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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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 ربما هذه االفتتاحية غير مترابطة، لكن كان ال بد من كتابتها.  
  
  

، يريدون إسقاط النظام، متحججين بغياب "نيةالثورة اللبنا"بعض اللبنانيين الذين ركبوا موجة 
لكنهم، غير . الديمقراطية وهيمنة شريحة سياسية أساسية من الشعب اللبناني على مقدرات الدولة

  .مستعدين لتقبل الرأي اآلخر الخائف على لبنان ومرتعب من عودة الحرب األهلية
  

رسالهم تقارير بتوقيع مجهول، إلى شكرا لتلك الفئة من اللبنانيين، التي ال أجد وصفا لها، ال
  .المخابرات الكندية، يتهمونني بها بأنني عميل أليران مقيم في كندا وأتلقى ماال من حزب هللا

  
 معي، وألنني تربيت على أخالق عالية ومناقبية يسارية لم يعد والتحقيق نعم، لقد تم استدعائي

ت نشرت على الفايسبوك، قبل أن يحذفها صور عن بوستاب المحققين الثالثة واجهتيمتلكها أحد، 
وحاججتهم  .الذي كان ضابطا في ثكنة كفرفالوس أيام االحتالل االسرائيلي للجنوب" اللبناني"هذا 

ال أعتقد أن األمر انتهى  (.بأن البالغات كيدية، وهي من تراث الشعب اللبناني والعربي عموما
  ).بخمسة ساعات تحقيق وأسئلة، لكن آمل أن تكون انتهت إلى هذا الحد

  
طبعا، محيت إسم هذا اللبناني عن صور البوستات كي ال أوقعه في مشكلة االدعاء الكاذب، لكني 

  .ت إلى النيابة العامة اللبنانيةوحماية لي أرسلت عبر محامي صديق لي نسخة عن صور البوستا
  

ال يهمني أيها اللبناني، إن كنت كتائبيا أو قواتيا أو عونيا أو سوريا قوميا أو شيوعيا أو من تيار 
  .المستقبل

  
  .ال يهمني إن كنت تشتمه أو تعبده. ال يهمني أيها اللبناني، إن كنت تحب حسن نصر هللا، أو تكرهه

  
وليس إما أنا أو ...  قريب أو أكثر من إيماني بأن الوطن هو أنا وأنت كل ما يهمني أن يكون إيمانك

  .أنت
  

 لسبب موقفي المعترض بالنسبة إلى حزب هللا، وعلى الرغم من أنني أوذيت من بعض مناصريه
بالتزامن مع ما قام به شبيحة النظام على تدخله في الحرب األهلية السورية دفاعا عن النظام، و

وتسريب صور لي مع في كندا من إيذاء وقرصنة صفحتي على الفايسبوك،  وحلفائهمالسوري 
 مما  إلى المخابرات الكندية واألمريكية قبل خمسة أعواما من الصورالشهيد سمير القنطار وغيره

يجة  في المستشفى أتلقى العالج نتقد حقق معي وأناعرضني إلى االستدعاء والتحقيق أيضا، و
إصابتي بسرطان الدم والكبد، وعلى مدار عام ونصف كنت أستدعى أكثر من مرة في الشهر 

وأصدقاؤه  االنعزالي بعد أن تخلصت من تلك المشكلة، يطل هذا اللبنانيو. للتحقيق والتدقيق إلخ
  .ّليعيد الكرة مرة أخرى

  
لكن أبدا ال أطالب بمحو المقاومة . أنني أختلف سياسيا بأخالق، وأنتقد بأخالققلتها وأعيد قولها،  

 لبنان بكافة مكوناته وطوائفه، والذي لواله لكان وتجريدها من سالحها، هذا السالح الذي يحمي
 عدا عن كل .االسرائيلي يقضي عطلة السبت، الويك إند، في الحمرا أو الجميزة أو حتى طرابلس

  .ذلك، ليس من حق أي قوة إقليمية أو دولية أن تتدخل بشأن لبناني داخلي
  

لبنان ينقسم، وحراك مطلبي محق اخترقته أجهزة مخابراتية من أدنى الكرة األرضية إلى أقساها، 
  . وأوروبالن يستطيع إركاع لبنان وإدخاله إلى حظيرة امريكا

  
  .لبنان ال ينتفض

   لبنان ينقسم
  

  .دكتور وليم نصار، مؤلف موسيقي ومغن سياسي مشرقي، مقيم في كندا* 
 

  
  وليم نصار. د

 رئيس التحرير
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  رغم أهمية ما أشار إليه ديفيد فيسكوت، في كتابه فجر طاقتك الكامنة باألوقات

ّإن االعتراف بالمشكالت هو أول خطوة لحلها، وبأنك ال تستطيع أن : "الصعبة، في قوله
ناقص تحل مشكلة ال تواجهها، وأنك لن تستطيع أن تصلح نفسك إذا لم تظهر الجزء ال

َّإال أن ذلك اإلقرار ليس باألمر اليسير في المجتمعات التي تكون فيها ذات الفرد " فيك
حتى لو أراد أحدهم أن يعترف بما فمتداخلة مع ذوات اآلخرين من أبناء المجتمع، لذا 

ارتبكه بحق الغير، أو حين يداهمه الشعور بضرورة اإلقرار بالذنوب التي اقترفها في 
م بحق نفسه أو المحيطين به، وحتى إذا ما أحس بأنه في حال عدم اعتذاره ٍيوم من األيا

ُعما فعله بأحد األقارب أو األباعد فسيبقى يعاني من اإلحساس المتواصل بالذنب، فلن 
يكون بمقدوره نقد الذات لتصويب األخطاء وتصحيح مسار المنعرجات، طالما أن ذاته لم 

  . بها أو انتقادها على ما صدر عنها من موبقاتتعد ملكه وحده حتى يكون حر التصرف
 

إذ في المجتمعات الشديدة التداخل، ليس التقريظ وحده يكون محط استقباح لدى 
المحيطين، إنما حتى النقد الذاتي يكون محط استهجان لدى من يرى بأن توبيخ المرء 

َلنفسه يحمل في جوفه إشارات الطعن وتعرية مقصودة لمن كانوا مشتركي ن معه بنفس ِ
المثالب التي يحاول ناقد الذات التبرؤ منها، ألن بعضهم إن لم نقل الكثير منهم يرى في 
ُنقد فالن لنفسه فضيحة لهم أجمعين، فالذي ارتقى بوعيه وغدا يدرك مواضع قصوره  ٍ
والسلبيات التي يتسم بها، وغدت بنظره بعض ممارساته بمثابة نقائص ارتكبها أو ما 

، وبدأ عندذاك بمراجعة سلوكياته الشخصية وتصدى لها بمبضع المعالجة، يزال يرتكبها
ُعله يرضي ضميره في مرحلة إصالح الذات التي كانت من قبل متعايشة مع المثالب، إال  ِ ُ ّ

ُأنه ومن عجب العجاب فقد يصطدم بمن ال يقبل ذلك التصرف المحمود منه، ويعتبر 
لقريبين منه، وعن هذه النماذج التي نتحدث محاكمة الشخص ألناه مجرد فخ لإليقاع با

عنها ثمة قصة غنية بالدالالت، تتناول قسم من حيوات مجموعة من السائقين كانوا 
َيقضون أوقات طويلة خارج منازلهم، حيث تطول فترة غيابهم عن بيوتهم وأسرهم، ومن  ُ

اف بحق زوجته ًهؤالء كان واحدا منهم يداهمه بين الحين واآلخر شعور التقصير واالجح
ً يوما، هذا عدا عن الحاالت االستثنائية التي 15 إلى 10التي يغيب عنها كل مرة من 

ًيبقى فيها بعيدا عن عائلته شهرا بأكمله، وبما أنه يعي تقصيره الشخصي، لذا بينه وبين  ً
ًنفسه غدا متوقعا فعل الخيانة من قبل شريكات الحياة، واحتمالية أن ترتكب بعض النسوة 

لضعيفات اإلرادة والبعيدات عن أزواجهن حماقات جنسية ما في فترة غياب أزواجهن، ا
ًوبناء عليه اكتلمت لديه قصة كان قد بناها في خياله فترة ال بأس بها، ولكنه عندما شرع  ً
بسردها على المأل أمام مجاميع السائقين، قوبلت قصته بالرفض الكامل، بل وغدا موضع 

ٍ زميل له من سائقي سيارات الشحن، ولكني قبل االنتقال إلى تفاصيل ٍتهديد حقيقي من قبل

الحكاية ومآالتها، أود تذكير القارئ باعترافات النائب العراقي مشعان الجبوري الذي أقر 
ًيوما بأن جميع أعضاء مجلس النواب وهو من ضمنهم فاسدون، وكيف قوبل إقراره 

  .ل أقرانه من الطبقة السياسية في البلدِبفساده وفساد زمالئه آنذاك بالرفض من قب
  
  
  

ُجاهر صاحبنا السائق بالذي كان يقض مضجعه، واندلق بما كان يشغلهُ أمام زمالئه 
َفي يوم من األيام وحيث كان الوقت مائال للغروب، شوهد في إحدى البلدات مرور : ًقائال ِ ً ُ ٍ

ًجنازة كبيرة، وما لفت نظرالراصد الذي كان قريبا من موق ُع الحدث، هو االنتباه بأن ٍ
بل كان جميع المشيعين من ! الجنازة لم يكن يشارك بها أي رجل أو شاب أو حتى كهل

ذلك المشهد الغريب، راح " علو"ًالنساء حصرا، وعندما الحظ المعاين الذي كان اسمه 
ّيساوره الشك حيال الشخص المشيع، وطفق يتساءل في سره أتراها كانت سيدة من علية 

َقوم؟ وهل هي من طالبت قبل وفاتها بأال يرافقها إلى مثواها األخيرغير القريبات منها؟ ال
ّأم أنها أوصت بأال يشارك أي رجل بجنازتها أوان تشييعها فقط؟ أم أن المرأة لها سر 
كبير تريد دفنه معها من دون أن يعلم بها مجتمع الرجال؟ أم أنهم منعوا الذكور من 

ًها األخاذ، لذا اتخذوا ذلك القرار خوفا عليها من أن تكون مرئية من مرافقتها لفرط جمال
قبل الرجال الذين سينزلونها إلى القبر ويهلون التراب عليها؟ أم أن ذلك التصرف كان 
ًخشية من أن يلمس أو يتحسس طيفها أي بعل أثناء حملها؟ أم أنها بنفسها كانت قد طالبت 

ًحاملو جسدها من النساء حصرا؟ أم أن هناك شيء ثمين قبيل المغادرة األبدية بأن يكون 
  دفن معها لذا طالبوا بعدم مشاركة أي رجل بالتشييع؟ 

  
ّعشرات الوساوس، وكلما تذكر المشهد راح يطرح األسئلة " علو"وهكذا داهمت مخيلة 

ّعلى نفسه وهو يفكر بأمر الجنازة الغريبة، ولكي يقطع الشك باليقين قرر أن يعرف السر 
ة، حيث انتظر إلى حين رحيل المشيعات وخلو المقبرة من الزوار، /الكامن وراء الميت

معوله والرفش ليدرك الحقيقة المخبوءة في القبر، إال أنه " علو"وفور حلول الظالم حمل 
ًبعد أن حفر القبر ووصل إلى الجثة، وكشف عن وجه الميت، فانصدم صدمة شبيهة 

عربة شحن؛ أحس بداية بفقدان التوازن، وألن الصدمة باصطدام سائق دراجة هوائية ب
ٍكانت عرضية عاد إلى رشده بعد حين، ورأى بأم عينه أن الجثة لرجل وليست ألنثى، 
ومن أجل معرفة ما إذا كان ثمة شيء مطمور مع الرجل في القبر راح يتحسس كل 

 أو رسالة األطراف حواليه فلم يجد أي شيء يذكر، ولكي يرى إن كان هناك أي غرض
ّموضوعة تحت رأس الميت أو تحت جسده، قام بنزع الكفن برمته عن جسده، لكنه لم 
ّيرى أي شيء غريب سوى قضيبه الذكري المبالغ في طوله، وألن من عادة الرجال في 
أغلب قرى المنطقة حمل السكاكين في جيوبهم لقضاء الحاجات في البراري والحقول، 

ُن يخرج الموس ويقطع غرمول الرجل من قرمه، كما قام  في فما كان لنازع الكفن إال أ
ٍالوقت نفسه باقتطاع  قطعة قماش من الكفن، ولف به شيء الرجل ووضعه في جيب 

   .الشروال، ومن ثم أعاد لف الجثمان من جديد ورمى التراب عليه ليعود القبر كما كان
  

انب الرفش والمعول عاد بشيء في الحفر والردم، فإلى ج" علو"ٍوبعد ليلة متعبة قضاها 
َوصل البيت ! ًالرجل ملفوفا بالقماش األبيض وكأنه لقية أثرية يخشى عليها من الكسر

وعالمات الدهشة ما تزال مرتسمة على وجهه، حيث بادرته امرأته بالسؤال أين كنت يا 
 علو؟ فسرد لها ما شاهده عصر ذلك اليوم، وكيف أنه رأى جنازة نسائية بدون رجال،

وألنه استغرب من أمر الجنازة الخالية من الذكور انتظر حلول العتمة وفتح القبر، ولكنه 
ّبدال من شرح كل ظروف عملية الحفر والطم باشر بإخراج قماشة كفن الميت من جيبه  ً

ة عناصر هراو: وفردها أمام زوجته، وإذ بغرمول الرجل يتدحرج على الحصيرة كـ
يي : حت زوجته على الفور ومن دون أن تنتبه لما تقولقوات حفظ النظام، وعندها صا

، فهنا تعاظمت شكوك الرجل وتخميناته عن أن حال زوجته قد "إيحو"إنه يشبه قضيب 
الميت لم يكن سوى عشيق " إيحيو"ّال يكون أفضل من أحوال سرب المشيعات، وأن 

ُزوجته إضافة إلى كل من كن يشاركن في تشييعه ً!!!  
 

