكلشتاين" صناعة الهولوكوست"شوينمان و 
، لقد استمعت إلى محاضرات باإلضافة إلى ذلك .ًبرينر وحضرت اجتماعا تحدث فيه

رة وتعلمت عن تعلمت أن الصهيونية حركة جغرافية سياسية خطي. المرحوم إدوارد سعيد
تعلمت عن عالقة روتشيلد غير . الجزء الذي لعبه روتشيلد في إقامة دولة إسرائيل

كيف " :تساءلت. رتكبت بحق الفلسطينيينتعلمت عن الفظائع التي ا. المقدسة مع النازيين
يمكن لألشخاص الذين عانوا الكثير من االلتفاف والقيام بنفس الشيء لألشخاص الذين 

  ؟" على تلك األرض قبل وقت طويل من وصولهمكانوا يعيشون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

، كان الحزب )Ch7(، الصهيونية في عصر الديكتاتوريين ًوفقا لكتاب ليني برينر
نازية الذي يتمتع بقدر من الصهيوني هو الحزب السياسي الوحيد اآلخر في ألمانيا ال

وجعل  نة والنازيين مصلحة مشتركة،للصهايكان : السبب. ، ويمكنه نشر صحيفةالحرية



  
 

  

 فضيلة يوسف

 فلسطني
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) 25 و 24الفصالن (مثال آخر من كتاب برينر  .اليهود األلمان يذهبون إلى فلسطين
يروي كيف أدارت المنظمة الصهيونية العالمية في سويسرا ظهورها لصرخات اليهود 

  .ضحى الصهاينة بإخوانهم. ًطلبا للمساعدة
 

 الحاخام مايكل دوف ، اتصل1942تشرين ثاني ، في على سبيل المثال" :جاء في الكتاب
 Dieter، بممثل أدولف أيخمان، بير ويسماندل، وهو ناشط يهودي في سلوفاكيا

Wisliceny: " ذهب "كم من المال نحتاج إلنقاذ كل اليهود األوروبيين؟Dieter 
Wislicenyاذ ، كان بإمكانهم إنقع إجابة، مقابل مليوني دوالر فقط إلى برلين و عاد م

ً رسوال إلى المنظمة Dieter Wislicenyأرسل . كل اليهود في أوروبا الغربية والبلقان
 ".ي سويسرا ، لكن طلبه قوبل بالرفضالصهيونية العالمية ف

 
، فلن نتمكن من إقامة سكب كميات كبيرة من الدم اليهوديُما لم ت"عرف الصهاينة أنه 

  ".دولة إسرائيل بنفس السهولة بعد الحرب
 
.  اليهود والسكان األصليين، لها عواقب وخيمة على كل منصهيونية، كما نرى اآلنال

 .، هناك عواقب وخيمة على العالم بأسرهواآلن
 

كم من اليهود يدركون ما يجري في إسرائيل؟ كم من اليهود يدركون كيف كانوا 
واأللوان وجميع األشكال ، يد من األنواع المختلفة من الناستواصلت مع العد. وخدعوا

 .ً، كنت دائما فضولية تجاه تصورهم لألحداثواألعراق
 

، أخوض مناقشة في بعض األحيان. ليهود األرثوذكسأدرس بعض طالب البيانو من ا
ًلقد فوجئت تماما عندما أخبرني أحدهم . هدفي هو فهم وجهة نظرهم. سياسية مع الوالدين

 .عن االنقسام الهائل في المجتمع األرثوذكسي
 
وهي محبطة حول ما ). س(ً، وفقا للسيدة"ة كبيرة للغاية مناهضة إلسرائيلاك شريحهن"

وافقتني على أن االستيالء على األراضي سيؤذي اليهود على . يجري في الشرق األوسط
 ".نصلي طوال الوقت"قالت . المدى الطويل

 
ولكن تال ، ُلم تصب الطفلة الصغيرة.  صغيرة، أصاب ابني فتاةفي تشرين أول الماضي

هذه المرأة عضو في طائفة . ودعتني لتناول الغداء. ذلك حوار طويل بيني وبين والدتها
 .ساتمار وتعارض بشدة إسرائيل

 
، تحدث رافض للخدمة في األراضي المحتلة اسمه آدم كيلر في في أيلول من هذا العام

 .لقد سجن بسبب رفضه القتال في األرض المحتلة. الكلية المحلية
 

هذا الموضوع ألنه من أنا أتجنب . ش بعض أصدقائي العالقة بين اليهودية والعنصريةناق
أنا أعيش في بلد . هو مرض أصاب العديد من الناس" وقالشعور بالتف"، خالل تجربتي

أنا أعيش في بلد يشعر أنه . ًذبح الماليين من الهنود الحمر وأخذ أرضا لم تكن أرضنا
.  بجرأة على أرض أجنبية واالستيالء على مواردهاأفضل بلد وله الحق في السير

 .هو اضطراب األنا هو وباء" شعور التفوق"
 

الذين يبدو أن عالقتهم الوحيدة (اليهود الثقافيون . الشعب اليهودي مجموعة مختلطة
األشخاص الذين . مؤيدين إلسرائيل رغم أنهم ال يعرفون السبب) بالدين تكون أيام األعياد

لقد تم غسل دماغهم لالعتقاد بوجود معاد .م ليس لديهم أي معرفة بالتلموداستمعت إليه
  .للسامية تحت كل صخرة وأن إسرائيل ملجأ آمن

 
قبل بضع . ن األحيان خصومات، يجد المرء في كثير ممن بين المجموعات المتنوعة

رين ، أجرت األخبار مقابلة مع حاخام أرثوذكسي أدلى ببيان بأن اليهود المعاصسنوات
ًلم يلق كالمه استقباال جيدا. ليسوا يهودًا على اإلطالق ً. 

  
  
  
  
  
  
  
 

ًأي شخص يستمع إلى وسائل اإلعالم الرئيسة يعتقد أن إسرائيل بلدا بال حول وال قوة 
يستضيف برنامج . ًويجب أن تبقى على أهبة االستعداد دائما ضد التهديدات اإلرهابية

Loudmouthبينما لم يذكر الجرائم ) االستشهاديين(تحاريينً الحواري صراخا حول االن
، وتعتيم الوسائط االفتراضية" لخوفا"من خالل االستخدام الفعال لـ . ًاإلسرائيلية مطلقا

 .يبقى الناس في الظالم
 

ًشاهدت فيلما وثائقيا عنوانه  لقد أظهرالظروف . لجون بيلجر" فلسطين ال تزال القضية"ً
استضاف الفيلم . ُنيون واألسلوب الالإنساني الذي يعاملون بهالسيئة التي يعيشها الفلسطي

أتفهم إحباط : ًوديا فقد ابنته في هجوم انتحاري، ورغم أنه مدمر إال أن قالًرجال يه
 .الفلسطينيين

 
 لماذا ال يتم عرض هذا الفيلم الوثائقي على شبكة التلفزيون؟

 
ًلقد قرأت بعضا منه على . تفوقأشار أصدقاء لي إلى التلمود البابلي وفلسفته في ال

ال أعرف ". شعب هللا المختار"أنا غاضبة من عبارة . اإلنترنت وأشعر بالفزع من ذلك
 "من أجل ماذا تم اختيارهم؟:"وسؤالي " باختيارهم"لماذا سيشعر بعض اليهود 

