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 مثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين  مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من الالكاتب

  .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
  

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

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

قافتنا ينبغي أن تتطور إنساننا اللبناني والعربي في األوطان األم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ينهض، وث
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
  

لو عانقت  فيها سويعة، 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
راسات عن المجتمعات الغير عربية بالوسائل االكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وترجمة د

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 بكاتبالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة ال

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
 . العدل والمساواة والقانونالمجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده

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

كون هنالك إسرائيل، ليس ألننا ال نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل ألنه ال يمكن أن ي
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 . عض االعالنات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربويةااللكتروني عبر نشر ب
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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  وليم نصار. د

 رئيس التحرير

كانت إنتفاضة بسبب وضع ضريبة 
  .على خدمة الواتس أب

  
بعد ساعات قليلة أصبحت المطالب 

  .إسقاط الحكومة
  

 نصبت آالف الخيم تاليفي اليوم ال
الملونة بألوان العلم اللبناني، وبدأت 
تظهر صرخات لنزع سالح حزب 
 هللا، حتى أن البعض طالب برحيل

  .حسن نصر هللا إلى إيران
  

مطران في الكنيسة المارونية يكتب تغريدة 
حرض بها على النازح السوري والالجيء ي

متناسيا أن يسوع المسيح إنما .. الفلسطيني 
وهو نفسه .. جاء ألجل النازحين والالجئين 

  .كان الجئا في مصر وهو بعد في القماط
  

 .لن أقول أن المسيح نفسه هو فلسطيني

ّوكتاب وفنانون مثقفون 
اعتادوا على تقبيل األحذية، 
ولوال ماكينة حزب هللا 
االعالمية لما سمع أحد 

ينقلبون على حزب .. باسمهم 
هللا وينضمون إلى 

 .المظاهرات

  .. فرض خوات .. تسكير طرقات 
 ...  حنين إلى زمن الحرب األهلية 

المخطط الجديد .. لم يتغير شيء 
ضاعه لالسرائيلي لتدمير لبنان وإخ

واالمريكي هو نفسه المخطط القديم 
الذي هزمته قبضات المقاومين في 

  المقاومة الوطنية اللبنانية، جبهة 
  .حزب هللا  وفيما بعد)جمول(         

  
 المخطط الجديد لتدمير  ..لم يتغير شي 

    أحزاب ومجرموايقوده نفسلبنان، 
  .1991-1975 ..  األهليةالحرب

  ..لم يتغير شيء 
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 يكن قد مضى على استماعي لبعض المحاضرات السمعبصرية لرجل األعمال لم 

الماليزي فيجاي اسواران أيام معدودة، وحيث كان قد علق بذهني من وقتها جملته 
وذلك حتى صدمني الواقع الفانتازي في " حلم: كل شيء نفعله اآلن ملهم بـ: "ّالمعبرة

 باسطنبول، بصفعتين متتاليتين لم أتذوق مثلهما منذ أيام دورة األغرار في مكان إقامتي
ً بدمشق، وأدركت بعد الصفعات الليلية بأننا كثيرا ما نكون ضحايا 1991خدمة العلم عام  ُ

رخيصة ألحالم غيرنا، وليس بالضرورة أن نحظى باألحالم المشرقة أو الملهمة كما 
 ..يقول اسواران

  
ًرض أو فاجعة راهنة بعد التمعن بها عادة ما تحيلنا إلى حوادث مماثلة ّوبما أن أي عا

ِحصلت معنا أو جرت مع غيرنا من األقارب أو األباعد، لذا فبعد الصفعتين الغريبتين، 
ٌتذكرت على الفور ما تجرعه من األلم يوما بسبب حلم الغير، مجايل لنا من أبناء القرية  ً ِ ّ ُ

هي أننا في إحدى : ، وخالصة قصة الحلم"فرزند"من أخيه " يسار حسن"يدعى 
ًوقد بدا لنا جزء من رأسه نافرا، فاستفسرناه عن السبب " يسار"صباحات القرية تفاجأنا بـ

ٍوالفاعل، إن كان نتيجة مشاجرة ما مع أحدهم؟ أم  بسبب اصطدامه بباب المغارة؟ أم 
َ وال هذه، وال تلك؛ فقلنا إذن من ال هذا،: ٍكانت نتيجة وقوع شيء ما عليه؟ فقال يسار وقتها

لقد أشغلت بالنا : فقلنا! وما الذي فعل بك هذا؟ فقال إن حدثتكم عن األمر ربما ال تصدقونه
َفأرحنا رعاك هللا من هم التوقع والتخمين، فقال" يسار"يا  ًحقيقة كان الحلم هو السبب : ِ

ًحا وملموسا على الجسد ًفقلنا وكيف للحلم أن يترك أثرا واض! المباشر لما حدث لي ً
ًصراحة كنت البارحة غارقا في نومي، : ويتسبب بالرضوض الحقيقية لإلنسان؟ فأجاب ُ ً

ًولم أصحو إال على وقع شيء قوي جدا اصطدم برأسي، فنهضت ألعرف السبب وما  ٍ ِ
ّالذي حدث وجرى لي، إن كان ثمة شيء ما سقط  من فوق الخزانة علي؟ أم أن دابة ما  ّ

  ّللبيت ودخلت المنزل وداست علي؟ ا خرجت من الحظيرة المالصقة من داباتن
  

ًالتفتت حولي وأمعنت النظر منتقال بنواظري كلقطة بانورامية على كل الموجودات في  ُ ُ
ٍالغرفة، فرأيت كل أهلي نياما، وتهيأ لي أنه لم يشعر أي واحد منهم بالذي اصطدم 

ذي انتفض منه شيء أشبه بالفطر بهامتي، فصفنت بعض الشيء وأنا أتحسس رأسي ال
الذي كنا نلتقطه من األحراش المحيطة بالقرية، وألني لم أعرف من أين جاءتني الضربة، 

ًفاكتفيت باالنشغال بوجعي حينا ومن ثم وضعت رأسي ونمت، قائال بيني وبين نفسي ًُ ًغدا : ُ
ً أهلي فردا فردا ًانشاء هللا سأتحرى عن الموضوع، وفعال في الصباح بدأت كالمحقق أسأل

عن الحادثة، وحيث أن والدي وأخي الصغير واختاي ووالدتي كلهم استغربوا من األمر 
ّوعبروا عن تعاطفهم الكبير معي، وأظهروا اهتمامهم الجم بي، باسثناء أخي الكبير 

ٌالذي رأيته يضحك خفية وكأنه على علم بما ألم بي، فسألته وكلي شك به"  فرزند" ّ ٍ بربك : ً
ًيرك أليس لك عالقة مباشرة بالذي جرى لي ليلة أمس، فأقر ضاحكا مع تأكيده بأنه وضم

ًكان مثلي غارقا في نومه ولم يكن واعيا لما قام به، ولكنه أقر بأن السبب الرئيسي هو  ً
ٍإنشغاله ليل نهار بكرة القدم، موضحا أنه البارحة ليال حلم بأنه في قلب ملعب لكرة القدم،  ً ً

ٍاط قدمه قوية وتصل ضرباته إلى أبعد نقطة في الملعب، فطالبه حينئذ وبما أن أشو
ًالحارس بأن يقوم هو تحديدا من بين كل العبي الفريق برفع الكرة أي بضربها، وفعال  ً

ًتهيأت لذلك وتراجعت قليال وشطت الكرة بكل ما أوتيت من قوة في المنام، ولكني لم أكن 
اش، وأنه لم يكن هناك ملعب أو كرة قدم، إنما تهيأ لي ُأعلم قط بأني كنت بجانبك في الفر

ّذلك، لذا ضربت رأسك في حلمي بكل ما أملك من القوة، علني أوصل الكرة إلى مرمى  ُ
الخصم، ولم أكن أعلم أن المنام المثير بالنسبة لي، كان حقيقة موجعة بالنسبة لك، ومن 

" يسار"ا هم بتقبيل رأس أخيه وهن!! ِسوء الحظ أن الهدف في حلمي لم يكن غير رأسك
 .ٌوطالبه بالمسامحة على ما بدر منه من دون وعي

  
َوألن للكثير من األحالم تبعات سلبية على اآلخرين وربما على صاحب الحلم نفسه، لذا 

 أعادتني إلى 22/9/2019فهذه الواقعة العرضية التي جرت معي في اسطنبول بتاريخ 
دة تعيد في بعض األحيان بليالي القرية القصة نفسها عدة أيام الطفولة، وحيث كانت الوال

ِمرات، ومنها قصة حفظتها من حينها عن راعي البقر الذي خاصمته زوجته نتيجة كشفه 
ٍيات حلم من أحالمهفي حضرتها مجر َ.   

  
تشير حكاية الحلم إلى أن الراعي أراد أن يخبر زوجته بما جرى معه في أحد أحالمه، 

َرأيت في المنام بأني ألملم في نهاية العام بدل أتعابي السنوية من القمح والشعير : فقال لها َ ِ
ناء القرية من أصحاب البقر والجواميس، وبعد أن لملمته استأجرت قطعة أرض من أحد أب

ًوزرعته قمحا، ولحسن حظي كان المناخ مالئما واألمطار غزيرة تلك السنة، لذلك جاء 
الموسم وفيرا، فبعت محصول كل الموسم وقتها وذهبت إلى المدينة واشتريت به قطعة 
ِأرض أمام بيت الوالي، ومن ثم بنيت عليها قصر كبير ومألته بعد األثاث بالخدم والحشم، 

ًيت بأن البيت كبير جدا وأنا عائلتي صغيرة، ولكي يتناسب مقامي الجديد وبعد ذلك رأ ٌ
ّووضعي االجتماعي مع حال الطبقة الراقية في ذلك المجتمع الذي صرت منه، فتحتم علي  ُ

ًزواج بها علني أغدو واحدا منهمطلب يد ابنة الوالي لل ّ.   
  

هله وفي أثناء سرده لمجريات وبينما هو منهمك بسرد حلمه لزوجته، إال أن الزوجة لم تم
َالحلم فتدخلت لعدم تحملها صدمة ما ورد في سياق حلم زوجها، ورمت بكل قوتها الطفل 

: ًالذي كان في حجرها إلى حضن زوجها، وقالت موبخة وملؤها الحسرة والحنق واألسف
ين ُأنت ناكر المعروف، وقليل الوجدان، ومنزوع الضمير، فأنا التي تحملت كل هذه السن

ِالعجاف معك، وأنا التي حرمت نفسي من أبسط األشياء لكي ال أحيجك لآلخرين، بينما 
ّأنت وفي أول فرصة لك لم تقدر كل تلك التضحيات، بل ولمجرد أن امتلكت المال وتحسن  َ َّ ٍ ّ
ّوضعك االقتصادي رحت وتزوجت علي بامرأة أخرى، فلم تفكر بي وال تذكرت زوجتك  َ

 !!!اٍولو بشراء إيشارب له
  

ّوبما أني كفرد ال أبغي االصطفاف مع معشر الظالم، كما ال أود أن أغدو الضحية  ُ
ٍالمجانية، لذا لم أنهض شريكتي من نومها عقب الصفعتين تلك الليلة، وال أتيت بحركة ما  ُ

تزعج خاطر أحالمها، وتركت الموضوع لحين طلوع النهار، فسألتها صباح اليوم التالي 
فعها لضربي صفعتين متتاليتين، ومن ثم متابعة نومها وكأنها لم تقم بأي عن السبب الذي د

ّعمل يستدعي االعتذار والخجل، فسردت وقتها حلمها بعد أن عبرت عن أسفها عما بدر  ٍ
ٍصدقا كنت بالحلم ورأيت أثناءه بأنك بعد الذهاب لشراء خزانة : منها من دون درايتها قائلة ُ َ ُ ُ ً

نها لكي تضع والدتك أغراضها الشخصية بها، ولكن بحثك عن كنا من قبل قد تحدثنا ع
ٍالخزانة ومواصفاتها وأماكن تواجدها بعد السؤال المكرر عنها، قادك إلى منزل ينوي 
صاحبه بيع خزانتهم، ولكنك بعد التعرف عليهم والحديث الطويل معهم  تعرفت على 

مة العالقة معها، وأنا لم أتمالك َابنتهم، ووقتها قررت شراء الخزانة مع وعد ابنتهم بإقا
ًنفسي من الغضب منك والحقد عليك نتيجة الخيانة التي اقترفتها بحقي، فقمت مسرعة 
ًوصفعتك صفعتين، ولكني لم أدرك بأن الصفعات كانت حقيقية وموجعة جدا كما وصفتها 

 !!!لي
  

ُويبقى الغريب في أمر حلمها، هو أني لم أحكي لها وال قصصت أمام 
ًيناتها أو كشفت ألحد أترابي في أي يوم من األيام سواء أكنت يقظا قر ً ّ ُ

 أو رابعة، ألني ن مشروع الزواج بثانية أو ثالثةأم في المنام، شيء ع
ٍإلى اآلن أعتبر نفسي وقد أخفقت شر إخفاق في تلبية طلبات الزوجة  ُ

ُاألولى فكيف سيكون حالي إذن إن أصبت بالثانية أو الثالثة؟؟؟ ُ 
  
لى كل حال فكما قد تتسبب األحالم في الحياة الواقعية بخلق المواجع في بعض األحيان، ع

وتعمل على إلحاق الضرر باليقظين أو الغارقين في المنام، وكما تقودنا األحالم إلى 
ٍمضارب الغم وتنتقل األحالم بأصحابها أو بضحاياها إلى أدوار خطيرة وكوابيس حقيقية 

ً الواقع، ففي األدب كذلك قد نجد ما يوازي ذلك أو يكون صورة تالزم بعضهم على أرض
للكاتب المصري، شريف لطفي، " األرمغان"عنه، وفي هذا الصدد نقرأ في سياق رواية 

ّكيف تحولت األحالم الى هواجس تهدد عروش الحكام، إذ يستفسر السلطان من كاتم 
فيجيب نائبه بأن الحلم هو آخر كيف لألحالم أن تقصيني من على عرشي؟ : ًأسراره قائال

ًمالذ لمن ال أمل له، حيث أن األحالم تغذي الناس باألمل الكاذب في التغيير، وبناء عليه  ٍ
يتطاولون على أولي األمر، ويتجرأون عليهم آملين اإلطاحة بهم لتنفيذ أوهام أحالمهم، 

  ؛ خطورة األحالم وما ينتج عنهاوهنا يا موالي مكمن الخطورة



  

  
  حممد. ماجد ع
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   لفت انتباهي ما قاله المؤلف الموسيقي الضرير
َّمصطفى سعيد في سياق تقرير بث عبر قناة بي بي سي  ُ
بنسختها العربية في جواب عن سؤال حول مصطلح 

  : َّاألغاني اإلباحية في العالم العربي
َّمصطلح األغاني اإلباحية لم يظهر إال في العقد الثالث من 

 هذا الغناء من جزئيات القرن العشرين قبل هذا كان
الرصيد الغنائي وكان يستعمل تثقيفا مرة وكان يستعمل 

ْحجر التعبير عن المشاعر هو . تعبيرا في مرات أخرى َ
ْالذي أدى فيما بعد إلى الحجر على التعبير عن الرأي في  َ
طرح من السلطة إلى أمالء أن هذه الدولة يجب ان يكون 

ي هذا الكالم الفاحش، ال عندها أدب، بمعنى االستتار، بمعن
يجوز، هذا المنع هو قرين النظم االستبدادية التي ظهرت 

أنت ممنوع تعبر عن . ُبعيد الحرب العالمية األولى
مشاعرك، ممنوع تعبر عن رأيك في الحكومة، ممنوع 
تقول رأيك السياسي في أغنية، ممنوع تقول مشاعرك 

ت التي الجسمانية، وتزيد هذه الممنوعات في المجتمعا
  . تحكمها طبائع االستبداد

  
قياسا على رأي المغني والملحن المصري مصطفى سعيد 
والذي يحمل مصادفة اسم بطل رواية الروائي السوداني 

سأشد عنان " موسم الهجرة إلى الشمال"الطيب صالح 
راحلتي مع مصطفى سعيد بطل الرواية وأعود معه في 

لكن إلى زمن هجرة معاكسة من الشمال إلى الجنوب، و
آخر، وتراني سأسلك طريق مدينة البصرة في جنوب 
العراق في زمن أوائل القرن الثاني الهجري حيث كان 
ّيعيش عمرو بن بحر، أبو عثمان، المشهور بالجاحظ، 

وساعده على كثرة . حيث ترك أكثر من مئة وسبعين كتابا
التأليف امتداد عمره، وانصراف الحكام وأهل الدولة عن 

دامه في قصورهم ودواوينهم للدمامة وجهه ومرضه استخ
الطويل الذي اضطره إلى مالزمة بيته وقطع فراغه 

ومازال في علته إلى أن وقعت عليه . بالكتابة والتأليف
 255مجلدات العلم فقضت عليه في البصرة نهاية سنة 

  .هجرية
   

لة ِق"تعبث في كتب الجاحظ بحثا وتنقيبا فتجد صورا من 
شعبي التي تحكي بلسان فصيح حال المجتمع في ال" األدب

ِّزمانه قل نظيرها وقد قيدها في كتبه في سياق سرد جميل 
ويعلم . ُيخلب اللباب ويحرك المشاعر المكبوتة في اإلنسان

هللا أنني احترت في الصيغة التي تكون مقبولة في طيات 
األكثر "هذا المقال، ولكنني اخترت على كل حال األلفاظ 

" األشياء"في يومنا هذا، واستبعدت تسمية تلك " ًأدبا
ِّالمخفية، الحميمة، عند الرجل والمرأة على حد سواء،  َّ

ومن يريدها من . بمسمياتها كما وردت في كتب التراث
  . القراء يجدها في مظانها

  
واسأل كيف استطاع الجاحظ رواية ما رواه في زمن كان 

ر هذا؟ كيف سنحت أكثر حرية في التعبير من زمننا األغب
الفرصة للناس في التعبير عن مشاعرهم بهذه األريحية 

  . ونحن اليوم نتلعثم ال ندري كيف نتدبر أمرنا
   

  : قال الجاحظ في رسالة مفاخرة الجواري والغلمان
ُكانت خليدة امرأة سوداء ذات خلق عجيب، وكانت لها دار 

كترى بمكة تكريها أيام الحج، فحج فتى من اهل العراق فا
منزلها، فانصرف ليلة من المسجد وقد طاف فأعيا، فلما 
ُصعد السطح نظر إلى خليدة نائمة في القمر، فرأي أهيأ 
الناس وأحسنه خلقا، فدعته نفسه إليها فدنا منها، فتركته 
حتى رفع رجليها فتابعته وأرته انها نائمة، فضاجعها، فلما 

ما : لتفرغ ندم فجعل يبكي ويلطم وجهه، فتعاربت وقا
ال : َّشأنك؟ لسعتك حية؟ لدغتك عقرب؟ ما بالك تبكي؟ قال

تضاجعني : قالت. ِوهللا ولكني ضاجعتك وأنا محرم
  ! قم يا أرعن. وتبكي؟ أنا وهللا أحق بالبكاء منك

   
ُوأنا هنا هذبت اللفظ وشلت منه  َّ َّقلة األدب"ُ ولو تركت " ِ

  امة وفارالحكاية كما رواها الجاحظ في رسالته لقامت القي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

ُالتنور واتهمت بالقذف والتشهير بأعراض الناس ورفع 
أحد المحامين الغيورين على الدين والدنيا دعوة قضائية 

ُوقبضوا " كلبشاتهم"ضدي وجاء عسس الحكومة يحملون 
عنا نكمل ال يا سيدي ال أريد ذلك، د. َّعلي بالجرم المشهود
  . مقالنا هذا على خير

  
  :   َّثم يقول الجاحظ في مكان آخر

َّكانت في المدينة المنورة امرأة ماجنة يقال لها سالمة  َ
قضيب -الخضراء، فأخذت مع مخنث وهي تلوطه بكيرنج 

ً فرفعت قضيتها إلى الوالي، فأوجعها ضربا -اصطناعي
ها وطاف بها المدينة على جمل، فنظر إيها رجل يعرف

َّما هذا يا سالمة؟  فقالت: فقال با اسكت، ما في الدنيا : َ
  اكمـــــأظلم من الرجال، أنتم تنكحوننا الدهر كله فلما نكحن

  .    مرة قتلتمونا 

ِّ انظر ما أجمل أن يوثق لنا الجاحظ هذه المعلومة التي ال 
تخطر على بال، عن جد فرحت حين قرأتها ألن فيها من 

َّوتذكر أن هذه الواقعة حدثت قبل . يء الكثيرالدالالت الش
  .أكثر من ألف عام في المدينة المنورة في الجزيرة العربية

  
ًوالشيء بالشيء يذكر فقد كنت من سنوات مضت عند أحد 
األصدقاء الملتزمين دينيا في مدينة دوما من ريف دمشق 
ُالعاصمة السورية، أنظر في مكتبته اإلسالمية الغنية 

لبهاء الدين دمحم " المخالة"ى أحد الرفوف كتاب لمحت عل
 تناولته، -من جبل عامل في لبنان-بن الحسين العاملي

ُوقلت لصاحبي ما لك ومخالة العاملي؟ ورحت أقلب 
  :صفحاته توقفت فجأة عند ملحة، قلت لصديقي اسمع هذه

 جاء شحاذ إلى باب أحد الميسورين، طرق الباب، ففتح له 
  : شحاذقال ال. رب البيت

  . من مال هللا-
  :  أجاب رب البيت

  .  أم العيال خارج البيت-
  :ِّرد الشحاذ

  .اطلب شيئا آكله ال شيئا أنكحه- 
  

غشي صديقي من الضحك وبعد أن عاد إلى رشده 
استحلفني هل هذا ما جاء في الكتاب أم أنني مؤلف 

كيف يكون ذلك . الحكاية؟ أريته موضعها فاستغرب األمر
ُقلت هون عليك يا صديقي كتب . اث إسالميفي كتاب تر

تراثنا اإلسالمي التي تظنها رصينة رزينة متخمة بهذه 
التعابير والحكايات التي تعكس بصدق نمط الحياة الذي 
كان سائال حينها، وستجد الكثير منها في كتب التفاسير 
والحديث والكشاكيل وكتب األمثال ومرويات العرب 

وهي كثيرة عند . لف ليلة وليلةوكتب الملح والنوادر وأ
َالجاحظ وأبو حيان التوحيدي والميداني في مجمع األمثال 
والراغب األصفهاني في محاضرات األدباء، وغيرهم 

طبعات الحديثة من كتب تراث الحضارة وهذه ال. كثير
اإلسالمية في عصرنا هذا والموسومة أغلفتها بعبارة 

هذه التي " َّقلة األدب"ما هي إال حذف " ُطبعة مهذبة"
ُتخدش الحياء العام والتي تلتزمها الدول حيث تراها مخلة 
ًباألدب العام، والحكومات تحذفها حفاظا على العالقات 

  . ُ بين البشر في الدولة المهذبةاالجتماعية المؤدبة
  

وطبعا الناس في الشارع العام ال تلتزم هذا األدب في 
حديثها اليومي فتراها تشتم الحكومات ورؤساء 
الجمهوريات والملوك والسالطين بعبارات فاحشة ال 

ودعنا نكمل المقال على . ُنستطيع ذكرها هنا على كل حال
  . خير

  
عراقي الراحل هادي العلوي لم يلتزم المفكر والباحث ال

" المستطرف الجديد"البغدادي بهذا التهذيب في كتابه 
مختارات من التراث والذي جمع فيه خالصة مهمة من 

وفيه نقال . شؤون الناس في العصور اإلسالمية المختلفة
  : عن األغاني ألبي الفرج األصفهاني

بلغ عبد هللا بن الزبير أن أخاه مصعب وكان قد استولى 
على العراق، وقد تزوج امرأتين من حسناوات قريش 

َّإنا بعثنا : فقال. وأعطى كل واحدة منهما مليون درهم
  .  مصعبا إلى العراق فأغمد سيفه وسل قضيبه

  
ُوفي حكاية كيف قتل الشاعر هدبة بن خشرم؟  ُ  

ُقتل هدبة بن خشرم رجال فجيء بالشاعر : يقول َ َ َ
دية ضخمة ُوعرض أهل هدبة بن خشرم . للقصاص

 وكاد ابن القتيل أن يوافق، -ُ القاتل يقتل-إلنقاذه من القتل
ُأعطي هللا عهدا لئن لم : فقالت له أمه على رؤوس األشهاد

فقتله بعد . تقتله ألتزوجه فيكون قد قتل أباك ونكح أمك
 . حين

  
ِوجليس كتب التراث كحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما  ِْ

َقد وجدت عند الميداني في مجمأن تجد منه ريحا طيبا و  عـُ
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 األمثال عالما غنيا من البشر الذين خاضوا في الحياة 
ولعل حكاية دالل وقومه . ُخوض مدرك عارف بحقائقها

تدل داللة ال لبس فيها على سعة الحياة التي كتب عنها 
  :الميداني

  
دالل من مخنثي المدينة، واسمه نافذ، وكنيته أبو يزيد، 

م خطأ ابن حزم األنصاري أمير المدينة وهو ممن خصاه
في عهد سليمان بن عبد الملك، وذلك أنه جاء أمر الخليفة 
َّإلى ابن حزم عامله أن أحص لي مخنثي المدينة، فتشظى  ِ ْ َ
ُقلم الكاتب فوقعت نقطة على ذروة الحاء فصيرتها خاء، 

: فلما ورد الكتاب المدينة ناوله ابن حزم كاتبه فقرأ عليه
ِاخص ا                                                                                                                                                                          : فقال له األمير.  لمخنثينْ

                                                                                                                                                      .  لعله أحص بالحاء-
                                                                                                                                                                            :  فقال الكاتب

                                                                                                                                            . إن على الحاء نقطة مثل تمرة-
طويس، : فتقدم األمير في إحضارهم، ثم خصاهم، وهم

  . السحر، نومة الضحا، برد الفؤاد، ظل الشجردالل، نسيم 
  

وجود هؤالء القوم في بواكير المجتمع اإلسالمي الناهض 
يدفعنا لتأكيد فكرة جوهرية وهي عندما ترافق اإلسالم مع 
بنية حضارية قائمة اتسعت دائرة الحرية لتشمل العالقات 

ونحن . اإلنسانية التي تحترم اآلخر مهما كان هذا اآلخر
 نؤكد صحة الرواية ألنها تقترب من صيغ الحكايات هنا ال

  .                                                              ولكنني أعتقد أن لها سندا في الواقع
  

ويؤكد الباحث والمفكر العراقي هادي العلوي البغدادي في 
هذا السياق اندماج القيم الجاهلية مع المدنية اإلسالمية 

ديدة وكان لهذه القيم حضورها الفاعل في جميع زوايا الج
  . العصور االسالمية

  
وقد توقفت الفعالية الحضارية للمدنية اإلسالمية عن 
التطور مع القرن الثامن الهجري، ودخل العالم اإلسالمي 

  . في استعصائه الذي ال يزال حتى اليوم
. وتوقف الحضارة ال يمحوها وإنما يحولها إلى تراث

ّلتراث من اإلرث الذي يعني موت المورث مع بقاء وا
ميراثه، بحكم أن الموت انقطاع عن الحياة وليس عن 

ولما كانت الحضارة اإلسالمية قد وجدت فالعدم . الوجود
. ال يسري عليها، لكنها ماتت فخلفت لنا هذا اإلرث الواسع

وليس الدين اإلسالمي من مورثات هذه الحضارة ألنه 
دين بجوهره مباين للحضارة فهو يعيش معها وال. اآلن حي
                                          . وبدونها

  
تجتمع في حكايات النساء التي وردت في مجمع األمثال 
إضافة إلى الطرافة ظاهرة جميلة موحية جديرة بالتنويه 
وهي تواجد المرأة الصاخب في جميع مفاصل المجتمع 

. يم الحضارية التي يلهج بهاالناهض المتحرك مع الق
بمعنى توافق وتتطابق بين طرفي الفعل اإلنساني الذكر 

وفي ظني . واألنثى مما جعل النهضة الحضارية ممكنة
اظهار هذا الجانب من دور المرأة في تراثنا يفيد األجيال 

  .    الجديدة الناهضة
  

  :قال بعضهم. وهذه ملحة الختام من الجاحظ
عندك : من الفقهاء فقال لي رجل كنا في مجلس رجل 

عندي أم ولد، ولم تسال عن ذلك؟ : حرة أو مملوكة؟ قلت
ًإن الحرة لها قدرها فأردت أن أعلمك ضربا من : قال ُ

إذا صرت إلى منزلك : قال. قل لي: قلت. ًالجماع طريفا
فنم على قفاك، واجعل مخدة بين رجليك وركبك ليكون 

ُوطاء لك، ثم ادع الجارية وأق َّ م قضيبك وأقعدها عليه، ً
ُوتحول ظهرها إلى وجهك، وارفع رجليك ومرها ان تأخذ  ِّ
بإبهامك كما يفعل الخطيب على المنبر، ومرها تصعد 

فلما صار الرجل إلى منزله . وتنزل عليه فإنه شيء عجب
يا : ِفعل ما أمر به، وجعلت الجارية تعلو وتستفل، فقالت

ٌفالن : ع؟ قالموالي، من علمك هذا الضرب من الجما
           !   َّيا موالي، رد هللا عليه بصره: قالت. المكفوف
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 منظومة الثقافة . ههي ما نعيش به ونعيش من اجل: تختزل الثقافة في عبارة موجزة

 فكري داخل بوتقة النظام -، والتحديث الثقافي يمضي عبر صراع ثقافيمحيط بال ضفاف
البنى االقتصادية والسياسية واالجتماعية األبوي، بصارع الثقافة األبوية، ومعها بقية 

يشمل التجديد الحداثي القضايا الدستورية . والتعليمية الخ المشكلة قوام البنية األبوية
التحديث . والمؤسسية والمواطنة الفاعلة ، ومرجعية القانون والعقالنية والطبيعة كذلك

امية التغير التدرجي فتجلى الثقافي ضرورة أمالها تكلس البنية الهرمة نظرا لتعطل دين
البنية األبوية ممتدة من عصر ما . تخلفها الحضاري عن سلطوية القرار محتكرة للرئيس

قبل اإلسالم، نقلها اإلسالم من بنية محدودة بالقبيلة الى بنية شملت جميع معتنقي العقيدة 
  . ياليةاإلسالمية، تواصلت الى أن تمترست خلف قالع التبعية حين التحمت باالمبر

  
قدم " البنية األبوية إشكالية التخلف في المجتمع العربي"الدكتور هشام شرابي ، في مؤلفه 

. تحليال اجتماعيا لظاهرة األبوية واستمراريتها في الوطن العربي حتى العصر الحديث
في النظام المجتمعي . "فهي بنية مجتمعات محاذية للصحارى المترامية على األطراف

لبدوي قد يجف النبع ويموت الضرع فترتحل القبيلة بحثا عن موضع آخر الصحراوي ا
قسوة طبيعية طبعت . ُيضمن العيش، فإن لم تجده خاضت صراعا صفريا ضد قبيلة أخرى

البدوي بقسوتها ورؤيته للموت شيئا اعتياديا، ظرفه يجعله مقاتال كي ال يموت جوعا، وأن 
 هكذا فرضت قسوة الطبيعة على القبيلة تماسكها .استمرار حياته ال يكون إال بموت غيره 

على . العضوي في ظل قانون طوارئ دائم، كي ال تفنى، تحت إمرة نظام أبوي صارم
المستوى الثقافي ترتبط القبيلة قرابيا وتنتسب لسلف صالح واحد يرونه خير أب لخير 

موهبة "احث، ، كتب الب1991وفي مقدمته للترجمة العربية الصادرة في أيلول ." خلف
اإلبداع تكون الضحية؛ إذ يسري هذا التأثير على الجامعات والمدارس والمستشفيات 
ووكاالت الحكومة والتجمعات الحرفية ، إضافة الى بيروقراطيات المؤسسة العسكرية 

ّاألبوية المحدثة هي السبب وراء كل محاولة يقوم بها . ’ الثوري‘والدولة والحزب 
  ."ثة والحفاظ على الوضع القائمالمجتمع لردع الحدا

 
وكلها تقوم على . في مهد األبوية نبتت وتكاثرت العصبويات الطائفية والعشائرية والعرقية
تتمثل الذهنية . "نظام أبوي يفضل الوالء على الكفاءة، ويشترط الطاعة مقابل الحماية

قد ، وال تقبل بالحوار األبوية اول ما تتمثل ، في نزعتها السلطوية الشاملة التي ترفض الن
اخترقت الليبرالية الجديدة، اقتصاديا وثقافيا، ..". إال أسلوب فرض رأيها فرضا

المجتمعات العربية، وبدورها ميزت لدى التيار الغيبي الظالمي توجها العقالنيا يزدري 
حركة . "الخبرة والمعرفة، وينزع للتدمير الذاتي فساندته وشحنت طاقته التدميرية

عية تفرعت مباشرة من الثقافة األبوية األحادية والشفوية التي تربى عليها وعيهم اجتما
بخفة يد الحاوي ودهائه تزيح األصولية منطق الصدق . ، حسب تقييم شرابي..."وتفتح

والواقعية والحقيقة العلمية وتلوح بالموروث الديني حقيقة أزلية، رغم انه فكر بشري، 
ل العقل والتحليل النقدي، وتغفل فقه المآالت، وتتناول من تعفي نفسها من البحث وإعما

مهرت الليبرالية الجديدة في . تراث فقه االستبداد والظالمية بصورة انتقائية حسب المزاج
وشأن المواد . استدعاء غرائز التدمير الذاتي وتنشيطها عبر ترويج األضاليل اإلعالمية

 تخترق قشرة الخضار والفواكه الى اللب، المسرطنة في المبيدات الحشرية والمخصبات
وال يذهبها الغسيل والمنظفات، فإن العقالنية األبوية المطعمة بالليبرالية الجديدة والمعززة 

اختالالت ال تزول . بالفكر السلفي تغلغل في الجهاز العصبي لتعطبآ آلية نشاط العقل 
 .بمجرد زوال النظام القمعي

  
قوى " المحاضر بجامعة جورجتاون، ،الدكتور داوود خير هللاتتجاى العطالة فيما رصده 

الدمار التي تدفع إلى التفكك المجتمعي وتلحق بالمجتمعات العربية الوهن والهزائم في 
حلل العالمة المصري، الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ علم النفس، ...". الزمن الذي نعيش

يتعطل في الدماغ الجزء "حيث آلية النشاط العقلي ضمن ظروف اجتماعية مختلة، 
المسئول عن أعمال الخير والضمير وأحكام العقل، ويصبح العقل الهمجى الذى ال يلتزم 

الفص األمامي من الدماغ مسئول عن الضمير والقيم والتقاليد ". بأي قوانين هو القائم
 وهيبة اإلطار القانونى وتوافر األمن واألمان"واألخالق اإلنسانية بمعناها الشامل، 

   ."الدولة
لم يسبق أن تمكنت "عطالة رصدها شرابي في االستعصاء على الفكر القومي واليساري، 

األحزاب القومية واليسارية من النفاذ الى الجماهير الكادحة وكسب تأييدها الواسع كما 
أصولية البرجوازية الصغيرة أول عقيدة سياسية تقوى على . حصل مع الحركات السلفية

  ."ذلك بعد قرن من قيام األبوية المستحدثةتحقيق 
  

تقبلت هيمنة غير المسلمين، خالفا لما درج ) أو األبوية المستحدثة (ّالبنية األبوية المحدثة
وحسب توصيف الشرابي تفاعلت مع الهيمنة . عليه فقه السالطين في العصر الوسيط

صاد العربي، ما أدى الى نشوء تغلغل الرأسمالية في االقت" االمبريالية، ونجم عن التفاعل 
لم تظهر طبقة برجوازية ناضجة، وال طبقة عاملة أصيلة، إنما . رأسمالية تبعية ومزيفة

الثقافة؛ تمترس التخلف وكمن في أعماق المجتمع العربي، /نموذج هجين من المجتمع 
  ". الالعقالنية والعجز: متخذا صفتين متالزمتين هما

  
في كنف الهشاشة . النظام األبوي وأوهنتا مقاومته للتحدياتالهجانة والهشاشة أقعدتا 

أشيعت مظاهر الخوف وعقد النقص والخضوع واليأس بين الشعوب المستعمرة، وكلها 
رافق االستقالل نوع مغاير وغير مباشر لالستعمار : "مناقضة للتنوير؛ ثم يقول شرابي

 السياسية –من السيطرة العسكرية الثقافي؛ إال أنه كان أوسع انتشارا، لم يستمد هيمنته 
المباشرة، بل من اختراق الثقافة الغربية للنخبة األبوية الجديدة، مضافا إليها سيطرة وسائل 
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ومع أن الخريجين العرب من ... اإلعالم الغربية وشيوع قيم المجتمع االستهالكي وحاجاته
ي اتجاهاتهم السياسية، إال المعاهد التعليمية الغربية كانوا في معظمهم قوميين وطنيين ف

أنهم كانوا ثقافيا ونفسيا تحت تأثير الغرب مشكلين قطاعا منفصال من أكثر قطاعات 
 مناوئة للماركسية، يشكل الغرب في نظرها المعيار المعتمد -المجتمع تبعية للثقافة الغربية