فلم يكن اكتشاف حقيقة " علو:"ًر انصداما  بالنسبة لـإال أن األكث
وسر المدفون، وال كيف عرفت زوجته حجم تلك القطعة 

الذي كان " إيحو"غرمول  المخبوءة من جسد الراحل، وال
ٍأقرب إلى طول عضو كر بالغ، إنما في مفاجأة السارد الذي ما  ِ

هض كاد أن يضع النقطة في خاتمة القصة التي يرويها، حتى ن
ٍبين سائقي الشاحنات غاضبا، وبلهجة حادة  أحد الموجودين من ً
إنك في كل الذي تحكيه لم تقصد بكالمك إال : قال لراوي الحكاية

ًالحديث عن عرضي وناموسي، وراح يرعد ويزبد مهددا 
ُالرجل بالقتل إليراده القصة التي ظن السامع المستنفر بأنها 

حيث اعتبر السائق تخصه وحده من بين جموع الحاضرين، 
ّالغضبان أن الرواي لم يسرد القصة من أساسها إال ألجل الطعن 

  !!.بشرفه
  

   املسرودة وتبعااةاحلكاي

  
  حممد. ماجد ع
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 ُّنطل من شاهق على جيراننا االغريق في اليونان , نحن اآلن على شاطئ بحر إيجة ُ

ليمون "نجتمع في ساحة بازار . ننهض من نومنا في بكور صباحات شتاء باردة, الحديثة
َّالمعلق في السفوح الجبلية لمدينة أزمير, ّالحي الريفي الجميل" َتبي في غبش , هنا. َّ

ممتدة على طول ساحل , ننتظر الحافلة التي ستحملنا صوب حقول برتقال بعيدة, الصبح
َّحي "ُّوصوت المؤذن التركي يحثنا , فنصلها مع آذان الفجر, بحر إيجة في ريف  المدينة

َّعلى الصالة حي على الفالح َّ َّ ."  
  

, والعربي,  فينا الكردي, من كل الملل والنحل, سوريون من شمال بالد الشام
َكلنا عبرنا من , واألرمني, و السرياني, والكلداني, واآلشوري, والتركماني, والشركسي َ ّ

ّ يعبر دروبا ضيقة َّوها هو جمعنا المكلل بالسالل الفارغة. حرب الشمال إلى سلم الشمال ً
فقد , أضاع اتجاهه, ّالواحد منا  مثل طائر وحيد. لحقول واسعة فسيحة من شجر البرتقال

وتساقط شبابيك الجيران , ّو صوت أزيز الطائرات الحربية, أنهكته البراميل المتفجرة
, على غصن أجرد يابس, ًمنكمشا, ُّيحط, ِّعلى شبابيك الجيران، وها هو اآلن بال عش

ُأو مكان يقيم , ولكن إلى أين يطير؟  وما من ركن أخضر يأوي إليه, ايقه البقاء هنايض
ًفيه عشا مؤقتا على األقل ًَّ َّما أكثر أعشاش العصافير الملونة الصداحة في , و يا للعجب. َّ َّ

  . شجر البرتقال
  

ُوتركنا بسقوف بيوت, َّ نحن هنا في مدينة أزمير علقنا أحالمنا على مشاجبها  نا في شمال ُ
ًوتينا يابسا, ًورمانا, وبامية,  ًبصال, الشام ْوثوما للشتاء, ً ِتركنا حليبا في  أضرع ماعزنا, ً ِ َ َ ً ,

ّوتركنا رف حمامنا المنزلي بال ماء ّو تركنا الطائرات الحربية تحلق في األجواء, َّ ُ ,
  .َّثم عبرنا جسر الموت إلى الحياة, وأعطينا لزغب القطا طوق النجاة

  
ّ نحن بعد أسبوع من العمل نعبر دروبا ضيقة أليفة بين ها ً

ّيحثنا على " دمحم"والشاويش التركي , صفوف شجر البرتقال
ًمرددا , بسرعة يا أخوتي" هايدي أبي"العمل بصوت رخيم 

". والبرتقال جميل, والهواء عليل, الشمس تميل"الزمته الدائمة 
ْكنا طيبين وساخرين ِّ َّلمزمار إال في أعراس َّال نعرف الرقص وا, ّ ِ

َّكنا تعودنا زراعة النعناع في فسحة من . بناتنا وطهور أوالدنا ّ
ُّكل منزل في األرض يألف الفتى وحنينه "و , حدائق منازلنا

َّو كنا تعلمنا زراعة البنفسج في أغانينا" ًدائما ألول منزل وفي , ّ
  . أحواض قبور موتانا

  
وهي الوصول إلى السواحل فوق , ّغير أهلها وزمانهاُوهي أمكنة ت, نحن هنا في الغربة

ْعد بنا يا بحر, يا بحر إيجة. مركبة أضاعت شراعها . نحن الذين أكلنا من خبز أهلك, ُ
ُمتى تعيدنا أيها البحر . حياتنا, أتينا إليك لننتصر في معركة الحياة. فأجرتنا, طلبنا جوارك

ّأعدنا إلى أحالمنا التي , ِّشام شام لكل زمانالقديم إلى نباح كالبنا في بالد الشام؟ وال
ّثم تابع أيها البحر القديم مغامرات البحث عما ضاع من زوارقنا, قصفتها الطائرات عن , َّ

َكم كنا نحبك يا بحر إيجة حتى رميت . ًأطفال أصبحوا شجرا من المرجان في القيعان ُ ّ
  ".إيالن كردي"والشاهد الشهيد أصغرنا , أطفالنا غرقى على رمل سواحلك

  
ّ كنا هناك َّنعلم األقدام كي تألف الرقص الخجول مع , في حقول البرتقال, ُواآلن نحن هنا, ُ ّ ُ

َّهل تذهب منافينا سدى؟ أم نتعلم الرقص في . و هناك, هنا, فالمنافي هي المنافي, الحجل ّ

ّونتعلم البكاء على مهل لئال يسمع األعداء ما فينا من دهش, حقول البرتقال ة الروح ّ
  ؟ّمان مر كي نجد الجواب عن السؤاليا بحر إيجة كم من ز. ّوهشاشة البلور المكسر

وال شمس تحت الشمس إال , من زهرة البرتقال تولد حبات البرتقال, والسؤال هو الجواب
وتقول جارتي في الشجر , ّوالبرتقال يضئ جباهنا وأكفنا, نور قلوبنا يخترق ظالل الشجر

سالل : ًفانا اليوم برتقاال؟ من نحن يا بحر إيجة؟ هذه أشياء غربتناأما ك: المجاور
, أعشاب ترفض الموت, ّابريق ماء من فخار, َّمقصات من حديد, ّزوادة الفقراء, البرتقال

ّو أعجب من مقاومة هذه النباتات البرية الصامدة ّ التي تنجو حتى بعد دهسها , العنيدة, ُ
 الماضي إلى اطراف حاضرنا؟ هل نستطيع غناء أغنية هل نستطيع اعادة. بأقدام البشر

  . ؟"دمحم"ونرقص في دقيقة مسروقة من وقت الشاويش 
  

, حمي الوطيس, يا بحر إيجة. كم في سهولك من برتقال؟, يا صديقي, يا بحر إيجة
ّيرتل " دمحم"وشاويشنا التركي , ّوتشنجت أصابع أيدينا و أرجلنا, ومقاريضنا تعبت ُ

دينهم , تاريخهم تاريخنا" و البرتقال جميل, والهواء عليل, الشمس تميل: "الالكلمات ترتي
, َّلوال اختالف الهالل في الرايات وحدت الشعوب دروب فكرتها. عاداتهم عاداتنا, ديننا

ْعد بنا يا بحر إيجة. َولعلهم كتبوا على اسمائهم اسماءنا ُّهل تعيدنا من حيث هبت ريحنا, ُ ُ .
ّكنا كما ُكنا ّ َّنجري في الدنيا لعل الدرب يأخذنا إلى ,  سليقة كل نهر ال يفتش عن ثبات,ُ

   .وألننا ال نعرف من الحياة سوى الحياة كما تقدمها الحياة, درب النجاة من الشتات
  

كانت ساحاتنا أوسع من . ّلم نسأل عما وراء حدود بالدنا, غادرنا شمال البالد إلى الشمال
ّولكن كنا نعرف شمالنا , ّحر ينسى أسماء صغارنا في كل حينوكان الب, سماء ال تغطينا

من أهل , ًنضحك كثيرا من قول صاحبي, ُنحن اآلن هنا يا بحر إيجة. من جنوبنا
ّواقفا على درجات السلم , ُّوهو يقص بالمقراض البرتقال, في شمال الشمال" قامشلو" ً

  . لبرتقالقد يكون السجن أرحم من بساتين ا: الخشبي في أعلى الشجر
  

َّبأي أسلحة تصد الروح حنينا إلى ديار تركناها معلقة على حبل الغسيل في عصف  ً ّ ّ
ّالريح؟ بأي أسلحة نكبت الشوق إلى خبز تنور أمهاتنا؟ يا بحر إيجة ًمن يلم غسيال , ّ ّ

ًتركناه أشباحا معلقة على الحبال في صحن الدار؟ نحن لم نذهب بعيدا ولم نصل ألن , ًَّ
َّات لوز مضرجة في أزقة حارات شعبية منسية مهدمةقلوبنا حب َّ َّ َّوكلما قلنا وصلنا إلى , ْ

أيها البطل , ّأيها البطل ابتعد عنا قليال نحو نهاية أخرى. َّآخر الدرب الطويل َخر أولنا
ْقل لنا كم مرة ستكون غربتنا البداية , َّالمضرج فينا من شظايا صواريخ  قصف الطائرات ُ

" في كتابه الشهير" جيمس سكوت"َّونتذكر ,  نحن نقاوم بأسلحة الحيلةوالنهاية؟ وها
 و صاحبنا في قطاف -كيف يهمس المحكوم من وراء ظهر الحاكم-المقاومة بالحيلة

ُيؤلف همسا و يتحفنا بملح" ّحنان"البرتقال  : يقول,  فرق بين الكلمتين ال" ةـنكت"ة أو ـــً
ُكان الشاب يقدم إذا رأى " َليمون تبي"تشاجر كلب و شاب سوري في ساحة بازار 

ًويحجم إذا رأى اإلحجام عزما, ًاإلقدام عزما , وأدمى الشاب الكلب, أدمى الكلب الشاب. ُ
ّوأثخن كالهما بالجراح, كانا يتحاربان َ ِ ْ . َّتضرجا  بسيل من دماء, وفي نهاية المعركة, ُ

وقالوا للشاب , على عجلحمل المسعفون الكلب , جاءت, أخبر الجيران سيارة اإلسعاف
  . انتظرنا لن نتأخر في العودة: السوري

  
, ّفي نهايتها إلى زمن الفكاهة والمسرات الصغيرة واألوجاع الكبيرة" ّحنان"ُتعيدنا حكاية 

تدخل , يا بحر إيجة, وهنا, حكاية أخرى" أزمير"للكالب في مدينة , ِّوعلى كل حال
في فسحة بين أشجار  " دمحم"و يرقص مع الشاويش وه" ّحنان"ويقول , مأساتنا في ملهاتنا

ها أنا ذا ". ًفالطير يرقص مذبوحا من األلم, ًال تحسبوا رقصي بينكم طربا: "البرتقال
وأجمع ما تبقى من ذكريات , ّألملم شعث دفر مسودتي المغبر من تراب حقول البرتقال

 يسمع صوت أزيز وأقول لصغيري إبراهيم حين. عن وطن ضاع بين جنازير الدبابات
  . َّهذه طائرات مدنية" األنيف األكشم"ال تخف يا ذا : الطائرات في سماء مدينة أزمير

  
  من نحن يا بحر؟

  
نحن نفرح عندما يأتي , لنا هللا يا بحر إيجة. ّ نحن المنسيون في زمن الحرب الضروس

َّو هنا أذكر حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسل. نهار واحد ال موت فيه َّرب أشعث : "مُ
ها شمسك في , و اآلن يا بحر إيجة" لو أقسم على هللا ألبره, أغبر مدفوع باألبواب

ْونوارسك ملت من التحليق في األفق, غروب َّ ًفدعني أجمع أوراقا متناثرة من قصيدة , َ
فما , التي اعتمدتها لضبط إيقاع المقال" ّملهاة الفضة, مأساة النرجس"محمود درويش 

ُ  حروف الكلمات جيدا كي أتابع الكتابةُعدت  أرى    ّفالدموع تحجب الرؤية, ً

  
  دحنون اق عبد الرز

 سورية
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  ّكشفت القناة التلفزيونية العبرية ّ التي توصف بأنها مطلعة جدًا، أن 12ّ الكيان ُ
ًالصهيوني بصدد عقد اتفاق صهيوني مع دول الخليج يضمن تعاونا اقتصاديا وسياسيا  ً ً
ًبينه وبين دول خليجية، وهذا االتفاق هو في الوقت عينه سيكون فرصة باتجاه التطبيع،  ٍ ّ ٍ
َّرغم أن القضية الفلسطينية لم تحل، وفق الشرط الذي كانت المبادرة العربية للسالم عام  ُ ّ

  . قد وضعته لحصول ذلك2002
  

      
  

التوقف عن إقامة أية "المبادرة العربية كانت قد أكدت؛ أن على الدول العربية     
، وتفعيل نشاط مكتب المقاطعة العربية إلسرائيل، حتى تستجيب "إسرائيل"عالقات مع 

م، واالنسحاب من كافة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومرجعية مؤتمر مدريد للسال
لكن      ."1967يونيو/األراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران

المعلومات الصهيونية تقول أن هناك مبادرة صهيونية خليجية يجري طبخها اآلن، إذا 
ّصحت المعلومات حولها، تهدف حسب المصادر المقربة جدًا من وزير الخارجية  ُ

اتس، إلى إنهاء الخالفات مع دول الخليج، واستغالل المصلحة الصهيوني يسرائيل ك
ّالمشتركة ضد إيران، بالرغم من أنها ال تنص في هذه المرحلة على إمكانية توقيع 

ّاتفاقيات سالم كاملة بسبب الصراع اإلسرائيلي ٍ ّووفقا للقناة، فإنه تم االتفاق . ّالفلسطيني-ٍ ّ ً
ٍل فرق مشتركة لمناقشة المبادرةودول الخليج على تشكي" إسرائيل"بين  ُ ٍ.  