 
سألت طبيبة أرثوذكسية عن عبارة في التلمود ذكرت أنه من األفضل لليهود النوم مع 

" كيف يمكن أن يكون هذا؟"سألت هذه المرأة . يوانات أكثر من النوم مع غير اليهودالح
 "ُأمر إبراهيم أن ينام مع هاجر؟"
 

قمعت الشرطة . ً، قرأت مقاال في نشرة ناتوري كارتا2005في نيسان من عام 
كانوا . اإلسرائيلية مجموعة من اليهود األرثوذكس خالل مظاهرة سلمية بوحشية

صريح لدولة ، المعروفة بانتقادها الكانت المجموعة . ضد تدنيس مقابرهميتظاهرون
يأتي هذا الهجوم بعد تاريخ طويل . ، تتظاهر بسالم في ذلك الوقتإسرائيل ووجودها ذاته

 .من العنف ضد الجالية اليهودية األرثوذكسية
 

 ضد دولة ،ً، جنبا إلى جنب مع الفلسطينيينشارك بعض هؤالء المحتجين في المظاهرات
ًإسرائيل وسياساتها الالإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني تماشيا مع المعتقدات اليهودية 

مهاجمة . يين العنف المنظم ضدهمويستخدم أفراد األمن الخاص اإلسرائيل. األساسية
المتظاهرين السلميين ليس سوى واحد من األساليب الكثيرة التي تستخدمها دولة إسرائيل 

نع المزيد من االحتجاجات، لم تتواجد الشرطة في أي وقت أو حتى بعد لتخويفهم وم
، األمر الذي تطلب نقل البعض استخدم االمن الخاص السكاكين. رةساعات من المشاج

 .من المتظاهرين إلى المستشفى
 

، وهما من  دويتش والحاخام يسرائيل روتشيلدوكان من بين المصابين الحاخام ليبل
 .ضا للطعن في أسفل الظهر والساق على التواليالقدس اللذين تعر

 
 2000، منذ أكثر من بت الحادث إلى عصر الهيكل الثانيتعود المقبرة اليهودية التي سب

تم تدمير بعض الكهوف التي تتألف منها المقبرة نتيجة لألعمال في الطرق السريعة . عام
تمرار مشروع الطريق المستمرة وهناك مخاوف متزايدة من مزيد من تدنيسها مع اس

 .السريع
 

  فمن هم الشعب اليهودي؟ 
  لقد وصفت مجموعة متنوعة ويبدو أن لديهم العديد من االختالفات مثل أوجه التشابه؟

  .، وهي كلمة بدون تعريف واضححيد الذي يربط بينهم هو اليهوديةيبدو أن الخيط الو
 من العديد من العائالت "أصدقاء"، يأتي األشخاص الذين أسميهم في نهاية اليوم

ُأي شيء يقسم، " الدين المنظم"ولديهم أمر واحد مشترك، لقد ابتعدوا عن . المتنوعة
هي عقلية طفولية في " هللا يحبني أكثر مما يحبك"و . تاريخه دموي. ُيضعف أمر بغيض

  ، وتسبب القتل في أسوأ األحوالأحسن األحوال
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 المستجدين  األدباء والفنانين ومن في حكمهمعذرا ألصدقائي القراء، وأخص منهم ،ّ َِ

منهم ممن يخطو خطواته األولى ناشرا على صفحات الفيسبوك خواطره ومحاوالته 
روائع قد ال يجود بها الزمان، ) وهذا من الطبيعي المعتاد(ّالفجة البسيطة التي يحسبها 

ضوا عشرات السنين وهم يكتبون ويرسمون ويمثلون ويلحنون دون أن والقدماء الذين ق
 !فلوس.. ُيحظوا بعشر معشار ما كانوا يحلمون به من مجد وشهرة و

 
في عنوان هذه المقالة ليست موجهة لهم، بل هي مجرد " غبي"عذرا لهم ألن كلمة 

يات المتحدة من عبارة شهيرة في التاريخ المعاصر للوال) مع بعض التحوير(استعارة 
إنه االقتصاد، يا "العبارة األصلية كما كنا نسمعها في أوائل التسعينات هي . األمريكية

وهي جملة شاعت كشعار انتخابي ) It s the economy, stupid(وباالنكليزية " غبي
جورج بوش "بوجه الرئيس " بيل كلنتون"رفعه القائمون على حملة المرشح الرئاسي 

و المرشح األقوى بسبب خبرته السياسية رئيسا ألمريكا ومعاصرته كان بوش ه". األب
لكن هذا . تطورات سياسية خارجية مثل انتهاء الحرب الباردة وحرب تحرير الكويت

الشعار كان يوحي إلى أن كلينتون هو الخيار األفضل لرئاسة أمريكا ألن بوش لم يهتم 
يكي في عهده موجة من الكساد باالقتصاد اهتماما كافيا حيث شهد االقتصاد األمر

مع انه عندو (االقتصادي بسبب تركيزه على السياسة الخارجية وإهماله للسياسة الداخلية 
 .كما يقول الزعيم في مسرحية عادل إمام الشهيرة!) مادونية... شوية سياسة داخلية

 
 باألدب والفن والشهرة والمجد؟" ٌشيء من التاريخ"ولكن ما عالقة هذا الـ 

 
ال أظن اإلجابة صعبة؛ فهؤالء الذين يركزون جهودهم على 
البحث والدراسة وتطوير أدواتهم الفنية ويكرسون كل وقتهم 

العملية "لمشروعهم االبداعي دون االلتفات الى شروط وأالعيب 
في بالدنا المحروسة قلما يحظون بفرصة للشهرة " الثقافية

ية أو التواجد في والمجد أو نيل الجوائز أو الدراسات النقد
على ضحالة أغلبها وفقر دمها (الملتقيات والمحافل والمهرجانات 

 ).المزمن

ورغم أنني واحد من أكثر الناس فشال في الوصول الى شيء من تلك الشهرة والمجد 
فإنني سأخالف ) اللذين تبين لي في أواخر العمر بأنهما أتفه من أن يسعى اليهما المرء(

  :تفضل بنصيحته الثمينةرأي الشاعر الذي 
   

وأتجرأ على تقديم بعض النصائح  هال لنفسك كان ذا التعليم... يا أيها الرجل المعلم غيره
  :لمن ما زال يتطلع الى الشهرة األدبية وهللا الموفق

 
  ! إعلم يا أعزك هللا أن من أوائل االشتراطات أن تعرف السوق ومواسمه• 
  

وللشعر الشعبي، ولشعر التعبئة العسكرية، ولشعر نعم، فثمة مواسم للشعر الفصيح، 
التعبئة المذهبية أو القومية، وللرواية، وللقصة القصيرة، وألدب المذكرات واالعترافات، 
وأدب الرحالت، وأدب التأوهات، وأدب المنابر، ولألدب المكشوف، وألدب تمجيد 