ن يخلص الشرابي، مستشهدا بماركس، الى أن العقالنية هي مضمو". لقياس كل أمر
الثقافة التي تصفي النظام األبوي، تعري الزيف والتشوه اللذين ولدهما االستعمار في ظل 

  .التبعية المباشرة، وذلك في إطار سيرورة ثورية تنجز في سياق ثورة تعتمد العقالنية
  

  . العقالنية هي الحل
  

وهر الدين، الليبراليون الجدد حقنوا األصوليات بنسغ الحياة، وفي ذات الوقت اعتبروها ج
المكون للكيان االجتماعي، والمبرر من ثم الزدراء المجتمعات الشرقية وإخضاعها 

منحوا الشرعية لزيوف الدين، فشاعت مفاهيم اإلسالم الوسط وإلسالم المعتدل او . للهيمنة
المتطرف، والحقيقة انه ال يوجد غير اإلسالم بجوهره اإلنساني، دعوة للحق وللعدالة 

هذا الجوهر يقرب مختلف األديان من . التكافل االجتماعي وسمو األخالقوالمساواة و
  .بعضها، وكل ما خرج عن إطار جوهر الدين يعتبر تزييفا وتحريفا وتأويال مغرضا

  
الفكر الديني، شان كل فكر يظل رهن الظروف االجتماعية التاريخية وال ينفصل عن 

َمصالح مهيمنة، ومن ثم التزمت السلفية بالمح نشأت السلفية في العصر . افظة االجتماعيةْ
سلفية العصر الوسيط . الوسيط وانطلقت في مسارها المدمر في حضن النظام األبوي

انتصرت في صراع تناحري حسمته الدولة األبوية لصالحها ضد مدرسة فقهية عقالنية 
ة وأعداء وهذا ما تسقطه من االعتبار السلفي. استمرت أزيد من قرنين بعد وفاة الرسول

فقد نشط علم الكالم واعتمد أدوات المجاز والتأويل في االجتهاد الفقهي، . الشعوب العربية
قياسا على فقه اللغة المستنبط من الشعر القديم، لتفسير المشكل من اآليات القرآنية 

  ). ألمشتبه في دالالتها(
  

 إرادة البشر وقدرة العقل اطاح التدين السلفي بالفقه العقالني، واستحال امية دينية تنكر
حملت سلفية العصر الوسيط . على المعرفة وترفض السببية، وتحث على الخنوع

المجتمعات في سيرورة تدهور وانحطاط حتى سقوط بغداد على أيدي المغول، ثم تواصل 
التدهور الى أن شارفت العصر الحديث مجتمعات مبعثرة تعيش على الكفاف، نهبا 

السلفية تبلد المشاعر . ، ولقمة سائغة للتوسع الكولنيالي المبريالية الغربللغزوات المتبادلة
وتحيد الرؤى حيال المظالم واالختالالت االجتماعية، وتفسر المحن باالبتعاد عن الدين، 
ّفتحمل المسئولية للضحايا وتبعد الشبهات عن األنظمة والطبقات المتسلطة، وترجئ 

ور السلفيين المعاصرين يقاوم بضراوة تجارب التقدم جمه. محاسبة الطغاة ليوم الدين
االجتماعي المستندة الى إبداع الجهد البشري، المواكبة لتطوير العلوم وإرساء تقاليد 
البحوث العلمية المستندة الى برامج التنمية االجتماعية طبقا ألصول التخطيط والتنظيم 

ية خطأ فادحا يقترب من الخطيئة اقترفت القوى الوطن. وتعبئة الموارد وحشد الطاقات
  حين تغافلت عن نشاط التيار السلفي، كظاهرة اجتماعية ممتدة في التاريخ

.  
ذلك التغافل هو أحد تجليات قصور في رؤية قوى التغيير االجتماعي أخل بالمنهجية 
 العلمية؛ إذ دأبوا على إغفال أثر الدين كظاهرة اجتماعية، وتجاهلوا دوره في تحديد ردود

كل ما فعلوه أن اتبعوا . أفعال الجماهير العفوية حيال مشاكل المجتمع والتحديات الخارجية
وآية ذلك تقاطر المجموعات المليونية زرافات بدون . سياسة النعام تدفن الرأس في الرمال

بدل المراجعة النقدية، رفع . دعاة لاللتحاق بداعش حال إعالن دولتها اإلسالمية
الدين مشتبك تاريخيا بكل مظاهر الحياة .  فصل الدين عن السياسةالماركسيون مطلب

االجتماعية، وبالسياسة في الدرجة األولى، حيث جرى تأويله بما يخفي مسئولية السياسات 
اشتباك الدين بالحياة االجتماعية ظاهرة موضوعية . السلطوية عن الكوارث الوطنية

إسقاط مكون اجتماعي أساس مثل الدين يصعب الفكاك منها بمجرد شعار يرفع؛ بل إن 
العقائد واإليديولوجيات تصطدم بغبار الواقع . من الواقع االجتماعي يخل بالمنهجية العلمية

في . ويجري استيعابها من قبل األفراد والمجموعات والمجتمعات طبقا للمستوى الثقافي
مجال صراع "لقرآن ضوء هذه الحقيقة الساطعة تصدق رؤية نصر حامد أبو زيد لتناول ا

إن أي احتمال . سياسي، يتوجب استحضاره احد إشكال الصراع الطبقي ثقافيا وسياسيا
لظهور رؤية جديدة لمعنى الدين ومفهومه ومكانته في الحياة الفردية واالجتماعية، على 
مستوى المجتمع ال على مستوى بعض المثقفين المتنورين فحسب، يتوقف على نشوء 

ديدة، أي على التجديد الثقافي والعقلي الذي تملك قوى التغيير الديمقراطي ثقافة مدنية ج
أدواته وتستطيع الدفع به سواء عن طريق التربية المدرسية و االرتقاء بالتعليم ـ أو البحث 

في هذه الميادين ينبغي أن يدور ." العلمي أو االستثمار في الثقافة الفنية واألدبية الراقية
  .فيةالحوار مع السل

  
هذا يوصلنا الى خطيئة اخرى اقترفها دعاة التغيير الديمقراطي، تجلت في إغفال اآلداب 

. والفنون ، وسيلة التفتح على الحياة الواقعية، والتطهر الذاتي ومعالجة األعطاب النفسية
الفنون تعكس الواقع، ونظرا لبنييها من صور فنية وتقييماتها للمواقف والتصرفات 

 نجد في الفنون قيما .لهم التعاطف اإلنساني، فإنها بذلك ذات قيمة تربويةوالوقائع، ت
معرفية وأخالقية ومعيارية تعدي المتلقي، حين يتفاعل بثقافته مع اإلبداعات األدبية او 

الفنون ليست مجرد اختصاص نخب ثقافية، بل هي غذاء للعقل والروح ينبغي أن . الفنية
ر لينين تأث. الهمت األعمال اإلبداعية المفكرين والمناضلين. تتاح ألوسع الجماهير الشعبية

لألديب نيقوال تشيرنيشيفيسكي، وتأثر ماركس وإنجلز باألعمال الفنية " ما العمل"برواية 
  .في زمانهم ، وكتبوا في األدب والنقد األدبي

   
الحزب الثوري يسترشد بالفنون واآلداب ويسترشد بالعلوم اإلنسانية، وينقلها الى الوسط 

ويب مخلفات القهر وتقرحات الهزائم الفنون واآلداب انجع وسيلة لتذ. االجتماعي
واالنكسارات في النفسية االجتماعية، وأعراضها عطب او قصور يغذي األعشاب 

أعطاب نفسية تقطع . ِالسامة، تحقن بين الناس اإلحباط واالرتباك والالجدوى المحبطة
هير الحزب الثوري ينقل إلى الجما. األفراد والكتل الشعبية عن الحياة دائمة االخضرار

الوعي والتنظيم الثوريين، كما يصلب العناصر الحزبية ويغذي ثقافتها متعددة االمتدادات 
لكي تكون الطليعة األوفر كفاءة وقدرة على اكتساب ثقة الجمهور واكتناه جوهر 

بالنتيجة يتعزز الميل لدى ذوي . التطورات الطارئة وقهر مصاعب النضال وتعقد دروبه
جابية إلى النشاط جسديا وفكريا واجتماعيا ومهنيا وعدم الخضوع اإلرادة والعواطف اإلي

تحدث أفضل لحظات السعادة والرضى حين يتمدد جسد . " للروتين والتنبه للجديد الطارئ
المناضل وذهنه إلى أقصى حدود طاقتهما وحيويتهما، في جهد إرادي إلنجاز شيء صعب 

الذي " اإلنسان المهدور"ي كتابه وهذا ما خلص اليه مصطفى حجازي، ف." أو ذي قيمة
  .بحث في علم النفس االجتماعي وفيزيلوجيا األعصاب

  
طرح شرابي خمسة عناصر للنماء . الكادر الحزبي مثقف بامتياز، او هكذا يجب أن يكون

الذاتي يتعهدها الحزب الثوري، ويربي كوادره بها سياسيا وثقافيا ويحصنهم نفسيا، 
  :هير المتطلعة للتحرروبدورهم يلهمون بها الجما

  
األول، الوعي بالهدر الذاتي ، أي إدراك خطأ تقبله والرضوخ لمقتضيات حالة نفسية 
مفروضة من الخارج، وذلك كدافعية للشروع في مكافحته، والنضال الواعي من أجل 

   .الديمقراطية الراديكالية
ع االمكانات والفرص والثاني االنطالق في المعرفة ضمن مشروع ذاتي للنماء يتنوع بتنو

يشكل هذا العنصر أهم معطيات علم النفس اإليجابي، التي . وحسن توظيفها لمجابهة الهدر
  .تساعد على التمكين الذاتي

   
والثالث، تعلم التفكير التحليلي والنقدي يواكبه تفكير إيجابي قادر على تحويل التحديات 

استكشاف االمكانات وتعظيمها والصعوبات الى فرص التعلم والتعامل مع البدائل و
تنمية . وتوسيع برنامج تنمية القدرات الذهنية كي تستوعب كامل أبعاد الذكاء اإلنساني

توليفة متكاملة من الطاقات الذهنية المتمثلة في الذكاء العملي واإلبداعي، إضافة الى 
االقتدار المعرفي التحليل المنطقي بالتوازي مع نظرية الذكاءات المتعددة، أي توسيع دائرة 

  .في تطبيقاته المهنية والحياتية، نظرا ألن العملية التعليمية قد عطلت نماء الذكاءات
   

التطور .والرابع، التخصص المهني مع امتالك المعارف الواسعة ، بما يتيح التكيف 
الزاخم للتقاني بات يتطلب نوعية جديدة لالقتدار الذاتي تتمثل في خصائص شخصية 

أبرز عناصر العمل امتالك .  مهارية ومهنية وتدريب يتواصل مدى الحياةوكفاءات
 المسئولية واإلحساس بالواجب والمثابرة والسعي الدؤوب نحو اإلتقان، –أخالقيات العمل 
  .والضمير اليقظ

  
الذكاء االجتماعي يتجسد في التعلق باآلخرين وتفهمهم . والخامس هو الكفاءة االجتماعية

تهم الوجدانية ومواقفهم وحاجاتهم وتوجيه العالقات معهم على األسس واستيعاب حاال
يضاف لذلك القدرة على التواصل والتفاعل والمشاركة والقيادة الجماعية، تفهم . المذكورة

  .الثقافات األخرى والسياسات واالقتصاد واإلعالم
  

باره فيتسم وعيه تشد انتباه المناضل وقائع الحياة السلبية واإليجابية، يضعها في اعت
اآلداب والفنون والعلوم تبسط امام ناظريه تضاريس الحياة االجتماعية . بالواقعية

ّمع الدربة والمران يكتسب المرونة والتالؤمية ، يذوب نزعات . والتواءاتها وتعرجاتها 
يتحقق . داخل الالوعي، غشاوتها تضلل البصر والبصيرة التصلب الذهني والعقد المنزوية

ؤم مع مقتضيات الواقع، وبالتدريج تتغلب السمات الكفاحية على العفوية واالنفعالية التال
التفكير النقدي إيجابي دوما ال يغض النظر عن شرور الحياة الفعلية، وال يتغافل . السطحية

عن سلبيات الواقع ونواقص البشر؛ النظرة الواقعية تتناول جوانب الواقع السلبية 
  .راط أو تفريطواإليجابية بدون إف

  
وتكتسب أهمية فائقة في التطور االجتماعي تنمية االقتدار الذاتي لدى األفراد وتطوير 

فاإلنسان المؤهل بالمعرفة . رية، الى جانب إشاعة ثقافة العملالكفاءة العملية واإلدا
وبالتفكير النقدي يمتلك االقتدار المعرفي والروحي يشكل عامال أساسيا في التنمية 
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. ، تنمية اإلنسان المنتج وتنمية قوى اإلنتاج الماديةفهي تتكون من شقين. ماعيةتاالج
مجتمع التنمية يزخر باألفراد المتمرسين في البحث والمبادرين والنقديين يحدوهم االعتماد 
على النفس والتعلم المستدام وارتياد مرافق الثقافة من معارض ومكتبات وفنون بدل 

  .غي ألعاب التسلية او المماحكة بالكالم الفارتزجية اوقات الفراغ ف
  

الكوادر الحزبية تستمد قوة تأثيرها التعبوي من ثقافتها المعرفية والروحية، ومن أحالم غد 
  . العدالة والتطور المضطرد، تسدد خطى نشاطها االجتماعي وتمنحها البصيرة النافذة

  
ء االجتماعي، وهو طاقة ذاتية طبيعي أن يتميز المناضلون التقدميون بقدر من الذكا

ما من فرد يعتز بإنسانيته يستنكف . للتفاعل مع اآلخرين والتعاطف والتجاوب المشترك
عن تقديم المساعدة لآلخرين، ويساعدهم على تفهم واقعهم ومساعدتهم في مكافحة 

، شاعر السلبية من حقد وغضب وضغينةالثورة ال تنجزها الم. االستالب وهدر الكرامة 
ل بالعواطف اإليجابية كالحب والتضحية والتعاطف مع المحرومين والبؤساء، وهي ب

بأشواق التحرر وتطلعات التقدم يمضي المجتمع في طريق . إفرازات الصحة النفسية
  .التحرر والتقدم

  
ثقافة المقاومة الشعبية تعين المهمات الكفاحية وعلى رأسها إشرااك الجماهير الشعبية في 

، يعي الفرد ير تنفتح نافذة على النقد الذاتياسي؛ فمن خالل الحراك المستنالحراك السي
يمكن التعرف . والمجموع األعطاب والعقد البسيطة والمركبة ويشرع في تفكيكها وتذويبها

على األعطاب واستيعاب الثقافة وتحصين الجماهير او ترسيخ أقدامها على تربة الوطن 
 الثقافة مقاومة لمركبات الذهنية والنفسية لإلحباط او .وتمكينها بوجه عواصف االقتالع

  .الالمباالة أو الغرق في هموم الذات والمتع الحسية
  

َوحيث أن الثقافة الوطنية ال تساوم أو تهادن، فإن حملتها معرضون للمتاعب وصنوف  َ
ي ؛ وفصنف من المثقفين محكوم بالمكابدةشغيلة الثقافة النقدية المكافحة . الحرمانات

أضعف الحاالت تقاطعه قنوات االتصال الجماهيري ومنابره، باستثناء النخب المتفوقة 
باتت الميديا بما توفر لها من أجهزة وبما ينهض بأعبائها . التي ال يمكن للميديا أن تتجاهلها

من قوى بشرية تكلف رساميل ضخمة تستثمر طلبا للربح، لكنها منحازة لقوى المحافظة 
 وبالتفاعل معها تضخمت وتعاظمت قدراتها على تخدير الوعي أو تضليله التي في وسطها

الميديا احتكارات مبنية على قواعد . او هدره لتهدر إنسانية أوسع جمهور من البشر
رساميل ثابتة ومتحولة ، بات أعظمها قدرة على االنتشار قوة محافظة، أسوة ببقية 

ترون في الشبكة العنكبوتية لالتصاالت غير ان إدخال تكنولوجيا اإلليك. االحتكارات
  .الشعبية قد اتاح منابر يمكن للفكر التقدمي شق طريقه إلى الجماهير العريضة

   
تلتقي الثقافة المقاومة بالسياسات المقاومة لتتفاعال؛ كلتاهما تنشد التحرر اإلنساني وتمكين 

بية االقتدار الل ترأحزاب التغيير الديمقراطي تنهض بأعباء رسالتها من خ. المجتمع
والحزب الثوري . ، خاصة في غياب المشروع التنموي الوطنيالذاتي لدى كوادرها

يسترشد بمعطيات العلوم في إطار االستراتيجية، ومفتاح التأثر بالكوادر يديره قوة المثال 
، كما لجماهير الوعي والتنظيم الثوريينالحزب الثوري ينقل إلى ا. والعدوى اإليجابية

ب العناصر الحزبية ويغذي ثقافتها متعددة االمتدادات لكي تكون الطليعة األوفر كفاءة يصل
وقدرة على اكتساب ثقة الجمهور واكتناه جوهر التطورات الطارئة وقهر مصاعب 

بالنتيجة يتعزز الميل لدى ذوي اإلرادة والعواطف اإليجابية إلى .النضال وتعقد دروبه
يا ومهنيا وعدم الخضوع للروتين والتنبه للجديد النشاط جسديا وفكريا واجتماع
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  صورني، صورني، يردد احد القتلة من الجيش المحمدي كما أسماه اردوغان، وهو

يزخ الرصاص كالمطر ،محاوال بذلك افراغ حقده عبر فوهة بندقية التركي لقتل الشاب 
كوردي مكبل اليدين،و اخرون يناصرون هللا ويكبرونه فوق جسد الشهيد كما عادتهم في ال

مشهد يجعلك تخجل من إنسانيتك كونك تشاركهؤالء القتلة بقاسم مشترك في . كل جريمة
  .هذ العالم الرخيص

 
يحشد اردوغان جموعه من القتلة وشواذ الثورة وكتائبه بجميع اسماء هللا الحسنة الذين 

 من كل زريبات وحظائر المدن السورية كان قد جمعهم باالمس النظام السوري أتوا
كالفئران وارسلهم عبر الباصات الخضراء الى سلطانهم اردوغان حيث نبع 

لياتوا بعدها من على متن الدبابة الغزاة لغزو وطنهم ولقتل االصالء من الكورد .اإلرهاب
،كي يستوطنوا اخرون مكانهم من ،العرب ،السريان واألشور وطردهم من أرضهم 

عائالت الدواعش والقتلة وغيرهم من الذين يسبحون ليال ونهارا بحمد إردوغان، تحت 
وعلى مرأى ومسمع هذا العالم اآلخرس الفاقد لكل ) السالم(مسمى نبع اإلرهاب 

  . أالخالقيات
  

تقول احدا النازحات . ماذا يريد منا إردوغان ،ماذا يريد من هذه الطفلة ،اين حقوقنا ككورد
رافعة طفلتها المقتولة بقذائف سالم إردوغان،وتتسآل اين )راس العين(من سري كانية 

تذهب بطفلتها المقتولة ،اين تدفنها وطائرات االرعن تقصف االخضر قبل اليابس أين 
تذهب في هذه الحرب المجنونة فال مكان لالحياء وال صوت يعلو فوق صوت 

  ..الرصاص
  

لمختلفين والتقاء مصالح مصاصي الدماء وتكالب الدول الكافرمنه والمسلم على ان توحد ا
 ٢٠١١إراقة الدم الكوردي ليس بشيء ،لكن الجديد و المؤكد انه العودة إلى ما قبل 

فالكورد وبعد ان كانت . ،فروج افا باقية وستتمدد على خالف سلطنة االرعن ومريديه 
 الشمال السوري ال يكاد حتى خبراء الجغرافية في جميع مدنهم مهمشة ومناطق نائية في

ت شخصيات ورؤساء العالم،بل وتتصدر .سورية يعرفونها ،باتت االن حديث كبريا
رغم مشاركتهم ا في آلمها ووجعها وكل هذا بفضل . عناوين مؤتمراتها ومشهدها السياسي

  .ماء لبؤاتها ورجال شمسهاد
  

الردوغان من كل حدب ) اللعنة(سيتحول الى نبع نبع الدم الذي اراده اردوغان للكورد 
اما .دااخلياوضعه ال يحسد عليه . وصوب كما وستضعه في عزلة دولية وخارج سربها

الخاسر األكبركان وسيبقى من هذه االعيب القذرة التي تحيكط بين ترامب، األسد ، بوتين 
عيشوا وتآكلوا ت.....واالرعن سلطان الحريم هم القتلة ومخصي الثورة وسواذاها 

   غيرها




  

 

 

  فلك حممد
 كوردستان
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  عاد هذا األسبوع اإلماراتي هزاع المنصوري من رحلة فضائية دامت ثمانية أيام، إذ

 14-وصل إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية الروسية سويوز م س
(Soyus MS-14).  هذا غير (ُعند عودته، سئل من قبل صحفي أو ربما من قبل طفل

ّعما إذا كانت األرض كروية، وأجاب أنها كذلك وأنه ) واضح في التسجيالت التي رأيتها
 .هّرآها كروية بأم عين

  
السائد في أوساط –ًأثارت اإلجابة موجة كبيرة من السخرية، بالذات في ظل االعتقاد 

يرى البعض أن .  بأن األرض مسطحة وليست كروية–كثيرة في وطننا العربي
ِّالمنصوري ال يستحق السخرية ألنه ببساطة أجاب على سؤال وجه له خالل المؤتمر  ُ
ًالصحفي، باإلضافة إلى أن اإليمان بأن األرض مسطحة ليس حكرا على العالم العربي 

المقال سأناقش في هذا . فقط، بل هو ظاهرة موجودة ومنتشرة في كل مجتمعات العالم
العربية، وال يأخذها على محمل ” االكتشافات”و” اإلنجازات“لماذا يستخف أغلبنا بهذه 

  .دالج
صعد هزاع المنصوري إلى الفضاء بعد أن اختير من بين مجموعة تقدمت . لنبدأ بالحقائق

ا إلى إلى االشتراك في هذه الرحلة، إثر إعالن دولة اإلمارات أنها تنوي إرسال أحد أبنائه
  .يهزاع المنصوري هو طيار حربي وليس له أي اختصاص علمي أو تقن. الفضاء

صحيح أن رواد الفضاء األوائل مثل يوري غاغارين ونيل ارمسترونغ كانوا في األساس 
ُطيارين عسكريين ولكن كان هذا في مرحلة مبكرة من استكشاف الفضاء، بنيت في تلك 

ائية األولى لتحقيق أهداف عديدة والبدء باستكشاف المرحلة الصواريخ والمركبات الفض
تختلف تلك الفترة عن الفترة الحالية، إذ تتعدى خبرة رواد الفضاء اليوم قضية . الفضاء

ًالطيران وقيادة المركبة الفضائية بكثير، وجميعهم مؤهلون علميا أو تقنيا ليساهموا في  ً
  .ةنجاح حملتهم الفضائي

  
صوري أي دور واضح في الرحلة الفضائية، ال يوجد أي وصف في المقابل لم يكن للمن

ُواضح لدوره، ويبدو أنه مجرد ضيف، وفقا لما كتب عنه وكالة الفضاء الفدرالية الروسية . ً
 )Spaceflight( ةمشترك في الرحلة الفضائي«عرفت المنصوري بمثابة 

participant)يدًا لوصف طبيعة ً، بينما اعتمدت وكالة الفضاء األمريكية مصطلحا جد
، بعد (Visiting Astronaut) «ررائد فضائي زائ«اشتراكه، إذ أطلقت عليه لقب 

  .زعودته مع الكبسولة الفضائية سيو
  

ُهذا كل ما يمكن إيجاده من خالل قراءة مختلف البيانات حول اشتراك هزاع المنصوري 
لرحلة هو أن كل ما فعله يتضح من التغطية الصحفية التي تلت ا. في هذه الرحلة الفضائية

ًالمنصوري هو الذهاب إلى محطة الفضاء الدولية باعتباره سائحا دفعت دولته تكاليف 
  .همع هذا تصر دولة اإلمارات على إطالق لقب رائد فضاء علي. رحلته

  
لبرامج أبحاث الفضاء في الدول المختلفة أهداف عدة، علمية أو صناعية أو تكنولوجية أو 

 أو قد يكون الهدف مجرد –أي تحقيق هدف معين للمرة األولى–ئعية عسكرية أو طال
إثبات قدرتها التكنولوجية على الخوض في مجال الفضاء، مثلما فعلت الهند والصين منذ 

–ًأيا من هذه األهداف، دولة اإلمارات » برنامج الفضاء اإلماراتي«ال يخدم . فترة قريبة
فر فيها البنية التحتية العلمية والمعرفية والمجتمعية  ال تتو–كما باقي دول العالم العربي

واالقتصادية التي عليها أن تتوفر في أي دولة قبل أن تبدأ في خوض برنامج من هذا 
ُاشترت اإلمارات حق االشتراك في الرحلة، لكن ذلك لم يسهم في تقدم معارفنا . النوع

  .قالعلمية أو التقنية على اإلطال
  

هذه الدول السيارات الفاخرة وتتباهى بها لكنها ال تملك المعرفة التقنية والصناعية تشتري 
تستطيع دولة اإلمارات أن تصر كما تشاء على . لتصنيع أبسط القطع في هذه السيارات

  .ةأنها تملك برنامج فضاء، لكن ذلك ال يعتمد على أسس صحيحة وواقعي
  

ُلتي يشارك بها رواد فضاء من دول أخرى في يقول البعض إن هذه ليست المرة األولى ا
 الواليات المتحدة األمريكية –رحالت فضائية روسية أو أمريكية، فقد اعتادت الدولتان 

لكن .  على اصطحاب رواد فضاء من دول حليفة لها–) قبل انهياره(واالتحاد السوفييتي 
لالنضمام، وكان لكل ُاالختالف أن هؤالء الرواد كانوا يدعون من قبل الدول العظمى 

ِواألهم من ذلك، لم تدع دولهم امتالكها . منهم دور محدد في الرحالت التي اشتركوا بها ّ
  .ةًبرنامج فضاء فقط نتيجة لهذه المشارك

  
ًما فعلته اإلمارات يختلف كليا، فهي ببساطة اشترت مقعدًا سياحيا في رحلة فضائية، وأي  ً

ًال أن تدعي دولة أن لديها صناعة سيارات لمجرد فال يعقل مث. ًادعاء آخر ليس صحيحا
  .تًاستيرادها أسطوال من السيارا

  
نحن لسنا الشعوب الوحيدة . لنأتي اآلن إلى موضوع األرض المسطحة

التي يؤمن فيها البعض بأن األرض مسطحة، بل هي ظاهرة منتشرة في 
جمعية األرض «عى حتى إن هناك جمعية دولية تد. كثير من الدول

ة، ّتدعي أن األرض غير كروي (Flat Earth Society) «ةمسطحال
في الحقيقة، نشأت . ُبل تشبه القرص أو المعين أو أي شكل آخر مسطح

  هذه الحركات في الغرب ألسباب عدة، أهمها عدم الثقة بالخبراء والحقائق
.  منتشر في كل المجتمعات في عصرنا الحالي  يعرضونها بشكل عام، وهو أمر  التي

ً مؤهال لتحليل هذه الظاهرة سواء في منطقتنا أو في مناطق أخرى، لكن ال يسعني  تلس ً
  .بّإال أن أعبر عن شعور عميق بأن األمر يختلف في منطقتنا عما هو في الغر

  
ُلتوضيح القصد، ال يؤخذ مناصرو األرض المسطحة على محمل الجد في أغلب الدول، 

 الفكرية والسياسية واالجتماعية وحتى الدينية، وآرائهم غير مقبولة من قيادات المجتمع
في المقابل، يدافع عن مثل هذه اآلراء . على الرغم من استثناءات قليلة، بالذات في أمريكا

ُ، وتسمع آرائهم في أهم )ًليس جميعهم طبعا(كثير من القيادات الدينية في العالم العربي 
.  يحملها جزء جدي من قيادات المجتمعأي أن هذه االعتقادات. قنوات االتصال والتلفاز

ُتتعدى بعض اآلراء الغريبة قضية األرض المسطحة، إذ ينكر البعض أن األرض تدور، 
في . أو ال يؤمن بالجاذبية، أو ينكر رحالت الفضاء، وإلى ذلك من اآلراء شبه المعتوهة

شكل واضح في مجتمعاتنا تيار قوي جدًا رافض للعلوم ويظن أنها ترهات ال غير، أراه ب
  .هردود الفعل على كل مقال علمي عام أكتب
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. برأيي، هذه هي الدوافع األساسية وراء موجة االستهزاء من تصريح هزاع المنصوري
ويدركون أن . يعرف هؤالء الناس أن المنصوري ليس رائد فضاء، وأن تلك مجرد كذبة

ائق العلمية، وتقوده تيارات التيار السائد في أوساط كبيرة في العالم العربي يرفض الحق
ًدينية معينة ترفض الحداثة جملة وتفصيال، وتفرض فكرها وتفسيرها الديني على كل  ّ

  .قجانب من حياة الناس في مجتمعاتنا، بشكل طاغي وخان
  

يتعاظم الشعور باإلحباط عندما نقارن هذه األفكار والتوجهات بتلك التي كانت سائدة في 
درس علماء ذلك العصر الحقائق . ً، والذي لم يكن أقل تديناالعصر الذهبي لحضارتنا

العلمية والفلسفة اإلغريقية والمعارف اإلنسانية العامة، واعتمدوا كروية األرض في 
الذين رعاهم المأمون وأدخلهم في –ُاشتهر موسى بن شاكر وأبناؤه . خرائطهم وأسفارهم

رض وقطرها بعد أن كلفهم المأمون  بدراساتهم الفلكية وقياسهم محيط األ–بيت الحكمة
  .كبذل
  

وقد قاموا بهذا القياس مستعينين بمعرفتهم الرتفاع جبل معين في صحراء سنجار في 
ُيذكر أن . العراق، ومعتمدين على نظرية كروية األرض ومبادئ الهندسة اإلقليدية

وائل في لم يكن بنو موسى األ. قياساتهم كانت قريبة من القياس المعاصر لقطر األرض
قاس إراتوستينس ) اًقياس قطر األرض، بل سبقهم اإلغريق إلى ذلك بألف عام تقريب

قطر األرض في عهد البطالمة في مصر في القرن الثاني  Eratosthenes ياإلغريق
  .(دقبل الميال

  
لألسف، أصبحنا نعاني من االنغالق والجمود الفكري، ونهتم بالقشور الفارغة بدل أن 

جدادنا باالنفتاح واالشتراك في عملية اإلنتاج العلمي والفكري اإلنساني، نحذو حذو أ
  .ةونساهم في بناء الحضار

  
ًفي النهاية، أود أن أتطرق إلى نقطة أخرى أسمعها كثيرا في مثل هذه النقاشات، وهي أن 

ًهذا صحيح لكن ما يجب توضيحه أن هناك فرقا كبيرا بين . لكل إنسان رأيه وهو حر به ً
  .ةأي والحقيقة الموضوعيالر
  

ّمثال، قد يدعي أحدهم أنه قادر على الطيران مثل الطيور من غير أي مساعدة هو حر في . ً
ًادعائه طبعا، لكنه ادعاء غبي ومثير للشفقة، بل قد يكون أكثر من ذلك أيضا فإذا كان هذا . ً

ًالشخص مسؤوال مثال أو له وزن اجتماعي ومكانة عالية، يصبح عندها اد ًعائه خطرا ً
  .سعلى نفسه وعلى النا

  
في العقود األخيرة، تحول . سأوضح الفكرة بمثال واقعي شهير حصل منذ زمن قريب

لكن رئيس جنوب . مرض اإليدز في جنوب أفريقيا إلى وباء قومي أودى بحياة الكثيرين
مرض، أفريقيا في ذلك الوقت، تابو إيمبيكي، رفض النتائج والحقائق العلمية حول هذا ال

وبدل القيام بالخطوات . ُليس المسبب لإليدز HIV سًوأصر على تجاهلها مدعيا أن فيرو
التي تمليها الدراسات العلمية، أصر على توظيف الموارد التي تملكها حكومته لمحاربة 
ًاإليدز بأساليب أخرى غير فعالة، مصرا على أن هناك آراء مختلفة في الموضوع، إذ  ً

د على حمية طعام مؤلفة من الثوم وزيت الزيتون والليمون للشفاء من نصح شعبه باالعتما
ًنتيجة لذلك مات عدد كبير من الضحايا في جنوب أفريقيا، التي لم تغير سياستها . المرض

  .ةفي محاربة اإليدز حتى تنحى إيمبيكي عن السلط
  

يقية يجب أن اآلراء المختلفة هي قضية شرعية، لكن حتى تكون هذه اآلراء ذات قيمة حق
تعتمد على الحقائق الموضوعية، وإال لن تكون سوى آراء سخيفة ومضحكة وحتى خطرة 

ُأي يجب أن تبنى اآلراء على أساس متين من الحقائق واألدلة، لتؤخذ بعين . ًأحيانا
   تاالعتبار ويكون لها أثر فعلي في تقدم المجتمعا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ترامب في سحب قواته من روژئاڤا كسرت قاعدة سيطرة امريكا على الشرق قرار

ي  المنطقة وباالخص في المناطق التداخالت قوى إقليمية اخرى في تاألوسط بسبب
، فنرى التدخل اإليراني والروسي والتركي والسعودي حاربت فيها داعش العراق وسوريا

  .ةلى عدم انشاء قوة كوردية في المنطقودول اخرى والتي تجمع ع
  

ب المناطق وفي الوقت الذي كان كورد روژئافا تحارب داعش سيطرت داعش على اغل
العربية اال ان الكورد لم تتوقف محاربتهم لداعش عند حدود روژئافا بل شملت كل 
المناطق التي سيطر عليها داعش والى ان انهوا التواجد الداعشي في سوريا ، وكان كل 

   . اذلك بمساندة دولية وعلى رأسها امريك
  

لها االتفاق على تسوية وبعد عقد قمة سوتشي بين روسيا وايران وتركيا والتي تم خال
، وجاء موقف سب التي حققها الكورد في روژئافاوتوحيد الجهود للقضاء على المكا

  .كترامب المعزز والمساند لتحقيق ذل
   

، االمر الذي سيكون له سارة امريكا لحلفائها في المنطقةارى ان موقف ترامب ادى الى خ
اصبحت واضحة عند سفر بوتين الى تداعيات سياسية واقتصادية سلبية وان معالمها 

السعودية ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الى ايران والتي تزامن ذلك باتفاق 
روسي سوري على قيام االخير فرض سيطرته على روژئافا بحجة إنهاء مخاوف 
اردوغان فيها وبذلك جعل الكورد في وضع مجبر على القبول بهذا القرار الغير وجداني 

مع التطورات الجديدة وطروحات أمريكية غير مطمئنة للكورد كطرح الدبلوماسي خاصة 
، وقد الكورد عليهم ايجاد حليف اخر لهماالمريكي روبرت فورد والذي يؤكد فيه على ان 

اعتبر محاربة الكورد لداعش من اجل أنفسهم فقط وان امريكا ساعدت الكورد في تحقيق 
بوا داعش من اجل العالم وبمعنى ان امريكا غير مسؤولة ذلك ، بمعنى ان الكورد لم يحار

عن حقوق الكورد او استقرار المنطقة وال الحفاظ على حقوق االنسان فيها فضال عن انه 
وعند دخول جيش تركيا وقصفهم . ةاشار الى ان العالم يتفهم سياسة تركيا في المنطق

 وترك تركيا تتفرد بمصير للمدن الكوردية وقتل المدنيين بالجملة مع سكوت دولي
كوردستان روژئافا وكأن االمر محبك من كل األطراف لرضخ الكورد وجعلهم امام خيار 

  .هال ثاني ل
   

 الف 12الى11المعادلة في غاية الصعوبة وغير منصفة ابدا في وقت أعطت روژئافا 
العربي شهيد وتقبل بالرجوع الى بشار االسد وتحت إمرة الجيش الذي يدعونه بالجيش 

هل يعقل ان روژئافا تخسر كل : ، هنا سؤال يفرض نفسه وبقوةوكأن شي لم يحصل
مكتساباتها التي اتت بتضحيات جسيمة وتتنازل عنها مقابل حكومة سابقة ظالمة وجيش 

  ملطخ اصال أيديه بدماء السوريين ؟
  

 ناتي ونحسب في اول وهلة يمكننا القول ان التنازل كان من اجل حقن الدماء ولكن عندما
حسابات بعيدة المدى نرى ان الخسارة اكبر بكثير من أي تنازل تقوم به كوردستان 

خ دكتاتوري في كال الطرفين لها تاري. فتركيا وسوريا وجهان لعملة واحدةروژئافا 
، في المقابل كوردستان روژئافا ال تحتاج أي قوات مساندة في التعامل مع الكورد

 سوى الحظر الجوي فان تحقق االخير مع إدامة المقاومة وكسب محاربتها لجيش تركيا
الرأي العام العالمي البد للقوى الدولية ان تدخل على الخط وتقوم بمنع استمرار الحرب 

  .اوسحب تركيا قواته
  

ارى ان تركيا خاطئة جدا في سياستها نحو كوردستان روژئافا فتركيا لها عالقات اكثر 
تان واالخيرة لم تسبب أي زعزعة ألمنها واستقراراها وبذلك من جيدة مع اقليم كوردس