  
      

  
ّوطبقا للمصادر العليمة في تل أبيب، شددت القناة الـ     ّ ّ بالتلفزيون العبري في 12ً

ُتقريرها،على أن المبادرة تشمل  ودول " إسرائيل"بين (تنمية الصداقات والتعاون “ّ
 ومبادئ القانون الدولي، واتخاذ ًوتعزيزها وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة) الخليج

ٍالتدابير الالزمة والفعالة لضمان عدم تنفيذ أي خطوات من األطراف كافة ضد بعضها  ّ
ّمثل تمويل أعمال اإلرهاب والعنف، أو التهديد بحرب وحتى التحريض، كما أكدت  ْ

  .ّالمصادر الرفيعة في كيان االحتالل اإلسرائيلي
  

ّكما تنص الخطة على عدم     ّ ٍ االنضمام إلى ائتالف أو منظمة أو تحالف ذي طابع ُ ٍ ٍ ٍْ ْ
ٍعسكري أو أمني أو الترويج له أو مساعدته، مع طرف ثالث، وأن يتم حل أي خالفات  ٍّ ّّ ِّ ْ ٍ ْ ْ ٍْ ّ ٍ
ْبشأن اآلراء حول قضايا معينة أو ما يخص شروط المبادرة عن طريق االتصاالت 

  .واالجتماعات بين األطراف المعنية
  

ك، قال وزير الخارجية كاتس ردًا على سؤال بشأن تعزيز العالقات بين كيان إلى ذل    
ٍاالحتالل ودول الخليج، قال إن الحديث يدور عن أمر مثير، وتابع ٍ هي عالقات على : ّ

ًمستوى استخباري أمني ومدني، وأنا أعمل للمضي قدما في العالقات على المستوى  ّ ّ ّ
ّاء بنيامين نتنياهو عند تعييني في المنصب إن ُقلت لرئيس الوزر: ّالسياسي، وأردف

ًمهمتي األولى هي تعزيز القدس، نقل سفارات ومكاتب إلى القدس، الفتا في الوقت عينه 
ٍإلى أن المهمة الثانية هي تعزيز العالقات مع دول الخليج، معتبرا أنه ليس هناك أي سبب  ّ ّ ً ّ

  .ًوهذه الدول، طبقا ألقواله" إسرائيل"ّفي أال يتم توقيع اتفاقيات سالم بين 
  

      
  

إن إنضاج عملية التطبيع عبر الزيارات واالتفاقات لدول الخليج وغيرها من الدول     
العربية، أكدها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو، وهو يتحدث عن 

، وأنه حسب 2020ام الذي سيقام في دبي ع" اإلكسبو"مشاركة كيانه في معرض 
  ."نتنياهو يعكس على األرض تقدم التطبيع مع الدول العربية

  
عالقات تتعزز باستمرار مع " بل إن نتنياهو أكد أن لدي كيانه    

، وعزا الصهيوني نتنياهو أن ذلك "ست دول عربية، على األقل
التي تدمج بين القوة والمصالح "بفضل سياسة كيانه، " جاء

ة واعية جدا من شأنها دفع التطبيع قدما، خطوة المشتركة، ورؤي
بعد خطوة، بشكل يؤدي في نهاية المطاف بنظري إلى عالقات 

إال أنه أكد أن " هذا سيأخذ وقتا" ك وقال إنومع أنه استدر" سلمية
  ."سيتحقق"ذلك

  
توصيف نتنياهو لما يجري بينه وبين بعض الدول العربية إضافة إلى رؤية الكيان     

وداعمه األمريكي، من القضية الفلسطينية يأتي بناء على معطيات ملموسة، إال الغاصب 
أن هذا التوصيف يعكس أيضا مساحة من األمنيات، تبتعد أو تقترب ارتباطا بميزان 
القوى الذي يتشكل في قطاع غزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن، وهذا الميزان من 

ّشأنه إن لم يحيد إمكانيات الكيان ال صهيوني العسكرية، فهو على األقل يلقي بظالل على ُ
  تفوقه، ربما تبقي مصالح الكيان الصهيوني عارية من أي قوة تتكئ عليها، وهو أمر من

 جتاوز املبادرة العربية

 حتالف مشبوه

  ثنائية القوة واملصاحل

 
  سليم يونس الزريعي

 طنيسفل
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  . شأنه أن يصيب في العمق أحد جانبي ثنائية القوة والمصالح التي يباهي بها نتنياهو
  

 
  

 المتغير الذي تشكله قوة المقاومة ومن يساندها، الذي بات وحتى يجري استيعاب هذا    
الكيان الصهيوني يستشعره، تبقى بعض الدول العربية تعيش حالة إنكار، من أن هناك 
متغيرا جديدا، أبطل إلى حد كبير مفاعيل سيطرة القوة اإلسرائيلية على المنطقة، حتى 

، ألنها ستفكر ألف مرة قبل اإلقدام أنها لم تعد تملك حرية التصرف العسكري ساعة تشاء
  .حمقاء, على أي خطوة

  
خطورة تقرير القناة الصهيونية تتأتى من كون خطوة دول الخليج ودول عربية     

أخرى، تقفز على مبادرة السالم العربية السعودية المنشأ، رغم كل ما بها من عوار 
 واحتالل الكيان الصهيوني سياسي وقانوني وحقوقي، وإدارة الظهر للقضية الفلسطينية،

ألراضي سورية ولبنانية ، وتتوجه عن وعي نحو التطبيع مع الكيان الغاصب، في ظل 
هذا السلوك . حالة من االشتباك اليومي الناعم والساخن بين الفلسطينيين وجيش االحتالل

ان لدول عربية رسمية وفق المعطيات الملموسة، يتجه نحو بناء عالقات مع هذا الكي
أي أن . االحتاللي تشمل الجوانب السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية واالستخباراتية

تلك الدول ستسلم لهذا المحتل بنتائج احتالله عبر التطبيع معه، ومن ثم منحه ضوءا 
أخضر لمواصلة عدوانه، بل وبحقه في بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين وتدمير 

ًفي حين أن الكيان الصهيوني، هو في الواقع تجمعا استيطانيا . ربيةالقرى والمدن الع ً ُّ
  .وليس دولة للمواطنين الذين يعيشون داخل حدوده في فلسطين التاريخية

  
      

  
هي الدولة الوحيدة في " إسرائيل"ذلك أن الحقيقة التي يتجاهلها الجميع، تقول أن     

ع بعضوية مشروطة في هيئة األمم المتحدة، ألن الجمعية العامة لألمم العالم التي تتمت
االنضمام إلى األمم المتحدة، جاء في قرارها " إسرائيل"المتحدة عندما وافقت على طلب 

، أي بتنفيذ قرار 194بتنفيذ القرار رقم " إسرائيل"ًأنه ذلك تم بناء على تعهد  "273رقم 
  .، وهو األمر الذي لم ينفذ حتى اآلنحق العودة لالجئين الفلسطينيين

  
إن جوهر سياسة التطبيع العربية مع الكيان الغاصب كما يراها نتنياهو تعود إلى أن     

لم " إسرائيل"الكثيرين في العالم العربي على مستوى القادة والشعوب باتوا يدركون، أن 
العديد من "بل إن   .انًتعد عدوا لهم ،وإنما أصبحت حليفا أساسيا في مواجهة عدوان إير

في " إسرائيل"يدركون أنه ال بد من دفع العالقات مع ) حسب نتنياهو(القادة العرب 
ونتيجة هذا اإلدراك      ."مجاالت التجارة والتكنولوجيا والطاقة والمياه واألمن وغيرها

 العربي الرسمي المشوه، الذي طال قطاعات شعبية عربية لألسف، أكد نتنياهو أن
يتزايد بشكل ملحوظ بين الناس العاديين في " إسرائيل"التأييد إلقامة عالقات مع "

  ."الشعوب العربية
  

على ضوء هذا المشهد واالختراق الكبير من قبل الكيان الصهيوني للواقع العربي؛     
" ولألسف أقولها للعقل والوعي العربي، ومفهوم العربي هنا ال يحمل بعدا عرقيا؛ ولكنه 

ُفي بعده الحضاري الجامع، فيما على األقل األقصى ينتهك ويجري العمل على " ربيالع
هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم مكانه، والقدس تهود والحقوق الفلسطينية تتبدد، وأراض 
دول عربية يكرس فيها االحتالل، تتهافت الدول العربية على الكيان الصهيوني، ظنا 

ي في الصراع مع الشعب الفلسطيني وقواه الحية وكل القوى منهم أنه باتت لها اليد الطول
  .التي تناصر القضية الفلسطينية وتناهض االحتالل في الوطن العربي

  
      

  
إن هذا التسرع من قبل دول عربية في تقدير قوة الكيان الصهيوني، ومن ثم بقدرته     

عن الواقع مجريات األحداث في مقبل ُعلى حمايتها من عدو متخيل هو وهم، ستؤكد بعده 
األيام، في ظل تنامي قدرات ردع أصبحت تملكها األطراف الفلسطينية والعربية 
المقاومة، وهي تستند إلى أرضية صلبة يشكلها عزم المرابطين الفلسطينيين في مدنهم 
وقراهم في مواجهة هذا العدو العنصري اإلحاللي، ورفض شعوب مصر واألردن 

مع هذا الكيان العدو، وسيعرف كل المتهافتين ) السالم(رغم معاهدات الهوان التطبيع 
  .والمطبعين أن هزيمة المشروع الصهيوني حتمية

  
إنها ليست ضربا في الرمل، ولكنها الحقيقة التي أكدتها تجارب الصراع مع هذا العدو     

 رهانا وستؤكد األيام أن رهانهم على هذا الكيان العنصري كان... وكل عدو
ولكن سيسجل عليهم التاريخ أنهم انتصروا لقطيع من المستجلبين، جرى زرعهم ...خاسرا

في فلسطين، على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمستمرة منذ بدء 
  التاريخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
والرعاع منهم على األخص _ سطح قة البرولوتاريا على ال بناء على صعود ثقافة طب

 عام تنتقل ٢٦٠٠الي حو وهي حالة فلكية تمر كل ،بسبب بداية أفول عصر الحوت
 عصر الدلو من مظاهر عديدة من  بدايات، وارهاصات،عكسيا من برج إلى برج

معامالت وثقافة عامة بين البشر من االنحالل من القيم حتى الفنية منها كاعتبار دمحم 
ان وشعبان عبد الرحيم وحمو بيكا وانحطاط الذوق العام الشعبي واعتبارهم قدوة رمض

  ...تفشت في كل الطبقات حتى األرستقراطية منها وليست البورجوازية فقط 
 

 النسوية ة الفوضوية المتعصبة كالفيمينزم     واعالء ودعم وتحفيز الحركات االناركي
 وتفكيك وتفتيت المجتمع عن بعضه البعض على حساب التوازن بين الرجل والمرأة

والسخرية من الروابط اإلنسانية كالحب والزواج واألمومة واألبوة والبنوة والتباهي 
باحتقار كبار السن وقلة الذوق في الحوار معهم وانتشار أساليب الجعجعة والسب أثناء 

المستوى الواقعي الحوار وعدم احترام بروتوكوالت النقاش بطريقة التوك شو سواء على 
و تجميل المثلية في عيون الناس ومحاولة نشرها والتحفيز على ... أو اإلعالمي 

ممارستها واالنتماء إليها بقطع العالقة بين الذكر واالنثى ليتم السيطرة على الجميع 
يقول إنه ربما   تسدفرقمن هم على رأس الحكومة العالمية بقوانين جديدة تخدم مصالح 

  ...ماركس على حق  كارل نبوءة كانت
 

السوفييتي النها     ولكننا تعجلنا قراءتها على حالة تطبيقية واحدة فشلت في االتحاد 
طبقت في عصر الحوت وليس في عصر الدلو واألهم أن الوعي الروسي العام رأسمالي 