نية الصالحة للردح، واألغ" الوطنية"األوطان أو شتمها أو التبرؤ منها، ولألغنية 
التهريجات أو " دراما"واألغنية البذيئة، وتماثيل الباذنجان، وتصاميم النافورات، و

الرومانسقميات الى آخره من األجناس والجنسيات، فاعرف ما يروج في السوق وما 
 !يتطلبه الموسم وسوف تتوفق بإذن هللا

 
ووسائل االعالم بك، رغم أنه إشهار المعارضة السياسية قد يساعد في تعريف الناس • 

قد يعرضك الى مخاطر متفاوتة تتراوح بين بضع صفعات وركالت الى التصفية 
 )إن شعر أصحاب الشأن بأنك صرت تشكل خطرا حقيقيا(الجسدية 

 
اعرف ما تريده لجان الجوائز والمسابقات العربية وهي في الغالب ال تتجاوز الخلطة • 

كا واسرائيل والتغني بالمقاومة الشريفة وتصوير جحيم المعروفة من شتم ايران وأمري
أما لجان الجوائز . العيش في بالدك وعدم التطرق بسوء ألية أنظمة راعية للجوائز

 !المحلية فشروطها أسهل بكثير فابحث عنها بنفسك
 
 .زامل، جامل، إمتدح، تملق أكبر عدد من النقاد ومسؤولي الصفحات• 
 
جهة حكومية أو حزبية أو مؤسسة اعالمية تابعة لها، هذا من األفضل أن تحتضنك • 

 .سيوفر عليك الكثير من الجهد والمشقة
 
ال تترك مناسبة دون أن تتحدث عنها وال حادثة دون أن تعلق عليها أو تساؤال دون أن • 

 .تدعي جوابه
 
 ، النقدي فكلف زميال بالكتابة عنك" اإلقصاء والتهميش"إذا شعرت بأنك تعاني من • 

نقود، جلسة، سهرة، ادراج في لجنة أو ترشيح لسفرة، مقالة (ليس بدون مقابل بالطبع 
 )مقابلة

 
تواجد على الدوام في المحافل والمقاهي والبارات التي يلتقي فيها ذوي الكلمة • 

ال تتوقع أن تنال الشهرة وأنت قابع في . البعيد عن العين بعيد عن القلب. المسموعة
 . نائيةمكتبك في مدينة

 
صفة الفنان أو األديب . الهجرة أو العيش خارج بالدك يمنحانك بضع نقاط إضافية• 

 !المغترب أو المنفي أكثر فخامة وهيبة
 
ُّالمجد وتجنب " درج"أنفق ما يمكنك انفاقه على من تتوسم فيه إعانتك على صعود • 

 !نة بعشرة أمثالهاال تجعل يدك مغلولة الى عنقك، والحس". ّالحية"ابتالعك من قبل 
 
المعارك والمشاكسات والفضائح والتصعلك وقذارة الملبس وبذاءة اللسان وسوء الخلق • 

 !والسكر والعربدة قد تكون مفيدة جدا، بالعكس تماما مما يشيعه الفاشلون
 

من الجمال وتعرفين كيفية االستفادة من ) ولو بسيط(ِإذا كنت امرأة على قدر • 
ني بحاجة الى أغلب النصائح أعاله، أما إذا اعتمدت فقط على فلن تكو" مؤهالتك"

 !ِمستوى ابداعك وثقافتك والتزامك الفكري واألخالقي فامسحي يدك بالحائط
 
 هل تعرف -ًأخيرا فإنني ال أفهم، صدقني ال أفهم، سبب توقك للشهرة ما دمت ستموت• 

ا كنت واحدا من بين كل بأنك ستموت؟ أي وهللا العظيم ستموت ويلفك النسيان إال إذ
يبتسم له الحظ فينال المجد والخلود ال في حياته، بل ساعة يتعفن " مبدع"عشرة ماليين 

  !هو في قبره

  
 

  
 درماجد احلي

 العراق
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 انتهت هذه أيضا ايتها الغامضة هكذا جاءت نهايتها، وكسابقاتها من الحروبكبد ،

  .بهزيمة األنسانية
 

ينته هي ، لم ، و لم تكن مدى بها وعندما عاد لم يكن هو يتباهذهب اليها بحثا عن بطوالت
، لم يتركوا ورائهم ، كل بطريقة ماايرحب بعودته أي كان، فكل من كان يعرفهم رحلو

) مجهول(حتى شواخص قبور المقبرة الجديدة كتب على اغلبها عبارة  ..أثرا وال عنوان 
.. 
 

، يبحث بين األطالل دت اتجاهاتها فقشوارعكان في تيه، يسير بحيرة في أزقة و
يجر خطاه كغريب يستكشف ما . الخرائب عن انتماءه و ذاته، يلم ماتبقى له من ذكرياتو

صمت الثقيل الذي يطبق على كل شيء؛ حوله و في قلبه رهبة من عزلته الكئيبة في ال
ه اللعنات، كأنه شبح هارب من الجحيم تالحقس وحذر ومن عيون تتلصص عليه بتوجو
ربما كانوا .. يتجنبوه كجرثومة وباء قاتل سرعان ما يتفشى ليكتم آخر انفاس المدينة و

ن صدره الكارثة التي يرون في اسمال المحارب الرثة التي عليه وبريق الوسام الذي يزي
ّوجوه كالحة جمدها السخط كأنها هياكل صبت من حلت بالجميع، يبتعدون بخطى ثقيلة و ّ

ال تزال ال تصدق معجزة خالصها من ضي بال هدف وهدى وديء على عجل، تمشمع ر
 ..!الحريق الكبير 

 
 !..ندت منه أهة ارتياح ضعيفة  أخيرا،

  
ل على فسحة الرصيف ، تحت القوس الحجري العتيق الذي يطهنا في هذا المكان

أجل أنها هي ، .. ، جال ببصره في الموقع الموازي للنهر، عثر على مكان ينتمي اليه
 .لمفقودةجنته ا

 
كانت . قوس الحجري اعتادا ان يلتقيا سرافي يوم ما من تأريخ مضى في حما هذا ال

كان ينتظرها حتى الفجر عندما كان ساعات عندما كان يتخلف عن الموعد، وتنتظره ل
  .أهلها يمنعونها من الخروج

 
اصفة زهرة من ازاهير ما قبل الع،  صبية من صبايا زمن ما قبل الحرب،كانت فتاة ما

ق زمنها وتحلم بعالم أفضل للجميع، ، تملك افكارا تسبذكية وشجاعة.. رياحها السموم و
، شريعته الرحمة و التسامح و نسيجه التعايش بين اجناس البشر عالم بال خوف و استبداد

تحلم بعالم .. ، الدواء و الكساء الدافيء الجميل للجميع فيه العمل و الخبزعالم يتوفر .. 
بها الرقيق العامر باألمل و الحماس رغم قسوة األيام و أحوال الحياة في ظل حكم نقي كقل