احتفظت تركيا بحليف داخل العراق بينما اذا سيطرت قوات بشار االسد على روژئافا 
    نسيختل توازن تركيا في المنطقة وستخسر اهم منطقة جيوبوليتيكة لصالح ايرا

ژژ


  
 

 

  يسوزان ئاميد
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 ّحصل ما كان سهال توقعه ) ألف جندي(فإن انسحاب القوات األمريكية شبه الرمزية . ً

ّمن الشمال الشرقي السوري واجتياح المنطقة من قبل الجيش التركي أديا بصورة محتمة  ّ َ ِ
ُالكردي المشرف على تلك المنطقة» حزب االتحاد الديمقراطي«إلى دفع   من خالل ُ

ّالتي يقودها، أديا إلى دفع الحزب المذكور إلى ) قسد(» قوات سوريا الديمقراطية«
ُوكانت موسكو قد حافظت على الدوام بعالقة ودية بالحزب الكردي في . االستنجاد بروسيا ّ

ّإطار سعيها وراء اإلمساك بكافة أوراق اللعبة في الساحة السورية، فتوسطت بينه وبين 
ّوري وجمعت الطرفين في قاعدة حميميم الجوية لترتب انتشار قوات النظام النظام الس ّ

  .بتحت إشراف روسي داخل مناطق تواجد قوات الحز
 

ّهذا ما توقعناه عندما كتبنا قبل أسبوع أنه لو حقق أردوغان وعيده باجتياح الشمال الشرقي 
ين الذي سوف ُالسوري، سوف يكون ترامب قد رمى بالقوات الكردية في أحضان بوت

ُيدفع بقوات النظام السوري إلى دخول المنطقة ومساندة القوات الكردية في وجه القوات «
ُالتركية تمهيدا لتحكم النظام بالحركة الكردية السورية ّ ّومغزى الحديث أن سهولة توقع . »ً

  :نما حصل، السيما وأن دالئل كثيرة كانت تشير إليه، إنما تفرض استنتاجين هامي
ُتنتاج األول هو أنه ال يحق ألحد أن يلوم الطرف الكردي على استنجاده بالروس ومن االس ّ

فإن االجتياح التركي المصحوب ببعض المرتزقة من العرب لم . خاللهم بنظام آل األسد
وقد . من خيار سوى االرتماء في أحضان بوتين» حزب االتحاد الديمقراطي«يترك لـ

، القائد )فرحات عبدي شاهين(ال بتوقيع مظلوم عبدي شرح الحزب األمر بصراحة في مق

يوم اإلثنين، » فورين بوليسي«، نشره موقع مجلة »قوات سوريا الديمقراطية« العام لـ
ّلقد قدم لنا الروس والنظام السوري اقتراحات بإمكانها أن تنقذ حياة ماليين ": وجاء فيه

والحقيقة أنه من الصعب أن . همنحن ال نثق بوعود. الناس الذين يعيشون تحت حمايتنا
ّنعلم أنه سوف يتحتم علينا أن نعقد مساومات مؤلمة مع … نعرف من يمكننا أن نثق به

لكن لو اضطررنا إلى االختيار بين . ّموسكو وبشار األسد لو سلكنا طريق العمل معهما
  ."االمساومات وإبادة شعبنا، فسوف نختار بالتأكيد الحياة لشعبن

  
ج الثاني، وهو واضح لكل من ال يعميه اإلعجاب بالرئيس التركي مثلما هي أما االستنتا

حال بعض أوساط جماعة اإلخوان المسلمين المرتهنة به، فهو أن أردوغان، بضغطه 
ّالمستمر على صديقه األمريكي غريب األطوار ترامب كي يفسح له المجال أمام اجتياح 

ًتراتيجيا فادحاًالشمال الشرقي السوري، إنما ارتكب خطأ اس وهو خطأ لم ينتبه له معظم . ً
ّالمعلقين إذ انصب اهتمامهم على الخطأ االستراتيجي الفادح اآلخر الذي ارتكبه ترامب  ّ

  .ةنفسه بسحب القوات األمريكية من المنطقة المذكور
  

والحال أن خطأ الرئيس التركي أخطر بكثير من خطأ نظيره األمريكي إذ إن سوريا في 
ّوهو سبب بقاء التدخل العسكري األمريكي فيها ( قليلة األهمية في نظر واشنطن ّالمحصلة

ّضمن حدود متواضعة جدا بالمقارنة مع ما تم في بلدان غنية بالنفط كالعراق وليبيا ّ ً ، بينما )ّ
ًهي بالغة األهمية بالنسبة ألنقرة ليس بسبب المسألة الكردية وحسب، بل أيضا بسبب سعي  ُ

 وراء االعتالء إلى مرتبة الهيمنة اإلقليمية من خالل دوره في 2011منذ الحكم التركي 
  .ةالساحة السورية بصورة خاص

  
ّوقد بدأت أنقرة تخسر رهانها منذ بدء انتكاسة االوضاع العربية مع تدخل إيران وتوابعها 

ثم واجه أردوغان . 2013في سوريا وانقالب السيسي على مرسي في مصر في عام 
، فحاول 2016ّخلية متعاظمة توجتها المحاولة االنقالبية الفاشلة في صيف مشاكل دا

التعويض عن فشل حساباته في سوريا بانعطافه نحو الوصاية الروسية وقبوله بوساطة 
موسكو بينه وبين طهران، وكان قد حصل لقاء ذلك على ضوء أخضر روسي الحتالل 

ُاجتياح مناطق االنتشار المسلح الكردي أما الغاية من عزم أردوغان على . منطقة عفرين ّ

ّفي سوريا فهي سياسية بالدرجة األولى وليست أمنية كما يدعي، حيث إن هذه المناطق ال 
ًتشكل قط تهديدا ألمن تركيا، السيما في الشمال الشرقي الذي ضمنت القوات األمريكية  ّ

لى هذه الصفحات كيف ًوقد شرحنا مرارا ع. عدم استخدامه في مهاجمة األراضي التركية
ّأن أردوغان، منذ أن بدأ تراجع نفوذه االنتخابي قبل أربع سنوات، أخذ يسعر العداء 
ًالقومي للكرد وعقد تحالفا انتخابيا مع أقصى اليمين القومي التركي، بل وصل به األمر  ً ُ

ّمؤخرا إلى تبني معاداة تواجد الالجئين السوريين في تركي   .اًّ
  

ًي الفخ الذي نصبه له بوتين، األدهى منه سياسيا وقد وقع أردوغان ف
ّبأشواط، عندما أكد له هذا األخير عدم اعتراضه على اجتياح القوات 

ُالتركية لمناطق االنتشار المسلح الكردي في الشمال الشرقي السو . ريّ
أما غاية بوتين الحقيقية فكانت تشجيع أردوغان على اإللحاح على 

ّيكية، التي شكلت حجر العثرة الرئيسي، بل سحب ترامب للقوات األمر
ّوما أن حقق أردوغان لبوتين . ّالوحيد، أمام تفرد موسكو بمصير سوريا

تلك الغاية االستراتيجية الكبرى، وبدأ باجتياح شمال شرق سوريا، حتى 
دفع بوتين بقوات حليفه السوري كي تستولي على أكبر مساحة ممكنة 

على السيطرة على أرض الشريط في سباق مع القوات التركية 
  .يالحدود

  
ّوبقي أن نرى كيف سوف تتصرف القوات اإليرانية وتوابعها التي ال شك في أنها ترغب  ّ

وفي جميع . ًهي أيضا في االنتشار في المنطقة الشاسعة التي كانت تحت سيطرة قسد
نهما بغية ّاألحوال فقد تعزز دور موسكو في الوساطة بين طهران وأنقرة والموازنة بي
باستثناء (ّالتوصل إلى إعادة بسط سيطرة نظام آل األسد على كافة األراضي السورية 

وقد أفصحت موسكو في أكثر من مناسبة عن . ، تحت وصاية روسية)ّالجوالن المحتل
من سوريا، أي القوات اإليرانية والتركية بعد » كافة القوات األجنبية«ّتطلعها إلى خروج 

، كي تمسك بالورقة ) القوات الروسية فهي مقيمة في البالد بموجب معاهدةأما(األمريكية 
ن على أن ذلك سوف يتيح له مقايضة إخماد الحريق ويراهن بوتي. السورية بال شريك

ُالسوري وإرجاع الالجئين السوريين إلى بالدهم برفع العقوبات الغربية التي فرضت على 
ًكرانية، فضال عن مكاسب اقتصادية أخرى،  بسبب األزمة األو2014روسيا منذ عام 

وهي الغاية الرئيسية التي من أجلها بدأ العب الشطرنج الروسي إقحام قواته في الحرب 
    2015السورية في خريف 
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 ِحين جئت ِ َ 

ُوصوتك ألف اشِتهاء ِ ُ َ  

ِوثوبك يصهل بالغزو َ ُ َ َ ِ ُ َ  

ّوالش ّبق الساِح ِ ّ  

َرويت فحولة صمتي َ ُ ُ َ َ  

ِبنون النساء ِ  

ًوقدم عمري اعِتذارا ُ َ َ  

َوباقة ورٍد إ وغادر َ َ َ َ  

  لِكنني  المساِء

ِوجدت ع عتبِة الدار َ ُ َ  

ِخمسين عاما من الحزن ِ ً َ  

  ًجالسة بانتظاري

َحنوت ع َ ُ َ َ  

ًوأرسلت خمسين عاما َ ُ َ  

ٍإ حج باحترام َ ُ  

َوقبلت ما بين عيني ُ َ ّ َ  

  ِوأقدامها

ِلم نعاِشر ِسوى الخمر َ ُ  

  ِوالسادة الفقراء

ُوداعبت عمري بكأٍس َُ  

ِغرقنا بخمر الحديث ِ َِ ِ َ  

يط الزمان ِنعيد ش َ ُ ُ  

ٍع مهل للوراء َ َ  

  َو غبطٍة طفلٍة

ِمن همومي رأيتك ُِ ُ  

ٍ موعٍد من ضباب ِ  

ُوثوبك يصهل َ َ ِ ُ َ  

يا علينا ًع ُ  

ِلقد كنت أنت ِ  

  ِالتي هي أنت

ّإلتفت إ َ  

ًبلفتٍة خمسين عاما ََ ِ  

ٍولكن بطاقة ِعشق َ  

  : ُتقول

  َتعال إ موعِد األمِس

  صَتركت أح قمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ُمألت المرايا مواء ُ  

ِأموء إليك ُ  

ُتِحبين أنت المواء؟ ِ َ ُ  

  ُوِسرت إ األمِس

ُ طرق ليس يعرفها ِ ٍَ َ ُ ُ  

َغير من يسقطون َ َ ُ  

ِسكارى بخمر الوجود ُ  

َومن شفتي َ ِ  

ِأخذتك من شفتيك َِ َ َ ُ َ  

ّلنسقط  حانِة الالزمان َ ُ َ  

َقميصي انتضا َ  

ِوأنت انتفضت َِ ّ  

ِونهدان يستوِقفان ِ  

ِبقايا رداء َ  

ٌولم يمِض وقت َ  

  َفال وقت

ِ حانِة الالزمان ّ  

ِِسوى الخمر َ  

  َيقولون

َدقت ثالث كؤوٍس ّ َ  

ِوثانِيتين من الماِء ِ َ  

بع ٌأو أنها اآلن كأس و ٌ َ  

بنا كؤوسا ًش ِ َ  

ِمن الصيف باليانسون ِ ِ  

بيع نواِسيتين ِوكأسي  َ ُ ٍ ّ َ  

ِوكأس تخاِطب بِقنينٍة ُ  

َديك جن معتقٍة ُ ٍ  

ِمن ملوك النبيذ ُِ  

يف بون الخ   َوال يش

ًهنا مطلقا ُ ُ  

َولما ثملنا ببعٍض ِ ِ َ  

  ِخرجنا إ الوقت

ٍمن دون وعي َ ِ ِ  

  ولوال معي

ُرقم منك يوشك ِ ِ ٌ َ َ  

  ِ دفتري بالرنين

ًظننتك حلما ُ ِ ُ َ َ  

  تعا...تعا

  ُفإ أخاف

ِأجيء إليك ُ  

ِبدون السما   ءِ




 

 

  
  باونال رفظم
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  كما نعلم، ان دخول الحمام ليس كخروجه و لكن يكون العكس في اماكن اخرى كما

نعم لم يعد بامكانه ان . ن الغربيةيحصل الردوغان اليوم في دخوله الراضي كوردستا
يخرج نظيفا كما دخل باياده القذرة طامعا، بل ادخل نفسه في منطقة وعرة سياسيا 

عسكريا هذه المرة دون ان يحسب جيدا المعادالت و لم ينتظر او يتوقع التكتيكات و
 .يكوردالكوردية هذه ابدا، فوقع في الفخ المتعدد الجوانب الروسي االمريكي السوري ال

 
عندما تحرك الجيش التركي اعتقد اردوغان بان ردود الفعل لن يكون اكثر مما فعله في 
عملية ما سماها غصن الزيتون و احتل عفرين بسهولة مقارنة بما يحصل له اليوم في 
شرق الفرات سواء كان عسكريا او سياسيا داخليا على اراضي المعركة كان او اقليميا او 

 تركيا عن طريق جيشها الجرار رفسة للمدنيين الكورد فقط و تعلق عالميا، لقد ضربت
ارجلها وال يمكن ان تخرج منه بسهولة و بما توقعه رئيس هذا البلد المغامر المخطيء 
كثيرا في تقديراته نتيجة ما تفعله نرجسيته و تدفعه دائما الى التزحلق و الوقوع في 

 .ةالمستنقع و الوحل القذر بافكاره الخبيث
  

عند التمعن العميق، ربما يعتقد البعض بانها خطة امريكية روسية مشتركة بحيث، تنتقم 
منه روسيا عن افعاله و اسقاطه طائرتها و تحسابه امريكا على تغيير وجهته نحو روسيا 
بلحظة زمن رغم كل الدالل الذي عاشته هذه الدولة طوال العقود الماضية، مهما كانت 

اما المتضرر ما بعد اردوغان . رنحة نحو روسيا و امريكا كثيراتوجهاتها المتغيرة مت
تركيا من حيث سمعتها و امكانياتها و قدرتها و اقتصادها هم المدنيين الكورد المغدورين و

ما التغييرات السياسية و المعادالت والمعدمين لما حصل من العمليات العسكرية و
 .طو مؤقت و مرحلي فقتعرضوا له قصفا و تهجيرا و ان المتوقع ه

  
منها ما اعتقدته بانها لو سارت العلمية كما هي المنتظر منها سوف تخسر تركيا كثيرا و

سوف تحتل شمال سوريا كشمال قبرص دون ردع و من دون ان تفكر قليال بانه ما 
في مرحلة الحرب هي في العز و الدالل لدى الناتو وامتدت ايديها فيه كان في وقت و

ان تعلقت قضيتها هناك لحد  و لم تجد صعوبة في تحركاتها العسكرية كثيرا، والباردة
المرحلة جيدا، فلم يكن ذكيا كما اعتقد في ناحية اليوم يضا، لم يقرا اردوغان الواقع و

كما لم منبج وكما لم يقارن ايضا بين عفرين و كوباني وسوريا والمقارنة بين قبرض و
  .اظروف تاريخا واليوميفرق بين االمس و

  
الانسانية في ال التركية غير المحسوبة للعواقب والمقصد هنا من يستفيد من هذه التحركات

مصالح دولة تفكر بدوافع سلطنة على حساب طموحات شخصية ومسيرها نتيجة طمع و
 ان الدول الكبرى تلعب بالمنطقة كما تريد و عندما تلقى من هو السهل ليكون بيدقا. الجميع

اليوم سواء علم اردوغان ام ال فانه بارادته كانت ام خدع الشطرنج بيدها لم ترحم به، و

ُاستغلت سذاجته السياسية في تحقيق االهداف بغشامته اصبح لعبة بيد الجميع و
  .ىالتنقالت او االنعطافات الكبيرة في المنطقة لدى القوى الكبرستراتيجية العالمية واال
  

ا تلعبه القوى العالمية وما تريده من اجل مصالحها في المنطقة بالذات، مهذه في المنطقة و
ما اما دول المنطقة و ما بعد ما سمي بالربيع العربي، فان لكل منها دورها و مصلحتها و

دخلت في الربيع ما تقع عليه كل دولة بعدما تاثرت وتربطها من المتغيرات الجديدة و
دور كل دولة ت في ميزان القوى المؤثرة على مواقف والعربي و ما حصلت من التغييرا

  .ىفي هذه المنطقة و عالقتها مع القوى الكبر
   

اما في الدائرة المتوزعة على الدول االربعة تركيا ايران سوريا العراق فان االمر يخصهم 
ما يجري على ارضهم كوردستان، فان هم الكورد واكثر من غيرهم لما يتوزعون و

تهم القديمة الجديدة في موقع ال يمكن التراجع فيها اال ان الخسارة تلحق بهم اصبحت قضي
ترجعهم رغم المتغيرات التي تقدم بهم خطوة وفان الكورد و. اكثر من غيرهم مرحليا

هذا . لم تبق كما كانت لم تحرك ساكنةحالتها وخطوتين اال ان قضيتهم لم تبق في مكانها و
التغيير الديموغرافي التي تحاول كل دولة مساحات السكانية وبشكل عام، اما تغيير ال

ما تحصل فيها ليس من والدة اليوم بل متسلطة ان تفعله في هذه الدائرة الغريبة العجيبة، و
ارتكبته ايديهم على المنطقة طوال بقيت اثار ما فعلته ومن صنع الدول الكبرى المتعدية و

  .خ امتداد للتارياكثر و اليوم هوالقرن الماضي و
  

لم تغير ما تهدفه في مساندتها، ان صدقت روسيا في امر سوريا كما تقول لحد اليوم و
هذا ما يعتقد الجميع، بانها سوف لن تتنازل عن دعمها مهما حصلت، فان كانت هناك و

شكوك في تغيير المواقف نتيجة تقارب اردوغان اليها اال ان السترايتجية الروسية تبق 
تبني النظام السوري اكثر من اللعب على هذه االساسيات التي هي في مقدمة على 

من الكورد ايضا الن الكورد عليه فان تركيا سوف تخسر اكثر من غيرها وو. مهماتها
تخسر لها مصالحها وليس لديهم الكثير مما يمكن ان يخسروه، اما تركيا فانها دولة و

  .ةكانت ام اقتصادية ام انسانيمن الجوانب كافة سياسية الكثير و
  

لم يعد سقوط النظام موضوعا لجديدة، سوريا تقدمت في مواقفها وفلنعد الى المعادالت ا
ما تتمكن من السيطرة على يتوسع في اعادة هيبتها وانه يتقدم يوميا ولدى الجميع، و

ه اصبح النظام عليان كان ببطء، واراضي السورية التي فقدتها خالل السنين الماضية، و
السوري رقما قويا في البلد ذاته بعدما اقتربت من الصفر، هذا من جانب، اما في الجانب 

ما يتعلق بموضع سوريا فلهم ما يخص المتغيرات ايضا، فان االخر فان الدول الجوار و
لبنان و العراق ربما ليس لهم ما يمكن ان نحس بوجود شك في اعادة المسار الى ما كان 

لم يبق عليهما اي ضغط من اي جانب في  مع سوريا من قبل بشكل مطلق، وعليه
  . تحركاتهما نحو سوريا

  
الحساب لما يهمها اقتصاديا التقدم باي امر بتاني واما االردن فانها ال يفيدها اال االعتدال و

هي تربط الموقف مع سوريا بما يهم الخليج و السعودية قبل اي اكثر من اي شيء اخر و
عليه فان االردن من جانبها احست بانه اليوم تغيرت مواقف السعودية ويء اخر، وش

فان الوحيد الذي يمكن ان يفرض عليه . نظامهاتوسعت المجال امامها للتقدم نحو سوريا و
ما افرزتها افعالها مواقفها والواقع الجديد امرا ال يالئمه مع المتغيرات الجيديدة هو تركيا و

من جانبه الكورد و. غم محاوالتها لتغيير مواقفها مع النظام السوري اخيراالجديدة ر
الدول االخرى التي كانت حتى سوف ال يضرهم بقاء النظام السوري اكثر من تركيا و

  .ةاالمس مواقفها متشدد
  

العمليات العسكرية التركية التي واجهت قوة كبيرة عند تدخلها في شمال سوريا، اصبحت 
ذه المنطقة  ان تحتسب عليها التوجهات السياسية المستقبلية، فانها لم تحدث في هامرا يمكن

لكنها تحتسب بشكل بدائرتها فقط وتحتسب عن ضيق مجالها والضيقة مساحةبالذات و
الكورد رغم تراجعهم في موقعهم الهش اصال اال انهم يمكن ان ينجزوا ما يهدفون . اوسع

بتعامل دقيق مع بمراجعة دقيقة لمواقف وت دقيقة ولكن بحساباعقالنية وبسلم و
اما في االجزاء االخرى و باالخص في كوردستان الجنوبية، . المستجدات في سوريا يوميا

فانه عليهم الحسابات اكثر من اية منطقة اخرى، لما هي عليه اكثر هشاشة من كوردسنتان 
مواقعهم السياسة، اال ان المصلحة الغربية و رغم الدستور العراقي الذي يضمن الى حدما 

يحصل عند اردوغان و تعدياته على الكورد كما حصل وسوف تضع القانون على الرف و
  .االعراق ايضامام ناظر الجميع في بلده كان ام في سوريا و

  
اننا نستنتج اخيرا بانه يمكن ان يسير الوضع ببطء شديد الى استقرار 

عليه ان تمكنت لن تفيد اي طرف، ولكن الحلول الترقيعية نسبي، و
ولة ايدي الجهات ان تمد يدها الى الحلول الجذرية سوف لن تجد اية د

اول جهات مصلحية عالمية كبرى تلعب براحتها في هذه المنطقة و
ما ننتظر المتغيرات وو. المستفيدين في هذا االمر هم الكورد قبل غيرهم

  قفما يظهر لدينا في االتفرزه المرحلة و





  
  

 

  
  ليع دعما

 العراق
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  يونيو ليس بثورة و لكنه حركه تمرديه خرجت من 30مما الشك فيه ان ماسنشهده يوم

ألن جموع المصريين , احباط و يأس الشعب المصري خالل عام من تولى الرئيس الحكم 
تحقيق مطالب الثورة حيث كان من اهم مطالب الثوره عيش حرية عدالة يأست من عدم 

اجتماعية ولكن لالسف بعد تولي الرئيس مرسي الحكم اختلفت مطالب الشعب وتغيرت 
الحقوق القومية واصبحت األسبقيه ألشياء عجيبة جاءت بصوره جديده على مصرنا 

لوقت كان هناك وظائف مجانيه الحبيبه حيث شهد الشعب بطالة ابناءه وبناته في نفس ا
لالخوان وذويهم واألسبيقه في كل شيء اصبحت لهم وعندما تساءل الشعب عن اصل 
وماهية تلك االفعال كانت الردود مدهشه حيث قالوا ان المناصب ذهبت الى اهل الثقه ذو 

 , ةاألخالق والدين وليست بالكفاءه األداري
 

 وتمنوا ان يتخلصوا من الفقر والجوع وطالبوا انتظر الشعب رغم ذلك الفرج من عند هللا
بحقوقهم في رغيف العيش وقطره الماء بل انهم استجدوا العطف من الحكومة لتقوم 
بمساعدتهم في قضايا االسكان وقضايا الصرف الصحي التى تعاني منها كافة محافظات 

عكس تطرق مصر ولكن كل تلك القضايا لم ينظر اليها الحزب الحاكم او الحكومه بال
بل قاموا باالهتمام بالقضية ,الحزب الحاكم الى امور دينية وتناسوا اصالح امور الدنيا

  .ةالسورية اكثر من اهتمامهم بالقضية المصرية وكأن مصر كل مشاكلها بسيطة ومقضي
  

كذلك دفنت العدالة االجتماعيه بال جنازه حيث في العام المنصرم لم يتم القصاص من قتله 
م يرجع حق الشهداء بل تم اعطاء البراءه لكل القتله والسارقين فاصبح قتلة الثوار ول

الثوار خارج السجون ، فاسدي نظام مبارك خارج السجون ، قيادات الداخلية التابعين 
لمبارك يتولون مناصب الدولة القيادية ،و الثوار وحملة الماجستير والدكتوراة هم 

يسجن الشباب و اصحاب العلم المخلصين ويطلق فاي شرع هذا واي دين !!! البلطجية 
كذلك كلما  .ةفمنذ قيام الثورة كان جزاء المخلصون رصاصة والقاتلون تفاح .المجرمين

تم القبض على احد التابعين للجماعه عن طريق الخطأ او بسبب قضيه بيتم اصدار برائه 
سجن اال بعد تعذيبه له اما اذا تم القبض على احد الشباب الثورجي فانه اليخرج من ال

 رأيهم وتحميله بقضيه تلو القضيه ليكون على اتم استعداد للمعتقل النه ليبرالي فاشي في
اما هم اذا ماخطبوا امريكا او الدول األوربيه فهم اذكياء , عميل ألمريكا بائع للقضية

  . ةتاركين للود قضي
  

الثوار والصحفيين حيث انه تكررت احداث القتل والسحل والضرب للشباب واعتقل 
واصبح لدينا للمرة الثانية احداث وشهداء محمود محمود والعباسية وضحايا ماسيبروا 
ومعارك األسكندرية وظهرت لدينا الحروب الدينية و دعوى الجاهلية التي بدأت من 
اإلخوان والسلفيين بقول انزلوا لحماية بيوت هللا التي ستدنس، وكأن الثوار هم التتار 

مصر، والمعارضة تقول انزلوا انصروا إخوانكم على هؤالء اإلخوان، على ودخلوا 
   ؟!أساس أنهم اإلخوان اإلسرائيليين

  
كذلك لم تتم اصالح اي كيان وزاري فالدولة على االقل لم ترفع 
ميزانيه الصحه ولم يتم اي توفيرغرف عنايه او ادويه او اي سرير 

 تعاني كل يوم من جديد للمرضى في المستشفيات الحكومية التى
  . ةاالعتداءات والبطجي

  
والجديد والظريف اصبحنا نعيش في وطن البلطجيه والمتحرشين فأينما ذهب المواطن 
فأنه يجد البلطجه والسرقه واألسفاف كل ذلك بسبب غياب الشرطه وعدم اهتمام 
المسئولون بالمواطن المصري المطحون وبعد كل ذلك بيطالبوا من الشعب المصري 

اصبروا سينهض الوطن السؤال كيف سينهض بال اصالح وكل كارثة بترمى " محبط انال
من الحكومه والحكم على النت واالعالم اطالب بقطعهم وان نرجع كشعب افغانستان اذا 
اصلحت حال المواطن في كل مكان ونطالب ولي األمر كما يسميه الجماعات األسالمية 

حيث قال سيدنا عمر بن  ن حقن دماء شباب الوطان نحتكم لدين اسالمي حكيم وان يتم
  . )السئلت عنه... لو ان دابة في ارض العراق تعثرت (الخطاب رضي هللا عنه 

  
و نحن اليوم نتمني كشعب مصلح او مفسد أن نكون في مقام الدابة التي تحدث عنها أمير 

   االمؤمنين فارفقوا بن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 وفي كل مرة تقتلوننا باسم الدين وااليات القرانية والسالم ! 

 ! هدون مايحدث لنا كما يشاهدون االفالمل العربية والمسلمون ، يشاوالدو
 والدول االوروبية واالمم المتحدة وحقوق االنسان تكتفي باالدانات واالستنكارات المخجلة

 .ان اردوغان يقوم بابادة الشعب الكوردي على مرأى العالم
 ! ؟ان واحدليس فيكم رجال او حتى انسا

  ا ، ترى ماهو ذنبنا نحن الكورد؟ال احد يشفق علينا واليتحرك ضمير انسان واحد لن
 

لقد قام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان علنا وعلى مرأى العالم بابادة الكورد في 
 السورية ويقتل االطفال والنساء والرجال المدنيين ويستخدم كما يشاء االسلحة اڤژئاۆر

ات ويحرق المحرمة دوليا والطائرات والقاذفات ضدنا ويسحق قلوب مئات االباء واالمه
 االبرياء وابائهم وامهاتهم ويسفك دماء الكورد واليرتوي طفالاكبادهم ، ويفرق بين اال

  .منها
 

 انتم ايها المسلمون ؟ ماهذا الصمت الذي يخيم عليكم ؟ أو ليس الرحمن الرحيم يقول اين
ِمن قتل نَفسا بغَْير نَفس أو فساد في األرض" في القران الكريم  ْْ ٍ ًَ َْ ِ ٍ َ َ ْ ِْ ِ َ َ َ ً فكأنما قتل الناس جميعا َ ِ َ َ ََّ ََّ َ َ َ َ َ

ًومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ِ َ َ َ ََّ ََّ َْ َ َْ َ ََ َ ْ َ."  
   ايها المسلمون التتخذون موقفا ازاء المجازر التي ترتكب ضد الكورد ؟فلماذا

 
 كنا نحن الكورد من الجن ايضا كما يدعي المسلمون ، فنحن ايضا خلقنا هللا ولنا حق وان

  ! العيش ، فدعونا نعيش
 

 الواليات المتحدة االمريكية وحقوق االنسان واالمم المتحدة واسرائيل ؟ لماذا الجميع أين
  ساكتون وصامتون تجاهنا ؟

  . اي فرق بينهم الجن ايضا مثل اطفالكم ابرياء وليس هناكفاطفالنا
 

 سفك دمائنا وصمة عار لجميع االديان واالنسانية ، وصمة عار في قرن العولمة اباحة
  ! والتطور والعبادة

 
 ليس على تركيا فقط التي تقوم بملء قلبها النتن والعفن بسحقنا وسحق اكبادنا وتفتت اللوم

قوفهم موقف المتفرجين علينا قلوبنا وتجعلها اشالء ، انما نلوم جميع العالم واالنسانية ، لو
  . دون التدخل اليقاف هذه البربرية

 
 نحن الكورد كم نعاني من الوحدة والعزلة ، منذ ان خلقنا وليومنا هذا نحن بال مأوى اواه

  !  وال مكان
 

 احد وعندما يريدوننا يصفوننا باالبطال وعندما اليحتاجون الينا فاننا بالفائدة وال اليغيثنا
  ! ايمان

 
لجن ايضا لدينا مشاعر االمومة واالبوة ، فلماذا تدمرون منازلنا ، لماذا تقتلون  انحن

فراشاتنا ؟ لماذا تدمرون جوامعنا وصوامعنا واماكن عباداتنا ، لماذا تحولون احالمنا الى 
  !حفنة من التراب وقطع من الحديد ؟

 
البارود والقتل  نعيش ، لنعيش حتى ولو لمرة واحدة مثلكم ، بعيدا عن الدماء ودعونا

  ةونتذوق طعم الحيا


  

 

  
  دهاجر حممد أمح

 رمص
 



  

 

  دحممد فاتح حام
 نتادسروك
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  اختلفت الروايات في قتل الدكتور عبد الرزاق مسلم الماجد وكانت وفق ثالث روايات

سنذكرها حسب الشهادات ، اال اننا سنتوقف عند ما اسميناه السيناريو المفترض االقرب 
ناه وكتبناه بعد وصول الى الواقع في حادثة مقتل الدكتور الماجد وهذا السيناريو رسم

شهادات مهمة تخرج للمأل للمرة االولى منذ مقتل الماجد ومن قبل عائلته التي تفصح هنا 
  من قتل الماجد؟ : وتقطع الشك باليقين بالسؤال الذي ارق الكثيرين 

 
  )الرواية االولى(
 

  : فحوى الرواية 
 
ني حفيد المرجع الشيعي انه لم يك المقصود بالقتل بل قصد السيد موسى موسوي اصفها(

ابو الحسن الموسوي االصفهاني وكان معارضا لنظام الشاه والجئا عند العراق ويدرس 
في جامعة البصرة منذ سنوات وكان مستهدفا من قبل السافاك ، ) بتشديد الراء وكسرها(

وهذه الرواية ذهب ) وعندما تعرضوا لهم قتل الماجد بالخطأ ، اذ ما كان هو المستهدف
االستاذ الدكتور اسعد كبة ، االديب عبد الحليم مهودر، االستاذ الناقد خالد السلطان :يها ال

ويعضدها بطبيب كان شاهد عيان في المستشفى الجمهوري في البصرة اذ وضع السيد " 
موسوي اصفهاني في ردهة المعلمين وضرب طوق امني مشدد عليه خوفا من رجوع 

عتبرا هذا دليل على ان السافاك هو من قام باالغتيال وليس فرقة االغتيال لالجهاز عليه، م
السلطة ولو انه دليل ليس بالكافي الن اية سلطة ممكن ان تتظاهر بالموضوع وتضع 

  !!!!"حمايات وان كانت هي الفاعلة 
 

االستاذ الشاعر عبد العزيز عسير وشهادة موسى ، االستاذ االديب ضياء جمال الدين
 :كان مع الماجد اثناء االغتيالالموسوي نفسه الذي 

في جامعة البصرة منذ اربع سنوات ،ثم حاول اغتيالي ) بتشديد الراء وكسرها(انا ادرس "
السافاك الشاهنشاهي برصاصة في ظهري وفي يدي وكنت مع عبد الرزاق مسلم الماجد 

 الى استاذ الفلسفة في الجامعة الذي قتل ، وكان القتلة يستقلون فولكس واكن وهربوا

القنصلية االيرانية التي اغلقت المنافذ حولها جميعا وحطم زجاجها واراد الطالب اشعال 
  ."النار فيها لكن الحكومة لم تسمح بذلك 

  
من قتل : وفي سؤال وجهناه الى استاذ الفلسفة في جامعة البصرة دمحم جواد الموسوي

 الحادث وقد اخبره ان اني سالت موسى موسوي شخصيا عن"  الماجد؟ اجابنا بما نصه
وعندما وجهنا سؤالنا الى الدكتور محسن . "المستهدف هو الموسوي من قبل السافاك

كاديور حول مقتل الماجد اجابنا بهذه الرسالة التي وصلت عبر االيميل والتي يعضد من 
  ..خاللها تورط السافاك بمقتل الماجد وانه ما كان مقصودا

ور موسى موسوي أصفهاني والدكتور عبد الرزاق لم يسبق لي أن سمعت عن الدكت(
مسلم الماجد قبل قيام الثورة االسالمية في سياق البحث ، تعرفت على موسى موسوي 

  .أصفهاني ودرست جميع أعماله السياسية وماذا كتب عنه
 

قد .وعن محاولة اغتياله في البصرة ، وعرفت منه ان الدكتور عبد الرزاق مسلم الماجد
 الحادثة ، كما حاولت التحقق حول العملية ومعرفة ما إذا كان القاتل سافاك قتل في هذه

كانت نتيجة . إيران أم المخابرات العراقية والهدف الرئيسي الغتيال أصفهاني أم الماجد 
، تم تنفيذ عملية االغتيال من قبل " ًبناء على األدلة المتاحة"التحقيق الذي أجريته أنه 

الرئيسي لالغتيال هو الموسوي ، وتم إطالق النار على الماجد سافاك إيران والهدف 
  ..)................بطريق الخطأ

 
  ): الرواية الثانية(
  

ان حزب البعث هو الذي صفاه على الرغم من كونه لم يصل بعد الى السلطة اذ تم 
 ولكن البعثيين كانوا يقومون 21/3/1968الحادث على ضفاف شط العرب بتاريخ 

وكان مفكرا . ات سيما ان الماجد كان عضوا بارزا في الحزب الشيوعي العراقي بتصفي
  . يساريا معروفا

 
" محمود الداعي"والمرسل الوحيد للرواية الثانية كما يسميه الدكتور محسن كاديور هو 

موسى موسوي كان مقربا من البعثيين، وكان البعثيون في البصرة : "وروايته هي كالتالي
تيال شخص شيوعي ساخط والنهم سوف يتعرضون لالذى اذا فعلوا ذلك يحاولون اغ

شخصيا فقد قاموا بالتنسيق مع موسى موسوي لتنظيم العملية مع شائعة ان السافاك هو 
من قام بها ويقتضي الحال باستدراج موسوي للماجد على ضفاف شط العرب، بالتالي 

الى المكان وقتل هذا الشخص اتبع موسوي الخطة ارضاء للبعثيين واستدرج الماجد 
وينفي الدكتور " الشيوعي، ولقد فعل هذه الخدمة خدمة للبعثيين والبعثيون مدينون له

ان (محسن كديور هذه الرواية بتقرير للسافاك كان قد نشر في جنيف والذي يوضح 
  ).السافاك ما زالت تستعد لقتل معارضين من امثال موسى موسوي وتيمور بختيار

  
لدكتور محسن كاديور ان لموسى موسوي عالقات وطيدة مع البعثيين بعد  ويضيف ا

هذا كالم مرسل غير مدعوم (وصولهم للسلطة بعد خمسة اشهر من اغتياله في البصرة 
ولكن ليس من الواضح لماذا اغتيل الماجد الماركسي ) بوثائث من قبل الدكتور كاديور

ال تتوفر االدلة " حلة وينهي كاديور كالمهولماذا يجب اغتيال الموسوي نفسه في هذه المر
وهنا اضيف ما رواه من عاصر الحادثة من " المتاحة مبررا معقوال للرواية الثانية