صر ونرى في الصين نجاحها في هذا الع... وطبقي وغير قابل لشيوعية البرولوتاريا 
كونفوشيوس في األساس والتي تعاليمه اغلبها #الذين استندوا أيضا على تعاليم النبي 

  ...توحي بالشيوعية 
 

    نبوءة كارل ماركس على صعود البرولوتاريا طبقة العمال والسوقة والمهمشين على 
طاولة الحكم واختفاء الطبقية الفطرية يناسب بالضبط ما ستؤول عليه البشرية في عصر 

لدلو بحكومة عالمية واحدة بدون دول وال قيم وال حدود وانتفاء التميز الفردي وتميع ا
  ...الثقافة التي تميز كل أمة على أخرى 

 
    سننتظر طريقة يخبرنا بها احفادنا ونحن بين التراب هل ستتحقق نبوءة ماركس 

   بالفعل كما نستقرئ االحداث ام ال ؟؟؟

  تغيري جوهري..ميزان القوة

 !ليس عدوا..كيان االحتالل

 كذبة احلماية

  ماجد احلداد

 صرم
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 وحين أسأل وخصوصا من سيدة جميلة وبعامية قادرة . أفشل دائما في تحديد األعمار

  . تديني كام سنة؟على حمل أطنان من الدالل المخبأ في لغتها الحلوه،
  

، نعم وبال لف أو دوران حول !هذا السؤال أخشاه جدا كما تخشى أنت مواجهة أسد    
ّمعنى يرصد شيئا عني، أخشى ملك الغابة كما أخشى هذا اإلحساس الذي يغمرني دائما 

  .!كلما واجهت نفس الموقف
  

ر من أبواب متنوعة ّيبدو العالم لي أحجية غامضة كبرى وعلي أن أخترق شفراته ألم    
 وبعد بلوغي لشئ ما أتأكد وقتها بأنني ال – وهو أمر لو تعلمون عظيم –فقط الكتشافه 

  أعرف شيئا عن اتساع العالم وقوانينه الصارمة أو خصائص وشائجه العالقة فينا
  

ّاألمر بالفعل معقد للغاية خصوصا حينما تعرف حاضرنا على قدرة وسائل تواصلنا     
وتطورها وامتدادها بمواقع التواصل االجتماعي في نسختها األولى، قبل أن اإلنساني 

تتحول مع سوء االستخدام إلى مواقع عزل اجتماعي ومن ثم ساهمت في تفكيك العالم 
  الكلي إلى عوالم صغيرة جزئية تتشكل عبر قوانين خاصة

  
ذويب فكرة تحديد مع ذلك أفشل في تحديد األعمار، ولكن أتاح لي هذا الفشل فرصة ت    

ُالعمر ومن ثم الولوج لعالقة دون قيود أو شروط تعتمدها المجتمعات الذكورية أو 
  النسوية

  
 أنا اتحدث عن الشئ ذاته، عن ذلك المعنى – حاش  –ال أقارب بين العالم والنساء     

ة خلف العميق أتحدث، فالعالم والنساء كالهما صور له ليس أكثر، حيث يقبع معنى الهيمن
صوره العديدة، وكثيرا ما ننخدع فيها لقربها من الواقع أو باألحرى تفعيله وإعادة 

  صياغته إن لزم األمر واقتضت الضرورة
  

مدفوعا بهذا التصور أفشل فيما أراه تجاوزا للهيمنة وكسرا للواقع ومن ثم العبور إلى     
لدال على زمنه مجرد حواجز ُوراءه، فمظهر المرأة الدال على عمرها أو مظهر العالم ا

  .بصرية خادعة من الضروري تجاوزها للولوج للجوهر
  

ُتذكرت في هذه األجواء نصا كنت قد كتبته وأنا على مشارف األربعين من عمري     
أخرى، يحرضني القلم على ذكره هو ليس تجليا لما كنا نناقشه لكنه ينظر من زاوية 

  -:النص".. ُعام الكفر"وبالمناسبة كنت أعنونه ب 
  !أكلتني فجأة

  ُأفسدت خطتي المسائية
  لمن تتأنق كئوس النبيذ
  والشموع لمن ترقص

  الصغيرة" الكريم شانتيه"لمن سالسل جبال 
  ُوحبات الكرز المحلى بعسل النحل؟

  لمن يشقى النحل؟
  ولمن يزرع الكرز

  ًبعد الساعة الثالثة مساء

  ليوم ذاتهمن ا
  !بعد وقوع الجريمة؟

**  
  أكلتني في الغداء

  قبل أن آكلها على سرير العشاء
  كفرت بالنساء

  الالتي يجهلن الشتاء
  وأمطار المساء

  ويتجنبن
  الشعراء.. ليل نهار

***  
  يناير

  لألمنيات فقط
  هذا" بابا نويل"الـ

   على مصرال يمر
  كذبة غربية

  نالت من طفولتي
  ًكفرت بها ايضا
  في األربعين
  ُهذا عام الكفر

  والمرق
  عشت األربعين
  ألذوق النقاء

  فجأة
  ."وإلى األبد

  
ال رائحة تميز هذا المشفى سوى رائحة الصمت الممزوجة بروائح السياج الشجري     

مشفى والمبلل برزاز البحر، اعتدت عليه مع مرور للوقت لسبب ال يمكن الدائر حول ال
وحسب، تلك اللفظة السحرية التي أمر من خاللها      .لي أن أعرفه هذا ما جرى وحسب

  !كيف تصنع جاهال؟ سأكتبه وحسب.. سلسلة مقاالتاآلن ألكتب للمرة الثانية 
  

      
  

د األفكار المعة وكلما تفاعلت مع بيئات متباينة إزدادت توهجا، لكن هناك نوعا تول    
فاألولى !. آخر من األفكار ال يولد، بينما يتشكل ويتموقع وينمو حولنا ذاتيا دون أن نشعر

تفقد قدرتها على البقاء ويختفي بريقها بضرورة اإلحتكاك المباشر وغير المباشر، ومع 
ُئها شيئا فشئ، ومن ثم تسقط على صفحات التاريخ بكل ثقلها، مرور الوقت ينطفئ ضو

فمع مرور الزمن وتعاقب _ وهي األخطر في تقديري_أما الثانية ال وزن لها فهي هشة 
األحداث والمواقف اليومية تستقر في العقول على هيئة عادات أو تقاليد أو مخاوف أو 

 أنها ،كما أتصور،، لكن المؤكدتحت أي مسمى آخر يمكن استدعاؤه ليصف درجة تشبعها
شفيفة ال لون لها أو وهج يميزها، لذلك تحتل مكانا داخل الفرد على حسب درجة انفراجة 
ثغرات تفكيره وميوله النسبي لتقبل أو إلتقاط األفكار السابحة في مجتمعه المحيط، وتحيا 

  .!"النفسذهنية"معه وكأنها صفة أصيلة في تركيبته 
  

ُهيا حقا، وكان أيضا الفخ الكبير الذي حفر من تحت أقدامنا لنتأخر في كان ذلك بدي    
الصعود إلى السطح مرة أخرى ونلبي موعدنا مع الدولة المدنية الحديثة في المستقبل 
القريب، حيث أن األمر تفاقم وأضحى بيئة عامة خصبة تجذب آلياتها لصناعة الجهل 

  .!كيف؟!.. ذاتيا
  
ُهما بعدان لعالمنا ال ينفصل إحداهما عن " يالواقعي واإلفتراض" 

اآلخر بل مكمليين ومتكامليين لبعضهما البعض ومعبريين بشكل أو 
بآخر عن وجودنا اإلنساني منذ األزل، ومع ظهور مواقع التفاعل 

 األمر أكثر تعقيدا حيث والتواصل االجتماعي بشتى أنواعها، بدى
 حدودهما تدفق اآلراء انعدمت الفواصل، وأذاب ما تبقى منها على

واألفكار والمواقف المعبرة عن الثقافة العامة للفرد، فأضحى لكل 
  ةـه الخاصة موزعـة من إنسانيتــــحزم" أوعضو في المجتمع"فرد 

وقناعاته الشخصية على صفحات عالمه  عن واقع أفكاره وحقيقة نشاطه الذهني   ومعبرة
األعضاء في "يمه العقول أخرى ، ما وصل به الحال إلى أن تق"األكونت"اإلفتراضي 

  .متابعه له تنتقده أو تؤيده والعكس صحيح" المجتمع المحلي والعالمي
  

ووصل األمر من جانب الدول في هذا السياق إلى اتخاذ هذه اآلراء المنشورة     
  ون وتدينهــا تحت طائلة القانـــوالمتاحة للتواصل والتفاعل اإلنساني كوثيقة تضع صاحبه

 كيف تصنع جاهال؟

 
  طارق سعيد أمحد

  مصر



 

    
ا -10         د:: تال                                  2019  د-نكان أول ::  32 رق   الع

   

، "ي الدول الشمولية والتي تعرف وتصنف عالميا بـ دول العالم الثالثخصوصا ف" بها 
ُأو كما شاهدنا على جانب آخر من السلطة الدينية الفاشية حاالت متكررة إلغتيال 

 على يد الجماعات المسلحة المتأسلمة ،بمعناها الواسع ،شخصيات عامة تنادي بالحرية
  .واإلرهابية فكريا أيضا

  
، فهل شعرت بإطالق وعيك !هيلي خبيث تتكشف مالمحه شيئا فشئثمة مشروع تج    

كامال يوما ما؟ أم أنك تشعر اآلن بأنك تشبه كرة التنس التي يقذفها مضرب العب قوي 
ومحترف من فوق شبكة قصيرة اإلرتفاع لتسقط على أرض الالعب الثاني ليقذفها بدوره 

رج عن سياق موضوعنا الذي بدأناه وهكذا؟ اإلجابة على هذه األسئلة لن تخ.. هو اآلخر
  .كيف تصنع جاهال؟.. أال وهو اإلجابة على السؤال الرئيسي

  
رغم األجواء العامة _ويقدم لنا حاضرنا المهيأ لإلكتشاف الكثير من اإلجابات     

واستمرار تفعيل أنظمتهم " مرسي"، وعزل "مبارك"خصوصا بعد خلع _ الخانقة
على حد سواء عبر شبكة معاونيين " اإلفتراضي/ الواقعي "السياسية المدمرة في الحيز 

لهم أخلصوا لدولة الفساد لمصالحهم الشخصية من ناحية، ومن ناحية أخرى لسفك الدماء 
على يد الفاشية الدينية، وحيث أنهم أيضا أنموذجين تجسد في وجودهما الفعلي مفهوم 

) قانونية(ل خطوط إنتاجية صناعة الجهل وتجهيل الشعب المصري، وصناعته محليا خال
ال تتوقف ساهمت بطبيعة الحال في تعليب الجهل ") إن جاز المصطلح"فتاوية (و

وترك مكان تاريخ " 1952عام "وتوصيله للمنازل مغلفا بغالف كتب عليه تاريخ اإلنتاج 
  .!اإلنتهاء شاغرا

  
وع الثاني من األفكار وتأتي أيضا أهمية ذكر هذان النظامان تحديدا ألنهم استخدموا الن    

على أكمل وجه _ دون أن نشعر_، بينما تتشكل وتتموقع وتنمو حولنا ذاتيا "التي ال تولد"
واستعانوا بآليات خبيثة هدمت البناء الثقافي والمعرفي لطبقة عريضة من الشعب 
المصري، وتأسس نظامهما السياسي على مبادئ متشابهة إلى حد بعيد، فكالهما استخدم 

ُ بشتى أنواعه ليظلم أكبر مساحة تمتد إليها سلطته من عالمنا المتواضع، وكان الجهل
ُالظالم يشتدُ ظلمة وقتامة حينما تعاونا معا في مراحل وحينما أيضا تناحرا وتصارعا 

  .ُعلى كرسي السلطة في مصر على حد سواء من وقت قريب
  

مكون من نظاميين روج كل للوهلة األولى يبدو أن هناك تناقض بين هذا المزيج ال    
منهما على مدار سنوات عديدة لمشروعه السياسي بطريقة في ظاهرها مخالفة ومناهضة 
لآلخر، لكن إن أمعنا النظر وتأملنا جوهرهما السياسي وشعار مبدأهم المشترك الذي كان 

سنجدهما متطابقين إلى حد يثير الذهول، ويفسر بال " من ليس معي فهو عدوي"ينطق بـ 
  .دنى شك ما نحن عليه اآلنأ

  
راق لي أن اكتشف فكرة تكوين جيش واحد يحمي الكرة األرضية ويحافظ على     

استقرارها ورفاهيتها كمبدأ لمهامه المتوقعة في الشأن الداخلي للكوكب بينما يعمل في 
الخلفية برنامج تطوير األسلحة لمواجهة األخطار الفضائية ويعد التقارير ويعرضها على 

  !جمهور األرض بشكل دوري ليضع حق معرفة الجمهور في اطار التنفيذ
  

وحيث السعي وراء تفتيت اجزاء كبيرة من مساحة الشرق األوسط الجغرافية ومن ثم     
استبدال جغرافيتها الطبيعية إلى جغرافيا اجتماعية تفتت عناصرها الثقافية التاريخية 

ت لونية لملء المساحات على الخريطة متضمنة الموروثات الدينية في صورة صبغا
  !الجديدة للمنطقة دليل على وجود هذه الفكرة البغيضه في عقل احدهم