  .قلبها الذي كان ينبض حبا صافيا و يدق خجال عندما كانا يلتقيان.. دكتاتور بغيض 
 

 ..!ّوعدها بأنه سيغير العالم 
 لم تسأله كيف

 .لم يعد الى هذا المكان منذ ذلك الحينومضى الى الحرب و
* * * 

  ..!تبه لوقع خطوات تقترب أن
  

التفت بحذر الجندي المكلف . خطوة تسحب أخرى، تدق األرض الصلبة بتكاسل و تعب
، واحدة من بنات ظالم تحت القوس الحجري بان طيفهاهناك من ال.. بمهمة استطالع 

  ..الليل 
 

 ّربما ضلت.. هذه األماكن ، فأمثالها اليبحثن عن الزبائن في مثل استغرب حضورها
، أو عن مالذ تحتمي حث عن ذكريات ال تدري اين فقدتها، أو هي ايضا جاءت تبالطريق

  ..!!به من أمر ما 
 

 بحذر قطة ، ترمقهلمحته ، شهقت وهي تضع يدها على صدرها وثبتت في مكانها مرتعبة
، لم يقل هو ايضا تجمد في موضعه، كان في حيرة من امرها .خائفة ، متحفزة للفرار

 ..تظار ما سيئوول عليه أمر هذا اللقاء غير المتوقع شيئا في ان
 

، تراجع خطوة فيها، تجرأت وتقدمت بحذر نحوهتغلبت على مخاوف القطة المذعورة 
 :حذرته.. غريزة اكتسبها من الحرب ب
  .، ستسقط في النهر انتبه-
 

 :جائه صوتها مبحوحا، فيه تعب والم، ابتسمت
 تلتهمك الغولة ال تخف ايها الجندي الضال ، لن -

  ..كان ال يزال يحدق فيها بريبة 
 

، يها الجاحظتان مسمرتان على عينيهعينبت منه أكثر و، اقترانتابتها نوبة من السعال
، ثم مدت شاال في يوم من األيام حول جسدهالفت بقايا نسيج كان  ..توقفت أمامه بخطوة 

 ..رقبتها تتفحص الوسام على صدره 
  . الوسام براحة يدهبحركة ال ارادية غطى 

 
 :قالت بنبرة ضاحكة ساخرة

شدت شالها (ال حاجة لي بالبطوالت ) أسها مستنكرةهزت ر( لن اسرقها منك يا بطل -
غير هذا الشيء هل )  للوسام و كأنها تؤنبه ميء برأسها، سألته و هي توحولها بقوة اكثر

  ؟..وجدت شيئا أخرا في حربك أيها الجندي 
 

 ..حد كانت تنظراليه بت
 : يدافع عن موقعه بعد غارة مفاجئةقال بارتباك من

ما رأيك يا بنت ) ..  ال بأس من هدنة معها–قال لنفسه .. (  يالها من ليلة ملعونة باردة -
 ..في أن نوقد نارا بهذه األغصان المتيبسة حولنا ، ندفيء به انفسنا 

 .هيا لنجمع شيئا منها..  لم ال -
* * *  

 
على انغام هسيسها الناعسة شاركها اخر رغيف ء النار التي اوقدوها و نور و دفأمام

منحها سيجارة .. وكل ماتبقى من خمرة كانت يحتفظ بها بحرص في جعبته البالية 
 منه بلهفة وامتنان ثم اخذا ينفثان بصمت الدخان بشغف المدمنين أو المحكوم اتناولته

  ..!عليهما بالفناء 
 

، فليس وانها و لم تسأله هي ايضالم يسألها عن اسمها وعن
ا واسمه تحولوا الى لألسماء أهمية فهنالك االالف يحملون اسمه

كريات حزينة هم في غنى ، و األسماء غالبا تحمل ذمجرد ارقام
العناوين ايضا ال أهمية لها في مدن مدمرة نهشتها و.. عنها 

  ..القنابل و شوتها الحرائق 
 

عن الكدمات الزرقاء على وجهها وحول عينها المتورمة يسألها الذي كان يهمه هو أن 
 ..الجرح الطري على جبينها و

 .عرضت لألعتداء من قبل شبان سكارىفهم منها انها ت
 

األختباء في ار كقطة بائسة تمكنت من الفرار وكانت تبدو فعال و هي ملتفة بشالها امام الن
  ..با ركن منزوي بعد ان اشبعها صبية أشرار ضربا و تعذي

 
 :قالت بحزن

 ..، انها مالذي الذي العق فيه جراحي  غالبا ما اختلي بنفسي هنا-

  

  
  رزكار نوري شاويس

 كوردستان
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، كانت تصغي اليه  مع المكان و كل ماضيه قبل الحربحكى لها بالتفصيل حكايته
باهتمام و بين حين و أخر كانت تعدل بأناملها خصلة الشعر على جبينه التي سرعان 

 ..ماكانت تتدلى من جديد 
 ..ثم حكت بدورها حكايتها 

* * * 
 :سألته بحزن 

  ؟.. هل قتلت أحدهم في الحرب -
 

، قهقه ينيه الرماديتين، فوجيء بسؤالها الغبيانعكس وهج اللهب األحمر في بؤبؤ ع
 :بدا كذئب يكشر عن انيابه ويزمجرضاحكا ف

ْالحرب من ال يقتل يقتل  في - َ ُ ِ جعلوا مني قناصا مهنته القتل، يقتل ويقتل ) ّحك صدغه.. (َ
) وضع سبابته اليمنى على وسامه( ن هو مستلق بكسل وتراخي في جحر أممن يشاء و

يا نفسه بتقليب النار صمت لبرهة اله(أنا تخرجت منها سفاحا .. مدرسة قالوا لنا الحرب 
أجل  .. دمنت القتل انتهت الحرب و انا أ.)بعصا طويلة، ثم رماها هي األخرى في اللهب

 بأس فالجريمة تزدهر بعد ال) ابتسم بمرارة و قال بسخرية(ال تندهشي فأنا أشتهيه 
  .، سأعرض على احدى عصاباتها خدماتي و خبراتي الحروب

. 
 :أمسك بذقنها بلطف 

ِ و أنت يا قطة ، كم عدد ضحاياك ؟- ِ  
 

، لكن روحي الشقية نكاية بي تاأنا كنت الضحية القتيلة دائما، شبعت مو!!  أنا ؟- ..جفلت 
آه يا عزيزي ) تنهدت.. (افهة امعانا في تعذيبي تأبى التحرر من ذؤابة هذه الحياة الت

 .القناص كم اتمنى أن اموت موتا يحررني من كل شيء 
* * * 

 مع لظى اللهب الذي رمى في النار ما تبقى من حطب، سرعان ما التهبت وهي تفرقع، 
اصطبغت صغيرة انتهى زمنها، بدت مالمحها أكثر رقة ونعومة، ور شواضه كنجوم تناث

  ..وجنتاها بحمرة خفيفة 
 

 ..  أن يطرح سؤاال حيرة من يريدن، تأملها بعمق، بألفة وشعر بأنه يعرفها منذ قرو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أحرجها الموقف، سألته
 !! ماذا ؟-

 ..قبلها ا، ضمها اليه ومد يده و أمسك بيديها، تالقت نظراتهم
 :قالت

 ّ هل تقبلتني أنا ، أم هي ؟-
ِ، أقبلك أنتِ أنت- ِ 
  

لسعال ، لكن نوبة جديدة من ا شيئا، أرادت أن تقولّبحنان حزين، مشطت بأصابعها شعره
 ا، سحبت منهابتسمت وطلبت منه سيجارة أخرى، اشعلها و قدمها لها.. منعتها من ذلك 

 ..ة الخمرة بجرعة واحدة نفسا عميقا ثم جرعت ثمال
 :فاجأها مرة أخرى

  هل تتزوجيني ؟-
 :ردت بذهول

 ؟ هل فقدت صوابك-
ْحلت لحظة الخالص ) ّهب واقفا و هو يقول(، انه يناسبنا بكل تأكيد..  نعم - ّ َ.. 
  