االصدقاء المشار اليهم ما يدحض هذه الرواية، وهي ان الماجد وموسوي كانا قد ذهبا 
هذا يدحض رواية ف. لعيادة استاذ معهم في الجامعة يقع بيته قريب شط العرب فقتل هناك

  . ان موسى موسوي هو الذي حضر للواقعة بالتعاون مع البعثيين
 

كما يضيف كاديور دعما للرواية االولى ان تقرير السافاك في جنيف ال يمكن انكاره وهذا 
ما ايده ابو الحسن بني صدر الذي كان وثيق الصلة باالحزاب في ذلك الوقت ،يقول بني 

عليه، والماجد ليست لديه مشاكل انذاك مع البعثيين وكان اطلق السافاك النار "صدر 
وهنالك اشخاص " استاذا جامعيا، يبدو انه ال يوجد سبب الغتياله على ايدي البعثيين

محتشمي بور، فردوسي بور، رضا "يؤيدون ان السافاك من قام بالمهمة وهم كل من 
   ."بورجي

  
ى الخميني، مصطفى الخميني الذي ايد هؤالء كانوا من الدائرة المقربة من السيد مصطف

وذكر مصطفى الخميني ان " الداعي"ان البعثيين هم من قام بالعمل اي انه ايد رواية 
حزب البعث قبل مقدمه للسلطة قام باالغتيال وادانت هيئة الدعاية البعثية انذاك العمل كما 

افاك نفسه ابلغ السلطات ادان السافاك ذلك والذي اتهم باالغتيال وافادت التقارير ان الس
وهنا يقول الدكتور كاديور، كيف لم يكن محتشمي " العراقية بعدم قبول نسب االغتيال اليه

بور وفردوسي بور وبورجي اللذين كانوا مقربين من مصطفى الخميني بعلم بمثل هذه 
  هااقصد رواية ان البعثيين هم من قاموا باالغتيال والتي ذكرها مصطفى وانكر"الرواية 

بالتالي فان مصطفى الخميني كالمه غير مبرر باتهام البعثيين " تالمذته المشار اليهم
بالعمل، بالنتيجة فان تقرير السافاك وكالم بني صدر وكالم موسى موسوي نفسه وتالمذة 
مصطفى الخميني والبصريون اللذين ذكرناهم في بداية المقال ممن عاصر تلك الفترة 

 







 

 

  ياسر جاسر قاسم
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ات -18         د:: ال                                  2019 ثانيت ::  31 رق   الع

   

: ، مع ذلك فان لدينا مؤيدين للرواية الثانية وهم كل مند الرواية االولى هذه االدلة تؤيكلها
  .محمود الداعي، مصطفى الخميني

 
كان كاتبا مقداما وثوريا ((: اما الدكتور كاظم حبيب فعندما سالناه عمن قتل الماجد قال

  ....)) ...حقيقيا ومفكرا مبدعا، لقد اغتاله البعثيون كما اغتالوا غيره من الرفاق 
 
 )الرواية الثالثة(
  

  اما الرواية الثالثة فهي تورط اجهزة االمن العارفية بقتل الدكتور عبد الرزاق مسلم الماجد
 وهذه جاءت عبر رواية عائلته وشهاداتهم ففي حوار دار بين االستاذ باسل دمحم عبد 

 ماجد قالالكريم والدكتور سعد السعدي زوج بنت الدكتور الشهيد عبد الرزاق مسلم ال
.. وبطريق سري ..  وصل الشهيد الى بغداد عن طريق سوريا متخفيا 1966في عام "

وبقي مختفيا لفترة من الزمن لكنه عاود نشاطه السياسي دون ان يراه او .. اي تهريب 
ولكني التقيته عدة مرات بسبب عالقتي الحميمة مع العائلة .. يعرفه احد من المعارف 

لم يكن .. وقد اخفيت ذلك على جميع من حولي .. التي يمر بها وتفهمي لكل االوضاع 
والده لم يكن يعرف الى ان .. مثال .. يعرف بوجوده في العراق من العائلة سوى القلة 

خرج للعيان، واخوته من ابيه يحبهم جميعا خصوصا الولد البكر الذي يحظى بدالل 
والدته لم تكن تعرف .. ده خاص من قبل الشهيد لكنه هو ايضا لم يكن يعرف بوجو

اخته الكبرى .. بوصوله العراق وذلك النها تعيش مع ابنتها الكبرى وهي متزوجة 
الذي كان يعرف بوجوده، اضافة .. خوفا من المحضور .. والصغرى ال يعرفان بعودته 

فهو .. وهو يعتبر والده الثاني .. عمه االستاذ المرحوم جهاد ضمد الماجد .. لي كل من 
وكان محط اسراره واحد اهم .. س له اوالد لكنه اعتنى بالشهيد اكثر من عناية والده له لي

وقد ترك عائلته امانة عنده عند سفره للدراسة في .. مستشاريه في كل شؤونه الحياتية 
وعندما سمع باغتياله تأثر كثيرا .. وقد رعاهم طيلة فترة غيابه .. االتحاد السوفيتي انذاك 

بجلطة في الدماغ ارقدته المستشفى وكم حاولنا انقاذ حياته حتى ان ابي اخذه بحيث اصيب 
  ..برفقة زوجته الى بلغاريا، لكنه توفي هناك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طبعا .. الشخص الثاني الذي كان يعرف بوجوده هو والدي ووالدتي فما وثيقي الصلة به 
ار بسبب العالقة الوثيقة التي وكذلك اخو زوجته االستاذ نعيم عيال نص.. زوجته واوالده 

  ..واخرين قالئل جدا من المقربين والذين يثق بهم .. ترتبط بها زوجته مع عائلة اخوها 
 

فقد اعلنت مجموعة من قيادة الحزب الشيوعي .. كان ذلك الزمن ملئ باالحداث العجاف 
 حل العراقي وثيقة سميت بخط اب، وسمي هذا الخط بالخط التصفوي الذي كان يرمي

وكان الحزب ينحى .. الحزب واالندماج باالتحاد االشتراكي انذاك تقربا مع تجربة مصر 
منحى يميني لم يرق الى العديد من االعضاء الثوريين الذين عانوا من القمع واالضطهاد 
وشاهدوا رفاقهم االبطال وهم يصعدوا اعواد المشانق ويتحملوااصناف التعذيب ويستشهد 

 .. ن حر وشعب سعيد معظمهم نصرة لوط
قام هؤالء باالنشقاق على الحزب وتكوين ما سمي انذاك بالقيادة المركزية وحملوا شعار 

وكما توارد لدي ان الشهيد كان عضوا في القيادة المركزية عندما جاء  ..الكفاح المسلح 
شاطه متخفيا فبدأ ممارسة ن وبعد فترة من الزمن لم يستطع الشهيد البقاء ..الى العراق 

وقد حضرت يوما دعوة عشاء اقامها .. بما فيهم والده .. االعتيادي وتعرف الحميع عليه 
والدي، المرحوم عواد سعدون السعدي، وكان مدعوا لها كل من مسلم ضمد وجهاد ضمد 

ويبدوا ان الدعوة كانت من اجل الضغط على الشهيد لترك العمل السياسي .. والشهيد 
ي تحتاج اليه وقد تركها وطرا من الزمن وقد كبر االوالد ويحتاجون واالهتمام بعائلته الت

لكنه كان حديا معاهم وذكرهم انه لم يذهب الى الدراسة كانسان عادي .. الى رعاية االب 
او وصولي او منتفع بل ذهب ليمثل الحزب الشيوعي ويرجع ليكون عنصرا فعاال في 

وابدى .. ولن يثنيني احد عن ذلك .. المجتمع والحزب لتنفيذ راية الحزب الشيوعي 
احترامه لهم وعبر عن تفهمه لما يريدونه ولكنه هذا قدره ان يكون شيوعيا ويدافع عن 

وانتهى اللقاء دون ..  من كل حدب وصوب  الشيوعية في بلد تكالبت عليه القوى الرجعية
  ..ان يفوز االهل بقناعة ولدهم بالعرض الذي قدموه 

 
  ة منــا القادمـــة وخصوصــ مشكلة معادلة شهادات الدول االشتراكيكان في ذلك الوقت

فتوجه حينها بكتابة الرسائل الى ..  االتحاد السوفيتي وباالخص جامعة الصداقة 
وقد استطاع الحصول على مقعد .. تلك الرسائل التي يحملها بيديه اليهم .. المسؤولين 

النه .. ده دون المجازفة باوالده وزوجته وذهب اليها لوح.. وظيفي في جامعة البصرة 
 .. كان يدرك ان هذا االمر غير طبيعي ولو بقي على قيد الحياة فسوف لن يستمر هناك 

 
لقد  .وفي فترة تواجده في جامعة البصرة حظي بحب الطلبة وجل الهيئة التدريسية هناك

جامعة، ومنذ تعرف على الدكتور موسى الموسوي انذاك والذي كان يدرس في نفس ال
وحسب معلوماتي .. ذلك الحين توطدت العالقة بينهما بحيث كان يقضي جل وقته معه 

فان هناك تعاونا بين السافاك واالمن العامة العراقية فصار االتفاق على .. وما اتذكر منها 
وهذا الذي ) .. بسبب نشاطهما السياسي كال على حدة(التخلص من االثنين في آن واحد 

نت الرصاصات التي تلقاها الشهيد قاتلة بينما موسى الىموسوي رغم اصابته حصل فكا
 ."بالصدر اال ان الرصاصة استقرت في مكان ما ولم تصل القلب فانقذت حياته 

 
شهادة الدكتور حسين الهنداوي المعضدة لقتل الماجد على ايدي اجهزة االمن العارفي  • 
 " .........ية العارفية او البعثيينليس مستبعدا ان تستهدفه االجهزة الرجع"
  

ان اللجنة التي كان بعضويتها الماجد هي ( :شهادة نعيم عيال شقيق زوجة الماجد • 
كان يرأسها دمحم مهدي الجواهري .. منظمة الدفاع عن الشعب العراقي وانا اتذكرها جيدا 

ت لها وكان.. من شخصيات اخرى بضمنهم الدكتور عبد الرزاق مسلم  وعضويتها
 ..اجتماعات االول في موسكو والثاني في براغ والثالث في المانيا 

  
يقول نعيم عيال انه بعد ثورة الرابع عشر من تموز نقل الى الناصرية ليصبح مدير ثانوية 

وقد شكل وفدا من الناصرية .. الناصرية ومسؤول منظمة الناصرية للحزب الشيوعي 
يم شاهد عيان عن الوفد لكنه لم يدخل معهم الى وزارة وكان نع.. النقى عبد الكريم قاسم 

قدموا الى الزعيم التهاني وعرضوا عليه بعضا من مطاليب .. الدفاع حيث مقر الزعيم 
  ..اهالي الناصرية 

 
  ادر على كسب ـــبحيث انه ق.. ل المعشر ــيقول نعيم ان الشهيد يتحلى بروح مرحة، جمي

حتى االعداء ..  لتقديم المساعدة لمن يحتاجها او يطلبها االصدقاء لدماثة خلقه واستعداده
.. فمثال انقذ حياة فيصل سبتي حيث ان طالبه حاولوا قتله .. حماهم من موت محقق 

وكذلك انقذ حياة رشيد مصلح قائد الحامية انذاك وكان عنصرا رجعيا اساء الى اهالي 
 ..)م بعد انقالب شباطوقد اصبح رشيد مصلح الحاكم العسكري العا.. الناصرية 

 
اخ (شهادة السيدة شكرية عبد الرزاق زوجة السيد نعيم عيال نسيب الدكتور الماجد • 

دعينا انا والسيدة نعيمة عيال زوجة الشهيد الدكتور الماجد بعد استشهاده الى ): "زوجته
. تلناهبهذا المسدس ق:امن البياع في بغداد وهناك اخرج لها مدير االمن مسدسا وقال لها 

  ".وهددها اال تصدر اي عمل يعرضها الى نفس المصير 
 
ابان انقالب شباط .. تقول نسرين  ):ابنته(شهادة السيدة نسرين عبد الرزاق مسلم الماجد • 

لجنة حقوق االنسان (االسود كانت هناك حمالت عالمية للتضامن مع الشعب العراقي 
 .شهيد عضوا في هذه اللجنةوكان ال) العالمية للتضامن مع الشعب العراقي

 
مقدمة ابن ( اما عن اطروحة الدكتوراه للماجد فقد ترجمها هو الى العربية تحت عنوان 

بعد وفاته وطبعها .. أخذها الرفيق الشهيد صفاء الحافظ .. والترجمة بخط يده ) .. خلدون
والنسخ  .. وهناك العديد من النسخ بقيت في العراق مهملة الن الناس تخاف.. في بيروت 

انا نفسي غادرت العراق .. الخاصة بالعائلة اتلفت او دفنت او احرقت خوفا من النظام 
السباب منها الخوف .. وهذا االرث اهمل لعدم وجود من يعتني به .. وتركت ارثا كبيرا 

  .ومنها االنشغال باالمور الحياتية
 

نشر في بيروت طبعتها ال اي دار .. اين هي النسخة االصلية لالطروحة ال احد يعرف 
  ..اتذكر

 
كما ان الشهيد والدي كان عليه حكم غيابي السباب سياسية من قبل الحكومة العارفية ال 
اتذكر تفاصيلها وعندما رجع العراق تحرك بذكاء متنكرا بشخصية اخرى ليالحق هذا 

 يحصل الحكم فعرف انه ساقط عنه ، تحركه هذا النه كان يروم التقديم على عمل ولكي
وهذا الذي يفسر دخوله متخفيا (عليه البد ان يحصل على عدم محكومية ونالها فيما بعد، 

وتوجه السيدة نسرين ). للعراق في شهادة االستاذ سعد السعدي التي وردت في اعاله
اصابع االتهام الى المدعو انور ثامر العاني وكان محافظ البصرة في حينها وقبلها كان 

 . ام العراقي منتصف ستينات القرن الماضي مديرا لالمن الع
  
 :اصدقاء الشهيد كما ترويها السيدة نسرين عبد الرزاق • 

 : من اصدقائه 
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 التقى به الشهيد في -قائد مسيرة عمال النفط في بابا كركر ) .. شنور( مهدي عودة . 1
قة خاصة وتكونت عال.. الخالص عندما ابعد السباب سياسية من الناصرية الى الخالص 

 به استمرت الى حين انقالب شباط االسود حيث اعدم الشهيد مهدي
 
دمحم علي الماشطة ودارا توفيق وهاشم السامرائي هؤالء اصدقاءه من فترة االتحاد . 2

 .وهم عادوا الى العراق حينذاك .. السوفيتي 
 
 من الصابئة دحام رومي ومحسن رومي وعواد سعدون وصبري مهوس وورد عنبر. 3

 السيناريو المحتمل
 

من خالل أشارة السيدة نسرين عبد الرزاق الى ضلوع السيد انور ثامر العاني بمقتل 
الدكتور الماجد ، هذه المعلومة استنفرت جهودنا في البحث عن سيناريو افتراضي اقرب 

  ..الى الواقع حول هذه الجريمة 
 

را لالمن العامة في منتصف تبدأ الحكاية في ان السيد انور ثامر العاني عين مدي• 
 كان قد عاد الى 1966، وفي هذه الفترة الدكتور عبد الرزاق وبالتحديد سنة نياتالستي

العراق متخفيا وكان نشاطه الشيوعي تحت المراقبة اي ان له ملفا في مديرية االمن 
 ذهابه ، واستمرت عملية المتابعة له في فترةور ثامر مديرا لهاالعامة التي كان السيد ان

وقبل رجوعه كان هنالك حكما غيابيا عليه فعندما تاكد . ة رجوعهلالتحاد السوفيتي وفتر
 السيد انور ، وفي هذا االثناء كانعنه تقدم بطلب للتعيين بعد رجوعهبسقوط الحكم 

، علما ان المسلم كان نشطا جدا في المجال السياسي وكان تحت متصرفا للواء البصرة
 كان هنالك انشقاقا في تنظيمات 1967نا وفي نفس الوقت وبالتحديد سنة المراقبة كما اسلف

الحزب الشيوعي العراقي وتشكيل قيادة مركزية والتي اعتمدت الكفاح المسلح السقاط 
النظام العارفي في اهوار جنوب العراق والذي ثبت انه كان يعمل معها ولكونه من 

ة الشديدة كما اسلفنا وهنا تتضح شيئا فشيئا نشطاء القيادة المركزية فقد كان تحت الرقاب
  ....معالم الخيوط التي ساهمت في وقوع هذه الجريمة النكراء 

 
طبعا وقبل اغتيال الماجد وما بعد ذلك شهدت حركة الكفاح المسلح تنظيم القيادة المركزية 

تنفار وحذر تصاعدا في وتيرتها والتفافا شعبيا حولها جعل االجهزة االمنية العارفية في اس
شديدين في ظل هذه االجواء المشحونة تمت تصفية الماجد وبعده بشهور قليلة تم تصفية 

  البؤرة الثورية في اهوار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  فى العام الماضى اعتبرت األكاديمية السويدية لجائزة نوبل أن اغتصاب امرأة عمل

الذي اتهمه " جان كلود آرنو" ها لحجب جائزتها األدبية بعد فضيحة ال أخالقى دفع
القضاء السويدى باغتصاب امرأة وحكم عليه بالسجن، وكان المذكور على عالقة وثيقة 

غضبت األكاديمية الغتصاب امرأة، لكن الغضب لم يساورها . باألكاديمية، أدبية ومالية
، األديب النمساوى "بيتر هاندكه"  العام لـ الغتصاب شعب بأكمله وهى تمنح الجائزة هذا

أسوأ «الذى هلل لمذابح البوسنة والهرسك، التى وصفها األمين العام لألمم المتحدة بأنها 
، بينما اعتبر أديب »جريمة وقعت على األراضى األوروبية منذ الحرب العالمية الثانية

رجل كان » ان ميلوسيفيتشسلوبود«نوبل، بيتر هاندكه، وكتب أن مجرم الحرب الصربى 
ّهم الذين نظموا ودبروا » سراييفو«يدافع عن شعبه الصربى، وأن ضحايا مجزرة 

  !للمجزرة ثم ألقوا باللوم بعد ذلك على الصرب
 

، »العدالة لصربيا«  فى كتاب بعنوان ١٩٩٦سلسلة من مقاالته عام » هاندكه«وقد جمع 
 بالدفاع عن مجرمى الحرب من الصرب، وأنكر المذابح التى راح ضحيتها ثالثمائة امتأل

كما قام بيتر هاندكه بزيارة مجرم الحرب . ًألف إنسان موثقة بالصوت والصورة عالميا
سلوبودان ميلوسيفيتش فى سجنه، وكال له المديح فى كل وسائل اإلعالم، ولذلك علق 

ًعلى فوز هاندكه بنوبل قائال إن الروائى » ماسبيتر «الكاتب األمريكى المعروف 
آخر ما يحتاجه "النمساوى ينكر جرائم الصرب وإبادة المسلمين الموثقة لدى الجميع، وإن 

ًالعالم اآلن أن يتوج بشرف الجائزة كاتب مريض بأكثر األمراض الفكرية تخلفا فى 
  ."عصرنا

  
 على نوبل جاهلون فى السياسة، لكن أن هناك الكثيرين من األدباء الحائزين» ماس«وأكد 

ًذلك ال يحرمهم حق نيل الجائزة، لكننا فى حالة النمساوى بيتر هاندكه نواجه شيئا آخر 
  ."إنكار وقوع اإلبادة وتحويل القتلة إلى أبطال والضحايا إلى مجرمين«: هو
  

 الحالى،  أكتوبر١٠فقد كان أكثر حدة فى بيان أعلنته، فى » نادى القلم األمريكى«أما 
ُلقد صعقنا باختيار كاتب استخدم «: ، رئيس النادى، وجاء فيه»جنيفر إيجان«الكاتبة 

، »صوته لتقويض الحقيقة التاريخية وتوفير العون لمرتكبى جرائم اإلبادة الجماعية
ًإننا نرفض قرار االحتفاء بكاتب شكك دوما فى وقوع جرائم حرب «: واختتم البيان بقوله

إن الدوائر األدبية جديرة بما هو أفضل .. لكامل من أجل براعة الكاتب اللغويةتم توثيقها با
من ذلك االختيار، خاصة فى وقت تتصاعد فيه النزعات االستبدادية وتنتشر المعلومات 

  ."نأسف غاية األسف لالختيار األدبى لنوبل.. المضللة
  

ُدًا لم يكن ليتصور أن تمنح لقد ولدت جائزة نوبل فى أحضان التحيز منذ بدايتها، لكن أح
وقد كان الشاعر الفرنسى رينه .. لمن يؤججون مشاعر العنصرية ويدافعون عن المذابح

، وحينذاك كان الروائى ١٩٠١سولى برودوم أول من حصل على نوبل فى األدب عام 
ًالعمالق ليف تولستوى مازال حيا، وتجاهلته األكاديمية لصالح شاعر ال يعرفه أحد اآلن 

  .تى فى بلده فرنساح
  

ومع الوقت أمست جائزة نوبل أشبه بغرفة عمليات إلدارة الحركة األدبية فى العالم، 
ًبتقديم ما يبدو نموذجا أدبيا ينبغى االقتداء به فى الكتابة، ورؤى ينبغى اعتناقها ً.  

  
أما على مستوى جائزة نوبل للسالم، فإن السقوط فيها أكبر، بعد أن حصل عليها مجرم 

رب مثل بيجين، مسئول عن مذبحة دير ياسين، وباراك أوباما، ورابين محطم عظام ح
تحولت الجائزة إلى .. أطفال االنتفاضة الفلسطينية، وبيريز مجرم مذبحة قانا، وغيرهم

  .غرفة عمليات إلدارة عملية سياسية وفكرية وأدبية، ما يهدد الجائزة نفسها
  

ّ جوائز السالم لصناع الحروب وأصدقائهم، فما ذهبت جوائز األدب للعنصرية، ولحقتها
الذى تبقى من نوبل؟ هذا فى الوقت الذى يمكننا فيه أن نقول بملء الفم إن لدينا من 
يستحقون نوبل، وإن أى مقارنة نزيهة بين أعمال الكثيرين من أدبائنا العرب، وأعمال 

    الفائزين بنوبل، قد ترجح كفة األدب العربى


  

 

 

  أمحد اخلميسي. د

 مصر
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 األصل في االنسان أن يعمل ويأخذ ما . األصل في االنسان الحرية والتعاون والعدالة

السياسية التي تراكمت أو تعاقبت -األنظمة االجتماعية. الى أن جاء المكبوت. يحتاج اليه
َحولت االنسان الى غير ما فطر عليه ِ ُ جعلت منه طبقات تعيش بعضها فوق بعض على . ّ

الطبقات المقاتلة التي بيدها السالح . تقتطع فائض االنتاج باإلكراه والقسر. بعضحساب 
الطبقات الدنيا احيلت الى الفقر؛ . احتلت المركز األعلى وصار بإمكانها النهب والسلب

وضعت التراتبية . باألحرى تكاد تكفي تكاليف العيش والتناسل. صارت مداخيلها تكفي
  .ّمن أجل االستغالل، جندت األساطير ثم األديان لتبرير ذلك. االجتماعية طبقة فوق طبقة

  
 صار سدنة الهيكل هم حراس الطبقة العليا والرؤى التي تؤدلج أفكارها وتحمي سيطرتها 

السمة المشتركة بين جميع األديان . وتحولها من أساطير الى أديان سماوية وغير سماوية
خسر .  ما على األرض، يستعيده في السماءبعد أن خسر هللا. هو التعويض عن الخسارة

. المالمة تقع على االنسان. االنسان بنظر األديان على األرض بسبب الخطيئة األولى
وصب اللوم على المرأة التي . ًخطيئته األولى هي أنه أكل التفاحة مخالفا لألمر اإللهي

صارت . ت بالخطيئةألنها تسبب. أغرت الذكر، فصار للمرأة المكان الثاني في التاريخ
في سوق العاهرات، تحتقر المرأة ببيع جسدها وال يحتقر . ًالمرأة حوضا للخطيئة الجنسية

 .الرجل ألنه يشتري اللذة
  

الثورة الزراعية التي حدثت منذ حوالي عشرة أالف سنة، أدت الى فائض إنتاج يقتطعه 
. خترع هللا ونطق باسمهوا. من بيده السالح أنشأ السلطة. المحارب الذي بيده السالح

  .ّوظف رجال الدين للنطق باسمه
  

بالقوة واإلكراه يفرض . بالقوة واإلكراه تقتطع الفوائض اإلنتاجية
على االنسان أيديولوجيا تعتبر حالة الالحرية هي الطبيعية؛ خلقوا له 

على االنسان أن . طبيعة جديدة قائمة على الخضوع واالستسالم
هي محفوظة له . لم يفقد روحه. ًنه لم يفقد شيئايستسلم مع الشعور بأ

ًاهتم رجال الدين كثيرا بالحياة بعد . في السماء، يستردها بعد الموت
كان عليهم أن يقدموا للفالح سيناريو اآلخرة في الجنة كي . الموت

ُالقوة تستعمل ضد من عصى . يقبل الظلم الذي يصيبه على األرض
  . هو الشيطان وأتباعه. ّوتمرد

  
أصابتهم لوثة، ويجب إعادتهم . خارجون على القانون. ًالثوار هم دائما بغاة على السلطة

قامت الروح . تصير مخالفة السلطة الخطأ األكبر. الى الصواب، وإال كان مصيرهم القتل
ولدتهم أمهاتهم . ًلم يولد االنسان ليكون عبدا. العسكرية على االنضباط والصمت والطاعة

الذي يرفض العبودية يخرج من . ّالنظام االجتماعي أكد على ذلك. ً عبداصار. ًأحرارا
ال يستخدم الحد إال عند . يوقع عليه الحد. يستحق التأديب. ُيرمى خارج الدين. االيمان
ٍلكن وجوده، أي الحد، فوق رؤوس العباد كاف لتأمين االنضباط لدى الجميع أو . اللزوم

الشعر في بالط السادة كي يستعيد أو يتذكر االنسان حالته انتشر الفن و. األكثرية الساحقة
فليكن عيشه بين الوالدة والممات . ًما كان حالته األولى صار مستودعا في السماء. األولى

ًعذابا وجحيما بعد الموت وعدوه بالجنة في . لكن ما فقده سوف يسترده في اآلخرة. ً
المجتمع . ما يحدث لالنسان في حياته. لم يقولوا له أن الجحيم هو على األرض. السماء

على األرض صار اإلنسان طبيعة أخرى . القديم هو الحالة األولى التي نقلت الى السماء
الحياة على األرض فيها قوانين يسنها أصحاب . غاب عنها التعاون وأخالق التعاون

 والصراع وما أخالق األرض هي التنافس. يؤدلج لها رجال الدين، ورثة األنبياء. السلطة
ًما كان ملكا للجميع، مشاعا لالنسان، صار مقسما . يجر ذلك إليه من كذب واحتيال وأنانية ً ً

ًتدريجيا صار لرجال الدين . الى أمالك فردية يغتصبها السادة ووكالؤهم من رجال الدين
ر الخاس. ًهؤالء أيضا خسروا الرهان أو بعضه. مؤسسة فاقت ملكيتها ما للسادة المدنيين

  .األكبر هو الفالح
  

. هي العزاء على األرض. قالوا له، للفالح، سوف تتحسن األمور بالتكنولوجيا وابداعاتها
. حولوا العامة الى سوق لالستهالك. ًهي الخالص، وان جزئيا، من جحيم األرض

االبداعات التقنية تحولت الى أدوات بيد الرأسمالية، وهذه ملك حق االستثمار والرقبة 
لكن الحاجات الجديدة التي . أجور الفالحين ثم العمال ال تكفي عيشهم. ما في األرضعلى 

استهالكها يستدعي الدْين وبطاقات . ال بد منها) ًمثال األيفون والسيارة(ّولدتها التكنولوجيا 
. يشتريها الفقراء ويدفعون زيادة على سعرها فائدة الدْين التي استخدموه للشراء. االئتمان

وهذا كالمنشار يقتص ما يعتبره ثمن االستثمار . مع الرأسمالي قائم على الدينالمجت
. يقع االنسان العادي في أتون االستهالك. المستعار بالفائدة المفروضة على البيع والشراء

هو ليس فقط . ينطبق كل ذلك على كل ما لدى االنسان. حاجاته المولودة أدت الى ذلك
األجر ال يكفي . كله دْين على صاحبه. األجر كله مرهون. رينتج القيمة ويتقاضى األج

شبكة المال واالئتمان، التسليف، الشراء ببطاقات االئتمان، ابداعات . لسداد الدين وفوائده
الدْين . ال إمكانية للخروج منها. إبداعات شكلت شبكة حول االنسان ال فكاك منها. تقنية

الطبيعة الجديدة لالنسان، جحيم على األرض، واحد يخلق . والدين صنوان ال يفترقان
المال . مع التقدم تزداد وتتفاقم العبودية للرأسمال. وآخر يبرر ذلك بايديولوجيا السماء

يهمه فقط . حياة ما بعد الموت ال تهمه. يخلق جحيما على األرض ويترك الجنة للسماء
  .اح ومراكمة الثرواتاقتطاع الحد األقصى من عمل الناس على األرض، وتكديس األرب

  
مجال للعبودية واستالب . المجتمع تراتبي. هي ما في النفس فقط. انحصر مجال الحرية

ّإذا كان ال بد من الحديث عن مجتمع عميق فهو مجتمع الحرية الذي لم يعد . الحرية
مجتمع يعيد . ّما هو موجود الحرية في النفس التي تتحفز لصنع مجتمع آخر. ًموجودا
أوهام جعل الدين . األوهام التي بنيت حولها. لألرض، ويسلب من السماء أوهامهاالجنة 

  .لها روايات الخلق والخطيئة وضرورة العقاب على األرض
  

ثورات على . ّتمرد على الحياة الطبيعية المختلفة على هذه األرض. ّالثورات حاالت تمرد
. و حماية العبوديات المستحدثةمجتمع التراتبية، وعلى سلطات سياسية عملها األساسي ه

ليس للثورة برنامج لكي . هي تحدث وحسب. غير صحيح أن الثورات تنجح أو تفشل
على . إعالن الجمهور أن األحوال لم تعد تحتمل. الثورة انفجار غضب. ُتحاسب عليه

ًطرفا يقاتل الجمهور . ًالحاكم أن يفتش عن حلول ال أن يعتبر نفسه طرفا ضد الجمهور
على الحاكم أن . البرنامج يأتي بعد أن يعلن الجمهور غضبه. جل فرض السيطرةمن أ

الثورة تراكم . أن يمارس السياسة وأال تكون نهايته بالتحالف مع الثورة المضادة. يستجيب
سيرورة تاريخية فيها . اإلصالح ما بعد الثورة تراكم على إصالحات. على ثورات

يرميهم . ن ال يتعلمون من التاريخ يختفون من التاريخالطغاة الذي. الثورات واإلصالحات
مهمة الحاكم أن يعرف شعبه وأن يعرف أسباب غضبه . التاريخ في سلة المهمالت

لكن الحاكم الطاغية . وأن يعرف مكانته من شعبه. وسكينته، أسباب رفضه وخضوعه
  .يعرف فقط أنه سبب وجود شعبه، وهذا ما يعمي بصيرته

  
أن . التمتع بنتاج عملهم. استعادة ما استلب منهم. روفة منذ فجر التاريخمطالب الناس مع

منذ نهاية زمن الصيد والجمع وكل ذلك مكبوت . تكون الدولة خادمة لهم ال سيدة عليهم
محو . ُحتى أصبح ما يشكل المجتمع العميق هو ما ال يسمح له بإظهاره. في صدور الناس

-استراتيجية النظام االجتماعي. الجمهوراالستغالل واالستالب حق واجب على 
وشبكة . ًالسياسي منذ ذاك هي التعمية بايجاد تعقيدات تجعل الواقع مستترا-االقتصادي

يبتعد عن . يخرج منها الرأسمالي بماله. العالقات االجتماعية عصية على الخروج منها
. النسان العالمييصير هو ا. العشيرة والقبيلة والوطن والدولة وكل ما يربطه باألرض

. لكنه يستغل الشبكة التي أنشأها وأودعها في بالده. يستطيع العيش في أي مكان في العالم
العالقات األولية من العائلة الى العشيرة الى الوطن الى . وترك الناس أسرى تلك الشبكة

 كانت .عرف كيف ينسجها السادة في شبكة تعمية. ًاألمة الى الدولة تصير عبئا على الناس
ّمجاال للحرية في المجتمع البدائي، فصارت عبئا، وسيلة لالستغالل مع تطور األنظمة  ً ً

صارت . لم تعد العالقات األولية وسيلة للتعاون. االجتماعية، خاصة في الزمن الرأسمالي
بل تدمر آليات عملها ) الرأسمالية(ال تدمرها الحداثة . وسائل لالستغالل والقسر واإلكراه

. نمط اإلنتاج الرأسمالي) تأبيد وليس تأييد(مة وتحتفظ بها مع مضامين جديدة لتأبيد القدي



  

  
  الفضل شلق

 لبنان
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ّيخلق النظام الرأسمالي الذاكرة التاريخية؛ يحاول السذج من الثوار القول أن هذا هو 
يسير الناس وراء . ًما لم يعد موجودا يصير قاعدة لهؤالء. التراث، أو بمعنى آخر التاريخ

هم يعيشون حياة واقعية تعتمد . وال أمتع من األوهام عند السادة. تهمأوهامهم وتصورا
الناس يعيشون على األوهام والذاكرة وما لم يعد . األستالب واالستغالل والنهب والسرقة

ّتنشأ أعراف جديدة تذكر . موجودا من المجتمع، سواء كان ذلك األعراف أو الدين
يرفعه الى مستوى . ّيذكر الدين بالماضي. تهال تستطيع استعاد. بالماضي وال تستعيده

. وهذا السلف ال يمكن استعادته. صدى لعبادة األباء في المجتمعات الوثنية. السلف الصالح
المهم أن ال يناضل من . يناضل من أجلها. يسر السادة أن الجمهور يسير وراء أوهامه

كان ركيزة المجتمع هذا الذي . أجل حقوقه، وأن ال يسعى وراء المشترك االنساني
ًما كان عبئا منتجا صار عبئا يفيد السادة في سرقة اإلنتاج . وكان مجال الحرية. البدائي ً ً

ّتراث متصلب متجلد. تراث بال روح. وسلب الروح ًيقطعه السادة إربا ويعيدونه مشتتا . ّ ً
د الثورة هي عندما ينفجر الناس ض. الى جمهور يقتاته ويظن أنه استمرار لما سبق

يمارس العامة . يكتشفون أن ما سبق هو أشالء ال يفيد إال لتسميم الفكر والعقل. الطاغية
يتفرجون على األشباح وهي تمارس . ال يجيدها السادة وأبناء السادة. الدبكة الشعبية

  .يستسلمون لهم يطيعونهم. ًوال يعرف أبناء الناس أنهم يقدمون عرضا أمام السادة. تراثها
  

ًة على الذات أوال، ثورة على السلف الصالح وعلى العادات المستحبة، ثورة الحرية ثور
يستعيد . على العقل الذي لم بفهم الحداثة والرأسمالية، ولم يعرف أنهما استغالل واستالب

تاريخ السياسة . الناس ذاتهم الحقيقة برفض ذاتهم التراثية، برفضهم رواية التاريخ
ّيعي، وكأن الرأسمالية أساس التطور البشري أو هي الطبيعة واالستغالل وكأنه األمر الطب

الى طبقات مغلقة كي يكون لكل ) الطبقية(في الهند طوروا التراتبية االجتماعية . البشرية
وال يسيتطيع مغادرته إال إذا خالف العرف . واحد من أبناء الناس مكانه في مجتمع الفقر

  .والدين
  

مجتمع الضمير . مجتمع التعاون ال التنافس. ية المكبوتالمجتمع العميق هو مجتمع الحر
لكل ما يحتاجه؛ يستهلك اإلنسان نتاج عمله أو ما : مجتمع العدالة في التوزيع. واألخالق

هي . ًوال يمكن أن يكون موجودا. ًليست الحرية عودة الى مجتمع لم يعد موجودا. يقابله
وهذه ال تتحقق إال بمشاركة من نوع . تحقيق مبادىء المجتمع العميق في دولة حديثة

لكنهم سيبقون شركاء في كل شيء ). ًقديما(الناس شركاء في الكأل والماء والنار . جديد
النزاع ضد السادة ليس . وال يملك البورجوازيون إال ما أنتجه الناس بقوة عملهم. ينتجونه

ستهالك اإلنتاج، وفي بين قديم وحديث، بل بين حديث استالبي وحديث ينشد المساواة في ا
  .توزيع اإلنتاج حسب قوة العمل وحسب الحاجات المتساوية للجميع

  
هو ما دون العالقات األولية كالقرابة . المجتمع العميق هو المشترك االنساني القديم

هو المجتمع الذي تأسس على . واالثنية والقبيلة ثم القومية والطائفية التي انبعثت من ذلك
األخالق األولية أقدم من الدين واألخالق التي . ية وعلى التعاون البشرياألخالق األول