  
صد شعب مصر هذه الهجمه التفكيكية حين انصهر في الميادين أثناء الموجه األولى     

 يناير، كما حاولت شعوب أخرى وتماسكت أو حاولت، وإن بدا لنا هذا 25للثورة في 
ًحو التماسك فشال ما فقد أتاح هذا الفشل حزمة من االكتشافات تجلت في مناطق السعي ن

  .!أخرى كان تتبعها مستحيال لوال هذا الفشل المزعوم
  

  ُوهم كيف يفكرون بك؟    
إجابة هذا السؤال، هل تحمل أهمية ما؟، علينا أن نناقش هذا السؤال قريبا، أما     

ذا السؤال أرسلوها له على الخاص وسوف يدمجها المجنون فهو ينتظر ذكرياتكم حول ه
  مع تصوره في الورقة القادمة من ذكريات مجنون
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  دأبت الحكومات التونسية المتعاقبة بعد الثورة على المحافظة على المسار التطبيعي 
ك في وجود مساعي و ميوالت ال ش.... مد جسور التطبيع مع الكيان الصهيوني و

انظر خطاب بورقيبة في (د أي منذ خمسينات القرن الماضي تطبيعية غير معلنة منذ عقو
كذلك لقاؤه  حيث طلب الدعم اإلسرائيلي لمطلب اإلستقالل و1952األمم المتحدة سنة 

 1954الك ايسترمان مدير مكتب لندن آنذاك للمؤتمر اليهودي العالمي بباريس سنة ب
كان كل هذا تحت ...  بسفير الكيان الصهيوني ياكوف تسور في باريس1956لقاؤه سنة و

معركة "الغرب في كسب ود أمريكا والبراغماتية السياسية وعنوان الواقعية و
القومية " القومية العربية بقدر إيمانه بفضال عن كونه ال يؤمن ب!... "االستقالل
  ) " ...التونسية

  
خارج البروتوكوالت " اإلقتصادي"كثر إصرار، استمر مسار التطبيع بايليه وو

الديبلوماسية مع نظام بن علي الذي تبلور أكثر فأكثر خالل لقاء وزير الخارجية التونسي 
ايهود باراك قبيل إفتتاح مكتبي  بسفير الكيان الصهيوني 1995حبيب بن يحيى سنة 

 حيث شغل وزير الخارجية 1996صهيوني سنة الكيان البين تونس و" رعاية المصالح"
كذلك اإلنضمام إلى ... ًالتونسي المقال مؤخرا، منصب مدير مكتب العالقات بتل أبيب

والذي ال يخفى أنه أحدث خصيصا من أجل التطبيع سعيا " اإلتحاد من أجل المتوسط"
  ...مع اإلتحاد األوروبي" الشريك المتميز": وراء الحصول على مرتبة

  
تجليا منذ فترة حكم الترويكا بقيادة حركة تواصل اإلرث التطبيعي و بدا اكثر وضوحا و و

حيث أصبحت البالد مرتعا للمخابرات األجنبية بما ... النهضة االسالموية بعد الثورة 
فيها جهاز الموصاد الذي تمكن من تنفيذ جريمة اغتيال الشهيد الزواري على االراضي 

حيث ... اط بند يجرم كافة أشكال التطبيع في الدستور الجديدالتونسية فضال عن إسق
استماتت حركة النهضة الحائزة على غالبية النواب في المجلس التأسيسي للحيلولة دون 

ًتنكرت قياداتها ألم القضايا العادلة حفاظا على السلطة إدراج تجريم التطبيع في الدستور و
 و تركيا الدولتين الضالعتين في التطبيع قطراللوبي الصهيوني وارضاءا للغرب و

  ..... الداعمتين لحركة النهضة أساسا و
  

الزيارات التي قام بها بعض ... كذلك انتشار عديد المنظمات الصهيو امريكية المشبوهة 
  ... نوح فيلدمانجون ماكين وو" سفريدوم هاو"رموز اللوبي الصهيوني مثل رئيس 

  
الكيان  بين تونس و2017أن الصادرات سنة ارة العالمية تفيد إحصائيات منظمة التجو

هي تتوج اآلن بتسمية روني الطرابلسي  هاو...  مليون دوالر5.5الصهيوني قدرت ب 
المالك  رابطة الدفاع عن اليهود في فرنسا وLDJهو العضو الناشط في وزيرا للسياحة و

لمغنين التونسيين إلى مدينة الذي يروج أنه أمن رحالت بعض الوكالة اسفار دولية و
  ... المحتلة فترة حكم بن علي " إيالت"
  
ربط الجسور مع الكيان بالتأكيد سيسمح له منصبه الجديد بالتوسع في مجال التطبيع وو

إضافة إلى ... مه بحق الشعب الفلسطينيئعن جراالصهيوني الذي ال يخفي دفاعه عنه و
مقاومة الرابطة العالمية ضد العنصرية و (LICRAبعث فرع في تونس مؤخرا لمنظمة 

اإلشراف عليها ألستاذ التي عهد تسييرها والمتصهينة االهداف و المنطلقات و) السامية
ان يطلق عليه عميد كلية اآلداب السابق والذي ال يخفى دفاعه منذ سنوات عما كالتاريخ و

  بعد زيارته للكيان الصهيوني معمنذ كان أستاذا في الكلية خاصة " التطبيع العلمي" ب 
التنسيق مع  و"الثقافيالتطبيع العلمي و"من رواد ... ثلة من زمالءه فترة حكم بن علي

 ئمصهاينة خاصة في مادة التاريخ الذين لم يتورعوا في تبرير و تبييض جرا" اكادميين"
  ... التهجير بحق ابناء الشعب الفلسطينيالتقتيل و

  
بشعارات " التطبيع الثقافي"الهم من رواد التطبيع، يبررون ما يسمى ب كان هؤالء و أمث

غيرها و... اإلذعان ألمر الواقعكرسي حوار الحضارات واالنفتاح ومن قبيل التسامح و
التي ال تختلف في جوهرها عن السخيفة وإدعاءات التطبيع المخزية ومن خزعبالت و

لكيان اإلسرائيلي من االسالمويين المسوقين إلى مزاعم دعاة التطبيع و التقارب مع ا
أن الصلح في اإلسالم جائز و أنه مهم في السياسة التي يقدرها الحاكم "شعارات من قبيل 

  ..." !!! من حيث المصالح و المفاسد
  

يكفي التذكير هنا تمثالتهم المتنوعة ووهذا ليس بغريب على غالة االسالم السياسي و
الصهيونية في اربعينات القرن " الفون" ها حسن البنا مع شركةبالعالقة التي أقام

 اليهود 2012دعوة عصام العريان عضو مكتب اإلرشاد بجماعة اإلخوان في الماضي و
 على 2017كذلك بيان اإلخوان الذي صدر سنة و..." للعودة إلى وطنهم"المصريين 

ناهيك عن عالقات ...!!! ائيلالذي ينص على اإلعتراف بدولة إسرهامش القمة العربية و
 ...!ًالكيان الصهيوني تحديداغيرهما بأمريكا وجبهة النصرة وداعش و

 
عدالة     لذلك يترتب على األحرار المنتصرين للشعب الفلسطيني و

كذلك على الشعب التونسي الذي يعتبر من أكثر الشعوب قضيته و
 للتطبيع معه ًرفضاالعربية مناهضة للكيان الصهيوني الغاصب و

عدم التعويل على زيف ادعاءات رواد الحداثة الشكلية الزائفة كما 
رواد االسالم السياسي بمختلف تمثالته الذين أثبتت الوقائع أن همهم 

من ة و الخارجية واجنداتهم المحليمصالحهم والوحيد هو السلطة و
شكال التصدي بكافة األو... كيان اسرائيل ضمنها إرضاء امريكا و

مقاومته بالجدية النضالية المتاحة لهذا التمشي التطبيعي المشين و
الالزمة في خطواته األولى قبل أن يصبح امرا واقعا صعب 

  !فالرقص يبدأ بخطوة ... الخالص 
 

    بالمناسبة لنتابع ما إذا كان الرئيس التونسي الجديد الذي عبر خالل حملته االنتخابية 
، جادا فعال في تفعيل هكذا شعار خارج الشعارات االستهالكية عن مناهضته للتطبيع 

داعميه من مؤيدي التطبيع ًما إذا كان قادرا على لي العصا في وجه أنصاره والخاوية و
  ... !الليبراليين على حد سواءمن االسالميين و
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  تلقت وزارة السياحة عددا من الشكاوي بشأن المرشدين السياحيين الذين ينحون 

جانبا دورهم في تعريف السياح باآلثار وبالتاريخ المصري، وينهمكون في دعوة السياح 
حلة قمت بها، حين وقد رأيت ذات مرة مرشدا من هذا النوع خالل ر! إلى اعتناق االسالم

ترك المرشد السياحي كل ما يتعلق باآلثار واستغرق بحماسة عبر الميكرفون موضحا 
لركاب الحافة األجانب تاريخ غزوة بدر والصحابة األربعة داعيا الجميع العتناق 

وال أنسى دهشة السياح وذهولهم وهم يستمعون إليه ويفكرون فيما بينهم وبين . االسالم
هم لم يقطعوا كل تلك المسافات من بلدانهم إلى مصر، وال دفعوا ثمن الرحلة أنفسهم في أن

  لكنني حينذاك ظننت أنني! الل نصف ساعةــا خـــلكي يغيروا معتقداتهم التي نشأوا عليه
 صادفت حالة فردية لمرشد شاب قليل الخبرة، إلى أن تبين أن وراء 

د االسالم لألجانب أولئك المرشدين شبكة منظمة تجندهم لشرح قواع
ولم تكن مصادفة أن ! وتوزيع الكتيبات االسالمية بمختلف اللغات

يصرح مؤخرا وليد البطوطي مستشار وزير السياحة األسبق لشئون 
المرشدين أنه خالل فترة حكم االخوان المسلمين انتشر عدد من 
األكشاك أمام المزارات السياحية كانت مهمتها توزيع الكتب 

  .  مما يعني أن هناك عمال منظما وارء أولئك المرشديناالسالمية،
  

وقد حكى لي أحد أقربائي أنه وزوجته وجها دعوة إلى العشاء لبعض األصدقاء 
األمريكيين الذين تصادف وجودهم في مصر في رحلة سياحية، وأنه سألهم عن مدى 

فسدوا عليهم رضاهم عن رحلتهم، وكان يخشى أن الباعة الجائلين وأصحاب الجمال قد أ
الرحلة بااللحاح، لكنه فوجيء بقول األمريكيين إن الرحلة كانت ممتازة حتى عكر 
  صفوها المرشد السياحي الذي انخرط في شرح أركان االسالم ومحاولته الحثيثة القناعهم

وهنا قد يجدر بنا أن !  باعتناق االسالم ثم توزيعه الكتيبات الدينية عليهم فردا فردا 
، فما الذي "لكل داء دواء إال الحماقة أعيت من يداويها: " لقول المعروف  ا رـنتذك

أال ! يتوقعه مرشد من سياح إيطاليين وفرنسيين وامريكيين حين يدعوهم لدخول االسالم؟
يفهم أنه ال يثير سوى الدهشة بخياله المريض الذي يصور له أن شخصا نشأ وتربى ونما 

ه في ربع الساعة ؟ هل هناك دليل على الغباوة أكثر على عقيدة دينية سوف يغير عقيدت
، والقبطية،  يشرح لهم تاريخ الحضارة المصريةمن ذلك؟ ألم يكن من األفضل للمرشد أن

واالسالمية، وتاريخ اآلثار التي جاءوا لمشاهدتها فيكسب بذلك احترامهم له ولمصر بل 
  ! السياحة في مصر؟أم أن الغباوة االخوانية تطارد حتى ! ولالسالم نفسه ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

أيضا ال أفهم مرشدا سياحيا يتحرك بموبايل من صنع اليابان، وفي سيارة من صنع 
أمريكا، ويشاهد تلفزيون من صنع فرنسا، ويعمل على كمبيوتر من صنع الصين، 

 ضرورة أن ويرتدي حتى قمصانه من الخارج، ثم ال يفهم شيئا من ذلك الخارج إال
ولقد علق عماد محروس رئيس قطاع االدارة المركزية للرقابة على ! يعتنقوا االسالم

الشركات بوزارة السياحة على محاوالت المرشدين السياحيين دعوة السياح األجانب 
العتناق االسالم وتوزيع كتيبات دينية بقوله إنه في حال ثبوت ذلك يتم شطب المرشد 

 أنه سبق بالفعل وتم شطب بعض المرشدين الذين ثبت أنهموسحب ترخيصه فورا، و
 ال عالقة لها بمهنة االرشاد السياحي، كما أكد أن ادارة التفتيش  يتحدثون في شئون

السياحي تقوم بالتحقيق مع الشركات السياحية فإذا ثبت تورطها توقع عليها عقوبة قد 
 . تصل لحد إلغاء الترخيص لها بالعمل نهائيا

 
يد البطوطي مستشار وزير السياحة األسبق فطالب بإعادة الكشف األمني على أما ول

العاملين في قطاع السياحة بالكامل، بدءا من سائقي الحافالت حتى الجرسونات 
والمرشدين، وكل ما له عالقة بالسائح، وإنه أبلغ الجهات األمنية بالواقعة األخيرة للتأكد 

  . مثل خطورة على سمعة مصرمن صحتها للتحقيق في األمر الذي ي
  

وفي اعتقادي أن الموضوع ال يتعلق فقط بسمعة مصر بل وباقتصادها الذي تمثل 
السياحة جزءا مهما منه، ولهذا علينا أن ندقق في تأهيل المرشدين ومراقبة نشاطهم لكي 