 سحبها من يدها برقة و حنان
ر الذي ال يتعب ذا النه، يعمدنا هذا المحراب الهرم بمياه ه تعالي يا حبي البائس نتعرى-

تعالي نغوص في عمقه .. ، هذا النهر الذي سمع و رأى كل حكايات الزمان و ال يشيخ
،  في عالم مجبول باألثم و الخطيئةالظمآن الى األبد عسى يرتوى من خطايا لم نرتكبها

 ..عالم مدنس بجيفة اسمها الحياة 
  

 ..ّعلى حافة الرصيف الموازي للنهر تعريا 
  ، واحتضنته بقوة بشغفّتعانقا، قبلها

 
 :سألها

 ؟ِ هل أنت خائفة-
 .. معك أيها المنقذ ال -

   ساخطة تكنس الرمادّ، و هبت ريح انطفأت الجذوة األخيرة للنار
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  واجهت كل شعوب األرض التي شاء لها القدر أن تقع ضحية استعمار أو احتالل

، وكان يجري عامدا تعطيل ونزع كل فتائل يها بجبهات موحدة متراصة متكاتفةجالد
، لحين تحقق الخ... الصراع القبلي أو المصلحي الطبقي أو المذهبي الديني الطائفي 

  .ك جالء المحتل و انجاز االستقالللهدف االستراتيجي الرئيس ، واعني بذلا
  

الصغير من األرض بلغة أو لهجة ) المورصو( ، هذا واقصد بهنا فلسطين... إال هنا 
 - والتي هي مزيج من العربية المكسرة والفرنسية -أشقائنا في المغرب العربي الحبيب 

، كمركز من مراكز الصراع الحضاري  مكانةالصغير مساحة ولكنة الكبيرالمورصو 
 !!الرئيسة في هذا العالم منذ قرون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  

حيث فشلنا قادة وتنظيمات وقوى مجتمعية ومثقفين لسبب مجهول أو ربما لخلل ما ... هنا 
في جيناتنا أو قصور في وعينا وإدراكنا في التوافق على تشكيل جبهة واحدة موحدة تدير 

  .تل الغاشم على نحو صحيح أو مقبولاع الدامي مع هذا المحالصر
 

ح الحقيقية إعالء المصالح الحزبية الضيقة على المصالهنا حيث جرى عامدا تقديم و
ك بصوابية وتمس) !!عصابة (حيث تحول كل فصيل إلى للوطن والشعب والقضية، و

الشقاء ضحيات وانت بعد سبعة عقود من التوالنتيجة ك, برنامجه ونهجه النضالي
  . أخرى في كل ساحات الوطن والشتات، صفر كبير ومعاناة ال تنتهي إال لتبدأالتعتيرو
  

، وتبدد قسم كبير  والفصائل تكاثر الفطر في البريةوتكاثر القادة بفعل تكاثر التنظيمات
من ميزانيات الدعم والنضال والصمود على تغطية مصاريف الرؤوس والزعماء 

لهم وخدمهم وحشمهم ومرافقيهم وحلهم وترحالهم و كروشهم واستشفائهم عوائأبنائهم وو
  !! المكوث الطويل على كراسي النضالو بواسيرهم التي ارتخت وتدلت بفعل

  
، وصار من كان باألمس القريب معوزا  من أثرى على حساب الوطن والقضيةوأثرى

لمالكين وصاحب و من كبار افقيرا وبيته وبيت أبيه وجده من الطين أو القرميد أو الزينك
المزمرين وكله  و أرصدة بنكية متخمة، وطال ذلك أبناءه وحاشيته ومريديه والمطبلين له

  !!من عرق النضال 
  

ث األبناء فيها الوظائف المهمة والمراتب العليا وتأمين ، فتوريو ألنها تكية الوالد
  !!ئز وشرعي ومقبول مستقبل األحفاد من األموال العامة المنهوبة جامستقبلهم و

  
وقود اء الشعب وهم الغالبية الساحقة ووظل الفقراء والغالبة والمطحونون من أبن

 بالوطن المعركة وأصحاب القضية الحقيقيون ومنهم تتكون كل مخيمات اللجوء
، فرضتهم عوامل شتى، خارج حسابات كثير من القادة الذين صنعتهم ووالشتات

، وفي حاالت كثيرة لم تتضرر نادرة معروفة و مفضوحة في حاالت واالحتالل أحيانا
الناس كأن عموم نهم بفعل االنقسام المنتن البغيض، وجديا هنا أو هناك مصالح أي م

  .تعيش بكوكب وهم بكوكب آخر
  

للتربع على عرش سلطة ا لم يتحارب احد من اجل الكرسي وتحاربنا كمهنا حيث تقاتلنا و
، وكثرت عضنا بعضا، واستحل بعضنا دم البعض اآلخرفي ظل االحتالل وخون بوهمية 

ن الموتورون، وصار ، وكثر الناهقولفتاوى والتفاسير المسيسة للمقدسفي سبيل ذلك ا
آلخر وصار الدم ماء والوطن سالحا يذبح به بعضنا بعضنا االدين مطية ومعوال و

  !!جوربا
  

مقومات صمودهم وناس م وتسويقه واستنزاف طاقات الحيث جرى تغليف الوه... هنا 
، فالتوقف افتضاح  أرضهم عامدا واستمر ذلك طويال وملياعلى ما تبقى منفي وطنهم و

  !!للمستور ومصيبة وإيذانا بانتهاء الدور الخطير المرسوم للبعض 
  

إخراس كل من يفكر بالجأر أو انتصارات وهمية متتالية لتطويع ولذا كان البد من تحقيق 
ولكن إلى متى ؟؟ !!  أبناء الشعب المرهق الصابر المرابط الشكوى واالعتراض من

 الكذب والدجل ، إلى متى يعتقد هؤالء أن بإمكانهم االستمرار فيوإلى أي مدى؟؟
  !! .الضحك على ذقون الناس ؟؟والتزوير والنهب و

  
عباد الكرسي الذريعة لالحتالل لقصف شعب اعزل بالدبابات هنا حيث أعطى التجار و

 الثقيلة والصورايخ وقنابل الطائرات، وتدمير أحياء كاملة، فضال عن تشريد المدفعيةو
، مقابل ادعاءات باهتة ال تقنع بصيرا بإيالم العدو و بالنصر والتمكين مئات اآلالف