بشر بها والتي عزاها الى كائن علوي متسامح، وأخرجها من الضمير اإلنساني وجعلها 
لم يكن بإمكان . التعاون هو الشكل األقدم للعالقات االجتماعية. طاعة لما هو فوق االنسان

 ما يجد ويوزع ما يفيض عن حاجته، أو يوزع هو االنسان األولي إال أن يستهلك
ًمجتمع ربما كان خياليا، أو ربما صار خياليا؛ وهما جميال. واآلخرين ما يحتاجونه ً لكن . ً

ال معنى لألخالق إذا انتزعت من االنسان واستلبت منه لتصير أتباع تعاليم المتسامي ومن 
  .ينوب عنه على األرض

  
ًماديا هو النتجية الحتمية للنظام االجتماعي التراتبي القائم ًإن استالب االنسان روحيا و

من البشر وعيش دون % 1استالب أدى الى تراكم الثروات بيد أقل من . على الطبقات
استالب يشكل . هو استالب يشمل الطبيعة وإمكانات العيش فيها. حد الفقر لنصف البشرية

رأسمالية واألزمة الكبرى هي في هناك أزمات في صلب ال. ًخطرا على مصير االنسان
ال نجرؤ على القول أن تغيير . كيفية النضال ضدها؛ النضال من أجل العدالة االجتماعية

طبيعة الرأسمال واضمحالل قيمة الرأسمال اإلنتاجي مقابل الرأسمال المالي، ثم إزاحة 
ن المركز الكثير من اإلنتاج الصناعي الى دول العالم الثالث، مع ارتفاع حصة بلدا

الرأسمالي من اإلنتاج الزراعي، كل ذلك وغيره يجعل العدة المعرفية للنظام العالمي 
  .قاصرة، كذلك عدة النضال

  
إن تراجع النضال العمالي وصعود الشعبوية ومختلف أنواع الفاشية لدى الشعوب يبعث 

القومية والطائفية إن اتجاه أكثرية الفقراء الى الشعبوية بأشكالها اإلثنية و. على التشاؤم
ًوغيرها من الحركات المحلية لن يكون مجديا في إنشاء حركة أممية كالنيوليبرالية التي 

إن الحركات المحلية ذات الطابع الطائفي والقومي . ّتمثل الليبرالية وأممية المال وأصحابه
  . ّواألصولي هي من جملة القوى التي تشكل عدة شغل عند األممية النيوليبرالية

  
تريد النيوليبرالية أن . إن الهجوم على الدولة هو هجوم على الدولة في بلدان العالم الثالث

ًدوال بل دوال شبه فاشلة-ًيبقى العالم مسرحا لعملياتها وأن تكون دول العالم الثالث ال أمما ً .
ٍأدوات منخرطة في تقسيم العمل حيث صناعات مختارة، ذات مردود عال، تبقى في العام 

ألول في المركز، واألعمال التي يمكن تنفيذها عن طريق قوى عاملة ذات أجور ا
ما يحصل هو تصنيع األطراف، لكنه تصنيع تملكه وتديره . ُرخيصة تنقل الى األطراف

أزيح القمع الى بلدان العالم الثالث كي تبقى . الشركات الكبرى في المركز الرأسمالي
درة على التبشير بحقوق االنسان، وقادرة على تقديم قا” نظيفة“الديمقراطية في المركز 

لم . دول العالم الثالث بعشوائية غير مسبوقة) قوانين العقوبات(الذرائع للمركز كي يعاقب 
يعد القانون الدولي، أو ما يسمى كذلك، هو أداة من أجل المساواة بقدر ما هو أداة لبسط 

على القانون مجرد أفراد، بل مجتمعات لم يعد الخارجون . سيطرة المركز على األطراف
على هذه الدول أن تنفذ ما تطلبه القوى االمبريالية . بكاملها تخضع للعقوبات وقوانينها

  .المهيمنة، وإال فالويل والثبور وعظائم األمور
  

الحرب على اإلرهاب هي في حقيقتها حرب . ًحتى اإلرهاب صار مختصا باألطراف
ًدوال، أو جماعات أو أديانا برمتها، أو مناطق بكاملهاعلى الفقراء، سواء كانوا  أحد . ً

المراكز التي تشن فيها هذه الحرب بكل وحشية وصفاقة هي المنطقة العربية، مما بات 
  .يهدد العروبة باالنقراض

  
أن تفاصيل الحروب التي تشن في المنطقة العربية، وعلى هذه المنطقة، تبعث على الدوار 

   ضياع كامل خاصة على مستوى الرؤية والتحليل وفهم ما يجريوما ينتج عنه من 
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 الجزيرة، بمعزل . ال يمكن تحليل ما يجري من صراع في منطقة شمال شرق سوريا

و ال يمكن رد . لة ما بعد اتفاقية سايكس بيكوعن سياق تاريخي يمتد على أقل تقدير لمرح
ًجوانب هذا الصراع فقط للتنوع العرقي والثقافي وتصادمه داخليا، وال بسبب غنى 

إنما نتيجة تأثرها المباشر بحكم الجغرافيا والتداخل الديموغرافي . والمياهالمنطقة بالنفط 
سوريا وتركيا والعراق، لذا يمكن اعتبارها من الناحية الجيوسياسية . بين دول ثالث
تنشط و تتخامد وتصل ارتداداتها إلى كل من دمشق وأنقرة وبغداد، . ًمركزا للزالزل

  .كًوراهنا وصلت أبعد من ذل
 

بالعودة إلى تأزم الوضع في شمال شرق سوريا على خلفية العملية العسكرية التركية 
، وهذا التوصيف في واقع الحال تجميل قبيح للصراع السوري " نبع السالم " المسماة 

ًوللنوايا التركية التي افتضحت سريعا وباتت محل استهجان أممي وعربي واسع النطاق، 
ضالعة والفاعلة في الصراع السوري يمكن الوقوف على ًونظرا لتداخل األجندات ال

مجريات شرق الفرات من خالل ثالثة نقاط أجدها محورية، ربما تقود لفهم التعقيدات 
 .فالتي تحيط بالمل

  
النقطة األولى والجوهرية البد من القول وإلى حد ما أن الفخ الذي نصبه الروس لكل من 

ًعسكريا، قد حققت الهدف " نبع السالم" عملية بغض النظر عن نتيجة . تركيا وأمريكا
  . المرجو منها" الروسي"
  

إضعاف . منذ اللحظة األولى النطالقتها، يمكن تلخيص ذلك من خالل جملة معطيات
موقع تركيا في الملف السوري، وظهر هذا بوضوح من خالل تسارع إدانات المجتمع 

 من روسيا خاصة وأن كال الدولتين لهما ، وبالتالي زيادة قربها"نبع السالم" الدولي لـ 
كذلك زيادة الشرخ بين . باع طويل في تبادل األدوار والمواقع من خالل لقاءات األستانة

أما الجانب اآلخر والمهم بالنسبة . ًتركيا وحلف الناتو، ويبقى هذا تحصيل حاصل عمليا
ًللروس، وهو أن العملية قد تحقق هدفا بعيدا يتعلق بعودة الال جئين السوريين من بالد ً

النزوح، وهي وعود تركية معلنة وواضحة ضمن سياساتها الرامية لتغير ديموغرافية 
ًالمنطقة، وتاليا تعيد إنتاج وتعويم النظام بطريقة ما وتضرب في جانب آخر التسوية 
السياسية عبر تحييد مطالب السوريين في الحرية والكرامة وخلق بيئة مقنعة تستند على 

. في أفضل األحوال ما يجري في سوريا لم يكن سوى تضارب مصالح إقليمية، وأن
تجلى ذلك في موقف الجامعة العربية ومطالبة . فوضى عابرة، يجب السيطرة عليها

الكثير من دولها بعودة النظام السوري، و ربما كان هذا أحد أهم دوافع الروس لتمرير 
بار األمر بداية الخسارة الثانية والفادحة للمعارضة ، وبنفس الوقت يمكن اعت"نبع السالم"

ًمن بعد سقوط حلب، تلك المعارضة التي فقدت كليا بعدها الوطني وصارت . السورية
  . يلحزب العدالة والتنمية الترك" السني"مجرد أدوات ضمن المشروع 

  
 مباشرة مع روسيا عن الدخول في مواجهة" نبع السالم"النقطة الثانية أبعدت عملية 

أي تركيا، . الوجود األمريكي على األراضي السورية، لذلك كان البد من دعم هذا الوكيل
وجدنا كيف فشلت جلسة مجلس األمن في تقويض أي تحرك جاد لوقف العملية العسكرية 

روسيا التي استخدمت دزينة من . التركية، وهذه إحدى مفارقات الصراع السوري
تضع ثقلها هذه المرة لخدمة تركيا، إيران بدورها . ام السوريالفيتويات لحماية النظ

   .تالتزمت الحياد وتجاهلت تفاقم الوضع في شرق الفرا

النقطة الثالثة وسبق أن تطرقت لها في النقطة االولى وألهميتها لنا كـ سوريين كان 
قبل ًالوقوف عندها واجبا، وتكمن في ضرب مصداقية الحراك الشعبي السوري السلمي 

للتشويش " غصن الزيتون"ومن قبلها " نبع السالم"عسكرته من خالل عدم ممانعة 
والتغطية على أصالة مطالب الشعب السوري، هذه النقطة تهم روسيا والنظام وإيران 

ًليس فقط ألن التسوية السياسية أصال تستمد شرعيتها . بدرجة متساوية من حيث األهمية
بي، بل لزيادة تورط الميليشيات الراديكالية و المدعومة من من بدايات هذا الحراك الشع

كما هو األمر في عفرين وريف . قبل تركيا في ارتكاب المزيد من الجرائم واالنتهاكات
ًحلب، وربما ال تجد روسيا وإيران حرجا في أن تقضم تركيا بعض الجغرافيا السورية 

 .م إعادة اإلعمار وترميم النظامثل. لقاء تحقيق مصالح محددة وتمرير صفقات قادمة
  

وتبقى نقطة إضافية تتعلق بالتردد األمريكي في االنسحاب من سوريا، و الناجم عن 
تضارب السياسات األمريكية داخل البيت األبيض، وهي سمة ظاهرة منذ حكم الرئيس 

س هذا التردد خلق فوضى تشبه الفوضى الخالقة التي استعانت بها كونداليزا راي. ترامب
عثرة، أمام المخطط الروسي في . في العراق، وربما هذه النقطة تكون الوحيدة المتبقية

ًسوريا، سيما وأنها مؤخرا استطاعت قضم مناطق واسعة من إدلب بعدما تورطت تركيا 
ًبجبهة النصرة على مدار السنوات الماضية، تماما كما تورطت أمريكا بحزب العمال 

  .شألكبر، داعالكردستاني لمحاربة الشر ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ًأخيرا ورغم خشونة السياسة الروسية في الملف السوري إال أنها اظهرت قدرة فائقة على 
، وتأتي الصفقات التي صول إلى األهداف في منعطفات حرجةرسم االستراتيجيات والو

ًتقوم بها روسيا خالل اليومين الماضيين للتوسط بين قسد الممولة أمريكيا والمرفوضة 
بين النظام ضمن مساحة نقل الفوضى األمريكية الخالقة إلى عقر دار حلف الناتو ًتركيا و

أما العمال الكردستاني وهو الحامل الحقيقي لقوات قسد، وهي حقيقة قد . والبيت األبيض 
رغم أن امريكا بجاللة قدرها فشلت في تحوير وتطوير هذه . ال ترضي البعض من الكرد

لذا بات العمال الكردستاني اليوم أقرب لمفهوم . ًيديولوجياالمنظومة المحكمة اإلغالق إ
الذي انتجه النظام عندما خسر ثالثة أرباع سوريا، وصار همه الوحيد " سوريا المفيدة"

يمكن تسميتها بـ كردستان . البحث عن مساحة صغيرة من الجغرافيا بحجم جبال قنديل
   ةالمفيد
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  بداية يلزم تهدئة روع بسطاء الشيوعيين الذين يعتقدون أن السياسة هي الشغل الشاغل

للشيوعي منذ انضمامه للحزب ودخوله حلبة الصراع السياسي ضد الرأسماليين وسائر 
ينفي لكن هذا الشيوعي السياسي ال يمارس السياسة إال من أجل أن . األعداء الطبقيين 

ًالسياسة ؛ ففي المجتمع الشيوعي تنتفي السياسة نفيا قاطعا حيث تنعدم فيه فكرة  " الحق"ً
ًالبورجوازية دائما وأبدا وما السياسة إال أنها الصراع حول توزيع الحقوق المنعدمة تماما  ً ً

  . ةبمختلف منظوماتها في الحياة الشيوعي
 

ًهي أدب الصراع الطبقي جملة وتفصيال ويمارسها كل الناس حتى أولئك الذين السياسة  ً
يعلنون عزوفهم عن العمل السياسي إذ طالما أن الجميع ينتمون إلى طبقة اجتماعية بعينها 
لها وسيلتها الخاصة في اإلنتاج، فذلك يعني أن الجميع هم في حمأة الصراع الطبقي لكن 

طبقة من طبقات المجتمع أن ترتب صفوفها بالشكل الذي مقتضيات الصراع تقتضي كل 
  . ىترتأيه بما يمكنها من اإلنتصار على الطبقات األخر

  
الحرب الطبقية تجري دون انقطاع على مستويين، مستوى الكالم في الهجوم والدفاع 
وهو المستوى السياسي ومستوى الفعل أي بتحسين وسيلة اإلنتاج ومبادلة اإلنتاج مع 

  . ةت الطبقات األخرى في السوق بصورة مجزيمنتوجا
  

ّوهكذا، فلما كانت السياسة هي أدب الصراع الطبقي فال يمكن أن يدعى بانتفاء العمل  ُ
فهل انتهى الصراع الطبقي وانتفت بذلك النظرية . السياسي قبل انتفاء الصراع الطبقي 
  ؟!الماركسية وسداتها الصراع الطبقي 

  
لى أن الماركسية ستنتهي بانعدام الطبقات والصراع الطبقي في ًيجب أن ننبه هنا أيضا إ

الحياة الشيوعية ويستذكر في هذا المقام أن ماركس ورفيقه إنجلز رفضا الحديث بكلمة 
واحدة عن مرحلة اإلشتراكية فما بالك عن الحياة الشيوعية ؛ وهو ما يعني أن الصراع 

ًلحياة الشيوعية، يبلغ أشده، لم يكن واردا الطبقي في مرحلة اإلشتراكية، مرحلة اإلعداد ل
  . افي حسابات ماركس وإنجلز باستثناء استشراط دولة دكتاتورية البروليتاري

  
لنؤكد حقائق باتت " إنتفاء العمل السياسي"نحن ال نكتب تحت هذا العنوان الهام والمثير 

لطبقي في الحياة معروفة لدى غالبية الشيوعيين وهي انتفاء العمل السياسي والصراع ا
الشيوعية، بل لنؤكد حقيقة أخرى قد تصعق الجميع إذ تقول بانتفاء الصراع الطبقي 

   . ةوالعمل السياسي خالل بضعة عقود قبل الوصول إلى الشيوعي
  

؛ اعي استغرق البشرية عشرات القروناإلنتقال من النظام العبودي إلى النظام اإلقط
ى النظام الرأسمالي استغرق ثمانية قرون، من القرن وانتقالها من النظام اإلقطاعي إل

العاشر حتى القرن الثامن عشر؛ فلماذا يحظر علينا أال نتوقع أن يستغرق اإلنتقال من 
النطام الرأسمالي إلى اإلشتراكية أربعة قرون أو أكثر خاصة وأن مثل هذا اإلنتقال مكلف 

عبر تاريخها الطويل في المجتمعات بتطهير البشرية جمعاء من كل ما علق بها من أقذار 
  . ةالطبقية وقد عاينا صعوبة ذلك في االشتراكية السوفياتي

  
ال يمكن التحقق من إنتفاء العمل السياسي والصراع الطبقي قبل اإلدراك التام لحقيقة 

خريطة الجغرافيا السياسية . انهيار العوالم الثالث الموروثة عن الحرب العالمية الثانية 
رة للعالم رسمتها نتائج الحرب العالمية الثانية، فكان هناك المعسكر اإلشتراكي بقيادة األخي

اإلتحاد السوفياتي وقد غدا أعظم قوة في األرض وكان هناك المعسكر الرأسمالي بقيادة 
  . الواليات المتحدة األميركية وهناك معسكر عدم اإلنحياز أو عالم التحرر الوطني 

 45ة الجيوسياسية التي رسمها مؤتمر يالطا في فبراير شباط يبدو أن خطوط الخريط
ً لم تكن موازية حقا للقوى الدولية 45وعاد يؤكدها مؤتمر بوتسدام في يوليو تموز 

واإلجتماعية لدى نهاية الحرب ولذلك سرعان ما انهارت تلك العوالم الثالثة التي خلفتها 
  . بالحر

خر قالعها وهي الواليات المتحدة وانكشفت عملتها في السبعينيات تهاوت الرأسمالية في آ
 وراحت الواليات المتحدة في 73 و 72من قيمته خالل عامي % 40من الدوالر فخسر 

لة الدوالر وهي تفقد  تستعطف بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان لكفا75مؤتمر رامبوييه 
وبدا . جة قوى الشعب الثورية؛ وقد انهزمت جيوشها الجرارة في فيتنام بموارمز سيادتها

اإلنهيار واضحا في المعسكر اإلشتراكي مما دعا الرئيس بريجينيف في مؤتمر هلسنكي 
!!" كالنا" مناشدة زعماء العالم الرأسمالي مالقاته في منتصف الطريق فال يخسر 75

ي وف. وهذا إعتراف صريح من قائد المعسكر اإلشتراكي بالخسران على طريق اإلنهيار 
 قفزت مصر بقيادة أنور السادات إلى حضن الواليات المتحدة وكان ذلك دالة 74العام 

  . هقاطعة على انهيار معسكر عدم اإلنحياز حيث كانت مصر عبد الناصر تحتل قيادت
  

ًما يلفت اإلنتباه بل ويستحق اإلستهجان أيضا هو أن مختلف المراجعين للنظام الدولي 
الثالث الموروثة من الحرب لكنهم يصمتون صمت القبور عما يقولون بانهيار العوالم 

ولما كان مثل هذا الصمت يطعن في . ل المعسكرات الثالث بعد اإلنهيارآلت إليه أحوا
ّصدقية المراجعين فقد تفتق ذهن هؤالء القوم غير الحصيف عن اإلدعاء بأن النظام 

راكي في مجرى الحرب الباردة الرأسمالي لم ينهر بل بفعل انتصاره على النظام اإلشت
   . (Globalization) ةاستوى على مساحة الكرة األرضية فيما وصف بالعولم

  
لم يراجع هؤالء المراجعون أنفسهم ليقولوا لنا لماذا تعولمت الرأسمالية بعد انهيار 

ّولما لم يجدوا تفسيرا لذلك إدعوا أن انتقال الشركات !! المعسكر اإلشتراكي وليس قبله  ً
لرأسمالية من مراكزها الكالسيكية إلى األطراف كان بسبب البحث عن األجور ا

ّالرخيصة وهو ادعاء سفيه ال يستحق الوقوف عندة حيث فائض القيمة وهو القلب النابض 
للنظام الرأسمالي هو قيمة ساعات العمل التي لم تدفع أجورها ؛ وهو ما يعني أن األجور 

وال يعدم . مة رخيصة على غير ما يرغب الرأسماليون الرخيصة ال تنتج إال فوائض قي
المراجعون بعض األغبياء منهم الذين يدعون بتغول النظام الرأسمالي متناسين حقيقة 
أولى في علم اإلقتصاد تقول أن تطور النظام الرأسمالي يتحقق فقط بتطور الطبقة العاملة 

  . ضوهو اليوم في الحضي
  

ًالشركات الرأسمالية من مراكزها الكالسيكية إلى األطراف جاء تعبيرا صادقا إرتحال 
  .. نًومباشرا عن انهيار النظام الرأسمالي وقد سلك اإلرتحال طريقين متمايزي

  
ّالطريق األول وهو تحول اإلنتاج الرأسمالي إلى إنتاج الخدمات جراء فقدان األسواق 

 ؛ وإنتاج الخدمات ال يتم 1972 – 1946المية الدولية بفعل حركة التحرر الوطني الع
 يإال على حساب اإلنتاج الرأسمالي وتجلى ذلك بظهور دولة الرفاه اإلجتماع

(Welfare State)  في الدول الرأسمالية الكالسيكية وقد جرت محاولة إعتراض هذا
-Neo) ةّالتوجه عن طريق إحياء النظام الرأسمالي من جديد بما سمي الليبرالية الجديد

Liberalism)  79(بقيادة مارغريت ثاتشر على رأس حزب المحافظين في بريطانيا (
ًطبعا . )81(جمهوري في الواليات المتحدة ورونالد ريغان على رأس الحزب ال

مجرد ظهور . النيوليبرالية لم تواجه إال الفشل الذريع فعجلة التاريخ ال تدور إلى الوراء 
ي أن النظام الرأسمالي كان في الثمانينات قد انتهى وال يمكن إعادته النيوليبرالية فذلك يعن

  . عللحياة من جديد فلم تواجه ثاتشر وصديقها ريغان غير الفشل الذري
  

أما الطريق الثاني للعولمة ونزوح الرساميل فهو أن مجرم الحرب 
الرئيس األميركي هاري ترومان كان قد أسس لسياسة حمقاء ذميمة 

شيوعية ممثلة ف كل مقدرات أميركا في الحرب على التقضي بتوظي
كان الرئيس العظيم فرانكلن روزفلت قد وعد . باإلتحاد السوفياتي

صل  بمساعدة مالية بعد الحرب ت45ستالين في مؤتمر يالطا فبراير 
 مليار دوالر، فكان من ستالين أن وعد روزفلت بالمقابل 10إلى 

تجلت سفالة . بها على اليابان بمساعدة الواليات المتحدة في حر
ترومان وانحطاطه الخلقي في إلقاء قنبلتين ذريتين على المدنيين في 

رأو هيروشيما وناغازاكي دون دواع حربية بغير اإلنتقام لبيرل هارب
  . إلرهاب ستالين كما يرى البعض

  
سوفياتي ّخليفة روزفلت العظيم هاري ترومان الذميم حول المساعدة الموعودة لإلتحاد ال

إلى دول غرب أوروبا من أجل مقاومة الشيوعية ووصلت المساعدة فيما سمي مشروع 
 مليار دوالر بالرغم من أن 300 مليار دوالر وهو ما يعادل اليوم 13 إلى 47مارشال 

ستالين كان قد حقق وعده بمساعدة أميركا في حربها على اليابان وما كان بإمكان أميركا 
على اليابان بالرغم من استخدامها القنابل الذرية لوال المساعدة أن تنتصر في حربها 

 –ًالسوفياتية التي تكفلت بإبادة كل جيوش اليابان البرية في منشوريا وقدرت بمليون جنديا 
العظيم روزفلت ورثه الذميم ترومان، العظيم ستالين ورثه الذميم خروشتشوف، العظيم 

 –لعظيم ماوتسي تونج ورثه الذميم دنج هيساو بنغ عبد الناصر ورثه الذميم السادات، ا
تكريس .  أقام ترومان حلف شمال األطلسي49وفي العام !! لعل ذلك من ألغاز الديالكتيك ً

  اـــــــرأسمالي في أميرككل مقدرات أميركا في مقاومة الشيوعية أدى إلى انهيار النظام ال
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  .  خالل وقت قصير
  

ا في شرق آسيا فيما بعد الحرب فلم يكن امام الثورة الشيوعية كانت بأقوى مفاعيله
اإلدارات األميركية المتعاقبة الحمقاء من فرصة لمقاومة الشيوعية سوى هدم الهيكل على 
ًرؤوس الجميع من خالل نقل نظام اإلنتاج الرأسمالي إلى اليابان والنمور الستة وأخيرا 

ون قوى العمل لعمال شرق آسيا الصين الشعبية وهكذا بدأ عمال الواليات المتحدة يستهلك
؛  الواليات المتحدة في السبعينياتواكتمل انهيار النظام الرأسمالي في آخر معاقله وهو

   شعلى نفسها جنت براقويقول المثل هنا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نشطت عجلة اعالم االخوان المسلمين لدعم غزو التركي المغولي لكوردستان

سوريا، فدارت محورها من الهجوم اإلعالمي على مصر والرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي وحروبهم االلكترونية على المواقع االلكترونية التي تفضح جرائمهم ومسح 

ي تفضحهم، الي بث وتلفيق الدعايات المغرضة ضد الكورد بشكل عام المقاالت الت
وكورد سوريا بشكل خاص ليظهروا الكورد في سوريا بأنهم ضد العرب وضد اإلسالم، 
متغافلين بأن العشائر العربية الحرة في شمال شرق سوريا تؤيد الكورد وانضموا أبنائها 

ن العاق للكورد الدكتور علي محيي الدين الى قوات سوريا الديمقراطية وناسين بأن االب
القره داغي هو األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهو من اقرب الداعمين 
للطاغية اردوغان هو كردي من مدينة السليمانية في كوردستان العراق وان صالح الدين 

الكورد اللذين االيوبي الكردي أيضا وهو الذي حرر القدس، فال داعي لذكر علماء 
ساهموا في تطوير الحضارة اإلسالمية ألن الجهلة والمنتفعين من عطايا الطاغية 
اردوغان لم يدرسوا التأريخ وانما يتبعون إرشادات مرشدهم األعلى دون نقاش، مثلهم 

 .نمثل المشركين في الجاهلية فكانوا يتبعون آلهة آبائهم واسالفهم دون ادراك لما يفعلو
  

االخوان المسلمين من عمالء الطاغية اردوغان ماذا سيفعلون بعد سقوط هل فكروا 
الطاغية اردوغان وقد أينع رأسه ودان قطافه من قبل صديقه ترامب ليمتص نقمة 
معارضيه حتى من داخل حزبه وادارته، ان وزير الدفاع األميركي، مارك إسبر، أعلن 

ألف جندي من شمال سوريا، أي ان بأن الرئيس األميركي دونالد ترامب أمر بسحب نحو 
بل ) وزارة الدفاع االمريكية(امر السحب للقوات االمريكية ليس بتوصية من البنتاغون 

من الرئيس ترامب، وأعلنت رئيسة األغلبية الديمقراطية في مجلس النواب األمريكي 
 بأنها اتفقت مع الجمهوريين على الوقوف في وجه قرار سحب القوات االمريكية من

  .اسوري
  

بدأت اليوم العقوبات االمريكية على الطاغية اردوغان وعلى أركان 
حكومته وفي زيادة الرسوم على استيراد الحديد التركي وتجميد 

فاق تجاري مع أنقرة وستطيل العقوبات االمريكية المفاوضات على ات
واالوربية لتشمل كل مرافق التي يعتمد عليها الطاغية اردوغان في 

روبه المباشرة وغير المباشرة عن طريق مليشيات االخوان تمويل ح
المسلمين في المنطقة وسيجمد الحلف الناتو تركيا في الحلف في 

  .واجتماعه القادم رغم تحفظات األمين العام للحف النات
  

ان جرائم مليشيات االخوان المسلمين المدعومة من قبل الطاغية اردوغان مسجلة وموثقة 
مناضلة والسياسية الكردية هفرين خلف، األمينة العامة لحزب سوريا وخاصة قتلهم لل

المستقبل، كما مثلوا بجثة الشهيدة بارين كوباني التي كانت تدافع عن ارضها، وسينالون 
  .نعقابهم العادل أينما يذهبون وقد تضيق عليهم الدائرة بعد سقوط الطاغية اردوغا

ُوال تحسبن  َغافال عما يعمل " لى في كتابه الكريم فإن هللا يمهل وال يهمل، قال هللا تعا َّ ََ ْ َ ََّ َ ً ِ َ ََّ ْ َ َ
ُالظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشَخص فيه األْبصار  ْ َ َُ َ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ ٍْ ّ ََّ ْ ُ َ ُ َ ِ َ ُ    .)(42) :مإبراهي" (َّ

  
ان مليشيات االخوان المسلمين حالهم حال تجار الدين الذين ال يأخذون من القران 

 يتطابق مع توجهاتهم ومنافعهم الشخصية في القيادة والوجاهة والمنافع والحديث اال ما
  :ةومن أكبر خطاياهم ومخالفتهم للقران الكريم احصرها في اآليات التالي. المالية

ُوالذين استجابوا لربهم وأقاموا " • َ َ َ َْ ِ ِّ َ ِ ُ َ َ ْ َ ِ ُالصالةَ وأمرهم شورى بْينَهم ومما رَزقنَاهَّ ُْ َ ََّ ِ َ َْ ُْ َ ُٰ ُ ْ َ َ َ ينفقونْمَّ ُ ِ ُ "
  .)(38) ىالشور(

  )159(آل عمران " ) وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على هللا" •
  

بينما هيكلية االخوان المسلمين هي السمع والطاعة لمرشد االخوان وال يحكم المرشد 
بالشورى وان مرشدهم األكبر الطاغية اردوغان يتصرف وكأنه فرعون يصدر قرارته 

ارته لتركيا ولحزبه وبتصدير مشاكله الداخلية واالقتصادية وهزائمه احاديا في اد
االنتخابية الى خارج الحدود إلشغال الجيش التركي المغولي بعيدا عن معسكراته خوفا 
من االنقالب عليه، اما ضحاياه في حروبه الخارجية فالنسبة األكبر هم من مليشيات 

ُي يقتل عشرة من المليشيات االخوان االخوان المسلمين، فمقابل فقدان جندي ترك
المسلمين في غزوهم لكوردستان سوريا فأن الجيش التركي يستخدم المليشيات االخوان 
المسلمين ككاسحات األلغام لمواجهة الصناديد من الشابات والشباب الكورد ليمهدوا 

ة بالشباب للجيش التركي للتقدم على أجسادهم كما كانت تفعل الجيوش العثمانية المغولي
  .االعربي والمسلم في غزواتها في اورب

  
  :فومخالفتهم للحديث النبوي الشري

يا رسول هللا هذا القاتل، : فقيل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار" •
  .)رواه البخاري ومسلم"(ًإنه كان حريصا على قتل صاحبه: فما بال المقتول؟ قال

وان المسلمين الموالية للطاغية اردوغان يقتلون المسلمين من العرب ان مليشيات االخ
والكورد العزل ويقتلون نسائهم وأطفالهم وينهبون ممتلكاتهم، فجرائمهم في عفرين 
والمدن السورية المحتلة من قبل الترك المغول موثقة ال يمكنهم انكارها، ناهيك عن قتل 

   .ةإلرهابية في المدن المصريالجنود المصريين في سيناء والتفجيرات ا
  

  :ةكلمة أخير
ان كل الفصائل الجهادية واإلسالمية المتشددة التي شوهت الدين اإلسالمي في العصر  •

الحالي نتجت من رحم الجماعات وفصائل االخوان المسلمين، فهم يدينون بالوالء للطاغية 
التي كانت سببا في انحطاط الحضارة اردوغان الحالم في إحياء الخالفة العثمانية المتخلفة 

َاإلسالمية والى سوق المنطقة الى جهالة وظلمة ثقافية نعاني منها اليوم وجعلتنا أمة ساحة 
للصراع بين القوى االستعمارية لتسرق ثروات التي انعم هللا على منطقتنا بطرق مباشرة 

    ضمن خالل تطوير ثرواتها او ببيعها األسلحة لقتال بعضنا البع
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 سجل انا عربي 

  لمسئم العا
  من كسلي و من هبلي

  سجل انا عربي
  سئم العالم

  من كسلي و من هبلي
  و من كذبي و من دجلي

  انا عربي
  احب القهوة
  و السيجارة
  احب الرشوة

  ةمارالو ا
  قتل الوقت هوايتي
  و لبس العبائة غيتي
  و فتل الشارب عزتي

  سجل انا عربي
  سجل انا عربي

  نخوتيو لي 
  و لي عزوتي

  اه منك يا نخوتي
  اه منك يا نخوتي

  تثورين اذا ما ثارت نزوتي
  انا الثائر

  انا المناضل
  انا الشهم انا الكريم

  انا لي نخوتي
  انا المضحي بكل ثروتي

  بال حساب اذا ما هبت شهوتي
  انا عربي
  احب لندن

  احب باريس
  و احب ان تكون
  امريكا عزوتي

  الكيف 
  و كيف استطيع

  !!ابغيره
  ان اكل لحم اخوتي؟؟

              يسجل انا عرب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 يأنسج الطين على جرح...  
  وأبني الفكرة

ًطوبة طوبة ً َ ُ...  
  كي ال يحتج السقف على جدار

ُيعلق صور باعة المدين ِّ َ   ...ةُ
  المستهلكين

ْلكلينكس ْ ِْ ِ ِ ...  
  