يا مستر يا .. اسمع مني الكالم :" ننحي جانبا الدعاة الذين يطوقون السياح يزعقون
، فإذا لم ننتبه إلي أولئك المرشدين، فلن أستغرب إذا قرأت يوما عن العثور على "ممدا

   !عقل سائح مهروسا في حنك داعية مصري

 
  أمحد اخلميسي. د

 مصر
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 سيبدو استفزازيا، مبهما، ألول وهلة، إذ -!  الكرد يهزمون ترامب؟-ًإن عنوانا كهذا ً ً

أحدهما يمتلك مفتاح القنبلة الذرية، أو اإلبادة : اقضينكيف يمكن الجمع بين طرفين متن
الشاملة للعالم، واآلخر ال يملك حتى حريته المتوخاة التي لما يزل منذ قرنين زمنيين 

الكردي : يسعى لنيلها، وذلك ضمن معادلة واحدة، السيما إذا تمت شخصنة المعني بذلك
دولته القومية، : رحلة ماقبل تكوين، في م...!اتجاهات في جهة. ًفردا، أو مؤسسة، جهة

 -كيانه، وهو يرابض في خط النار األول، في وطن من صفيح ملتهب، بينما: وال أقول
أنه نتاج أول حنجالت رقصة :  رئيس أزعر، ابتليت به أمريكا والعالم، ويقال-في المقابل

  .االستقراء العولمي للمشهد السياسي العسكري الدولي
  

ًبدءا، أمام هذه الطروحات، الرومانسية، أو :  يدعو للسخرية أعرف أن ثمة ماقد
السوريالية، وهوما تعوزه معاينات متعددة لمقدمات متعددة، حتى يمكننا التسامح مع 
النتيجة التي يرمى إليها هكذا عنوان، صادم، لطالما إننا لسنا أمام عنوان قصيدة عبثية، 

 لنقل أنها امتداد - فحسب-ا هي أسرودةوالعنوان لوحة لتشكيلي ما بعد حداثي، وإنم
لكاريكاتيريات أطروحات الرئيس األمريكي ترامب، في متناقضاته، وآرائه الزئبقية، 
الوحشية، أحاول شخصنتها من خالل مقاربة شخصية، ليس غرضها إال استحثاث من 

ئر علينا،  لفائدة أتوخاها، نتيجة مقتضى واقع الحال إزاء الداً- أوال-أوجه إليهم الخطاب
أمريكا، وهم ينصاعون -روسيا:ومن حولنا، السيما بعد لعبة بعض قادة األسرة الدولية

ألخطوطة أضغاث أحالم لدى الرئيس التركي أردوغان، ليبثوا فيها الروح، والروع، 
ٍالكردي األضحية، المستدامة، منذ أجل . الكردي: ويكون الضحية في النهاية، أو البدء

ٍسمى، أجل راهن، السيما منذ أن قيض للغرب أن يكون راسم مسمى، وإلى أجل م
 لتكون -1916خرائط الشرق األوسط، وفق إيقاع قراءات غبية، أرسى لها سايكس بيكو

إنجيل هذا الغرب الذي يمسرح هذه الجهة كي تكون مقبرة مفتوحة، من دون أن يخيل 
  !إنها مقبرة صورته: إليه

  
حال كرد المكان . حال المنطقة.  من توصيف الحالً    ماسبق من كالم ليس إال بعضا

المصلوب، في أربع جهاته، أويزيد بموجب بعضهم، وقد قرعت أجراس الخطر على 
على أنعامنا وإبلنا . على أشجار زيتوننا وحقول حبوبنا وأقطاننا. عوامنا وخواصنا

كائن أو حتى حجر ودواجننا وأطيار سمائنا، وزواحف أريافنا ومدننا، بحيث يكاد أالينجو 
أو ذرة تراب من المخطط الرهيب الذي يدعو أحرار العالم لالستغراب من تخاذل قادة 

أسرة العالم، ألن الخدعة التي تتم، أو تمت تجاوزت حدود الواقع إلى فانتازياها . أسرته
التي تحرك الكرة األرضية على إيقاع إلكتروني لتغريدة غبية، مايدفع للنفير 

  !اكس، من دون أية حرمة لناموس، أوقيموالنفيرالمع

أي مطلع، أن يكون بيع .     وفق الموازنات الماثلة أمام العين لم يكن ليصدق مطلع
الكردي في المزاد األممي بهذه السهولة، السيما بعد معجزة بطوالته التي حققها في صنع 

لسهولة، ألنه لعب هزيمة داعش، وحتى مقتل البغدادي الذي لواله لما تيسراألمر بهذه ا
ًدورا محوريا في مرحلة التمهيد لهذه العملية الدولية، باعتباره  بل ما - خليفة اإلرهاب-ً

ُبعد اإلرهاب، كما سميت تنظيمه، في بعض من المقاالت التي تناولته فيها َّ عظمة شأو . َ
 وتيرة الخوف من دوره، من قبل من يضمر.  رفعت من وتيرة التآمرعليه- هذه-الكردي

ً بل ذلك الذي غدت خريطة بلده مسرحا - النسخة األصلية من خليفة داعش-في داخله
 وحتى -تجارة األرواح، ولعل ما بين أيدي المراقبين الدوليين. تجارة النفط. لتجارة الدم

فواتير البيع : من أدلة، ووثائق على ذلك، بأختام أمراء داعش، ومنها-الكرد المعنيين
  ؟!رةوالشراء، لهي جد كثي

  
َّ    ثمة من يحتفل أمام محاوالت أردوغان لتنخيع الشريط الحدودي الذي كان مسار 

 وحتى أقصى نقطة في - العين ديواري-الكردي، وهو يحارب اإلرهاب، من منقار البطة
 - كوباني- سري كانيي -تل أبيض: عفرين، وما بينها من محطات مهمة: الطرف اآلخر

وعامودا والدرباسية، ناهيك عن عين عيسى، السيما عندما إلخ، من دون نسيان قامشلو 
ًثالثين كيلومترا ونيف، عن الحدود، بل احتالل تل " قسد"يتم الحديث عن إبعاد قوات

: مجمعات حربية. رأس العين كما عفرين، والتخطيط لبناء ثكنات-أبيض وسري كانيي
:  على غرار مخططكل واحد منها لخمسة آالف سوري مستجلب من مدن سورية أخرى،

إغراق المنطقة الكردية بالمستجلبين من محافظات أخرى، ومنحهم أفضل أراضي أبناء 
المكان، من قبل نظام البعث الشوفيني، حيث نفذ كل ذلك في مستهل عصر حافظ األسد 

  .في مطلع سبعينيات القرن الماضي
  

 - الثورة السورية-بدأت أبين أنني عندما -هنا-    وقبل أن أخوض غمار نقطتين رئيستين
كل منها، على طريقتها، وهنا : َّالتي تم إفراغها من قبل واجهات المعارضة جميعها

المجلس :  واجهتي الواجهات، وأعني-على التوالي-أتحدث عن اثنتين منها تنطعتا لتكونا
ًالوطني السوري، ومن ثم االئتالف الذي ورثه، وكان انقالبا دوليا على األول، وقد ت م كل ً

، وكنت شاهد مخاضات االئتالف، في البرهة المعنية، من 2012ذلك في الدوحة في سنة
التاريخ المعني، بعيد محاوالت األخوان إغراق المجلس، بتضخيمه من عشرات 

ًمن أصبح قاضيا لداعش، ممن كانوا : األعضاء إلى مئات األعضاء، وكان من بينهم
أجل، مع بدايات هذه ".2011كانون األول"جيلتفون حول هيثم المالح في مؤتمرقرطا

 قوة -الثورة، وكان لي موقف شخصي خاص، وهوأنني كنت أرى ضرورة تشكيل
ًسقفا :  من كل مكونات المكان لحماية أهلهم، وكان ذلك وفق تصوري آنذاك-عسكرية

مهما لحضور الكردي، في ظل مصادرة خصوصيته، وال أدري هل كانت رؤاي تلك 
 في كردستان العراق وفي كردستان -إن الكردي:  أول هاتين النقطتينصحيحة أم ال؟،

سوريا استطاع أن يلفت أنظار العالم بأنه صانع معجزات البطولة أمام أشد قوة ما بعد 
 ما دعا بؤر قوى األعداء أن -على التوالي-إرهابية، فتاكة، وقد هزمها في شطري مكانه

 شرارة أوار - أردوغان-لى داعش، حتى أشعلتتهيب دوره، فما إن انتصر البيشمركة ع
ًالعدوان عليه، عبرتهديداته، وإيغاره لصدر قيادة حكومة بغداد، متعاونا مع إيران، 
وبغداد العبادي، السيما بعد االنتصار األكبر الذي حققه االستفتاء، ما جعل قوى الشر 

 في المعادلة الدولية، ترامب، وتواطىء روسيا، الصاعدة، للتو: تضع سيناريوهها، بتوقيع
ً مسرحا الستعادة فتوتها، -سوريا-بعد غيابها لحوالي ثالثة عقود، قبل أن تجعل من

ًفحولتها، بعد عنانتها، تدريجيا، مستفيدة من سياسات رئيسين أمريكيين، متناقضين، خدما 
إن مخطط الظهور الروسي، بعد مواته، أكثر من مما كان يمكن أن يفعله لينين وستالين، 

  !كانا حيين، من دون إراقة نقطة دم، في سبيل ذلك
  

    انتصارات الكردي، هي التي أججت عليه أضغان مخططي 
: زواله، وكان ذلك عبارة عن محاولة تشكيل نسخة أخرى من داعش

الحشد الشعبي، بعيد تسجيل اختراق كردي متعدد الوجوه، لتقزيم 
، من دون أن يتحقق "كسر رهبة قوته"هذه االنتصارات، ومحاولة 

ًالمخطط، كامال، ألن اإلقليم بدأ يستعيد عافيته، ضمن خط الحماية 
الدولية، وهو في أوج يقينه باسترداد ما سلب منه، من أمكنة، وفي 

كركوك، وبعد أن تم التأليب على دق اإلسفين بين : موقع القلب منها
  . األخرىاإلقليم وبعض إيزيدييه، وفق دسيسة متقنة، باتت تسقط هي

  
 وأولهم -ً    إذا، لن يسكت مخططو محاوالت قهقرة الكردي، بل محوه، من مكانه

 ما جعله يقدم التنازل إثر اآلخر، كي يحقق خطوات ما، وفق -الفصامي أردوغان
ترامبية، وبرعاية روسية، لدواع تتعلق بخدمة نظام بشار / بوتينية: تأشيرات أممية

السيما من قبل -ور الوصي عليه،إال أن ثمة إرادة مضادةاألسد، باعتبارها قد اتخذت د
 جعلت ترامب أهزوءة أمام الرأي العام المحلي، والدولي، وهو -جهات أمريكية عليا

يسحب قواته، من كردستان سوريا، مرة، ويعيدها، مرة أخرى، تحت وطأة لعاب سائل 
 تنصيب حراس لها على على النفط، قد يكون مردوده أقل مما ستتكبده أمريكا، في إطار

  !هذه اآلبار المتناثرة

  

  
  إبراهيم اليوسف

 سورية
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    لم يحدث في تاريخ الكرد، أن حدث انقسام كبير في بلد القطب الواحد، كما سميناه، 
بعد انهيار االتحاد السوفياتي السابق، من أجل الموقف من قضية الكرد، ولكم كان األمر 

ترامب كان ذا موقف : حشالو/ ّجد سلس، باتخاذ موقف أمريكي واحد، لوال أن الرئيس
أصيل مبدئي، ولعل هستيرياه نتيجة خضوعه لناد دولي، أكبر، هومن جاء به، وهو 
ًالمعادي لتطلعات الكردي، إال أنه وبالرغم من هذا وذاك فقد لقن ترامب دروسا على 
موافقته على احتالل المناطق الكردية في سوريا، والبدء بجنوسايد بحق الكرد، كما خطط 

  ؟"..!من الكردي التركي" ان لذلك، لئال يكون هناك إال كركيأردوغ
  

 الكونغرس، باإلضافة إلى الجمهوريين -مجلس النواب:     إن وقفة المؤسسات األمريكية
كما الديمقراطيين، وتجاوزهم لما بينهم من خالفات من أجل الموقف من الكردي، إنما 

د أال يستيقظ إال وفق مؤشر المصالح، هو مؤشر على استيقاظ الضمير الغربي الذي اعتا
استنزاف خيرات الشرق األوسط، وابتزاز إنسانه، في الوقت الذي ال يملك : في مرحلة

  !قضيته، والسالح لديه إال دمه، وإيمانه، وبسالته: فيه الكردي سوى
      ثمة انتصار كردي
      ثمة هزيمة ترامبية

   ؟؟؟...كل ذلك    لعلنا نختلف، في هذا وسواه، الضير من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  او بطائرات تها المسيرةًكيف تتمكن إسرائيل من القدوم ليال بطائرا: لنطرح السؤال ،

F16 التي تختلف عن F16 الى منازل المقاومين  التي يملكها العرب، من الوصول
  ...، وتوجه لهم ضربتها القاسمة بشكل دقيق الفلسطينيين

 
 ، وال تزال تخلف آثاراكل ضربة من الضربات التي كانتعد     وب

ظمة حماس، ، تخرج دائما منسلبية على مجمل الوضع الفلسطيني
، يحات عنترية على الطريقة العربية، بتصرومنظمة الجهاد اإلسالمي