  !! .وانطالق مشروع التحرير المؤزر 
  

لحياة الكريمة للناس إن كانوا عاجزين عن توفير ابسط مقومات ا
، فكيف سيكون ز الطهي وماء الشرب النظيفغاكالكهرباء و

حيث ال احد ... هنا !!! بإمكانهم القيام بأعباء التحرير الكامل 
 ويسعى –على مستوى الفصائل واألحزاب  -يحب احد أو يثق به 

، ومتابعة !!ما استطاع إلى إزاحته أو النيل منه واالنقالب عليه 
ض صحفهم تؤكد بعبسيطة لفضائيات القوم ووسائل إعالمهم أو 

  .صحة ما نذهب إليه
  

، فجلهم دجالون طاعواتوهؤالء لن يحرروها إن اس. لن تتحرر فلسطين بأمثال هؤالء
، وهم يتربحون مصالحهم تتضاد مع التحرير ومع المصالح الحقيقية لعموم الناسو
، وهم يتنعمون في اس ومعاناتهم التي فاقموها عامدايقتاتون من بؤس النيتضخمون وو

انهم الدنيوية التي حازوها أو بنوها بأموال غنائم منهوبة لم تحل لهم يوما ولن تحل أبدا جن
  !! .ولكنها لعنة األقدار 

  
ألف تحية وسالم ، إن بقي منهم احد بهذه الديار) يريدون علوا وال فسادا(لمن ال ... ختاما 
   !!ويا نجمة داوود ابتهلي !! ... 

  
  نصار حممد جرادة

 فلسطني
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 نحن جميعنا من حمل السالح لمقارعة االنظمة الفاشية ... اعلنها بالقلم األحمر .... نعم

ومن طبع المنشور لتوعية المجتمع ومن خاطر بحياته من أجل إيصال المناشير لعامة 
 نحن من فتح منازله للمطابع واإلجتماعات واختفاء رفاقنا خوفا من....نعم  ...!الشعب
  ....!!البطش

  
نحن سبب دمار العراق ....اعلنها ولألسف الشديد ....نعم 

 ...!!!وأؤكد نحن بالدرجة األولى نتحمل المسؤولية المباشرة ....
ومن ثم يتحمل األخرون من الوطنيين والديمقرطيين ومنظمات 
المجتمع المدني والقوى الخيرة المسؤولية في تسهيل مهمة 

 ...!!!!مير بالدنا وإبادة وتهجير مواطنيهاالمحتل االمريكي لتد
ألننا فتحنا جميع األبواب أمامهم وبقناعة تامة ووافقنا على تسليم 

بل وطبلنا وزمرنا له باعتباره ...العراق وشعبه للمحتل االمريكي
  " ...!!!!!المحرر"

  
لقوى وها نحن نشهد اليوم الصراعات الفكرية والحزبية في صفوفنا والتي انعكست على ا

  في حين ...وهذا بحد ذاته كارثة وطنية .. الخيرة والديمقراطية وحتى على رفاق السالح
  
  

 كان دورنا فاعال في دعم وتطوير الحركة الوطنية العراقية وفق المبدأ الذي أرساه 
وبموجبه ) قووا تنظيم الحركة الوطنية...قووا تنظيم حزبكم( الرفيق الشهيد الخالد فهد 

لعراقي التظاهرات والهبات والوثبات واالنتفاضات واالضرابات العمالية خاض شعبنا ا
  .. الوطنية التحررية1958 تموز 14والطالبية التي توجها بانتصار ثورة 

  
اما راهنا فقد انحدرنا في تخلفنا عن رؤية الواقع المرير إلى خوض المعارك الفكرية 

 المراجعة والعودة إلى طريق في حين أن المطلوب هو ...بعضنا ضد البعض األخر 
الشعب والثقة في اإلرادة الوطنية الشعبية عبر التوصل الى تحالف هذه القوى الجماهيرية 

  ... !!وإقامة جبهة شعبية يرتعش منها المحتل واذنابه 
  

وهي ..بل ونتوهم انقاذنا على يد المحتل ذاته ...ال زلنا نبحث عن قائد ينقذنا ... لكننا
فنحن ... ى الننا جميعنا نتجاهل أين وصل العراق وشعبه من دمار وكورثالطامة الكبر

  ..نتخبط وامام انظار شعبنا
  

  ...!ونتوهم باننا النخبة التي ستنجي العراق من المخاطر
  

  ...نعم اقولها وبكل صراحة وبدون تردد 
  
ي يجب على جميع القوى الخيرة ان تصل الى قناعة تامة بأنه ليس هناك حراك حقيق.

يجب على جميع هذه القوى ان ... ومن هنا اقول ...لتخليص وطننا وشعبنا من المأسي
تتحمل المسؤولية التأريخية وان تتحلى بالشجاعة في ان تتنازل بعضها للبعض اآلخر من 

  ..!أجل الشعب والوطن
  

 لن ان التأريخ ..ايتها القوى المدنية والديمقراطية واليسارية والشيوعية بشتى تسمياتها
ألن أوالدنا وشبابنا يقتلون في البصرة والنجف وكربالء وفي جميع  . ..!!ًيرحمكم أبدا

ويفتقرون للجبهة الواسعة لهذه القوى الخيرة ...المحافظات النهم يفتقرون للقيادة الحقيقية
  ....!!في عراقنا الجريح 

  
  .ليس من حق اي قوى ان ترمي اللوم على االطراف االخرى

  
 ...!!د ينكر بأن هناك شطحات فكرية وهناك مصالح متضاربة بين القياداتنعم ال اح.

  ....!ولكن علينا وعليكم تجاوز هذه الخالفات من أجل اخر قطرة ماء على جبينكم
  

ُفمن هي يا ترى تلك القوى التي تبادر الى لملمة شتات  ....!!التاريخ ال يرحم ابدا...نعم 
فالساحات يا رفاق ويا اصدقاء ويا  ؟.الوطنيينالشيوعيين واليساريين والمدنيين 

مناصرين يفتقر من زمن بعيد الى قيادات مخلصة محنكة مجربة تجيد فن القيادة 
  ..والمراوغة امام أعداء العراق

  
تحالف  ؟...من سيبادر ويأخذ بيد اآلخر من أجل بناء اكبر تحالف من هذه القوى التقدمية

من سيبادر ؟والنقابات والحركات النسوية في جبهة شعبيةيجمع الطلبة والعمال والفالحين 
  ...!بل هو قمة الشجاعة ...وهذا ليس تنازال او خضوعا لآلخر مطلقا... ًويكون شجاعا

  
وكل يوم نخرج من مطب ونقع .... عاما ونحن نتخبط 16نعم أجزم بأنه من المعيب وبعد 

  ...! !شكل واقعي مما يدل على اننا لم نحسب األمور ب ....!في مطب آخر
  

  ...!!الجواب ال يهمني ابدا... ؟ ببمن المس
  

هو ان ننهض من كبوتنا التي ...المهم في هذه اللحظة المفصلية في وضع عراقنا الجريح
وعلى القوى التقدمية ان تتحالف دون منافسات صبيانية ذاتوية عن من سيكون  ....طالت 