  ... يفي رئت

  يختنق الكالم ومواد التنظيف
ُأقايض أوهامي بالعولم ِ َ   ...ةُ

  : لوأقو
  كوني بردا وسالما

  !...فعلى القابعين في عنق الرغي
  

  ...اتكسر الزجاجة عنقه
  تتذوق عين الذئب

  ...ةسرق بطن الجد
َو لفف جرحها بالقبعة الحمراء َّ َ  

  ...رثم نام في البئ
  

  ....معلى بوابة الجحي
  تبصق الحرب على الحرب

  ....روعلى الحج
  تنسى الريح ريحها

  ...رقبل أن تلد النا
  ...جقصيدة زجا
  

  ...يعلى خوذة جند
  نسي القيامة في رصاصته

  ...بطاشت إلى الخرا
  تقتصد لون السماء

  ....رلتموت في البح
  

ِفي ترموس قهو ُ ْ   ... ةِ
  نام الناس
  نام الوحش

  ...رنام الحج
  :مالجحيم يسأل النو

ٍهل من مزيد ِ   ؟َ

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 منذ ايام قالئل 
 ..ولد العراق

  ..هو بزغ فجر االنعتاق
 

 ..اسمي عراق.. انا..انا
 ..عند السباق..  العالانا في

 ..انا كحل حلم الثائرين
  ..يالمس األحداق

 
 ..من قال إني استكين

 وأفز كالبركان.. هي غفوة
 ..القي

 ماابوح به من الحرائق
 يطفي.. يشرئب دمي

  ..لظى النيران
 

 وتعود
 بغداد العروس

 ..نديمها النواس.. كعهدها
 وشاطيء دجلة

 ..بالعاشقين..يحتفي في كل امسية
  ..يحتضن النوارس

 
 ..هي امسيات العشق

 ..الف ليل.. وليلك
 تسور عنقك األقمار

 .تهزأ بالغيوم
 ..تهمي على الوجنات

 . رذاذ وشم
 ..طل شفيف من دماء الثائرين

 
 

 

 

 طوين دغباج

 نيطسلف


  

 

  ىضترمة ليضف

 قاعرال


  

 

  نيمأ دجما

 اقعرال
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   ّعرف الباحث المجري جورج لوكاتش الرواية ُي ِ
رواية حقيقية، أي رواية تثير الحاضر، «ّالتاريخية بأنها 

. »ويعيشها المعاصرون بوصفها تاريخهم السابق للذات
  نصر هللا إلىوبالمعنى نفسه يشير الكاتب األردني إبراهيم

تسحبك إلى .. أن كل رواية هي رواية تاريخية بشكل ما"
ًالزمن الذي ترويه، وتجعل هذا الزمن يبقى حيا في 

  ."كداخل
 

بمراجعة تعريفات الباحثين نستطيع اختصار السبل المؤدية 
لألديب المغربي حسن أوريد، » الموريسكي«إلى رواية 

نطاق الذاكرة الذي برع في إثارة أسئلة مقلقة عبر است
مساحاته التاريخية المتناسية لدى الجيل الجديد المنفي في 

، فجاءت "السرعة"  و"األزرار"الرقمية والمحكوم بلعنة 
 كملخص يختزل هذا الكم الهائل من "الموريسكي"رواية 

فوف مجهولة، فتكفي المجلدات الضخمة المتناثرة بين ر
لضخامة،  أن تقي شر هذه ا"الموريسكي"رواية في حجم 

حتى يعي المتلقي الجديد جانبا من هذا الماضي المهم 
المغيب من حالتنا اإلنسانية، مأساة الموريسكيين ومعاناتهم 
مع التخويف واالضطهاد الهوياتي والترحيل القسري 
واإلبادة الجماعية، جراء ما مارسته محاكم التفتيش من 

لتاريخ، انتهاكات وجرائم ال تسقط بالتقادم، وال يغفرها ا
ّإنها ذكرى ماضي مر مر مرور الكرام عبر تاريخنا، الذي  ُ
ما لبث يكرر حضوره كل حين في صور ال تختلف عن 

يبرز أوريد وهو يسطر مقدمة . مالمحه األصلية
إلى أنه سعى إلى لفت االنتباه من جديد إلى » الموريسكي«

هذا التاريخ المنسي، فرفع الضماد على جراح غائرة أبت 
تندمل، هناك جروح ال تندمل أبدا مهما هرم الزمن أن 

   .االذي أنتجه
من هنا نستطيع التأكيد على أن المصادر التي تناولت 
تاريخ الموريسكين وحدت رأيها حول حقيقة المعاناة 
والمأساة التي عاشتها هذه الفئة في إسبانيا وفي الدول التي 

ِّهجرت إليها، خاصة في شمال إفريقيا وجزء من  أمريكا ُ
  .ةالالتيني

  
في حين يؤكد بعض الباحثين على أن مجمل المآثر األدبية 
المكتوبة بالعربية أو لغة األلخميادو ـ وهي لغة قشتالية 

يغلب عليها الطابع األدبي «هجينة تكتب بحروف عربية ـ 
الرثائي، والسيما المشرقية منها، كما أنها مشبعة بالحس 

يجعلها ال ترتقي بأي حال المذهبي الديني والقومي، مما 
تناد إليها في تأريخ إلى الدراسات األكاديمية التي يمكن االس

، وانحازت بشكل كبير مع المسلمين قصة األندلس
وتعاطفت معهم، كما هو حال القصة النواة التي اعتمدها 
حسن أوريد في استقاء مادته الروائية المتمثلة في كتاب 

ّ ألحمد شهاب الدين ،رينناصر الدين على القوم الكاف«
أفوقاي، الذي تحدث بإتقان عن الجانب النقي في سيرته، 

ومن هنا يبرز المجهود "مع إغفال الواجهة السلبية منها، 
الذي قام به الجنس األدبي الموريسكي كي يضع شخصياته 

وهذا ما يثبته باحث إسباني . "في عالم من النقاء والجمال
أي زميل مسلم وهو يذكر، ولو إنني لم أسمع إلى ": بقوله

في عجالة، اإلبادة التي تعرض لها الكثير من الموريسكيين 
  ."اعلى أيدي العرب في شمال إفريقي

  
نستطيع أن ننتبه من خالل الفصول الستة الواردة في 
الرواية إلى مجهودات الكاتب التاريخية، التي بذلها لكي 

ر األحمر بلدة الحج: (يبرهن على مدى صحة سيرة أفوقاي
، مراكش 1595-1585في خاصرة بالد البشارات 

، سال 1613، مراكش 1612، أمستردام 1603 -1598
، جرد )1642، توزر 1637-1615الجديدة 

كرونولوجي استدعى ترتيبا ألمكنة وأزمنة ووقائع حاول 
تجريد أحداث الرواية "من خاللها الكاتب قدر المستطاع 

 االلتفات إلى ذكر من هالتها األسطورية، من خالل
  التواريخ لتوخي الدقة ووصف عوالم، وجرد لفضاءات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، عبر توغله إلى أعماق "ووضعها في بيئتها الحقيقية
شخصيات حقيقية وأخرى متخيلة لم تأت بالصدفة، وإنما 
لها امتداد واضح في الحاضر والمستقبل، فحاول نقل فكرة 

ة الموريسكي من موضعها التاريخي الجامد إلى لحظ
  .ةمخاض جديد

  
األسلوب السردي في الرواية يحيلنا إلى ثقافة السارد 
ودوره في تقمص شخصياته، وضخها بأفكار وتوجهات 
ظلت مرتبطة بمنطقة صراعاته الداخلية وبقناعات ذاتية 
الزمته كإنسان ومبدع ومثقف وسياسي مقرب من مراكز 

  .رالقرا

  :ة في الرواي"األمازيغي"ـ صورة 
  

لم تكن مواقف حسن أوريد ضبابية تجاه القضية لحد اآلن، 
األمازيغية في المغرب، فالرجل بحكم حساسية موقعه 
سعى بكل جرأة إلى تقمص الصوت األمازيغي، تمرد، 
فتبنى القضية األمازيغية وانخرط فيها كمدافع، من خالل 
كتاباته وآرائه اإليجابية، إلى جانب اهتماماته األكاديمية، 

 منها في تحليل هذا الخطاب من خالل التي كرس جزءا
الخطاب االحتجاجي «أطروحته في الدكتوراه التي تناولت 

  .بللحركات اإلسالمية واألمازيغية في المغر
  

أوريد يسعى جاهدا من خالل جميع أنشطته األدبية إلى 
وهذا ما . إقحام األمازيغية وإثارة سؤال الهوية في المغرب

 التي ظل من "ريسكيالمو"نلمسه بوضوح من خالل 
خاللها رهين الذات المبدعة، هذه الذاتية التي قام بإسقاطها 
فنيا لرسم معالم شخصياته الروائيه، فيقر بنفسه على أن 

فقام بتهجين . الجانب الذاتي حاضر قوي في هذا العمل«
التاريخ من خالل استلهامه للتراث الغابر ومزجه 

ا يتعلق منها بالخالصات الفكرية الحديثة، خاصة م
بالنموذج الحداثي الذي تجسده أدبيات الحركة األمازيغية 

  .بفي المغر
  

تمكن أوريد من أن يقوي الدور التاريخي للفاعل 
األمازيغي، من خالل شخصية أنتاتي االفتراضية 

  .والمتخيلة في الرواية، التي ليس لها أثر في سيرة أفوقاي
  

أن أفوقاي مارس  في هذه الغنيمة األدبية والتراثية نجد 
إضطهادا تاريخيا تجاه األمازيغ كغيره من المؤرخين 
ّوالكتاب المغاربة والمسلمين الذين لم يشغلوا إال حيزا 

 المنبوذ المتهم ـ دائما ـ بشيم الغدر "البربري"ضيقا لذلك 
والنذالة وبالتمرد والخروج عن الطاعة، وتوظيفه في 

حاف والتقزيم صورة تقليدية ببغاوية تعكس بوضوح اإلج
والروائي يسعى هنا، . الذي مس التاريخ األمازيغي القديم

إلى رد االعتبار لهذه الذاكرة المهملة، من خالل هذا 
التفاعل الحواري الجريء الذي دار بين شخصيتين 
متناقضتين تتباينان في توجهات قيمهما الثقافية والدينية 

  :"يأنتات" و"الشاوي"
 باحة القبة الخضراء بما كان أشبه بادر الشاوي أنتاتي في

  :زباالستفزا
ـ أما زلت أيها األمازيغي ترفض اعتمار الطربوش، رغم 

  أنها تعليمات السلطان؟
ّاألتراك ليسوا أجدادي، رد . ـ اعتمر أجدادي دوما العمامة

  .يأنتات
  ـ ومتى كان أجدادك مرجعا؟

  ..نّـ كنتم ال تسكنون إال المغارات، حي
إنك ال تعرف التاريخ . فتم دورة حضارتناحين أوق) …(ـ 

  ..ييالشاو
ـ أنت جاحد ، بفضل سيدي تعلمت العربية وصار 

  . ةبمقدورك التخاطب بلغة متحضر
  ..ةـ روحي بقيت أمازيغي

  .ةـ إنكم خون
ـ ليست هناك خيانة أكبر من إنتزاع األرض من مالكيها، 

  .فوطمس ذاكرتهم باألكاذيب واألراجي
 النسب الشريف، وشجرة نسبه تثبت ـ سيدي ينحدر من

  !تذلك، شئت أم أبي
  ـ ومتى كان لفروج النساء أقفال؟

  !هـ أي وقاحة هات
ـ الوقاحة الكبرى هي تشويه الحقيقة، ثم أال يتعارض مع 

  ."؟اإلسالم اإلقرار بتمييز على قاعدة عرقية أو دم شريف
  

يتقمص الراوي هنا دور شخصية إبراهيم أنتاتي اإلنسان 
تلقى تعليمه األول في مسقط رأسه «قف الواعي الذي المث












 

  
 سعيد بلغريب

 ربغمال



 

    
27 – The Writer::  Issue No. 31::November  2019 

   

في تاالت يعقوب، ثم جاء الستكمال تكوينه في جامع سيدي 
يوسف بن علي في مراكش، وحين تولى موالي أحمد 

ويتكلم بلسانه، » المنصور دفة الحكم اتخذه كاتبا في حاشيته
ويحاكي كل انفعاالته، فأنتاتي انفلت من بين صفحات 

نخرط بدوره في المشهد اآلني، فتبوأ موقع الشاهد التاريخ لي
، لتمرير مجموعة من )21 و17القرن (على عصرين 

هذه . الرسائل عبر تمثالت فنية مسايرة للحاضر والواقع
المواجهات والمشاحنات الفكرية بين الشاوي وأنتاتي 
جاءت اعتمادا على أسس معرفية حديثة، فتمحورت حول 

دعوة إلى رد االعتبار للتراث ال: (قضايا راهنية مثل
المهمل، إشارة إلى تحريف وطمس التاريخ المغربي 
الحقيقي، تجريد السكان األصليين من أراضيهم وثرواتهم، 

 لالستقواء على "النسب الشريف"الترويج لخرافة 
أنتاتي يجسد العبقرية "من الواضح هنا، أن ). األمازيغ

رة أوريد نفسه، ، وهي انعكاس لصو"األمازيغية في قوتها
فالموريسكي، في نحو من األنحاء .. ": التي يؤكدها بقوله

  ."ةّالمرحلون من ثقافتنا األصلي» نحن«هم 
  

وفي المنحى نفسه ينتقل النص الروائي إلى إثارة قضايا 
التوبونيميا واألعالم مماثلة كتحريف وتدليس أسماء 

أنتاتي كان يرفض أن «: األمازيغية، وجاء في الرواية أن
ُينادى باسمه كما يحدث دائما، هنتاتي، بهاء في مستهل 
اسمه، هاء فرضتها قواعد اإلبدال واإلعالل في اللغة 
العربية، مثلما هو الحال في كلمات أخرى مثل زناكة التي 

هشتوكة، أو زرون صارت صنهاجة، وشتوكة التي تنطق 
لم يكن ذلك جزئية . التي صارت زرهون) الصخور(

: بالنسبة ألنتاتي الذي كان يريد أن يبقى على ما هو عليه
من الواضح أنه وردت إشارات أخرى تهم … أمازيغي

الجانب الثقافي والهوياتي من خالل جدلية العروبة 
  :ةواإلسالم، نقرأ في الرواي

جميلة تخرج من فم من ال يوقر ـ يا للمهانة، لغة عربية "
  .بالعر

ّـ المهانة الكبرى هو أن يعمد عربي، أو من يدعي أنه 
  ."معربي، إلى سب األمازيغيين في عقر دياره

إذا ما تأملنا النص، فالراوي قام برصد مجموعة من اآلراء 
المترسبة في المخيال المرجعي عن األمازيغ قديما وحديثا، 

ط الوعي الممكنة كما تحتفظ بها بغاية التعبير عن أنما«
وتنتقل الرواية للحديث عن مآل . »الذاكرة التاريخية

مستقبل األمازيغ من خالل استثمار أوريد لرمزية أنتاتي، 
الرجل األمازيغي غير المؤتمن الذي يمكن له التمرد في 
أي لحظة للتعبير عن السخط وعدم الرضى من الوضع 

هذا الشأن، نقرأ في في . الذي يعيشه داخل المجتمع
  :ةالرواي

  ـ هل لديك أخبار عن أنتاتي؟
  .ءـ ال شي

  .العله على رأس بعض القبائل يقود تمرد! ـ يا له من رجل
  ـ أتعتقد ذلك؟

لذا اآلن، وهو حر، فسيكون .. ّـ األمازيغ ال يحسنون إال هذا
من حسن الحظ أن . هذا طبعهم. على رأس حركة تمرد

تصور القوة التي كانوا سيشكلونها أت. األمازيغيين مشتتون
  بنزوعهم الحربي وعددهم؟

  :ةخاتم
لقد نجح أوريد في استثمار أدوات الخطاب التخيلي 
لالنفالت من سلطة الماضي، ونحى في روايته خطوات 
تكاد تكون متشـــبعة باألسالـــيب نفســــها التي أسس 

ني واسي: أفكارهم كأمثال» روائيون تاريخيون«عليـــها 
ونجيب » وقـــع األحذية الخشنة«األعرج في روايـــة 

ليون «وأمين معلوف في » عبث األقدار«محفوظ في 
.. »ثالثية غرناطة«ورضوى عاشور في » اإلفريقي
النص عندهم يحمل خصوصية لها إيقاعها بين «فأصبح 

الماضي والحاضر بكل الهزائم وبعض االنتصارات في 
   »راهن يؤرخ لآلتي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souha Fawaz Bechara ha anche scritto Souha Bechara o Soha Bechara (arabo:?) (Nato il 15 
giugno 1967) è un cittadina libanese.  
 
Nel 1988, all'età di ventuno anni, tentò di assassinare il generale Antoine Lahad dell'esercito del 
Libano del Sud, una milizia finanziata da Israele. 
 
 Bechara fu rapidamente arrestata e tenuta nella famigerata prigione di Khiam. È stata rilasciata il 
3 settembre 1998, a seguito di un'intensa campagna libanese ed europea. Nel 2000, ha pubblicato 
la sua autobiografia, Résistante, raccontando i suoi primi anni di vita e i suoi anni in prigione. Se-
guono traduzioni in inglese e arabo nel 2003.  
Nel 2011, Bechara ha pubblicato un'altra autobiografia, il cui titolo arabo si traduce in I Dream of a 
Cell of Cherries.  
 
La sua coautrice, Cosette Elias Ibrahim, è una giornalista libanese, anch'essa detenuta nella 
prigione di Khiam. Fu rilasciata il 22 maggio 2000, quando Israele si ritirò dal sud del Libano e le 
forze dell'esercito del Sud del Libano abbandonarono la prigione di Khiam. 
 
Parti della storia di Bechara sono state usate nell'opera teatrale di Wajdi Mouawad del 2003, In-
cendies, che Denis Villeneuve ha adattato allo schermo nel suo film del 2010 con lo stesso nome. 
 
Primi anni di vita: 
Souha Bechara è nato a Deir Mimas, in Libano, e cresciuto in una famiglia ortodossa orientale. 
Suo padre, Fawaz Bechara, è un membro del Partito comunista libanese, al quale anche Souha 
Bechara si è unita segretamente nel 1982, anno in cui Israele ha invaso il Libano ed è stato attivo 
all'interno dei corpi del partito, la sua resistenza davanti a Jammoul e anche nell'Unione della gio-
ventù democratica libanese. 
 
Il tentativo di assassinio: 
Souha Bechara lasciò il college nel 1986 e si unì alle attività militanti in Libano.  
Le fu affidato il compito di assassinare Lahad. 
 Di conseguenza, si diresse a sud, presentandosi alla famiglia di Lahad come istruttrice di aero-
bica per sua moglie Minerva. A poco a poco, ha familiarizzato con i membri della famiglia e li ha 
visitati continuamente. La sera dell'operazione, il 17 novembre 1988, la moglie di Lahad invitò 
Bechara per il tè. Bechara accettò l'invito e rimase fino all'arrivo di Lahad. Mentre stava pre-
parando le sue cose e se ne andava, Bechara sparò due volte a Lahad con un revolver da 5,45 
mm. 
Gli hanno sparato una volta al petto e una volta alla spalla, poi Bechara ha gettato via la pistola 
prima che le sue guardie del corpo la arrestassero. 
 
Lahad fu portato di corsa in ospedale e vi trascorse otto settimane, affetto da gravi complicazioni 
di salute. Il suo braccio sinistro era paralizzato. Bechara è stata arrestata dalle guardie di 
sicurezza della casa, portata brevemente in Israele, dove è stata interrogata e picchiata.  
Fu quindi portata nella prigione di Khiam per dieci anni, senza essere accusata o processata. Ha 
subito una terapia a scarica elettrica e sei anni di isolamento in una piccola cella. 
 
Dopo la sua liberazione, Bechara si trasferì in Francia e poi a Ginevra, in Svizzera, dove sposò 
una cittadina svizzera.  
Hanno avuto due figli.  
Ha lavorato con Collectif Urgence Palestine-Genève. Bechara rimane una docente frequente e 
fautore di un Libano socialista, democratico e non settario. 
 
Riferimenti 
^ Béchara, Souha [con Gilles Paris], Résistante (N.P .: J. C. Lattès, 2000); trans. come Soha Be-
chara, Resistance: My Life for Lebanon (Brooklyn, New York: Soft Skull P, 2003) 
^ "Vedersi ricostruito come finzione". 
^ "La guerra civile libanese esplode Incendies sullo schermo". 
^ "Incendies". 
^ Holstun, Jim (autunno 2015). "Antigone diventa Jocasta: Soha Bechara, Résistante e Incendies". 
Mediazioni vol. 29, n. 
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  في محاضرة من مخلفات التاريخ ألحد شيوخ الفضائيات عن العبودية وكيف تعامل

) …ربنا امر بعتق العبيد (ما قال من ضمن ! والرحمة معها االسالم بمنتهى االنسانية 
ًواسترسل بأن هللا دعا الناس الى عتق ما يستطيعون من عبيد كفارة وثوابا لهم في  الدنيا ً

وكأن هللا هنا يتسول من الناس تحرير البشر الذين حكم عليهم بدينه أن … واالخرة 
وأسترسل الشيخ دون ان يمر حرف واحد مما قال في … ًيكونوا عبيدا دون ذنب ارتكبوه 

لماذا لم يحرر هللا العبيد بنفسه : ُخاليا مخه التالف الصدء ، ويتسائل كما فعلت انا وغيري 
ًجرة قلم وينتهي الموضوع ، بدال من ترك االمر لشهامة ونبل ورحمة وانسانية مباشرة وب

ْأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ( وكفارة البشر ؟ ألم يقل في كتابه  ُ َُ ََ ََ َْ َُ ََ ّ ِ ِ ِْ َ َّ ُ أليس من … ) ْ
باب أولى كإاله ، له االمر من قبل ومن بعد ان يستبدل مثال لعنة ابو لهب او يؤخرها ، 

ْمن أكثر أهمية شتم … ًويضع مكانها نصا يلغي كل أنواع العبودية وأالسترقاق وألسبي ؟  َ
  ! ةحتى نؤمن بأنه فعال االه رحمة وعدل وإنساني! أبو لهب أم تحرير العبيد ؟

 
هل جاء االسالم ليوحد البشر ام ليصنفهم الى عبيد وأحرار ومؤمنون وكفرة وخوارج 

ن هللا يشغل نفسه بحياة نبيه الخاصة ويترك موضوع لماذا كا! ؟… ودواخل و و و 
حيوي وانساني مثل مأساة الرق والعبودية ؟ التي عانى منها ماليين البشر من تعيسي 

  ! نالحظ على مر التاريخ ولحد اال
  

يقولون بأن العبودية ليست بدعة اسالمية لقد كانت موجودة في االمم السابقة وكان الكفار 
ًوأن اإلسالم عالج قضية الرق بتحسين حال الرقيق معنويا (يذلوهم ، يستعبدون الناس و ّ ّ

ٍوعمليا ، ورفع مستوى الرقيق المعنوي واعتبرهم بشرا لهم من الحقوق ما ألي إنسان  ً ً ّ
ًهل إعتبار الرقيق بشرا منة من االسالم على … الى آخر االسطوانة المملة … )آخر

السالم جاء ليصحح ما كان عليه الناس من مفاهيم الم تقولوا بأن ا! ُأوالئك المساكين ؟
ألم تقولوا …! مغلوطة ؟ لماذا اذن ترك هذه المفاهيم المغلوطة على حالها دون تصحيح ؟

  !؟لماذا اذن لم يلغي العبودية والرق . أي يلغي ما قبله … ! بأن االسالم ينسخ ما قبله ؟
  

م االسالم من الشيوخ سيجيبوك عندما تتطرق الى موضوع العبودية امام وزراء اعال
االسالم دعا إلى العدل والمساواة بين ( ًفورا بكالم محفوظ ومعلب وتجميلي جاهز بأن 

ًالناس جميعا ، فال تفاضل بين الناس إال على أساس تقوى هللا والخوف منه ، وال يكون  ّ
ًدا لكن على ًنظريا كالم جميل ج… )ًالتفاضل أبدا على أساس العرق أو اللون أو الجنس 

يعني هل هللا يريد العبيد كما االحرار ان يعبدوه ويتقوه … ارض الواقع ال قيمة له ، تافه 
ويخافونه ويخشونه ويطيعوه ، وهم عبيد اذالء يباعون ويشترون ومكبلين بااليات 
َّوالسور والحديد والنار والذل والهوان ؟ اليسوا مثل بقية مخلوقاته ام ان لهم خالق آخر ؟ 
ًأين العدل والمساواة بين الناس جميعا إذن ؟ ام انه يريد أن يفرغ فيهم نزعته السادية 

  ؟أم هو مجرد كالم مغلق المعاني! ؟ويسقيهم المزيد من الذل والهوان ، أكثر مما هم فيه 
  

إن جميع األشخاص المحتجزين كعبيد ( أصدرالكافر إبراهام لنكولن إعالن التحرير معلنا 
ًكما اصدر الملك فيصل ملك السعودية مرسوما بتحرير … ) آلن فصاعدا أحرار ، ومن ا
مليون لایر لتحريرهم من 60تم تحرير العبيد في عهد الملك فيصل و دفع : ( العبيد 

  : لسؤا...) العبودية 

إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا ( هل النصراني الكافر لنكولن والملك فيصل 
  !!؟جاءوا ليصححوا ما غفل عنه رب العزة والجالل )  أذلة وكذلك يفعلون أعزة أهلها

ُرفض مالك العبيد قرار التحرير الذي اصدره الملك فيصل دون تعويض مادي يغطي 
المصاريف التي انفقوها على العبيد طول مدة االستعباد ، لماذا ؟ الن الناس استمرأت 

ًضمونا ، ولكنهم وافقوا بعد أن دفعوا لهم ًاستعباد البشر وهو حالل زالل نصا وم
  !؟تعويضات مادية مجزية ، أين قيم وانسانية ورحمة وصالة وصوم وحج االخ المسلم 

  
ًكانت العبودية منتشرة وسائدة قبل مجيء اإلسالم، وكانت الدول في المعارك والحروب (  ً ّ

ّتستعبد األسرى وتسترقهم، ولم يكن سائغا حينها أن يحرم  ِ ً ) اإلسالم الرق واالستعباد ّ
نتوقف هنا عندكلمات الشيخ االخيرة لهذا النص وكأنه يريد ان يقول ان هللا وجد تحريم 
الرق واالستعباد امر غير الئق وغير مستساغ حتى اليجرح مشاعر الحفاة العراة ، 

مج او ًاليخرج عن االجماع البشري الذي كان سائدا آنذاك ، وكأن هللا يجامل البشر الهو
هل هذا كالم … ! ربما يخشاهم على حساب القيم الرفيعة المفروض تصدر منه كااله 

   … ؟معقول 
  
ّبل جاء بمنظومة من األفعال إذا قامت بها الدولة اإلسالمية بشكل منظم، وقام بها أتباع ( ٍ ّ

ًالدولة اإلسالمية أيضا فإن ظاهرة  لم الرق يا شيخ)  الرق ستتالشى وهو ما حدث بالفعلّ
، وانما بفعل ما ت بها الدولة االسالمية واتباعهايتالشى بفعل منظومة االفعال التي قام

قامت به االمم المتحدة عندما اصدرت االعالن العالمي لحقوق االنسان وحررت بموجبه 
ٛاليجوز : ( االعالن  من 4المادة … كل البشر وجعلتهم متساويين في الحقوق والواجبات 

)  بكافة اوضاعهماستعباد اي شخص ، ويحضر االسترقاق وتجارة الرقيقاسترقاق او ا
اذن تحرير العبيد لم يأتي من هللا بل من البشر بعد أن يأسوا من ان يفعلها رب العزة 

   ! هوالجالل بنفس
  
ّ الكفارات وجعل منها تحرير العبيد للتكفير عن الذنوب، -سبحانه وتعالى-فقد شرع هللا (

ماهي الوسائل االخرى ) ى ما يضمن القضاء على ظاهرة الرقئل األخروشرع من الوسا
  : أقول لكم … ، يا ترى ؟ 

ًيضاجعها سهوا بعد أن نسي أنه صائم (عندما يقع الرجل على إمرأته  : االفطار العمد. 1
  …! في رمضان ، عليه ان يحرر رقبة ، كفارة لعملته السودة التي قام بها !!! ) 

، فأستغل هذه الصفة لعتق رقاب هللا يعرف المسلم كذاب أشر… ن الحنث باليمي. 2
  … . البؤساء 

َّأنت علي كظهر : "ًوسيلة لمراجعة المرأة إذا أوقع عليها زوجها ظهارا بأن قال لها. 3
يعني يرجع الزوجة الى فراشه بعد ان اصبحت محرمة عليه كأمه بأن يعتق … ، "أمي

  … رقبة مسكين 
… لم افهم كيف يكون القتل الخطإ في زمن السيف والخنجر : طأ كفارة القتل الخ. 4

، وتنحرف الطلقة عن ا الحالي كأن يطلق البدوي الرصاصُيمكن أن يفهم في عصرن
ّبدل ما يشرع ! وكأن االمر تسول  ،ظًمسارها وتقتل مسكينا ، عليه أن يحرر رقبة محظو
   !! تلمين في دوامة من المعمياّتحريم الرق والعبودية يشرع الكفارات ويدخل المس

  
ًأخيرا يبدو أن األديان جاءت لتلعب وتستخف بعقول البشر وتستفزها وتهينها ، وقد مرت 
عندما كان االنسان محكوم ببيئته البسيطة ومحدودية تجاربه في الحياة ، وضيق االفق 

به الدين المعرفي المحصور بين عناصر المحيط البدوي الضيق الذي يعيش فيه ، فأستوع
ًأي سيطر على عقله وإستقر فيه يسرح ويمرح آمنا مطمئنا … قبل ان يستوعب هو الدين  ً

ولكن كيف لهذا االمر ان يمر بعد أن تحركت الطاقات لتشغيل العقل واعمال الذهن … 
وبعد ان توسعت المدارك وكبرت العقول ، وباتت تحمل ماتحمل من كم هائل من … 

ً كان يحمله احسنهم علما رفة لدى االنسان اضعاف ماالتجارب والثقافة والمع
  ً؟ومعرفة
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 ّهتاف تناهى الى سمع اإلمام علي في السماء، ففرح به وهو يمني " علي وياك علي

النفس بتحرر الفقراء من فقرهم وجوعهم وبؤسهم من قبل سراة شيعته وهم يحكمون في 
ا ليعود إليه فهبط به جبريل بعد طلب منه ببغداد، وتركه فيه. بالد كانت فيها عاصمته

ّسار علي بين شوارع خربة وأزقة يلعب فيها أطفال ذوي ثياب رثة وآثار . وقت آخر ّ
ّفاتكأ على جدار آيل للسقوط والدمع يبلل لحيته وهو . الجوع تظهر جلية على وجوههم

يجهش بالبكاء لحال الناس، فخرجت إليه عجوز لم يبقي لها الفقر والجوع اال جسد نحيل 
 .اّ بقسوة األيام وشدتهوتجاعيد تشهد

  
  ماذا تريد يا رجل، ولم تقف على باب دارنا؟: العجوز

  .يأريد قليال من الماء ألغسل به وجه: علي
. ال ماء لدينا، فماء اإلسالة غير متوفر وأنا إمرأة ال أملك المال ألشتري به ماء: العجوز

وأني أراك رجل ذو هيبة والماء الذي عندي ال يليق بمقامك، فهو ماء غير صالح 
  .يلإلستهالك البشر

ال يهم أيتها المرأة، إعطيني بارك هللا فيك قدح منه إلغسل به وجهي " بحنان كبير: "علي
  .لوأرح

  أراك غريبا وطيبا، فمن أنت؟: العجوز
  .بنا اإلمام علي بن أبي طالأنا إمام الفقراء واأليتام واألرامل، أ: علي

ّوماذا تفعل هنا في مدينة الموت والجوع والميليشيات واللصوص فداك أمي : العجوز
  وأبي؟

ُجئت ألرى الفرح والسعادة في حياة شيعتي وباقي أبناء العراق، اال إنني خدعت : علي ُ
  .وبعمائم شيعتي وسراتهم على ما يبد

منين، فقد خدعونا وسرقونا وخدعوا هللا قبلك لم يخدعوك وحدك يا أمير المؤ: العجوز
  .اوقبلن
  أين تقع المنطقة الخضراء، وهل هي بعيدة عن هنا؟: علي

  
العجوز وهي تتحدث إليه، شاهدت إبنها وهو مقاتل في الميليشيات الشيعية يأتي من بعيد 

إرحل بسرعة ألني أخاف عليك من غدر إبني وأصحابه، فهم قاتلوك كما قتل : فقالت
  .ةيعتك قبلهم إبن أخيك مسلم بن عقيل، وهو يقف على دار عجوز مثلي بالكوفش
  

ّتحرك اإلمام علي مبتعدا عن دار العجوز، وحث خطاه بحثا عن المنطقة الخضراء ليقابل  ّ ّ
ّهناك معممي الشيعة وسراتهم من الساسة وزعماء الميليشيات، ليجلس إليهم ويسألهم عن 

فجأة شاهد أمواج من البشر العراة الحفاة .  وخراب البلدسبب فقر الناس وجوعهم ودمار
ّيركضون وراء سيارة مضللة يجلس فيها معممان يضحكان وهما ينظران الى البؤساء 

  .ءتمأل السما" علي وياك علي"ّالذين يحاصرون سيارتهم المحصنة، وهتافات 
  

ا صاحب تلك ّوقف اإلمام صارخا صرخة إهتز لها محيط المكان، ووقف الناس ليرو
الصرخة فيما كانت السيارة المضللة والسيارات التي معها تبتعد بإتجاه المنطقة 

. أيها الناس أنظروا، فإن أنكرتم فأنكروا: " ّعدل اإلمام عمامته ووقف يقول. الخضراء

فأرتفعت أصوات تسأله من أنت أيها ". ّوإن عرفتم فآزروا حق وباطل ، ولكل أهل
ّ علي بن أبي طالب، ووهللا أن ضربة إبن ملجم على هامتي ألهون اإلعرابي، فأجاب أنا

ّعلي من ذلكم وسجودكم للباط    .لّ
  

، وهم وهللا من أهل "من يعمل فيكم بأعمال كسرى وقيصر"أيها الناس، ها هو يحكمكم 
، وهم وهللا يسرقون الفقير "وأكلة الرشا"، "وأولي الجور والظلم"، "المكر والغدر"

ما لكم ال تكونوا من الساخطين على حالكم وواقعكم المزري، . ون مال هللالجائع وينهب
ّفتعموا بالذل وتقروا بالخسف ويكون ... ّاال تسخطون وتنقمون أن يتولى عليكم السفهاء " ّ ّ

فمن رضي أمرا فقد : ّإنما يجمع الناس الرضا والسخط"أيها الناس . ؟"نصيبكم الخسران
ما لكم ال تخرجون من العبودية وذلها وسوطها ". نهدخل فيه، ومن سخط فقد خرج م

   .؟ّوفقرها وجبنها، نحو الحرية وعزتها وسعادتها
  

ّكذبوا ساستكم ومن ورائهم من عمائم، هؤالء الذين يدعون مواالتي وهم : ّأيها الناس ّ
ّقشرت المحتكرين من كل مال "يغتصبون أموالكم وأعراضكم، فأنا وأحكم بالعدل اإللهي 

إسألوهم من أين لكم هذا، وكيف ملكتم القصور ". ّوه، كما تقشر عن العصا لحاهاأغتصب
   ؟والضياع والمعامل والموالت والحسابات المصرفية في كل بلدان العالم

  
، ووهللا ال أراكم وأنتم الجوعى والعراة اال "ّالجوع خير من ذل الخضوع: "أيها الناس

وأضاف اإلمام وهو ينظر الى الجموع التي . ناأذالء خانعين، وهذه ليست من صفات شيعت
وال أراكم اال فقراء النفس، فمن يرى طفله جائع " شر الفقر فقر النفس"طأطأت رؤوسها 

ومن يقف . وطفل الشيخ شبعان، ويرفع صورة الشيخ على أنها تاج رأسه ليس من شيعتنا
ّأمام معمم يجمل له الفقر ويسكت والمعمم يعيش في غنى وترف، ل حاسبه هللا يوم المعاد ّ

  .بّأشد من حسابه للمعمم الكذا
  

فإن كان ال "أتركوا العصبية والقبلية والعشائرية، فوهللا ما فلح قوم نادوا بها، : أيها الناس
بد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال ومحاسن األمور واألخالق الرغيبة 

ّالفضل والكف عن البغي واإلنصاف للخلق واألحالم العظيمة واآلثار المحمودة، واألخذ ب
   ."ضوإجتناب المفاسد في األر

  
ّأبلغ عليا أني أقابله بمائة ألف رجل ليس فيهم من "لقد قال معاوية لكوفي يوما : أيها الناس

ّ، وأني ورب العزة، أرى أحفاد معاوية يقابلون األحرار "ّيفرق بين الناقة والجمل ّ
ّ يملكون الماليين ممن ال يفرقون بين الحق والباطل، بين ويفتكون بهم وبوطنكم، كونهم

وما أن سكت اإلمام علي حتى رأى الجموع من . النزيه والمرتشي، بين القاتل والضحية
ّخلف مجموعة مسلحة يقودها رجل دين متعمم بعمامة "!! علي وياك علي"جديد تهتف 

 وحيدا ينظر بأسى الى حال سوداء، يسيرون شاهرين أسلحتهم نحو اإلمام علي الذي بقي
وقبل أن يصل الحشد اليه، . شيعته وواقعهم المزري وبؤسهم وذلهم أمام عمائم الشيطان

   روأنتح... سجد اإلمام على سيفه ذوالفقار 
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  االرهاب صفة مشتقة من الرهبة و التخويف و تكون موجها لشخص او مجموعة

لكن الغريب هو ان تعريف الترك لالرهاب فهو . معينلغرض او ناتج عن تصرف 
   ...تمنظماوهيئات دول والبشرية من شعوب و مةمختلف عن تعريف ووجهة نظر عا

 
  ...ير تركي هو ليس بمفهوم بحد ذاته، بل هو مرادف لكلمة كوردفاالرهاب من منظو

 اقول كلير المباشرة، اذ لم اعمم وغاللقاءات المباشرة ومعظم التصريحات وففي 
   !ياذنابهم علی كلمة الكوردالساسة الترک وحوارات يرکز االعالم والاللقاءات و

  
حسب  عدا الترك، من يدری ربما وكوردي تعني بلغة االمم المختلفة الشجاع ماكلمة 

الفرويدية، ذاك تعويض عن اطالق الكورد الساسانيين اسم توراني علی سكان  النظرية
فتكون ) المرء علی دين خليله(من منطلق المقولة العربية و). البدو(تعني وسط آسيا و

 حاجة فيلهما واوروبا الشمطاء العجوزة قارة ارهابية النالمارقة دولة ارهابية و امريكا
 طبعا يدعمون الكورد فی سوريا ، وليس ل سواد عيون الكورد الكحيلة،،نفس يعقوب

کما هم مستمرون بحماية . المجاميع االرهابيةبالسالح لمحاربة داعش و) ئافا روج(
  !)شمالنا الحبيب(اقليم المحروسة كوردستان، او كما يسمونها الجماعة  فدرالية

  
فهم ..  شدة كرههم االعمی للكورد سيلقون بانفسهم الی التهلكةامر الترك فمن غريب

 يحاربون ،لكن كرها لمعاويةليس حبا بالحسين و، الدول المحتلة لكوردستان نيابة عن
   .كرافعين شعار المكان تحت الشمس للكورد والتر الكورد،

  
امريكا واوربا وحدهم ارهابيين، االرهاب وصل ابعد من ذلك ، فالكورد مسلمون،  وليت
ولي امر اهل هو اسالم ارهابی، يقول السلطان و/ اخوانجي/ االسالم الغير تركي اذن

اردوكان لم يتعظ من . ليس هناك كورد، اليوجد وطن اسمه كوردستان/ و الجماعة السنة
هذا ما قاله البرلماني / كوردستان موجودة هنا/ ، ف  بل لم يعرف معدن الكورداسالفه،

هو تكرارا وفي خطابه امام البرلمان و كررها مرارا و) وسمان بايدمير(الكوردي 
ها هنا، كوردستان، وقبله البرلمانية ليلی زانا تحدت حظر .. هنا: قلبه يطبطب علی

  .ن قبة البرلماالدولة تحت
  

االرهابي هو المناضل و المقاوم الرافض و. في نظر التورانية كوردياالرهابي 
ليست موجودة بالتركيه فيليفظ كما ) هللا(والن لفظ الجاللة . لكوردستانلالحتالل التركي 

 ، والن هللا تلفظ)خودا(، لكن بالكوردية االمر مختلف، عند الكورد هللا هو )هللا( بالعربية
 هو بالمحصلة يكون) هللا(بيعي طبقا لقانون الترك خودا اي فمن الط) خودا(بالكوردية 

 لذا اعتقد ان الترك من اردوغان الی المحللين المنحلين و المنسلخين انسانيا. ارهابيا
 ببغاوات يرددن علی الفضائيات اقوال سيدهمالمتحولين الی روبوتات يعملون بايعاز وو
  .اكوردوفوبيهم مصابون بو
  

اذا اردت ان تعرف الترك، فكن (انديال عند رفضه قبول وسام اتاترك نيلسون مقال 
. مانديال االرهابي العظيم) خودا(شهادة محايد، رحم اله الكورد ) لساعة واحدة كورديا

اعظم الداعي ليحزن او ليغضب اي كوردي اذا نعت باالرهابي الن امة كاملة و اذن
 هللا ذاته تعالی في قاموس الترك االسالم والعالم و اكثر قارة متطورة بل دين دولة في

 كلنا ارهابيون! ، النهم لتعاستهم بطريق او اخری مرتبطون بالكوردمتهمون باالرهاب
 مفخرةذميمة االرهاب الی ثناء وشلته، ومن هذا المنطلق يتحول نعت وعدا اردوغان و

   .قهذا مثار قلو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  صفحة من القطع المتوسط، وهي من اصدار مركز صخر 242رواية تقع على 

حبش للدراسات والتوثيق في رام هللا وهي رواية تسجيلية توثيقية الحداث حقيقية تمتاز 
 والتعقيد حتى ان دموعك تفر من مخدعها وانت والبعد عن التكلفبالمصداقية العالية 

تقرأها، هذا باالضافة الى اللغة البسيطة والسلسة التي كتبت بها االحداث حيث ساهمت 
هذه البساطة بزيادة حجم االرتباط بين القاريء والنص وهذا ما نجح به الكاتب بكل 

  .ةجدار
  

ة لمناضل فلسطيني من لبنان يلتحق بمعسكر الثورة موسم الثلج الحار تجسد لرواية حقيقي
في الهامة ، ويلتحق بمجموعات العمق في قوات العاصفة، ويقوم خاللها بعدة دوريات 
وعمليات في االرض المحتلة عبر القاطع الشمالي في محور بحيرة طبريا والباقورة 

دوريات يرافقها وسمخ والعدسية ، وذلك من خالل تسجيل وتوثيق حي لعديد من هذه ال
  .اتسجيل مفصل الحدى هذه العمليات واكبره

  
ومن الجدير ذكره ان هذه الرواية كتبت في ميدانها، ولذلك والسباب كثيرة هي تستحق 
ان نزين رفوف مكتباتنا بها، إضافة الى ذلك فانها توثق وتسجل لفترة عنفوان العمل 

 االردن، حيث يسجل الكاتب من الفدائي من االنطالقة وحتى احداث ايلول االسود في
خالل روايته احداث ايلول في المحاور الشمالية في اربد وجرش وعجلون واالحراش 
وقراهما ، وما آلت اليه االمور في الشمال من هجوم قوات النظام االردني على قوات 
ا الثورة والتي كان فصلها االخير استشهاد ابو علي اياد وتشتت قوات الثورة الى مصيره

المحتوم بين االعدام او الحبس واالعتقال في الجفر وانسحاب من استطاع الى سوريا 
وتسليم بعض المقاتلين انفسهم لالحتالل االسرائيلي في تصوير صارخ لظلم ذوي القربى 

  . ةوتوثيق لمرحلة من اصعب المراحل التي مرت بها الثورة الفلسطيني
  

الفدائي بعيدا عن التشويهات او التجميالت التي كما ان هذه الرواية تعرض تجربة العمل 
  . ةتعمدها البعض من الذين تناولوا تلك الفترة في تجاربهم الروائية والتاريخية والتوثيقي

  
  :ةمن أجمل ما جاء في الرواي

إجتازت المجموعات حدود االردن في الظالم ايضا، كما اجتاز بعضهم حدود لبنان "☆
لقد كان الحذر على اشده،وبيد كل عنصر سالحه . دليل قبل ذلك، كل عشرة بقيادة 

وعلى كتفه عتاده، كانت االوامر تقضي بعدم االشتباك مع اي جندي عربي حتى ولو 
  ."كاضطر المناضل أن يسلم سالحه، ألننا ال نرفع سالحنا إال بوجه عدونا المشتر

  
المغارة حيث يجتمع مع الفسفوري ورشيد وعمر وابو دخل ابو غيدا الى "☆

كنعان،كانوا متحملقين حول راديو الترانزستر،يستمعون الى اذاعة صوت الثورة وعن 
عادت قواتنا الى _وفي النهاية .... العمليات في القطاع االوسط والجنوبي وفي الداخل

  ."_ةقواعدها سالم
  
النهر وأنت تحتضن أجساد الرجال لتحميها من الرصاص، لتنقلها كم أنت رائع أيها "☆

من االمان الزائف المالحق بالموت الى االمان الهاديء في قلبك، تارة تكون قاسيا جدا 
فال ترحم من ال يجيد السباحة فيغرق فيك ، يحبونك بموتهم وتارة تكون غاضبا عنيفا 

تاز المجموعة غضبك بهدوء، وتارة فيستعينون بالحبال، يشدونها على اجسادهم وتج
اخرى تكون منهم، تكون فدائيا لطيفا فترفع باطنك فتحملهم مشيا على االقدام الى الجانب 
اآلخر ، وتبقى في االنتظار، قسم يفي بوعده لك فيعود، وقسم آخر يفي بوعده لألرض 

  ."دوع يفيبقى فيها دون أن




  

 

  نحمسن عبدالرمح .د

 نتاسدورك


  

 

 

  سرخأل اطاللد نمه
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  فلسطينية تعيش -كتبتها رلى جبريل" ميرال"رواية ّ
ّاليوم في نيويورك، وترجمتها الشاعرة سعاد قرمان إلى 

ّوبهذا، حققت سعاد قرمان أمنية الكاتبة التي . ّالعربية
ّعبرت عنها بأسف في إحدى المقابالت حيث قالت إن  ّ

ُترجمت إلى خمس عشرة لغة ولم تترجم " ميرال"رواية  ُ
ّلى العربية، معتبرة ذلك فشال سببه أو تفسيره أن العالم بعد إ ً ّ

ّالعربي ال يقرأ وال يستثمر بالكتب وبالعلم والثقافة ّ.  
 