 ، والى اآلن ال نرىلزلة األرض من تحت اقدام إسرائيلليهددا بز
 وتتتابع، وتتالحق، والضحايا غير الضربات اإلسرائيلية تتواتر،

، واألرض بقيت في مكانها يسقطون مرة فرادى، ومرة زرافات
هم ، ُ، متماسكة، فال هي انشقت، وال هي زلزلت، بل الذي تزلزلثابتة

، مّمن دمرتهم الطائرات الصهيونية، وردت مساكنهم، كما اجسامه
  ..أشالء متناثرة هنا وهناك 

 
، وتقصفه من الجو بدقة لوصول الى بيت مقاوم، او مجاهدإسرائيل في ا    فكيف تنجح 

  وثبات ؟
تها ليال، لتضرب سيارة يركبها مقاومون، او مقاوم بالضفة مرة،     وكيف تصل طائرا

  ، وتحول الجثث الى فحم مشوي محترق؟وبغزة مرات، فتحولها الى ركام
  

ها ارزون، وتعرضت ل    وبالرجوع الى مختلف االغتياالت التي تعرض لها مقاومون ب
ات ، او اغتيال قيادبدبي، كاغتيال المبحوح بفندق قيادات فلسطينية في دول عربية
حرير لقتل عرفات ، او محاولة تدمير مقر منظمة التفلسطينية من مستوى عالي بتونس

لك التي حصلت ، او تغتياالت التي حصلت ببيروت بلبنان، او االفي تونس العاصمة
، ال يرجع د ان نجاح إسرائيل في بلوغ هدفها، سنجلخإ.... ، ولندن ريسبأوربة خاصة ببا

ة ، من جهب نجاح إسرائيل في تدمير أهدافها، بل ان سبّ، وال الشاباكالى كفاءة الموساد
،  البوليسي بين مجموعة محمود عباس، ومن جهة التنسيقالخيانة الفلسطينية الفلسطينية

، وبين األجهزة ائيلي، ومن جهة التنسيق بين الموسادليس الداخلي والخارجي اإلسروالبو
ّالمخابراتية الغربية، من أميركة، واوربية، كانت وال تزال تؤمن التغطية للمخابرات 

  ..اإلسرائيلية 
 

ستطاعت ، وكيف ا احمد ياسين فجرا بعد صالة الفجر    فكيف نجحت إسرائيل في قتل
المي، ورموز الجبهة الشعبية لتحرير ، والجهاد اإلساغتيال كل رموز حركة حماس

بل كيف نجحت إسرائيل في اغتيال ، لخ، إ القيادة العامة–فلسطين، والجبهة الشعبية 
تل أبو نضال ببغداد قياديين بارزين، كعماد مغنية بقلب دمشق عاصمة االمويين، وق

  ....دعاصمة الرشي
 

 من الوقوع بمتعاونين، جواسيس ّ    وحتى وقد نجحت األجهزة البوليسية التابعة لحماس،
 منظمة ، وفضح متعاونيّ، مع الموساد، والشباك، فإنها عجزت في التشهيرفلسطينيين

، كحسين الشيخ، قريع، وياسر عبد ربه اللذين فضحتهما يفتح مع البوليس االسرائيل
 ّتسيبي ليفني وزيرة خارجة إسرائيل السابقة، بانهما كانا خليلْيها، وخالنها، بهدف

ّالحصول على معلومات دقيقة، تخص منظمة التحرير الفلسطينية، وبالفعل فقد زوداها 
  ..بما احتاجته من معلومات خطيرة 

 
    ومن نسي جبريل الرجوب الذي سلم احمد سعدات األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير 

ليات مقاومة ، وتسليم المقاومين الذي قاموا بعم، الى البوليس اإلسرائيليالفلسطيني
والتسليم حصل بأمر محمود .. ، او ضد مستوطنين  إسرائيليةشخصية ضد اهداف

 ....، ومن يحيط به من الجماعة الخائنة عباس
 

ِ، وما موقف الشعب الفلسطيني الذي لم يرد ل الخيانة هي سمة عربية فلسطينية    فه ُ
يل التي ال تتردد في توجيه االنتفاضة، ضد هؤالء المتاجرين بهمومه وعذاباته، مع إسرائ

ضرباتها المتواصلة، ضد اهداف امنية، او عسكرية، لمختلف منظمات التحرير، ومعها 
  ..منظمة حماس، ومنظمة الجهاد اإلسالمي 

 
بهاء (ياديين من منظمة الجهاد اإلسالمي، واحد بغزة     ان نجاح إسرائيل في اغتيال ق

  .. الفلسطينية –حصل، لوال الخيانة الفلسطينية ، لم يكن لي، والثاني بدمشق)أبو العطا
 

، والمشاركة في قتل الرئيس الفلسطيني ياسر دما تبلغ الخيانة قمتها بالتواطؤ    وعن
يادة رام هللا برئاسة ، وتلتزم ق اليوم خمسة عشر سنة على الجريمةعرفات، وتمر الى

، ويستمر الشعب ، الصمت لخيانتهم للرئيس عرفاتمحمود عباس، والمجرم دحالن
ّلتي قسمت ظهر القضية ّالفلسطيني في تقمص دور الالمبالي، بمختلف الخيانات ا

  ...، فاقرأ صالة الغائب على القضية الفلسطينية الفلسطينية
 

 وإسرائيل، ، بين حزب هللا اللبناني2006انت الحرب على اشدها في سنة     عندما ك
إسرائيل لثمانين الف كيلومتر مربع من األراضي والتي دامت ثالثين يوما، امام احتالل 
، الضفة ةسيناء، الجوالن وبحيرة طبري(  ، 967العربية في ظرف ستة أيام في يونيو 

، كان مقاومو حزب هللا يقاومون كأشباح، ولم نسمع عنهم، يرددون )الغربية وقطاع غزة
، لم، والى اآلن، مع الع"اقدام إسرائيلسنزلزل األرض من تحت "عنتريات فارغة، 

ل الخيانات الفلسطينية المتواصلة، فان األرض ، بفعرغم الضربات اإلسرائيلية الموجعةف
ال تزال ثابتة، متماسكة، ولم نشهد ال شقوقا، وال انجرافا، وال تسونامي عربي، وال 

  ً زلزاال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  سعيد الوجاين

 املغرب
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 ن اإلدارة األمريكية بمنح الشرعية لإلستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية يأتي إعال

كخطوة تكميلية لما قامت به إدارة ترامب من خطوات تجاه الفلسطينيين خالل السنوات 
وتعتبر صفقة القرن اإلطار بل والغطاء السياسي لفرض الحل حسب المقاس . األخيرة

 اختتم هذا اإلعالن الخطوات السابقة التي تتعلق وقد. الصهيوني على الشعب الفلسطيني
بمجملها بالقضايا العالقة والتي تم تأجيلها في حينه مع توقيع إتفاق أوسلو واعتبارها 

  . وهي مستقبل القدس، والحدود والالجئين واإلستيطان" قضايا الحل النهائي"
 

القة عبر إجراءات أحادية الع" العقبات"فقد قام ترامب بكل الخطوات الالزمة إلزالة هذه 
فقد أوقف التمويل لوكالة غوث الالجئين الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة . الجانب

وقام بنقل السفارة االمريكية الى القدس، وجاء قراره اإلعتراف بشرعية ) االنروا(
على  إزالة اية عقبة من اليوم وصاعدًا –الهدف هنا واضح . اإلستيطان مكمال لهذا النهج

  .طريق الحل النهائي بين إسرائيل والفلسطينيين
 

وكان رد السلطة الفلسطينية على هذه الخطوات، التي تدفن والى اإلبد مشروع الدولة 
غير انه وعلى أرض الواقع استمرت بنفس النهج تجاه . الوطنية، مقاطعة ادارة ترامب

رغم خصم " المقاصة" أموال اإلحتالل اإلسرائيلي بكل ما يتعلق التنسيق األمني، وقبول

إسرائيل للمبلغ الذي تخصصه السلطة لذوي عائالت الشهداء، كذلك استمرت العالقة 
ّالعادية مع كل الدوائر الحكومية اإلسرائيلية التي حولت السلطة الفلسطينية الى مقاول 

  . فرعي لإلحتالل
 

 هدية لنتانياهو إذ ان خطوات ترامب السياسية لم تزعزع الوضع األمني، وكانت مثابة
أنها أزاحت القضية الفلسطينية عن االجندة السياسية في إسرائيل حتى ان أحدا لم يتجرأ 

. على رفع القضية الفلسطينية ابان حملة االنتخابات للكنيست ال من يهود وال من عرب
وقد أصبح اإلستيطان موضع إجماع في إسرائيل حتى ورئيس المعارضة بيني غانتس 

ريح مايك بومبيو حول شرعية اإلستيطان، مما يعني ان ال توجد في إسرائيل رحب بتص
  .قوة سياسية تدعم حل الدولتين سوى كتلة ميرتس

 
وجاءت عملية اإلغتيال لقائد الجهاد اإلسالمي في شمال غزة بهاء أبو العطا والحرب 

 عن الدخول المتبادلة بين إسرائيل والجهاد اإلسالمي في نفس الوقت امتنعت به حماس
في المعركة، كدليل إضافي بل قوي بان القضية الفلسطينية كمشروع وطني شامل قد 

فقد أثبتت حركة حماس انها شريك امين في الوصول الى اتفاق هدنة . وصلت الى نهايتها
بينها وبين إسرائيل وهي مستعدة مثلها مثل السلطة الفلسطينية لحفظ األمن اإلسرائيلي 

وقد خلقت إسرائيل شريكين . إقتصادية بوساطة مصرية وتمويل قطريمقابل تسهيالت 
متنافسين بينهما للوصول الى تسوية سياسية تضمن لكلهما السيطرة على الضفة الغربية 

وقد ال تبالي إسرائيل اذا ارادت حماس ان تسمي غزة . من ناحية وغزة من ناحية أخرى
لسطينية ذات سيادة تشمل الضفة الغربية لكي تتملص من التزامها بإقامة دولة ف" دولة"

  . وغزة
 

ًفي الحقيقة الحرب األخيرة مع الجهاد اإلسالمي إعتبرتها إسرائيل جزءا من حربها ضد 
إيران، حيث تزامن الهجوم على قيادات وقواعد الجهاد في غزة مع محاولة تصفية قيادي 

لمنظمة الفلسطينية مع الجهاد المقيم في دمشق اكرم العجوري وهو المنسق من طرف ا
وقد أصبحت إيران العدو الرئيسي إلسرائيل . فيلق القدس اإليراني بقيادة قاسم سليماني

والخطر اإلستراتيجي الكبير في الوقت ذاته أصبحت القضية الفلسطينية شأن داخلي او 
بكالم اخر مشكلة فرعية التي من الممكن عالجها عن طريق استخدام القوة عند اللزوم 

وإذا القت إسرائيل الدعم االمريكي . التسهيالت اإلقتصادية كتعويض عن حسن السلوكو
الكامل لمواقفها تجاه الفلسطينيين فبكل ما يتعلق بإيران تبقى إسرائيل وحدها بعد ان 
إتضح ان ترامب يريد الوصول الى إتفاق مع النظام اإليراني والعقوبات االقتصادية 

ن ال تهدف تغييره او إسقاطه بل إجباره على قبول الشروط الصارمة المطبقة على إيرا
االمريكية والوصول مع ترامب الى صفقة تسمح للرئيس األمريكي من الظهور كمنتصر 

  . أمام قاعدته اإلنتخابية
 

ومن هنا يتبين بان ترامب مستعد ان يضحي بالفلسطينيين ويعوض إسرائيل عبر 
ساس ودون ترجمة عملية وكل ذلك يحدث في اإلعالن عن خطوات لها صفة رمزية باأل

الوقت الذي ينسحب به ترامب من الشرق األوسط ليسلمه الى صديقه وشريكه فالديمير 
ففي الوقت الذي يسلم مصالح االكراد في شمال سوريا أليدي الرئيس التركي . بوتين

إسرائيل لتعمل اردوغان وينتقل الشمال السوري لروسيا، فهو يسلم القضية الفلسطينية ليد 
ما نراه هنا ان أمريكا ترفع يدها عن الشرق األوسط الذي كلفها االف الجنود . بها ما تشاء

القتلى وتريليون دوالر التي تبخرت في صحراء العراق لكي تتناحر القبائل فيما بينها 
وهو يعتقد ان الصراع بين السنة والشيعة وبين االتراك واألكراد كما الصراع 

ومن هنا فالخطوة األخيرة تبقى . لي الفلسطيني هي جميعها صراعات ال حل لهااإلسرائي
 مليون فلسطيني تحت اإلحتالل مجردين من أبسط الحقوق، ولكن 5إسرائيل لوحدها امام 

وبالمقابل تبقى لوحدها امام ايران وامام تحديات الربيع العربي الذي يهز األنظمة العربية 
  . المجاورة برمتها

 
الواقع تقلب الموجة الثانية من الربيع العربي في لبنان والعراق في 

والجزائر والسودان وإمتدادها الى األراضي اإليرانية كل المفاهيم 
وتضع الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران وكذلك إعالن بومبيو 

ففي الحقيقة العدو . حول شرعنة االستيطان في سياقه الصحيح
 في ايران كان وما زال الشعب اإليراني نفسه الحقيقي لنظام الماللي