والجميع يتحمل ...  قيادة في ميدان المعركةفالجميع هم ؟...في الصدارة او في القيادة
  ..كامل المسؤولية عن التقدم أو التراجع فيها 

  
فهذا يعني باننا جميعا ... إن لم نرتق إلى مستوى المسؤولية التأريخية هذه

  ..ونطرق على تنكة مزروفة...فاشلون
  

  ...!دون استثناءهذا هو خطابي للجميع 
  
  
  

  

  
  شريكو مجال ماربني

  لعراقا
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 انا فخورة اليوم لتميزي محليا، وعلى مستوى : "تقول البروفيسورة عبير السعدون

  ."كل استراليـا
  

والدكتورة السعدون أستاذة بجامعة جارلس ستارت، في البحوث الطبية، حصلت على 
ما إنه اإلبداع الذي ينتج من عقول .  جائزة خالل فترة قصيرة من عمرها في أستراليا18

  . قبل التاريخ
  

إن العقول السومرية منتجة من خالل تنظيم األفكار وانتاجها في هيكلية جديدة، انطالقا 
من عناصرها الموجودة، فتنتزع ومضات الطاقة الفطرية، لتقولبها في انفراد المنجز 

  .الذي استحقت عليه جوائز اإلبداع المتتالية
   

ية قد حققتها في أستراليا، إال أن للجامعة ورغم أن دراسات الدكتورة السعدون العال
التكنلوجية في بغداد األثر األكبر في تأسيس ومضات االنطالق نحو عالم البحث المتسعة 

لكنه العقل المبدع قبل كل شيء، والحالة المنيرة في إيجاد التفرد باإلضافات . أراضيه
  .  أرض الواقعالحقيقية للعلم كنتاج إنساني، ذي فائدة ظاهرة ومتميزة على

  
وعندما نبحث في منابر االغتراب اإلبداعية، نجد عقول ما قبل التاريخ تتسيد منصاتها، 

  . بقدرتها على االنشقاق عن الفكر المستتب، لتخرج للعالم بمنجزاتها المضيئة
  

ليست الدكتورة السعدون لوحدها فخورة بمنجزاتها وما حققته على المستوى العلمي، بل 
 تشعر بالعز والفخر والزهو واالنتصار على -والعراقية على وجه الخصوص -كل امرأة

صدأ التخلف، عندما يزداد بريق اإلبداع وتثمر العقول جواهر التقدم في كل المناحي، 
  . وخاصة العلمية منها

  
يخال لي أن دجلة والفرات يتراقصان لحاالت إبداع العراقيين في المهجر، بل أرى بزوغ 

  . ن أعماق شط العرب ليجمل وجوه النخيل بحمرته الذهبيةالشمس يبدأ م
  

دود، والسيطرات السعدون، كانت ومازالت وطنا يستنشق حرية إبداعه بعيدا عن الح
   الوهمية والكواتم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ًأمس عبر الفيس بوك طرح أحد األصدقاء سؤاال عن أيهما أشد خطورة على

في الثمانينيات ام إنتقاد نظام الحكم القائم وراعيه الشخص أن ينتقد صدام ونظامة 
  الخامنئي االن؟ 

  
لإلجابة عن هذا السؤال ينبغي األخذ بنظر اإلعتبار مساحة الحرية الممنوحة بهذه االيام 
مقابل النظام اإلستبدادي في تلك األيام، بين دولة والالدولة، بين الدستور والقانون 

  . أخذها بالنظر قبل اعطاء الحكم والتصديق عليهوالعكس، كل هذه االمور ينبغي
  

ال اريد هنا اقناعك ان هذا النظام من ذاك او العكس، فالمقارنة بين سيء وأسوء تكون 
إساءة للمجتمع وحريته، لكن اريد ان اقول هنا كما في العنوان ان الديموقراطية لم تغيير 

ًية دمر عقول الناس بالجهل، واسكن بدال الناس في هذا البلد، فالنظام السابق بقيادته البعث
عن األفكار العواطف والهوبزات بأسم القومية والوطنية ومسيطر عليه بها، ثم جاء اتباع 
الثاني بعد عام اإلحتالل وسقوط النظام ليكملوا مسيرة ذاك الشخص بأسم الدين والمذهب 

  .وحدث ما حدث بعد ذلك وأنتم تعرفون
  

الديموقراطية والحرية لم تكن كافية، والسبب هو الجهل، كان بعد سقوط النظام ومجيء 
ًينبغي اوال إنتشال البلد من واقع الجهل والتخلف قبل إقحامه في هكذا دومة من 
المصطلحات السياسية التي شاعة استخدامها عن جهل، ثم أن أميركا وحلفائها الغربيين 

سلت كومة من الفاسدين والسراق واإلقليمين وبقية الدول المجاورة ذكية الى درجة ار
واالسالميين من أجل وضعهم في سدة الحكم والتأسيس لهذ الوضع الذي نعيشه، لكن هذا 
ليس ما اريد أقوله، أثناء قراءة منشور الصديق وعلى الرغم اني من مواليد التسعينات 

تالل ولم أعيش في حقبة الثماننيات اال اني تذكرت حادثة قبل اإلعالن الرسمي لإلح
بيومين حيث جاء البعثية بزيهم الزيتوني وبنادقهم الكالشنكوف المعروفة لدى الجميع 
  والمعروفين في منطقتنا الشعبية يبحثون عن الفارين من الخدمة، واحدهم سأل والدي عن

ً أخي الكبير الذي كان مجندا ويخدم في وحدة في شمال العراق، 
ل عما اذا كان في البيت ًفي محافظة كركوك تحديدا وكان السؤا

او وحدته، وانتهت الحادثة بأنتهاء الحرب وسيطرة المحتلين على 
ًالعراق، وإعالن الحكومة المؤقتة، قبل سنتين تقريبا وقبل إنتهاء 
ًتحرير مدينة الموصل بشهر او اكثر قليال شاهدت نفس الشخص 
ببزته العسكرية المرقطة وسيارة حمل عليها ملصق إلحدى 

ًالحشد مع رتبة رائد، كان على رأس رتال لإلمداد ذاهبا فصائل  ً
الى مدينة الموصل كما مكتوب على القطعة الموضوعة في 

  .مقدمة السيارة
  

ما اريد أن أقوله من هذه القصة انه ليس من الضروري تغيير النظام فقط، ينبغي تغيير 
قيين اليوم، نحن بحاجة الى األفكار وتغيير النظر، فالحرية والديموقراطية ال تكفينا كعرا

وعي، بحاجة الى إدراك ومن دونه نحن ال شيء، فالبعثي عاد برداء الحشد، والسارق 
عاد برداء الدين، والقاتل عاد برداء المذهب والعقيدة، والناس تنسى ماكانوا عليه 
وينظرون فقط للكالم المعسول، لكن يا صديقي صاحب المنشور القتل ال يزال كما هو، 

لسفلة والقوادون وأصحاب التقارير اليزالون موجودون، لم يتغير شيء عن زمن وا
الطاغية اال الطاغية نفسه، وتحول الدكتاتور الواحد الى دكتاتوريات صغيرة، كل منهم له 
اتباع جياع يعيشون على فتات ما يقدمه لهم، بالمقابل يفعلون ما يأمرهم به، لذا التغيير 