ّوالحقيقة أن تقديم مداخلة حول هذه الرواية وضعني أمام  ّ
ّإشكالية من حيث كيفية تناول الرواية والحكم عليها،  ّ ّ

ّوخاصة على المستوى الفني تها رلى جبريل ّفالرواية كتب. ّ
ّباإليطالية، وسعاد قرمان ترجمتها إلى العربية من  ّ

ّوأنا لم أقرأ ال اإليطالية وال االنجليزية. ّاإلنجليزية بمعنى، ! ّ
ّأنا قرأت الترجمة الثانية للرواية، ولو استعملنا لغة  ّ ّ

ّالرياضيات ألعطيناها مصطلح    ". ّمشتقة ثانية"ّ
  

ّوكلما كثرت المشتقات، كلما ّّ ّ ابتعدنا عن الدالة أو المعادلة ُ
ْاألصلية بفعل اإلضافات أو االختزاالت ِ ّومن هنا، فإن . ّ

ّالرجوع إلى النص األصلي اعتمادًا على التفاضل، يأخذنا  ّ ّ ّ ّ
ًإلى نص أصلي قد يكون قريبا منه وقد يكون بعيدًا أو حتى  ّ ّ
ّمغايرا له، ولكنه لن يكون نقيضه، ألن الهيكل أو المبنى  ّ ً

ًألصلي للدالة يبقى محفوظا ثابتاا ً ّ ّواألمر كذلك بالنسبة . ّ
ّلمضمون النص ورسالته ّإال أن لمسة الكاتب الخاصة . ّ ّ ّ

ّوبصمته المتفردة على النص، أو لنقل نكهته الخاصة التي  ْ ّ ّ ّ
ّيضفيها على نصه الحقيقي األصلي، تتغير ّ ّ ّ ونستطيع أن . ُ

ّنشر العالمية نرى ذلك بوضوح في المنافسة بين دور ال ّ
ّحين تختلف ترجمة الرواية الواحدة من دار نشر إلى 

  .أخرى
  

ّوكما للكاتب لمسته وأثره وبصمته وهذه النكهة الخاصة  ّ
ّالتي يضفيها على نصه، كذلك للمترجم، خاصة أن  ّ ّ ُ

ّالترجمة بحد ذاتها هي عمل أدبي ّ وهنا يأتي دور سعاد . ّ
  .قرمان

  
ّرواية هي ترجمة متينة، ترجمة سعاد قرمان في هذه ال

ّترجمة سعاد قرمان أنيقة، خالية من التملق. متماسكة ّاللغة . ّ

ّمنسابة، سهلة، واضحة، تشدك إليها وتدفعك إلى االنسياب 
ّمعها بكل أريحية وهي لغة سليمة مئة بالمئة وهذا ليس . ّ

بغريب حين يكون الحديث عن سعاد قرمان التي تنتمي إلى 
ّلم اللغة العربية على أصولها في الكتب ذلك الجيل الذي تع ّ ّ

ّالعربية األصيلة حيث اللغة الواضحة المفهومة البسيطة ّ .
ّوأكاد أراها في ترجمتها، ليست فقط سعاد قرمان الشاعرة 
ّالمعروفة، وإنما طالبة المدرسة االبتدائية المجتهدة  ّ ّ

ّوالمتميزة في درس اللغة العربية وهي من أوائل شاعرات . ّّ
ّهي المثقفة والقارئة والمطلعة قبل أن تكون . ّلزمن الجميلا ُ ّ

ّشاعرة مبدعة متمكنة من لغتها وأدواتها ُ.  
  

ّوالحقيقة، أن إدراكي ووعيي ألهمية ما قامت به سعاد  ّ
ّقرمان بترجمة هذه الرواية إلى العربية وتعريف القارئ،  ّ
ّالفلسطيني خاصة، إلى السيدة هند الحسيني، جعلني  ّ ّ ّ

غاضى وأتغافل عن بعض الهفوات هنا وهناك في أت
ّالرواية، باستثناء اإلشارة إلى كون الرواية تفتقد لألدوات  ّ
ّالترميزية والجمالية التي كان من شأنها أن تجعل القارئ  ّ ّ

ّفالمعنى والداللة واحد وال يوجد . ّيتفاعل أكثر مع الرواية
ّ مميزات وهذا من تبعات. ّمعنى ثان يتجاوز المعنى األول

ّعلما أن أسلوب الوصف موجود في . ّاللغة التي ذكرناها ً
ّالرواية وهناك صفحات مشبعة به، وقد أجادت سعاد 
ّقرمان وأبدعت في ترجمة المقاطع الوصفية سواء 
ّللشخصيات أو األماكن أو األحداث، ونجحت في جعل  ّ

  .القارئ ينجذب إليها ويندمج معها ويعيش تفاصيلها
  

  ةــّول إن روايــل تقــّمع كاتبة الرواية رلى جبريفي مقابلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هو اسم ابنة رلى " ميرال"و. ّهي سيرة ذاتية" ميرال "

  .ّجبريل وهي رلى نفسها في الرواية
  

ّلن أدخل اآلن إلى كل قضية تعريفات الجنس األدبي  ّ ّ
ّالسيرة الذاتية" ّ منه أو " ميرال"دى اقتراب رواية ، وم"ّ

ّابتعادها عنه، وال سيما كل مسألة وجوب تواجد التطابق ما  ّ ّ
ّبين المؤلفالكاتب والراويالسارد والبطل التي تحدث عنها  ّ ّ ّ

ّكذلك مدى تداخل هذه الرواية مع . ّالفرنسي فيليب لوجون
ّالسيرة الغيرية فقد خصصت الكاتبة أجزاء من روايتها  ّ ّ

هذا . ات أخرى مثل هند ونادية وفاطمة وغيرهاّلشخصي
الموجودة على غالف الكتاب " رواية"ناهيك عن كلمة 

ِوالتي تحدد جنسه األدبي من قبل كاتبه ِ ِِ َ ّ ّ ّلن أدخل في كل . ُ
ّهذا من منطلق أنني أرى أنه يجب أن نتعامل مع شروط  ّ

ّالسيرة الذاتية بشيء من المرونة ّ ّفيكفي أن يصرح الكاتب. ّ ُ 
ّبشكل من األشكال أنه يروي قصة حياته في كتابه ّ.  

وإذا تناولت جميعها . ّالرواية طويلة، والمضامين كثيرة
  .ولهذا سأختصر. ّبالتحليل ستطول المداخلة

  
ًتظهر رواية ميرال، على غرار األدب الفلسطيني، وعيا  ّ ُ

ّباألهمية الكبيرة للزمن فقد حرصت الكاتبة على تحديد . ّ
ّارجي الرتباطه الوثيق بالزمن التاريخي للقضيةّالزمن الخ ّ ّّ ّ .

ّزمن الرواية يمتد من عام  ّ عام النكبة وتشريد -1948ّ
ّالشعب الفلسطيني ّ العام الذي توفيت فيه 1994 وحتى -ّ

ّهند الحسيني وما سبقه من توقيع اتفاقية أوسلو، وما كان  ّ
ّبين هذه السنوات من أحداث ونكسات وتحوالت في تاري خ ّ

ّالشعب الفلسطيني ، 1967مجزرة دير ياسين، نكسة عام : ّ
ّأما المكان . مجزرة صبرا وشاتيال، االنتفاضة األولى

ّالكبير والطاغي فهو مدينة القدس التي تجلت في الرواية  ّ ّ

ّكمكان مغتصب يناضل الشعب السترداده ُ.  
  

ّتهدي الشاعرة المترجمة سعاد قرمان الرواية لهند  ِ ُ ّ ُ
إلى روح هند الحسيني، هند التي حضنت ": الحسيني

المئات واآلالف من األطفال المعدمين، هند التي رعتهم في 
  ."ّدار الطفل التي أنشأتها في القدس

  
ّوهند الحسيني، أنا شخصيا سمعت بها ألول مرة في أمسية  ّ
ّأقيمت في قريتنا الرامة، في متحف عمي المرحوم الدكتور  ّ ُ

يف مسؤوالن في دار إسعاف ُأديب حسين، حيث استض
ّالنشاشيبي في القدس والتي هي جزء من كل مؤسسة دار  ّ ّ

وكان الحديث بطبيعة . الطفل التي أنشأتها هند الحسيني
ّالحال عن دار الطفل وعن هذه السيدة الرائعة هند  ّ ّ ّ

ّوأذكر يومها كم تأثرت بهذه السيدة، وانفعلت . الحسيني ّ ّ
ّهذه الشخصية النسائية وكنت مندهشة أمام وجود مثل  ّّ ّ

ّالفلسطينية، علما أن هناك أسماء المعة لنساء فلسطينيات  ّّ ً
كسميرة خليل، على سبيل المثال ال الحصر، التي كانت 
ّناشطة في العمل االجتماعي اإلنساني وفي مجال حقوق  ّ
ّالمرأة وخاضت االنتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس  ّّ

ّلكن ما يميز هند الحسيني، و. 1996ياسر عرفات عام  ُ
ّأنها كرست حياتها للعمل والعطاء االجتماعي فقط بعيدًا  ّ ّ
ّعن كل صخب السياسة وما يتبع ذلك من شهرة وانتشار  ّ

ًحتى أن هناك أناسا كثيرين لم يسمعوا بها أبدًا. ّللشخص ّ.   
: 13.9.1994ّتبدأ الرواية بخبر وفاة هند الحسيني بتاريخ 

ّاهتز الحي ا" ّلعربي في شرقي القدس عندما تسرب نبأ وفاة ّ ّ ّ
ّإن استخدام الفعل ) 6ص ". (هند الحسيني بين بيوته

كفيل بتصوير الفاجعة ورسم المشهد واختصار " ّاهتز"
ّالمشاعر والتعبير عن مدى األسى وشعور الخسارة الذي 

ّعم القدس الشرقية بوفاة هند الحسيني  ّ ّوكأن أحد أبوابها قد "ّ
  )6ص ". (ألبدُأغلق ل

  
ّلن أدخل من باب االختصار إلى نشأة هند، فكل ذلك 

  .ّموجود في الرواية وفي مصادر أخرى عن حياتها
  

ّالتاريخ المهم هنا هو التاسع من نيسان عام   حين 1948ّّ
ّكانت هند الشابة األنيقة، في الثالثين من عمرها، في  ّ

ذاك أنور ّطريقها لحضور اجتماع دعا إليه رئيس البلدية آن
ّالخطيب، وكانت هند وقتها معروفة بنشاطها االجتماعي 

ّوكونها عضوا في جمعية التضامن االجتماعي النسائي ّّ ّ ّ ً .
والتقائها، بالقرب من كنيسة القيامة، بمجموعة من األطفال 
الذين نجوا من مجزرة دير ياسين، يقارب عددهم 

ًاما، الخمسين، تراوحت أعمارهم بين عامين واثني عشر ع
ّفي وضع خارجي ونفسي صعب جدا وقرارها مساعدتهم . ّ

  .ّبأي ثمن
  

   :تقول هند الحسيني عن قرارها مساعدة هؤالء األطفال
كان أطفال دير ياسين الذين شاء لهم القدر أن ينجوا من "

ّتلك المجزرة الصهيونية الرهيبة، أكبر ظاهرة بؤس  ّ
بمساعدة على األثر، وفي خالل أسبوع، جمعت . وشقاء
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ًالسيد عدنان أمين التميمي خمسة وخمسين طفال وضعناهم  ّ
في غرفتين في سوق الحصر في البلدة القديمة، ولم يكن 

آليت على . ً جنيها فلسطينيا138في جعبتي يومها سوى 
ّنفسي أن أعيش لهم أو أموت معهم، إذ تصورت كأن  ّ

ُالشعب الفلسطيني سوف يمحى وينقرض لو مات أولئك ّ ّ.. 
وهكذا بدأت .. ُوكيف يمحى شعبنا العظيم؟ ال وألف ال

ّالفكرة وأسست بعدها بأشهر قليلة جمعية دار الطفل العربي  ّ ُ ْ ّ
ّفي وداع المربية الفاضلة هند طاهر ". ("في القدس

ّاللجنة التحضيرية لحفل التأبين ". الحسيني ّّ ّ1994(.  
  

 ّفي بيت جدها في" دار الطفل" انطلقت 1948في أيلول 
ّحي الشيخ جراح كمؤسسة الحتواء األطفال األيتام  ّ ّ

ّومع األيام تزايد عددهم فوسعت هند . والفقراء والمحتاجين ّ
دار الطفل بعد تنازل اخوتها األربعة عن األبنية المحيطة 

ّ وعلى أثر احتالل بقية 1976وفي العام . بالمدرسة
ّاألراضي الفلسطينية، ازداد عدد الالجئين من األطفا ل ّ

ًوخاصة من البنات، لتصبح دار الطفل ميتما ومدرسة  ّ
ًللبنات بعد أن كانت ميتما مختلطا لمدة عشرين عاما  ًّ ً

   .ًتقريبا
  

ّاهتمت الكاتبة، وعلى امتداد الرواية، بإبراز شخصية هند  ّ ّ
ًبداية حين آثرت البقاء . ّالمتميزة بصدق عطائها ونضالها
ّلحقته بالشعب الفلسطيني ّفي القدس ولم تدفعها النكبة وما أ ّ

من تشريد وتهجير وتدمير إلى الهجرة وترك البالد 
ًكالكثيرين من األثرياء، بصفة خاصة، خوفا من مواجهة 

معنى " إمكانية وثراء"لكلمة "كان " فقد . المصير نفسه
". كان يعني القدرة على مساعدة اآلخرين. ّخاص لديها

سافر إلى ُوتذكر الكاتبة كيف كانت هند ت) 13ص (
ّمخيمات الالجئين بسيارة المدرسة، وتعود وقد امتألت  ّّ

ُسيارتها بأطفال األسر الفقيرة العاجزة عن تعليم أبنائها ّ.  
  

ّكانت هند على قناعة تامة بأن االستثمار باألطفال هو  ّ
ّأفضل أنواع المقاومة، وآمنت أن خالص الشعب  ّ

ّه التحرر الفلسطيني يعتمد على تعليم صغاره ومنح شباب ّ
ّهو أمل األمة المرتجى وغدها "ّفالطفل في رأيها . الثقافي

ّالمرتقب، وهو أعظم استثمار بشري وأثمن مدخر ُ ّ".  
  

ّتتجلى إنسانية هند في تكريس حياتها لرعاية األطفال  ّ

ّوتربيتهم، بعد أن آلت على نفسها أال تتزوج فعملت على . ّ
لهم بالموسيقى ّتوفير البيئة اآلمنة لهم واهتمت بإشغا

ّوالرسم والتطريز، كما كانت تعزف لهم على البيانو كانت . ّ
ًهند األم الحاضنة والداعمة، وكان بابها مفتوحا أمام  ّ ّ

ّويذكر في الرواية كيف كانت تعمل على إيجاد . الجميع ُ
ّالحلول للمشاكل الشخصية التي تواجه الطالبات وتهتم  ّ ُ ّ ّ

ّبإخراجهن من كل ضائقة يتعرض ّ   .ن لهاّ
  

ّآمنت هند بالمرأة وبوجوب تعلمها وبقدرتها على النجاح  ّ

ّوالتطور والمساهمة في بناء المجتمع الفلسطيني السليم ّ ّ ّ .
نسعى إلعداد المرأة كي : "1985تقول، وقولها هذا عام 

. تكون قادرة على مواجهة الحياة بعقل سليم ومنطق سليم
 على وظيفة، بل ّفتعليم الفتاة ال يعني بالضرورة حصولها

ّيعني أساسا إعداد فتيات متعلمات وأمهات قادرات على  ّ ً
ّالتعامل مع أسرهن وأطفالهن بطريقة علمية واعية ّ ُ ّ".  

  
ّعلمت هند الفتيات الصبر والثبات وشددت الرغبة فيهن  ّ ّ ّ ّ

ّعلى النجاح، وأهمية أن تتحلى الواحدة باإلرادة القوية  ّّ ّ ّ
ّعليم والنجاح وعدم السماح ّوباإليمان بقدرتها على الت ّ

ّلالحتالل أن يحدد إمكانياتها ويحد من طموحها ّّ ًوكثيرا ما . ُ
ّكانت تردد على مسامع الفتيات أن دولة فلسطين الجديدة  ّ ُ

ّليست بحاجة ألبطال يضحون بأرواحهم ألجلها، بل "
   )51ص ". (ألذكياء يعملون لمصلحتها

  

ّ عن السياسة، ّحرصت هند على إبقاء دار الطفل بمنأى
ّفاهتمت أن تكون مؤسسة مستقلة في جميع المجاالت وال  ّ ّ
ّسيما في المناهج التعليمية، فحصلت على التبرعات في  ّ ّ ّ
ّبداية انطالقتها من سكان القدس المحليين واستطاعت أن  ّ ّ
ّتؤمن الحاجات األساسية من أطعمة وأغطية، ومن ثم  ّ ّ

ّازدادت التبرعات من الفلسطينيين  ّ ّوالدول العربيةّ وعلى . ّ
ّالرغم من بعض الفترات الصعبة التي مرت بها، لم تفقد  ّّ
هند إصرارها على االستمرار بإدارة مدرستها التي 

ّمنارة لكل العرب في مدينة "ّأصبحت مع مرور الزمن 
   )42ص ". (القدس

  
ّوهنا ال بد من مالحظة، لن أتركها إلى النهاية هو لوم . ّ

 على سماحها المتنانها الكبير الذي تحمله ّلكاتبة الرواية
ّلهند الحسيني أن يجعلها تغفل عن ذكر اسم كل شخص 

فإقامة مثل . ّساعد وساهم ومنح لتولد مؤسسة دار الطفل
ّهذه المؤسسة ال يمكن أن يكون عمال فرديا، وإنما هو نتاج  ً ُ ّ

ّنعم تكون فردانية " الفكرة"ّربما . ّعمل جماعي مشترك
ّمن المستحيل أن يتم على يد " ّالتطبيق"ّ ولكن ّشخصية،

شخص واحد بمفرده، حتى لو كان ينتمي لعائلة معروفة 
ّوإذا فاضلنا بين الفكرة والتطبيق، فإننا . كعائلة الحسيني ّ

ّسنختار التطبيق ألنه األهم ّ ّورلى جبريل في هذه الرواية . ّ
ّتؤرخ لحياة هند الحسيني وهي مطالبة بأمانة المؤر ّخ ودقة ُّ

ّالموثق وإيفاء كل ذي حق حقه ّ ّ ّ.  
  

ّفي الجزء الثاني والثالث من الرواية، تأتينا الكاتبة  ّ ّ
ّبشخصيتي نادية وفاطمة كتمهيد للدخول إلى شخصية  ّّ

نادية وفاطمة، هما نموذجان . ميرال في الجزء الذي يليه
ّللمرأة الفلسطينية المتمردة كل بحسب ظروف نشأتها ّ ّ .

ّهي المرأة المتمردة، . والدة رلى جبريل" زكية"فنادية هي 
ّالساعية إلى تحرير نفسها من القيود التي تكبل حريتها  ّّ ُ ّ

ّوتحدد تحركاتها وتحولها إلى مخلوق ذليل وخانع ُ ُّ كانت . ّ
ّنادية ضحية زوج أمها الذي عاملها بعنف وقام باغتصابها  ّ

ّن ّوهي في الثالثة عشرة من عمرها، فغادرت البيت أل
  .بقاءها فيه كان يعني الموت

  
ّوفي مثل هذه الحالة، غالبا ما يكون التمرد على الواقع  ّ ً

ّفاستغلت نادية ظروفها للتمرد على أعراف الحب . ًعنيفا ّ ّ

ّوالزواج التقليديين، فنراها تقيم عالقات غرامية وجنسية  ّ ّ ّ ّ
ّبشكل يتنافى والتقاليد االجتماعية، بعد انكشافها على حياة  ّ

ّالحرية في المدن اليهودية ّإال أن هذه الحرية التي نعمت . ّ ّ ّ
ّبها لم تستطع تحريرها من قهر الظروف االجتماعية التي  ّ

ّنشأت فيها واالحساس بالظلم واالشمئزاز والضياع، الذي  ّ

  .ًقادها إلى إنهاء حياتها غرقا
  

ّونادية، في رأينا، شخصية مثيرة في الرواية تستدعي  ّ
ّكل معمق، كونها ذات أبعاد نفسية مركبة دراستها بش ّ ّ

ّومعقدة يستطيع القارئ أن يالحظها على الرغم من أن  ّ ّ
ّالكاتبة قد حررت نفسها من الغوص في أعماقها النفسية ّ ّ.  

، التي 1967ّأما فاطمة، فيرتبط اسمها في الرواية بنكسة 
ّخلفت وراءها أمة عربية مهزومة وذليلة ّ ّ.  

  
ّمرأة الفلسطينية المناضلة، الجريئة، فاطمة هي نموذج ال

ّالمؤمنة بعدالة قضيتها والفدائية المندفعة نحو تنفيذ  ّ
هي فاطمة البرناوي . ّالمهمات الكبيرة دون خوف أو وجل

ّالمقدسية المناضلة، الملقبة بأم الثوار، التي كلفت بتنفيذ  ُ ّ ُّ ّ ّ
ّعملية فدائية تقضي بتفجير  في القدس في " سينما صهيون"ّ

ُولكن العملية فشلت وحكم عليها . 1967ّ تشرين أول 8 ّ ّ
ّبالسجن مؤبدان وعشر سنوات ّأما نقطة التقاء كل من . ّ ّ

ّنادية وفاطمة، ففي مشاعر الكره والنقمة التي تحملها كل  ّ
ّنادية نحو زوج أمها والرجل بصفة عامة، . واحدة داخلها ّّ

ّوفاطمة نحو المحتل اإلسرائيلي ّ.  
  

ّرواية يبدأ الجزء الخاص بميرال أي برلى  في ال122ص  ّ
ّجبريل، التي أودعها والدها في مؤسسة دار الطفل عقب  ّ

وميرال . موت والدتها نادية وهي في سن الخمس سنوات
ّفي هذه الرواية تمثل جيل االنتفاضة الفلسطينية األولى  ّ ّ

ّ وما أفرزته من تحركات سلمية 1987التي اندلعت عام  ّ
ّواتفاقية أ   .وسلوّ

  
ّعاشت ميرال في دار الطفل من سن الخامسة وحتى 

ّوخالل هذه السنوات تفتحت مداركها العقلية . العشرين ّ ّ
ّووعيها السياسي من خالل قراءاتها الكثيرة واطالعها على  ّ ّ
ّاألدب الفلسطيني وعلى روايات غسان كنفاني خاصة حيث  ّ ّ

ّاطلعت على األحداث الهامة والفاصلة في تاريخ  ّالشعب ّ
   .ّالفلسطيني

  
ّكان انكشاف ميرال األول على مأساوية الواقع الفلسطيني  ّ ّ
ّمن خالل عملها التطوعي في مخيم قلنديا حيث اصطدمت  ّ ّ ّ
ّبالظروف الصعبة والمزرية التي يعيش فيها هؤالء  ّ

ّاألطفال ومن ثم بدأ يتشكل وينمو داخلها شعور بالظلم  ّ ّ
ّوكانت نقطة التحول . ّيّوالغضب نحو المحتل اإلسرائيل ّ

ّالحادة في تعميق هذا الشعور بالظلم حين شهدت مداهمة  ّ ّ
ّجنود االحتالل للمخيم ورأت وجوه األطفال المذعورة 

ّكانت كل هجمة من الجنود تهز الصغار : "والمرتعبة ّ ّ
وكان المشهد ) 182ص ". (وتحرمهم من االبتسام ألسابيع

ًل جالسا فوق كومة األصعب حين رأت ميرال أحد األطفا
  .ّمن الردم كان بيته، وهو يحملق في الفضاء

   
عايشت ميرال أحداث االنتفاضة األولى، ونشطت سياسيا 

ّوانضمت إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ّ شاركت في . ّ
المظاهرات وواجهت العنف، وشهدت مقتل أصدقائها أمام 

ّعينيها، كما واجهت قسوة السجن ووحشية الت ّ وكان . عذيبّ
ّالتقاؤها بهاني مسؤول الجبهة الشعبية في القدس نقطة  ّ

ّتحول هامة في توجهها الفكري وأسلوبها النضالي ّ ّ ّ ّ ّ.   
  

ّيمثل هاني في الرواية الشباب الفلسطيني الواعي، المتعقل،  ّ ّ ّ ّ ُ
ّالرزين، المتعلم من أحداث الماضي والمتخذ للعبر ُ ّ مقابل . ّ

ّميرال التي تمثل الش ّ ّباب الفلسطيني المندفع والمتحمس ُ ّ
ًللقضية مغلبا العاطفة على العقل ّ ّفي حين يمثل خلدون، . ّ ُ

ّالالجئ في مخيم قلنديا، الشباب الفلسطيني اليائس والفاقد  ّ ّ ّ
  .لألمل

  
ّهذه الشخصيات الشبابية في الرواية هي شخصيات  ّ ّّ ّ ّ

ِّمتطورة، غير ثابتة، وهي شخصيات مؤثرة ومتأثرة ّ ّ ّ .
ّوإقناعه بالسفر " خلدون"شهدنا تأثير كالم ميرال على ف

ّوالدراسة وعدم االستسالم ألفكاره اليائسة وحياة المخيم  ّ
ّالبائسة، ثم تأثير هاني على فكر ميرال وجعله أكثر 

  ً.اعتداال
ّأدرك هاني أن اتباع العنف في النضال بدون تفكير ووعي  ّ ّ

ًبالنتائج والعواقب سيوصل حتما إلى ال ّدمار، وأن الحوار ّ ّ
ّالسلمي بين الطرفين هو خير سبيل ّ لدينا ظمأ كبير : "يقول. ّ

ّللعيش بحرية في وطننا، مما يمكننا أن نتحمل أي شيء  ّ ّّ ُ ّ
   )349ص ". (ّوأية تضحية

  
ّوكان صمت العرب أمام كل الجرائم التي تحدث في 

ّاألراضي الفلسطينية وحقيقة الدور الكبير الذي لعبته القو ى ّ
ّاألجنبية وأنظمة الحكم العربية في وقوع النكبة وتشريد  ّ ّ
ّالشعب الفلسطيني، كفيال بإقناع هاني أن الحليف الحقيقي  ً ّ

ّللفلسطينيين هو اليسار اإلسرائيلي، وإقناع ميرال بذلك ّ .
ّإنهم لن . ّهؤالء هم الذين نحتاج إلى التواصل معهم: "يقول

دولة واحدة أو دولتان . اًيذهبوا إلى أي مكان، وال نحن أيض
ص ". (ًأريد مستقبال ألطفالنا. أريد أن أحيا. ّال يهمني
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ّفكل ما . ّهي رواية شخصية ال رواية حدث" ميرال"رواية 
ّقامت به ميرال أو هند، كان التركيز فيه على الفاعل وليس 

  .على الحدث في ذاته
  

ّتنتهي الرواية بتوقيع اتفاقية أوسلو وبمشه ّ د ترك ميرال ّ
ّعندما كانت ميرال تجتاز قبة الصخرة التي : "ّلدار الطفل ّ

ّكانت تلمع في أشعة الشمس، وفي الطريق وعبر حارة  ّ ّ
ّاليهود المتدينين، رأت مستوطنين يهود يحملون السالح  ّ

ّاحتجاجا على توقيع اتفاقية السالم قريب الوقوع ّ ّ كان . ً
: ُين وتحتها كتببعضهم يحملون مناشير عليها صورة راب

ّكانت مدينتها القدس تترجرج ثانية بين السالم ". خائن
  )379ص ". (والحرب

  
ّما الجديد الذي قدمته رواية : ّفي الختام، نسأل السؤال

ّللرواية الفلسطينية؟" ميرال" ّ   
  

ّلم تقدم رواية ميرال جديدًا في مضمونها بصفة عامة، فكل  ّ ّ ُ
ّاألحداث السياسية وما رافقها ّ من نضال الشعب الفلسطيني، ّ ّ

ّولكنها نعم تقدم جديدًا في تعريفها . ُكتب عنه الكثير ُ ّ
ّالقارئ، الفلسطيني خاصة، إلى السيدة هند الحسيني التي  ّ ّ ّ

ّتشكل رمزا فلسطينيا للنضال والعطاء واإلنسانية ّ ًُ ّ.   
  

ّتلهمه شخصية هند الحسيني" ميرال"من يقرأ  عطاؤها . ُ
ّا إلى التأمل في النفس، محاسبتها، مراجعة الكبير يدعون ّ

ّواألهم أن . ّأعمالنا، إنجازاتنا، عطائنا ونوعية هذا العطاء
ّنتعلم منها اإلرادة واإلصرار على تحقيق ما نؤمن به، وأن 

   ّنحول الفكرة إلى واقع والكالم إلى فعل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 إنني  كل لحن أسمعه 

بيل   .. تسكنني أ

  جل سجلس

  مازال الكردي

  سيلقي بحجارة من سجيل

بة من هللا   والبيت ع مق

  فامدد يديك

  واقطف من تفاح النجوم

  مايضيء ع الدنيا

  فزنزانتك دنيا هللا افترشت

  جبل الثوار

  من الماء إ الماء

  والقت تحيتها للعالم

  مناديل سلم

  ع كل القدائف

  والدبابات

  وطائرات القصف تسيل

...  

  ن من شئتكن اب

  لست أهوى سوى دم األرض نسبا

  بكل دماء الخلق

ية   يكتب ح

ية لكل الخلق سواء   ح

  واضح بما قل ودل

  .. أبلغ اليطيل

...  

  إنني  كل لحن أسمعه

  يزحف الكردي ع البزق

  فترقص القامش

  ديار بكر

  يتباهى الثلج عاليا عاليا

  والماعز البري

  أيبسم

  ..!!أم يردد مقامات عويل ؟

...  