بعث كانوا يقتلون ويغيبون الناس بأسم القانون، اما هؤالء بأسم الوحيد هو ان صدام وال
 ً اإلنتماء والمذهب، ونهر الدم ال يزال جاريا

 

 

  وداد فرحان

 العراق

  
  عبداهللا عطية 

 العراق
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  روكادم مواهش

 ملغربا

 ينام في حفرة تسمى "مدينة" تحرسها الجبال من ه فوق أجساد الفقراء. يترنح الصيف مغشيا علي
زحف الجفاء. يحول اإلسفلت المزفت الى وحل تلتصق به أقدام المشاة. يترنم راقصا على زفرات كارهة 

أحد يفرح به في مدينة الضياع، الهواء ناشف، المنازل قبور أهلها، األحياء له تخرج من جوف العتاة. ال 
أصدقائي  من وقع األقدام.. من يملكون ماال، أو أسر على واجهة البحر، يرحلون عنا.. يرحل فارغة

"الرافيقي"، "أزوكاغ" وغريمي في حب خديجة "بركوش".. إال أنا ومن هم مثلي، في الصباح أبيع 
وق صندوق خشبي قرب مسجد الحي، وفي عصر النهار، أهرول نحو النهر، أغطس جسدي "الهندية" ف

ن سخونة غير في الماء، أتركه ينظفني من عرق النهار، ومن أشواك حبات "الهندية"، وكذلك مالص
الصيف المقيت. لم تكن عطلته تعنيني في شيء، سوى الراحة من عناء واجبات الدراسة، وكذا من تعب 

 شراء من أجل اقتناء مالبس الموسم الدراسي وكذا األدوات المدرسية.البيع وال
 

معه في الرابعة صباحا "أمعزول" وهو شاب شديد البأس، حاد الطبع، غريب  عندما أخذنيكنت صغيرا، 
األطوار. مجتهد في دراسته، غير أنه سيصبح فيما بعد مجرما ومغتصبا ويافطة كتب عليها، بين السجن 

ندوق أعود، أقنعني بأن بيع حبات "الهندية" مذرة للربح، وأن باستطاعتي الربح في الصوالسجن سجن.. 
 درهما، وإن كنت شاطرا سيكون ربحي أكبر. 30الواحد 

  
درهما، واشترى صندوقا من عند أحد الباعة  30وصدقته، ذهبت معه الى السوق، منحته ثمن الصندوق 

لهم فوق عربته، واتجهنا الى حينا، في البداية وضعت بالجملة، وأشترى لنفسه أربعة صناديق. ثم حم
لمني كيف أقشر الحبة للمشترين، كانت تنزلق من يدي وتسقط، بعد أن تترك صندوقي بجواره، ثم بدأ يع

ؤلما يرتع فوق جلدة كفي الرقيقة. كان يبيع بشراهة ويضع في جيبه، عندما يأتي أحد المشترين شوكا م
توقف عندي، يسرع بشراسة ويدعوه نحوه ليبيعه، وكان يصرخ في وجهي " يبيعه مما يملك، وحتى إن 

سا عرفش.. قشر هكذا" كان الكلب سريعا في تجهيز الطلبيات، كنت طريا مقهورا ومتوجمالك ما تت
ورافضا لغطرسته. وكل بالي منشغل بالحكة على جسدي ويدي، كلما رآني أفعل ذلك يقول لي "غادي 

يده في عصر اليوم، وبقيت أنا وصندوقي نتطلع لبعضنا، كنت سأرمي كل شيء  تولف".. باع كل ما تحت
ى درهما"، وبقيت حتى أرخى الليل ثوبه عل 30ف، وكان صوت يصرخ بداخلي " لن تضيع وانصر

درهما على غير ما قال. ورغم لك فقد انتشيت  20المدينة، بعت كل ما في الصندوق، وكان ربحي  
درهما وبعض الحبات التي أحضرتها  الى األهل.  40جت المنزل وفي يدي بنفسي، وخصوصا عندما ول

م، الحكة.. في الليل لم أنم، كانت كل قطعة في جسدي تلتهب، منعني الشوك المختفي تحت الجلد من النو
 الحكة.. لعنة الليل، وثوبة الصباح.. 

  
برت والدتي بأنني لن أذهب. خفي اليوم التالي، لم أذهب الى السوق رغم أن "معزول" طرق بابنا، أ

درهما في اليوم.. هذا مكسب شهر تقريبا من بيع أكياس  20ورغم ذلك كان ربح البارحة يغريني، 
البالستيك كل يوم أحد.. وقررت مرة أخرى بالمجازفة، ولكن هذه المرة سأشتري الصندوق بنفسي، ولن 

درهما لشراء  30ة حاول معي ألمنحه رأدع الشرير "أمعزول" يتآمر علي بعد اليوم. وجازفت، كم م
درهما، أبن الكلبة كان  20الصندوق، فكنت أمتنع قائال له "بغيت نتعلم" واشتريت الصندوق بكم؟ ب 

دراهم.. وألنني ساذج كفاية نبهته لسرقته إياي، وطالبته بأن  10كسمار خسيس مربحه من خداعي كان 
كثر أهمية " من يحمل لي الصندوق الى الحي".. لكنه ككل أدراهم، فأبى.. ولم أنتبه لما هو  10يعيد لي 

  حاذق عاد إلى ضاحكا:
 نهز ليك الكوربة -
 مشحال  -
 دراهم  10 -
 ال -

دراهم". وافقت  5ثم منحته ظهري، عندما التفت، وجدته قد وضعه فوق عربته اليدوية قائال "آخرة كلمة 
الطريق. وأمشي بجواره موقع كل  يعلى مضض، وذهبت معه، أعينه في دفع العربة عند كل مرتفع ف

 منحدر.
  

في الحي لم أجلس بجواره، فقد تعلمت درسا. " ال تصارع من هم أكثر خبرة منك وابحث عن البدائل". 
وكان البديل الذي تفتق عنه دهني، البيع بالقرب من مسجد الحي. من حسن الصدف أنني بعت ما في 

درهما. ذهبت  30ات الهندية، وكان ربحي قريبا من حبالصندوق بسرعة، بل تمرنت أصابعي في تقشير 
عنده راقصا، رآني مندهشا "ساليتي" أجبته "باإليجاب" ثم أردف " اجي تعاوني".. وساعدته قليال، 
وبعدها غادرته، خبأت المال فوق نافذة مغلقة قريبة من سقف غرفة الوالد، وهرولت نحو النهر.. وأصبح 

ق، وازداد الربح ومعه الخبرة، حتى الحكة لم يعد لها أثر، فقد أصبحت ديالصندوق صندوقين وثالثة صنا
جزءا مني، كما أصبحت الكثير من مطبات الحياة جزءا مني، بما فيها الرغبة القاتلة في خديجة أصبحت 
عادية، أحبها أجل، أريدها أجل، وربما جمال العشق من بعيد هو من يلهم الشعراء.. ربما هذا ما ألهمني 

  ير وعي مني بما أشتاق اليه وأريده.غ من
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