  إنني  كل لحن أسمعه

  من بزق يشدو لألرض

  للطير

  للنهر

  .. للغيم

  لألم تزغرد للقادم

  أو من بندقية تدافع

  عن بنفسجة

  او طفل يناغي جوعه

  يسكنني اإلنسان

  يابزق

  يابندقية

  ياقصائد

   أدافع ال بديل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 كان ما يا َكان 

 اننيس ِأيام أحِد 
بيع َأزهر أن با ...ُال  .ًح

 
 نفسها، والخطايا ُاألخطاء هي

 ...ًأبدا ًدوما، نكررها، ُنعيدها،
 قيامة؟ لنا تكن فأ

 
 وطني، يا َأنت ٌمبارك

 ِباسمك، اثنان اجتمع كلما حيث
 !َثالثهما ُالقتال كان

 
يد  ًوطنا، أ

 مرؤوسين، وال فيه، رؤساء ال
 ب،حرو وال أسلحة، فيه وليس

 دمار، وال قتل، وال
 ...قوانين وال دساتير، وال

يد   ًوطنا، أ
 القناصين، يخشون ال فحسب، وعصافير، أطفال فيه

 ...والياسمين الحب من الكثير الكثير وفيه
  
 

ُيقتلنا  وطائفٍة، وقبيلٍة، أسرٍة، إ االنتماء ُ
يٍة، ٍوحزب،  ...ووطن ومدينٍة، وق

 .ألجملا االنتماء ...ذواتِنا وننسى
  
 

ُيسكنني َعاد ما  الوطن هذا ُ
ُعدت ما ْ  .له أتسع ُ

 
ُأسقطت  .الهويات كل عني ْ

 .اإلنسان أنا
  اإلنسانية أنا


 

 
   

  حممد نور الدين بن خدجية

 بالمغر

 

    

  

 

  
  مرياي يونس

 لبنان
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 أوباما يحمل نسخة من شوهد الرئيس األمريكي باراك 
لكنه , الكتاب ال يتحدث عن نهاية أمريكا, هذا الكتاب

يتحدث عن صعود العديد من األمم في مجال اإلقتصاد 
  لكالصين والهند والبرازي

  
 وهو منشور على شكل 2008صدر الكتاب بداية عام 

الطبعه الثانيه المنقحه صدرت , ي وكتاب ورقيكتاب صوت
ً والقت رواجا كبيرا في أسواق بيع الكتب حيث 2011عام  ً

وصل الكتاب إلى ذروته في المرتبة الثانية على قائمة أكثر 
  ًالكتب مبيعا

  
ن مؤلف الكتاب هو فريد زكريا رجل متزوج كان يبلغ م

ة يعيش في مدين, ً عاما وقت نشر الكتاب48العمر 
هاجر . ً محررا في مجلة نيوزويك الدوليةنيويورك ويعمل

زكريا إلى الواليات المتحدة من الهند خالل مسيرته 
تخرج من جامعة هارفارد بدرجة الدكتوراه في . الجامعية

 بعد حصوله على 1993العلوم السياسية في عام 
شغل منصب مدير التحرير . بكالوريوس من جامعة ييل

الخارجية قبل قبول منصب المحرر في لمجلة الشؤون 
  .كمجلة نيوزوي

  
تحولت آراء زكريا السياسية الليبراليه من دعم أجندة 
ريغان المؤيدة للديمقراطية إلى مواقف كلينتون المؤيدة 
للسوق حين شعر زكريا بأن الواليات المتحدة آخذة 
بالتراجع بشكل ال يمكن وقفه ال اآلن وال في المستقبل 

لعالم ًلت دول أخرى أرقاما ألطول مبنى في افبينما سج
، وأكبر مصنع وأكبر مصفاة وهو برج خليفه في اإلمارات

في ,  وأغنى شخص في العالم في المكسيكفي الصين
الوقت نفسه كانت الواليات المتحدة تتورط في حرب 

   .2003العراق عام 
  

يشرح أنه بفضل سعي الواليات , عالم ما بعد أمريكا
 الى نشر الديمقراطية الليبرالية في جميع أنحاء المتحدة

افس بلدان العالم بقوتها العسكريه فهي تفقد مكانتها بتن
وبينما . ، والصناعه والقوة الثقافيةأخرى معها في االقتصاد

من حيث القوة السياسية تستمر الواليات المتحدة في الهيمنة 
 أصبحن ً، فإن دوال أخرى مثل الصين والهندوالعسكرية

  .العبات عالميات في العديد من المجاالت
  

ًفي وقت نشر هذا الكتاب كان فريد قد نشر كتابا آخر هو 
 الليبرالية في الداخل الديمقراطية غير: مستقبل الحرية(

تحدث فيه عن الشروط الضرورية لبقاء ) والخارج
وبينما كان يدعم في , راطيه الليبراليه على قيد الحياةالديمق

، انتقد زكريا أساليب بداية التدخل األمريكي في العراقلا
إدارة بوش في بناء دوله جديده في العراق ومحاولته إجبار 
العراق على التحول إلى ديمقراطية ليبرالية دون شروط 

   .نمسبقه للتحرير االقتصادي وسيادة القانو
  

ّ، طور زكريا نظريته حول خالل السنوات القليلة الالحقه
ل القوة العالمية من التفوق العسكري والسياسي الى تحوي

المشاركه في المنتديات والمنظمات اإلقتصاديه التي أخذت 
الدول الناشئه النمو من خاللها الى قوى فاعله على الساحة 

   ىالعالميه وبسرعة قصو
  

الفصل األول يؤكد أن . الكتاب إلى سبعة فصوليقسم 
ًنظاما عالميا  آخذ في الظهور ستستمر ) لما بعد أمريكا ( ً

فيه الواليات المتحدة هي الدولة األقوى لكن قوتها النسبية 
وهو يعتقد أن هناك ثالث تحوالت في السلطة . ستتضاءل

تحول السلطة إلى الغرب خالل :  عام الماضية500في 
، وتحول السلطة إلى الواليات المتحدة مما النهضةعصر 

، واآلن التحول إلى العديد من البلدان جعلها قوة عظمى
  يرــات غـــ، والشركدــالهنة الصين وـــ، وخاصةـــالمتنامي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .ت الحكوميه المتعددة الجنسيا
  

يعتقد زكريا أن الشركات غير الحكوميه المتعددة الجنسيات 
ًات الناشئة وأن هناك تركيزا ال تتكيف بشكل جيد مع التحدي

ن حاالت الفشل المحتملة ًكبيرا على المشكالت الناشئة ع
على حساب , أو األزمات العامة كاإلرهاب, في السوق

لتنمية التركيز على المشكالت الناجمة عن النجاح مثل ا
ًالتي تسبب تدهورا بيئيا ، أو الطلب المتزايد الذي يخلق ً

  .لعًارتفاعا في أسعار الس
  

عوامل التي أدت إلى يبحث الفصالن الثاني والثالث ال
انتقلت السلطة إلى الغرب ألنه عزز التجارة . توازن الطاقة

طور نصيب الفرد من إنتاجية مع الشعوب األجنبية و
ولكن حين انتقلت السلطة إلى الواليات المتحدة . العمل

ّفبسبب تعزيز رأسمالية السوق الحرة والعولمة تشتت 
تشهد االقتصادات الناميه . لسلطة إلى عدة بلدان أخرىا

ًارتفاعا منذ عقود بسبب دخول العبين جدد الى السوق 

وبسبب مواقف الواليات المتحدة من كثير من , العالميه
   .بأمور العالم أصبحت معزولة وال تحظى بثقة األجان

  
أسلوبها في اإلصالحات . الفصل الرابع مخصص للصين

لتدريجية سمح لها بالتحديث بهدوء فأصبحت الصغيرة ا
، وستمتلك نفس قوة الواليات ثاني أقوى دولة في العالم

نقاط القوة في الصين تتمثل . المتحده خالل العقود المقبله
في فلسفة تعكس المثل الكونفوشيوسيه بشكل عملي 

وفي سياستها الخارجية غير القتالية . وأخالقي وعقالني
  .جاذبية من سياسة الواليات المتحدهالتي هي أكثر 

  
على النقيض من . الفصل الخامس يتحدث عن الهند

، لدى الهند نظام سياسي ديمقراطي من القاعدة إلى الصين
القمة يخضع باستمرار لالضطرابات االجتماعية حيث 

يتميز . يخسر عدد قليل فقط من السياسيين االنتخابات
ًوية وغالبا ما يولي أولوية نظامها السياسي باإلقليمية الق

يسرد زكريا مزايا . عالية للمصالح اإلقليمية وليس الوطنية
، وحقوق الملكية المحاكم المستقلة التي تنفذ العقود: الهند

، ، والقطاع الخاص الراسخ، وسيادة القانونالخاصة
   .ةوالعديد من رجال األعمال الناطقين باإلنجليزي

  
ن فريد زكريا بين وضع الواليات في الفصل السادس يقار

يتحدث عن , االمتحده كقوة عظمى وكيفية إستعمالها لقوته
اإلمبراطوريه البريطانيه وهي تدخل حرب البوير في 
تسعينات القرن التاسع عشر ضد جنوب افريقيا ودولة 

ويقارن بها الواليات المتحده وهي تدخل حرب , األورانج
الفرق بينهما هو أن البريطانيين . هالعراق بداية األلفية الثاني

، لكنهم فقدوا كانوا يتمتعون بسلطة سياسية غير مسبوقة
، في ، في حين كانت الواليات المتحدةهيمنتهم االقتصادية

، تتمتع بقوة اقتصادية هائلة العقد األول من القرن العشرين
ولهذا فعلى الواليات المتحده , ولكن لها تأثير سياسي متعثر

لكنه , قراءة المؤشرات التي تشير إلى التراجع األمريكي
وجماعات الهجوم , يحذر من أن السياسات الحزبية الداخلية

ووسائل , وقوة المصالح الخاصة, اإليديولوجي المحلية
تضعف قدرة الحكومة الفيدرالية على , اإلعالم المثيرة

تلك التكيف مع الحقائق العالمية الجديدة عند قراءتها 
  .تالمؤشرا

  
الفصل األخير يحدد كيف استخدمت الواليات المتحدة قوتها 
ويوفر ستة مبادئ توجيهية على الواليات المتحدة اتباعها 

   :يفي عالم ما بعد أمريكا الذي تصوره زكريا وه
ًاختيار األولويات بدال من محاولة الحصول على كل : ًأوال
   ءشي
وإعادة . س مصالح ضيقة، وليبناء قواعد واسعة: ًثانيا

  هاإللتزام بالمؤسسات واآلليات الدولي
حافظ على عالقه . ، وال تكن بريطانياكن بسمارك: ًثالثا

ًممتازه مع الجميع بدال من تعويض العالقات الممتازه 
  هبقوى ناشئ

رجل دولة بروسي , يقصد به أوتو بسمارك: بسمارك
ألوروبية من محافظ هيمن على الشؤون األلمانية وا

 وكان أول 1890ستينيات القرن التاسع عشر وحتى عام 
 1871مستشار لإلمبراطورية األلمانية بين عامي 

   1890و
ومعالجة المشكالت من . ترتيب حسب المتطلبات: ًرابعا

خالل مجموعة متنوعة من الهياكل المختلفة قد تكون األمم 
ًالمتحدة وأحيانا الناتو وأحيانا منظمة ا   لدول األمريكيةً

االستجابة للمشاكل . ةالتفكير بطريقة غير متماثل: ًخامسا
بشكل يتناسب ) ، إلخمثل عصابات المخدرات واإلرهابيين(

ُوعدم اإلستجابه لطعم الهجمات الصغيرة , مع كل مشكله ُ
  التي تهدف إلى لفت االنتباه

زمة تخلق الشرعية الوسائل الال. الشرعية هي القوة: ًسادسا
  ملوضع جداول األعمال وتحديد األزمات وتعبئة الدع
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  عاصفة متنقلة، رغم زحف النمل األبيض على شعره ... ال يهدأ" بودواو"ضجيج العم

ّقل ما يرخيه التعب على كرسيه الخشبي عند مدخل أكبر جامعة على ... المنحسر بالكامل
مستوى إفريقيا جامعة هواري بومدين بباب الزوار بالعاصمة، التي يشتغل بها كحارس 

 ... نهاري
 

يه وفــود الطلبة و الطالبات آواخر سبعينات القرن الماضي، شباب يافع يدخل يتعاقب عل
استعاض بودواو على العصا بمروحة من ... أسرابا بوجوه مضاءة تلفحها شمس الحــرية

الدوم، ال أحد يدري كم نجا من الموت، لكنه من المؤكد من خالل تتبعه للبنات السمروات 
رة، أن الحياة تعزف له تسجيال صاخبا لفتوته، يتعالى القادمات من دول افريقية مجاو

يبقى يدور حول نفسه  إحداهن، يستدير نحوها بالكامل والصوت في أذنيه عندما تمر
 ... تزداد سرعة تحرك مروحيته في يده مع وتيرته التنفسية ثم يجلس مشدوهاكصوفي و

 
دقائه، ال يقلون عنه فكاهة ّنبه له مجموعة من أصطالب الرياضيات و" بوقطشة"انتبه له 

 ّراك الهي وال؟.. واش أ عمي بودواو: صاروا يراقبونه من حين آلخر ممازحين.. شغباو
 

سائح في فضائه الخاص مشغــول بسجائره ينتظر مرور طالبة زنجية برائحتها ..  ال يرد
 من فرط يخيل إليه... القوية بجلدها الالمع المدهون بخلطة عشبية، تبدو كالفضة السوداء

 .. وجده أنها عود بخور يتحرق على مهل
 

ّال أسنان يعض .. يغمغميخرج لسانه و... يغرقــون في الضحك، تـقـتــربيتغــامزون و
ينفخ ... يسحب نفسا طويال من سيجارته، تنسحب كل شفاهه نحو الداخل.. بها على شفتيه

فقد كل ...  يأبه لالحتراقتخرج شفتيه يسقط آخر الرماد على أصابعه، يلسعه، ال.. بحرقة
يغمــزها بعينه .. ّتمر أخرى، تتحرك كل الديدان في نظرته، يرفع شعر حاجبه. حواسه
مالحياة دون معاناة، دون امرأة ترفع ... يتنهد.. ينفـرج ثغـرها عن أسنان ناصعة.. الغائرة

جرة مجذومة، ّتجلس قبالته، يبدو على رف شبابها مركونا مثل كجذع ش... الـريح تنورتها
ال أحد أخذ تنورتها على محمل الجد، ... يتوسطها غصن أخضر قلق ال يصل إلى غايته

أستعيد قدرتي على كي أرى منبع النهر و.. افتحي كي أهتدي إلى نور عتمتك.. يغمغم
هو ملفوفا بكفن لحمي أسود، غير مأسوف يريد أن يذهب إلى آخرته و.. اإلرتواءالعطش و

 أكلته الحرب، يريد أن يدخل إلى الحجيم رفقة حورية خالسية يخطفها على عمره الذي
ممررا ... يحشر بوقشطة رأسه في حلم بودواو... يستعذب معها طعم الزقوممن الجنة و

أصابعه بين خصالت شعره، واضعا قدمه على الكرسي الخشبي، يتحرك سورال البادالف 
ها ... حبة قهوة محمصة هاربة من القاليوش عجبك فيهم؟ تقول ... يطلق السؤال هامساو

.. الحمر.. السمر.. البيض.. الشاويات الشقراوات.. شوف الزين عند القبايليات
 ...ّأحالته سكيرا يعربد في وجه الحياة...بدأ يهذي بمجرد أن فتحت فخذيها... الخمريات

 
ض بين يا وجه القصديرة أنت ال تعرف أن الواحدة منهن تسلق البي...  وقف غاضبا

لآلن عندما تمر إمرأة خالسية تسمع ارتطام عظامه ببعضها من مقبرة ... فخذيها
 ةالعالي
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   لماذا هو غاضب عليهم ! لماذا ال يفرجها هللا ولو لمرة واحدة كي يروا األكراد النور

أم هي حقارة االنسان ) ال هذا خطية فقير ( هل هي لعنته أم لعنة الشيطان ! لهذه الدرجة 
ًولكن حتما هناك لعنة تالحقهم ! ال اعلم ! األكراد على أنفسهم بصورة عامة أم هي لعنة 

 .ربإستمرا
  

سوف ال ادخل في تفاصيل االكراد وتاريخهم ولكننا سنوجز القليل منه ونتعرج بعجالة 
  .ونكشف اللعنة الموجه لرؤوسهم المستمرة

  
هسة واحد راح (ل العراق كان االكراد بين اللحظة واخرى في تشكيل دولتهم في شما

وذلك في الربع االخير من القرن الماضي ) يقول هذه لعنة اآلشور ألنهم سرقوا ارضه
ُفجائت لعنة صدام واتفاقية الجزائر وتقسيم شط العرب وإنقالب الفهلوي فارغم الملى 
مصطفى البرزاني لإلستسالم والهزيمة بعد كفاح طويل ومرير راح ضحيته عشرات 

في إثناء الحرب . ُاخمدت الثورة وإنطفأت شمعتهم . من االكراد والجيش العراقي اآلالف 
العراقي اإليرانية والتي كانت هي االخرى بسبب تلك اإلتفاقية جائت اللعنة الثانية بضربهم 

إنقلب . ففطسوا مرة ثانية ) ُيعني كردي شي يفتهم من غاز الخردل ( بالغازات السامة 
ُفي تركيا بالرغم من إن تعدادهم هناك يتجاوز العشرون مليون فالقي العالم ضد االكراد 

  .ةالقبض على عبد هللا اوجالن وإنتهى به الدهر في بحيرة المرمر
 .   

قامت تركيا بعدها بمئات الغارات الجوية على بقاياهم في الجبال 
مرة ثانية تتحرك الخاليا المتبقية . ًالتي يفرشون فيها دوما 

ي ولكن اللعنة كانت مرة رابعة في إنتظارهم وبانوتجتمع في ك
فقام العالم بضربهم وسحقهم ال بل بتصنيفهم بالعناصر اإلرهابية 

   . ! )هو حزب العمال فهل رأيتم في حياتكم عمال إرهابيين(
  

رحل صدام وحاول أكراد العراق في لملمة بقاياهم وعملوا دؤوبين من اجل تشكيل دولة 
د أن اخذوا الضوء االخضر من اللعنة التي خلفهم قرروا في إجراء مستقبلية لهم وبع

االستفتاء الشأم من اجل تقرير المصير وبعد أن نالوا ذلك اإلستفتاء تكالبت عليهم وإنقلبت 
ضدهم اللعنة التي كانوا قد استمدوا الضوء االخضر منها وتركتهم مرة اخرى في العراء 

ُاتحد الفارسي مع العثماني لإلطفائ شمعه كردية (ليتكالب عليهم الفارسي والعثماني 
ال هذه كانت (سقط البرزاني بالضربة القاضية للمرة العاشرة ) .. صغيرة في جبل صغير

إنهارت كل االحالم مرة اخرى ودخلوا في نفق مؤلم وحزين وقد ال يشفون ) .. االخيرة
سوريا ولملموا نفراتهم جائت الفرصة لهم مرة اخرى في احداث .منه لعقود طويلة 

ُوتسلحوا واسندوا من قبل الواليات المتحدة لتشكيل مناطق خاصة بهم في أراضيهم 
ُالكردية في شمال سوريا وبعد أن إستطاعوا في فرض سيطرتهم على مناطقهم وقراهم  ُ ُ
قامت اللعنة االمريكية مرة اخرى وفاجئنا العمو ترامب باإلنسحاب وتركهم للعثماني مرة 

ُى بحجة إنه اخر ال يرغب في الدخول في معارك سخيفة ال نهاية لها ولكنه ) اي ترامب(ِ
في نفس اليوم أرسل اكثر من ثالثة آالف عسكري واسلحة متطورة للمملكة العربية 

ُمنذ اكثر من خمسة سنوات وهم ! هل هناك تفسير لهذا التصرف الشمط ! السعودية 
 في معارك كثيرة وخاصة ضد تنضيم الدولة يعملون مع الجيش االمريكي وشاركوا

   ! )ولكنه يبحث عن ابقار ثخينة(ًوفجأتا االشقر االمريكي ال يرغب في المعارك الصغيرة 
  
  

بعد اإلنسحاب االمريكي ) هاي كانت ناقصتنا(لم يتأخر العثماني الطامع للخالفة اإلسالمية 
ُبحجة إنه يبعد اإلرهابين عن حدوده بالدخول الى تلك المناطق والقضاء عليهم مرة اخرى  ِ

مرة اخرى يترك العالم ذلك ! )ولك يا إبن الناس شايف بحياتك ماركسيين إرهابيين(
ِمن !!!!!! ًإنها فعال لعنة ولكن ! الشعب لإلبادات البعثية كانت او الفارسية او العثمانية 

 العالم يعلم ويدرك بأنهم غير ُكل! ُأين تكمن المشكلة ! َمن هو السبب ! أين تأتي ولماذا 
ُإرهابيين وال عالقة لهم باإلرهاب ومع هذا الكل يحني رأسه أمام العثماني الجامح لقد . ُ

ُقلتها منذ فترة طويلة بأن االرق الوحيد الذي يضاجع ويرعب األتاتوركي في مضجعه هو  ُ
ذلك الكابوس المرعب إنه يحاول تفكيك ! إنه الكابوس العظيم ألردوغان ! ُالقلقل الكردي 

  . هِبوهنة اإلرهاب والعالم يعلم لعنهُ ودجله ومع هذا يبتسم ل
  

ُاللعنة فوق رؤوسهم منذ االزل والخروج من تحتها او التخلص منها يحتاج الكردي الى 
   ... ! )إشلون راح تجي المعجزة منه إذا كان هو سببها(معجزة ربانية 

  
ًيمكن أن يكون هو بريئا ولكن ال ُكردي نفسه لعنة على نفسه لعدم قدرته على اللعب مع ُ

ًالكبار او في حلحله مشاكله مع نفسه اوال ومع العالم ثانيا  اللعنة هي .. كل شيء جائز ! ً
   .. ةاللعن

   رال يمكن للشعوب المتخلفة أن تتقدم دون البدأ من نقطة الصف
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   جرحي النازف ، أعجب كيف لجروحنا أن تنكأها المواقف الصغيرة .. إنه وجعي

  . لتعيدها حية ترزق بعد ممات ، نزفر آهة الحسرة ، ثم نبيت النية على النسيان مجددا
  

  ترى هل هناك حياة بال غصة حزن ؟
  

 يعرفوها ، بشرا ليسوا اليوم ترائي لي هذا، وكأن هناك بشرا لم يجربوا أحزاننا أو
  .. مضطرين لتجرع معاناة ال داعي لها فقط ألنهم تربوا في مجتمعات متخلفة

  
شعرت بغصة عمرها أكثر من عشرون عاما ، نوبة وجع تنتابني بين الحين والحين ، 
انتابتني هذا المساء، حين كنا في زيارة لصديقة مثقفة قدمت لنا ابنتها الصبية على أنها 

  ..عالمية ناجحة ، قالتها بسرعة ، وبفخر خشية أال ننتبه لهذا االنجاز والتميزمذيعة وإ
  

  .. يا إلهي.. مها تعمل مذيعة وهي اآلن تقوم بالتدريب في هذا المجال : قالت 
  ! هناك إذن أمهات يختلفن كثيرا عن أمي

  
وفاة أمي التي قذفتني من الطابق العاشر ألحالمي حين رفضت عملي في االعالم بعد 
   ! والدي ، تلك النظرة في عينيها ، ال أنساها، وكأنني أنوي العمل كراقصة في ملهى ليلي

  هناك أمهات اذن يفخرن ببناتهن وال يخشين العار؟
  

تأملت ابنتها الصبية ، كانت السعادة تطفو على سطح مالمحها الممتلئة ، مالمح تنطق 
  !دون عوائق ، دون شبهات.. سنها فرح ورضى كنت أفتقده في مثل .. بالفرح والرضى

  
خجلت من شعوري، لكن المشهد نكأ جرحي الدفين مجددا ، أعادني سنوات للوراء وباتت 

  .. الذكريات في لحظة تكرج كمسبحة انفرطت فجأة
  

في هذه المرحلة ، يبدأ االنسان في نبش ماضيه محاوال التصالح مع تاريخه، لكن الدروس 
  .. ى حوافرها على سطح الذاكرةتأتي متأخرة وال تترك سو

  
ها أنا أقف طفلة في سن التاسعة ربما ، أمسك بأنبوب معدني يخرج من خزان الماء فوق 

اقف ,سطح المنزل ، كان يصل بطوله حتى حدود رقبتي النحيفة ،فأتخيله ميكروفون بل 
 الكثير من أحالم اليقظة التي كنت أدرك بحسي.. متحمسة أمام جمهوري المتخيل و

   .. الطفولي الى أي مستقبل قد تقودني لو تحققت
  

ها أنا أقف في عمر العشرين خريجة جامعية تحلم بالغد الواعد، أرجو أخي الكبير أن يأتي 
، أمي ترفض  تقضي قوانين أمي أال أخرج بدونهمعي لمقابلة عمل في التلفزيون وكانت

 بالعار الذي يمررونه ، أتجاهل الشعورقف مكسورة، مكسورة النفس والروحوأنا أ
وها انا أقف خلف  .لروحي ، كنت أشعر وكأني أشحذ حياتي من يد الغير لعلهم يتصدقون

دعك منها، ال تسمح لها (باب غرفة نومي وأسمعها تقول ألخي حين رق قلبه على ما يبدو 
  ! ، ستجلب لنا المشاكل، الشهرة ،، ووجع الرأس في االعالمبالعمل

  
خي األصغر مجددا، جلسنا في مطعم كنت قد وفرت مصروفي الشهري ها أنا أرجو أ.. و

علني أنتفع من لحظة خجل او تأنيب ضمير .. ، لعله يعاملني بالمثل، بعض الداللألدعوه
  ..قد تنتابه

  
إنه أخي الذي يصغرني بعام، لن يكون هناك شعور بالتفوق، أكبره بل وتفوقت في 

ال نتساوى، مؤكد سيقول هذا حقك، سيثلج صدري مجموعي بالمرحلة الثانوية عليه، كيف 
  .ال، لكنه لم يفعل.. أن يعترف بحقي على أقل تقدير 

  ! سنسمح لك بالعمل، بالتأكيد لن نقوم باإلنفاق عليك ، لكن ليس العمل الذي تختارين: قال
  

ندما فكرت، إنها األنانية حينما تتجسد، والثقافة الذكورية عندما تتجلى، بل واالزدواجية ع
وها أنا أذرف دمعة ساخنة واتسأل هل خطف القدر والدي مبكرا ألفقد السند .. تنحاز

  هل كان سيهون عليه انكساري ودموعي هو أيضا ؟؟..والظهر 
  

ثالثة ذكور .. كنت األنثى الوحيدة بين ثالثة ذكور .. لم يكن والدي صديقي على أية حال 
يعني أن تكون مواطنا من الدرجة الثانية في أعذرهم، ليس الجميع يمكنه أن يتخيل ماذا 

، أن تخدم الجميع دون أن يخدمك أحد، فاألولوية في الراحة، التعليم ..األسرة 
والمصروف لألوالد الذكور، ولم أكن ألراهن على دعم والدي في قراري إال بكوني 

، كان شاعرا وكنت أدرك ورثت عنه حبه لألدب والشعر والتعاطي مع وسائل االعالم
كنت أتفهم بعض .. ماذا يعني أن يكون لديك ما تفعله، تقوله، تعبر عنه، ويعني لك الكثير 

  .. ترى هل كان سيتفهم هو أيضا ؟ ال أعلم.. نواحي شخصيته 
  ما دام قد رحل فال معنى لألسئلة ؟؟

  
فتاة تحمل شهادة وها أنا استسلم للبكاء واالكتئاب لشهور طويلة مضت، ها أنا مجرد 

البكالوريوس في اآلداب وتذهب هنا وهناك للعمل في أي مجال بل وأي مكان، عاملة 
موظفة في أي مكان شاغر، أو سكرتيرة لمدير يحتاج من ترتب مواعيده وتقدم له  بدالة،

  !الصحف صباحا ليقرأها وال مانع من أن تقوم بإعداد القهوة والشاي اذا لزم األمر
  

بعيدا عن تحقيق الذات، هل قلت تحقيق .. ضواء، عن النجاح، عن الحياة بعيدا عن األ
وها أنا أقضي أكثر من ستة عشر عاما موظفة ! الذات، يا له من مصطلح يوحي بالترف

برتبة ال تعادل رتبة قريناتي الغير جامعيات، لكنهن أكثر رضى مني، كم مريح أن تحيا 
ت عن دراسة الماجستير في منتصف الطريق، ثم تخلي.. الحياة بال أحالم أو أمنيات

أدركت أن رحلة الحياة تحتاج أشياء أخرى غير الشهادات، أشياء كنت أجهلها بطبيعة 
  . الحال

  
أن تراعي خاطر أمها .. لم يكن لي أن أعترض، الفتاة المهذبة عليها أن تتخلى عن أنانيتها 

جتمع الذي لم أكن متأكدة من عدد ورأي وسلطة أخوتها الذكور، بل وتوقعات كل افراد الم
واآلن بعد فوات األوان، ادركت أني كنت أحتاج فقط بعض االنانية للمطالبة بحقي ! أفراده

  ..وبعض الوقاحة للدفاع عنه
  

إنه الخوف من أنوثتي، . كنت أشعر أحيانا وكأن أنوثتي عار وجودي يصعب احتماله
طموحاتي، فهي صفة ذكورية غير ولكي أطمئن الجميع، كان علي أن أضمر أحالمي و

  .ال يهم.. وأن أقبل بأي عريس مناسب أو شبه مناسب .. مرغوبة أحيانا
  

في هذا الماضي الذي أصبح يبدو اآلن سحيقا، لم أجرؤ على التسبب بمزيد من الهموم 
  .. ألمي األرملة التي دفعت بالسلطة ألخوتي الذكور لتشعر فقط أنها بخير وأمان

  
ها، ال أرغب في أن أكون مثلها، أم مثالية لكن بال طموح، ال يبدو أنها أمي التي أحب

، تشعرني بالذنب ألني أخبئ تي تحمد هللا على الالشىء أحيانا، هي التشتهي لي األفضل
  .في صدري ثورة داخلية ال تشبهها في شيء

   
أقوى ، ال زيارة التي طالت حتى منتصف الليل، مختنقة بدموعي مجدداعدت من هذه ال

  .. على النظر في عينيها
  

  ؟يا للعار! أكرهها أو أحقد عليها كيف لي أن 
  

انسحبت مجددا الى غرفتي أجتر أفكاري وغصتي المفاجئة، وهذا ما 
فليس جميعنا يحتاج أن  .. ولم أعد أؤمن بأني مخيره .. ال خيار.. فعلت

د حققت فها هي ابنة صديقتي وق.. قاتل ويؤذي اآلخرين ليحقق مشيئتهي
ما تشاء فقط ألن الحظ حالفها بأم ليست كأمي وأب ما زال على قيد 

  الحياة وأخوة ال يبدو أنهم تربوا على أنهم األفضل واألعلى درجة
 ..  

بان، قضبان الوظيفة ، قضت عشرون عاما تكتب من وراء القضأنا أالن شاعرة وكاتبة
لدي ما أقول حتى لو لم يكن هناك من ، لكي أشعر بأني ما زالت على قيد الحياة والروتينية

، هم ال فأخوتي لم يعتادوا قراءة ما أكتب، أكتب بحرية.. بل و   .ودون ميكرفون.. يقرأ
لكي أرتاح أحيانا، وفي .. لكني ما أزال أكتب .. وال يتذوقون جماليته .. يحبون األدب 

  . أحيان أخرى ال تسالوني لماذا ألني ال أعلم
  

أشعر  ،لماذا يرسم والفيلسوف لماذا يفكر، فحين أفعللم أعد أسأل الفنان وألني ال أعلم ، 
  ؟الم نخلق جميعا لنغرد بطريقتنا..وكأني أسال العصفور لماذا يغرد 


 

  
  حنان بديع

 لبنان
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صديقي فخامة " ، داعيا صدام حسين بنعته 1990عندما ذرف الحسن الثاني شهقته الحربائية في خطاب اكتوبر 
وعليه محبة الخروج منها، . بعدم ربط مسألة الكويت كمحافظة تابعة للعراق بقضية فلسطين.." الرئيس صدام حسين

ربا دولية بعد أن تجهزت لها الدول الكبرى، مبررا ذلك بكون المتضرر األول واألخير، خيرات لتجنيب المنطقة ح
كان بعدها بشهرين يعد عدته اإلجرامية لتدمير . شرق األوسط، والبنية التحتية وأهم شيء دمار االنسان العربي

نود من ثكناتهم العسكرية، المواطن المغربي في كل من قنيطرة وتوجطات وفاس وبني مكادة بطنجة، خرج الج
 - عندما كانت تحمل اسمها فعال–حاصروا المتظاهرين الذين خرجوا ببيان احتجاجي لكونفدرالية الديمقراطية للشغل 

 مخبرا الشعب المغربي بأن عدد الضحايا كان - كالعادة–زعق اعالمه الخسيس .  وأطلقوا عليهم الرصاص الحي
 كتبت هيئة االنصاف والمصالحة في تقريرها بأن -بعدها–فع المتظاهرين، في حين واحدا فقط، والذي مات نتيجة تدا

عدد الضحايا كان مئة وستة، أما المغاربة الذين لم تكن لهم واجهة اعالمية، فيؤكدون بأن الوفيات فاق أكثر مما هو 
الم الغربي، كان عقلي الصغير عندما كان والدي يشتم الوجه األسود لفرعون المغرب أنداك ومعه امريكا والع. معلن

كان بطلي صدام حسين، .. يتشبع بموجة من الرفض والممانعة، كل ما يرفضه والدي أرفضه، وكل ما يعحبه أحبه
أحيانا البطوالت المشرفة التي . ، كما يطلق عليه الوالد"الراجل" الحاكم العربي الذي وقف في وجه سطوة العالم 

ب بهم بالرغم من االختالف األيديولوجي، وإال كيف أعجب والدي االسالمي قلبا يقترفها اآلخرون، تجعلنا نعج
وقالبا، برئيس العراق وهو الذي كان يحمل مشروعا قوميا اشتراكيا ويختلف عنه جوهريا، ولو كان الوالد عراقيا 

أراه من امتعاض على غير أن بالرغم من األحداث الدولية التي ال أعرف عنها شيئا سوى ما . لزج به في المعتقل
 ترفل بظلها في - بالنسبة لي–كانت لي صلة غريبة مع شخصية بطولية .. مالمح وجه الوالد، وحواراته مع اصدقائه

  ".فؤاد"شخصية البزناز .. كل المدينة، وتتحكم في أحالم المراهقين
 

وامتهن بيع .  أخرى على والدتهعن طوعه بعد أن تزوج بامرأة" فؤاد"تقول الحكاية أن والده كان قاضيا وقد خرج 
كان شابا . الحشيش، لم يكن يبيعه مباشرة بل كانت وظيفته إحضاره ومنحه للمتعاونين معه الذين يبيعونه بالتقسيط

. بين أصابعه" بونقشة"فارع الطول، أبيض البشرة، يلبس سرواال عسكريا، وينتعل حداء رياضيا، دائما يلهو بسكين 
ة دخوله في حرب مع اآلخرين، أو عندما يؤدب أحدا المتعاونين معه كلما خرج عن وله طبع حاد شرير لحظ

وانهال عليه بالضرب، ثم أحدث له جرحا بسكينه على خده، كانت " المحفوظي"ما زلت أتذكر كيف أمسك .. طوعه
حشيش الذي كان وآخرون يقولون نقيض ذلك، فقد استهلك ال" واشيا للسلطة"االشاعة تقول بأن تأديبه جاء لكونه 

  . يجب عليه بيعه
  

يوجد مسجد بالقرب من الخالء، إن تجاوزته بقليل ستجد نفسك أمام منطقة جبلية وعرة " بوفولوس"في منطقة 
لذلك فقد كان محببا إليه الجلوس بالقرب من المسجد فوق جدع شجرة أو بجوار خياط محله .. يصعب عليك تجاوزها

عندما خرجت ظهرا .. أعود. هروبه نحو الفيافي إذا ما طورد من قبل السلطاتوهذا يضمن . جاء بمحاذاة المسجد
ّمن مسجد الحي، نادى علي، اقتربت منه، ثم منحني عشرة دراهم ألحضر له مشروبا غازيا وأكد على نوعيته 

، ، ذهبت أجري وأحضرت اليه المشروب، منحني ما تبقى من عشرة دراهم، ثم أمرني بالجلوس بجانبه"فانطا"
، أجبته يما يحب كل طفل قوله، وأخبرته بأنني "واش تتقرا مزيان وال كسول. "، أجبته باإليجاب"تتقرا" سألني 

 الذي قتل فيما بعد في ليلة سكيرة بسبب –" جطاوي"أكتب الشعر، ضحك ضحكة قوية ثم ضرب على كتف صاحبه 
" الماحيا"ان يمزج المشروب الغازي بماء أبيض ك.. تمتمت ببعض الكلمات". قوليا شي شعر  على هذا"  قال -امرأة

في قارورة فارغة ويحاورني، لم أكن خائفا منه، أو متوجسا، بل كنت منتشيا، خصوصا عندما يمر أطفال الحي 
وماتت لعنة أخي ".. إذا تعدا عليك شي واحد قولها ليا" وقبل أن أودعه منحني الحماية . ويرونني مع األسطورة فؤاد

بل عندما التقيت به، كنت أحدثه عن فؤاد وما . ت من حمايته الصغيرة إلى حماية أخرى أكبر منهمصطفى، خرج
كان أخي غير مهتم، لم تظهر على . قاله لي وقلته له، وطبعا بالغت، أضفت بعض التوابل القوية أكثر مما يجب

  .مالمحه عالمات الدهشة، وربما كان في عمقه يغبطني مما أنا عليه
  

متجها نحو النهر، اعترضني بعض الصبية واعتدوا علي " آسكا"بعد عودتي من السوق، دلفت من حي زوال أحد 
وهي صخرة عظيمة تطل على النهر ويمكننا علوها من " با حمان"عندما اقتربت من صخرة . بالصفع ثم تركوني

نبيذا أحمر  يطلق عليه وجدت فؤاد متحلقين حوله أصحابه، يدخنون ويكرعون . متعة القفز عموديا نحو الماء
، رآني ودعاني بإشارة من يده، اقتربت وجلست بجواره، كنت أبحلق فيما يقولون، وهم يتحدثون عن "الفراكة"

" مشيرا الى سيجارته " راه نشوفك تتكمي هذا" بطوالتهم، أما هو فكان ينهر هذا ويضحك لذاك، ثم التفت الي فجأة 
ة أخبرته بأن صبيانا ضربوني على خدي، ومن دون تتريث قال ألحد معاونيه بعد هنيه". وهللا حتى نقط ليك راسك

، وذهبنا معا، وجدنا نفس الصبية يلعبون بالقرب من مؤسسة تعليمية، أمسك أحدهم من وجهه ، وأمرني "سير معاه"
ضربه " كذاها... ماشي هاكذاك" ضربته بركلة طائشة " ركلوا" ضربته على خده، ثم قال لي " ضرب مو" مقهقها 

ضربة قوية على مؤخرته، سمعت بكاءه، استعطافه، وفر هاربا، وعدت الى البيت منتصرا، مع أنني لم أغتسل بماء 
  . ".الحناش.. الحناش "فقط علق بأذني لفظ، كرروه أكثر من مرة معية فؤاد .. النهر

 




  


  
 

  
  ورداكموام هش

 بغرلما
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