الذي يعاني من إحتالل داخلي من قبل نظام مذهبي ديكتاتوري وفاسد 
كل هدفه هو التمسك بالسلطة من خالل قمع كل معارضة وفرض 

  . نمط حياة غريب على الشعب اإليراني
  

ًوقد لعبت الثورة السورية دورا هاما في زعزعة سالمة النظام اإليرا ني الذي ارسل ً
ميليشياته وحزب هللا اللبناني لقمع والفتك بالشعب السوري بهدف شطب الثورة على 

وعندما احتفل اإليرانيون بانتصارهم فاجأتهم الثورة في . النظام األسدي الحليف للماللي
ولكن وكما كان . كل من العراق ولبنان واللذين يخضعان لسيطرة إيران واذرعتها الكاملة

  رج الشعب في مدن إيرانـــا خـــــا فقد تحول الربيع العربي الى ربيع إيراني عندمًمتوقع

 

  
  يعقوب بن إفرات

 فلسطني التارخيية
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 خالل األيام األخيرة بمظاهرات إحتجاجية عارمة على خلفية رفع سعر الوقود ورد 
  .النظام بقتل المئات منهم

 
واذا كان الربيع العربي خطر على سالمة النظام اإليراني فهو دون شك خطرا ليس اقل 

فبعد ان إتضح ان سالح المقاومة اإلسالمية تحول الى . لى سلطتي فتح وحماس في آنع
سالح لقمع الشعب الفلسطيني في غزة الذي إكتشف كيف الدوالرات القطرية تتدفق الى 
جيوب المنتمين الى حماس في الوقت الذي يبقى به بقية الشعب جائع وابناؤه عاطلين عن 

ان اإلستياء من سلوك حماس المتعاون مع إسرائيل ومن وك. العمل ودون مستقبل يذكر
ًالجهاد اإلسالمي المغامر والتابع إليران بارزا وعلنيا مما يشير الى ان الربيع الفلسطيني  ً

اما وفي الضفة الغربية األمور ليست افضل بعد ان فقدت السلطة . على األبواب
ع ضد كل من ينتقدها وال افق الي الفلسطينية مصداقيتها، واستشرى الفساد، وازداد القم

  .تسوية مع إسرائيل وال رغبة من قبل أبو مازن التنازل عن السلطة او تغيير النهج السائد
 

ومن هنا وبعد انسداد االمل بحل القضية الفلسطينية، وفقدت حماس وفتح مصداقيتهما، 
غزة اذ ال يتشكل اإلجماع الشعبي بضرورة اإلطاحة بالنظامين في الضفة الغربية و

" كلن يعني كلن"ان شعار . برنامج لهما سوى اإلستمرار بالحكم على حساب الشعب
الذي رفعه المتظاهرون في ساحة رياض الصلح في بيروت وفي ميدان التحرير في 

  . بغداد سيصبح عاجال ام آجال شعار فلسطيني قد يرفع في رام هللا وغزة
 

حراك شعبي مشابه إلنتفاضتي لبنان ان رحيل سلطتي فتح وحماس على إثر ظهور 
والعراق من شأنه أن يفتح مرحلة جديدة في النضال الفلسطيني ضد االحتالل والتي 

واذا كان مصير النظام اإليراني شأن . ستكون سمتها المطالبة بنظام مدني وحضاري
الشعب اإليراني فمصير الفلسطينيين سيعود الى مركز االهتمام من جديد حتى تضطر 

رائيل وشعبها ان تواجه الشعب الفلسطيني بشكل مباشر دون االحتماء وراء سلطتي إس
ان الحل البديل الوحيد الفالس حل الدولتين الذي كان خالل ثالثة عقود . فتح وحماس

واذا كان . الراية الفلسطينية الرسمية هو حل الدولة الديمقراطية الواحدة بين النهر والبحر
راقي دستور علماني غير طائفي فما سيطالب به الفلسطينيون هو المطلب اللبناني والع

دستور ديمقراطي علماني جديد ضمن دولة واحدة غير طائفية لليهود والفلسطينيين يحدد 
  .العالقة بينهما على أساس المساواة التامة بين الشعبين

----  
ام لحزب دعم ، وهو األمين الع"إسرائيل"يعقوب بن افرات شخصية سياسية يسارية في 

كان بن افرات عضوا في تنظيم . ًالمبادرين لتأسيس نقابة معا العماليةومن العمالي، 
وكان بين من قبعوا في السجن االسرائيلي بتهمة االنتماء للجبهة الديمقراطية " الشرارة"

كان من كما  1995في سنة .1987لتحرير فلسطين مع بداية االنتفاضة األولى عام 
ب دعم العمالي الذي تمسك بموقف معارضة اتفاق أوسلو على اعتبار انه المؤسسين لحز

   ال يحقق السالم العادل والحد األدنى من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني
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  كأن ألركان الطبقة السياسية لوم على المتظاهرين بسبب بعض البذاءة في التعابير

وشتم بعض الزعماء الذين اعتبروا أنفسهم في مستوى فوق مستوى الشتيمة أو في 
دح أنهم واألف. أغفلوا واحدة من نتائج الثورة وهي تدمير المقدسات. مستوى القداسة

انفصلوا عن شعبهم، ويعيشون في قصور مسورة، . أغفلوا البذاءة الفعلية التي يمارسونها
ويستخدمون الطائرات الخاصة، بينما شعبهم يغرق في الفقر، والمرض، وفقدان المناعة 

وهم يتنعمون . ّشعبنا يهاجر، باألحرى يطرد من أرضه. والمغزى، وانسداد السبل أمامه
ُوكل ما يتنعمون به هو من المسروقات التي أخذت من الشعب الذي أفقر . بما ال يليق

ُلم تحتج هذه الطبقة على بذاءة الغنى وما ينتج . بفعل برنامج سياسي مارسته الطبقة العليا
لم يحتجوا على بذاءة فقر الفقراء المفتعل والمبرمج، بل احتجوا على بعض . من فقر

 ً.هذه األلفاظ بين الجمهور، وهل هي مدسوسة فعالاأللفاظ، وهللا يعلم من هم مصدر 
 

المهم بذاءة النظام وانفصاله عن الشعب، وعدم اكتراثه بما . ليست مهمة األلفاظ البذيئة
ًأحيانا ال . المهم انكسار حاجز الخوف من الطائفية وزعماء الطوائف وأكباشها. حدث

ا سمعناه من األلفاظ، ألفاظ م. نستطيع وصف شخص أو شيء إال بما يناسبه من األلفاظ
هل يريدون من الناس تحمل الوجع الذي لم يعد يطاق دون . ًالمتظاهرين، كان مناسبا

الكالم عنه؟ كل األلفاظ التي ال تليق بهم في الحياة اليومية العادية تليق بهم في ظروف 
ا لديهم من باألحرى ظروف الثورة جعلت الفقراء يتطاولون على الطبقة العليا بم. الثورة

 .ألفاظ اعتادوا عليها
 

إذا كانوا لم يتحملوا هذه البذاءة، فلينتظروا الى يوم المحاسبة، وسيجدون أن ما قيل بهم 
 .أقل بكثير مما كان يجب أن يقال

 
الثورة حدث، انفجار، زلزال، ينتج . كبار القوم ليسوا مالئكة حتى ال يستحقون الشتيمة

وهذه الطبقة السياسية التي ال ترى من . سة أنتجوها همالحياة البائ. عن بؤس الحياة
ترتفع األسوار حول منازلهم . تحيط نفسها بهالة من القداسة الكاذبة. المجتمع إال نفسها

 .هي أسوار مادية ومعنوية. وال يدري أحد ماذا يفعلون داخل األسوار
 

 السخرية وهي أرفع يستحقون. قيل ما قيل، والمخفي أعظم. انفجر المجتمع. طفح الكيل
حاصروا المجتمع بين أسوار الفقر، ال لسبب إال . لكن ما باليد حيلة. درجة من الشتائم

انكشف . تتابعت أيام الثورة. ألن ثرواتهم لم تشبع نهمهم لسرقتها من جيوب الفقراء
  . وصل الغضب حده األقصى. انكسر حاجز الخوف. المحجوب المعلوم

  
. هذا ما تخافونه. وأقرباءكم بل تصف الحالة التي يعيشها الناسالبذاءة ال تصفكم أنتم 

فإذا الخوف . ًاعتبرتم الطائفية تحميكم، واعتبرتم حاجز الخوف من أكباش الطوائف أبديا
اعتبرتم الناس رعايا . واعتبرتم زعامتكم مكرسة والى األبد فإذا هي تتزعزع. يزول

لقد . ضاياها منفصلة عنكم وفي مواجهة معكمتأتمر بأوامر أكباش الطوائف، فإذا الناس ق
. أصبحتم دون عمل ودون مهمة. أفلتوا من أوامركم وطرحوا قضاياهم بمعزل عنكم

يشتد . هم يعرفون ذلك. تنتظرون بلورة مطالبهم كي تلغموا األرض تحتها وتنسفوها
ة يستعملون األلفاظ المناسب. رميتموهم في الشارع فتعلموا كالم الشارع. غضبهم
والمعلوم أنكم تستعملونه فيما . الكالم البذيء الذي تحتجون عليه هو من صنعكم. لوصفكم

. تستعيرون من العامة بعض كلماتها وأساليبها. بينكم عندما تدعو الحاجة لفشة الخلق
والمعلوم . أحيانا تفعلون ذلك على سبيل التطارف كي يبدو عليكم مظهر شعبي مفتعل

أنتم . عترفون بوجودهم إال كأصوات في الصناديق عند الحاجةأنكم تحتقرونهم وال ت

سيكون . مذعورون ألنهم في المرة القادمة سيستخدمون أساليب مختلفة في التصويت
 .ًصعبا على األكباش سحبهم للتصويت كما يريدون

 
ربما كان فيها بعض الكشف عن . األلفاظ المستخدمة لدى العامة ال تفزعهم، تفزعكم أنتم

 .كشف المستور يؤرقكم. تخافون على أنفسكم منهم. ئقكمحقا
 

. هذا األمر يتعدى خلط الدين بالسياسة. تلجأون، أو يلجأ بعضكم، لصبغ أنفسكم بالقداسة
حتى الزعماء من . تريدون أن يحميكم الدين من نتائج ما ارتكبتم في السياسة واالقتصاد

ع على وسائل اإلعالم مخاطبتهم إال ممنو. غير رجال الدين يفترضون القداسة ألنفسهم
ممنوع عليها أيضا تناولهم بالسخرية والمزاح؛ فكأن . باأللقاب التفخيمية التقديسية

ًالسخرية ليست فنا راقيا . ويعرفون قيمة أفكارهم وأعمالهم. يعرفون قدر أنفسهم. ً
يست البذاءة ل. ويخافون لسع التهكم ألن ما بأنفسهم من تفاهة ال تستحق أكثر من التهكم

يدفنون . ال يريدون معرفة رأس الناس بهم. شتيمة بقدر ما هي وصف لواقع الحال
يستحقون الدفن تحت سابع . واحتقار الناس لهم نتيجة ما اقترفت أيديهم. رؤوسهم بالرمل

يخترعون قوانين تجعل كرامتهم تساوي القدسية التي ال . أرض كما هو القول الشائع
يرتكبون كل .  بمقام سياسي أو ديني أو بشعور وطني أو قوميًتمس خوفا من المس

اذا كان من اعتراض على البذاءة . الموبقات وال يريدون الناس أن يصفونهم بما يليق بهم
البذاءة فن شائع لدى الفقراء في البنية . فيجب أن تكون نقدية لناحية قيمتها الفنية وحسب

ت أرض المجتمع البورجوازي الذي الذي ال تح. االجتماعية الدنيا، خاصة في المدن
أحيانا تكون البذاءة صوت من ال صوت لهم؛ . يكترث لهؤالء الفقراء وال يعرف من هم

وما كنا نعرف أن لهذه الطبقة العليا، حاكمة أو على . الذين ال حيلة لهم إال الكالم الجارح
مشاعر الناس . مشاعرهم تقدر بالمال وحسب. أطراف الحكم، مشاعر هفافة حساسة

أسلوب عيش . تقاس بالفقر واآلالم واليأس وفقدان المعنى والمستقبل المسدود األفق
وإذا لم يستخدم األلفاظ النابية . ليس بيد الفقير المعدم إال األلفاظ. البورجوازية هو البذاءة
ًيكون خاضعا مستسلما رد بذاءة المعدم هي واحدة من وسائل التم. وهنا تكون البذاءة. ً

على الطبقة العليا لمجرد أنها خروج على األعراف وشذوذ عن وسائل الضبط 
ما هو معروف عن عهر الطبقات العليا هو أكثر بكثير من ما يتحدث الناس . والكونترول

 .عنه
 

هم مساهمون في بذاءة الطبقة . يوازي ذلك نزع القداسة عن كل رجال الدين الكبار
لنظر إذا كانوا يغلفون أجسادهم بمالحف من الحرير، الغنية، أو األكثر غنى؛ بغض ا

ًويحملون الصولجانات، إال أنهم يتالءمون كثيرا مع الحكام المدنيين في مباركة أسلوب 
. اتخذوا ألنفسهم ألقاب قداسة هم ليسوا منها بشيء. عيشهم وممارسة البذاءة القصوى

ًنها ال تفترق كثيرا عن حياة المعروف عن حياتهم اليومية أ. ًالقداسة أصال وهم كاذب
واألهم أن . والمعروف أن القداسة، ان احترمت، هي رابطة بين صاحبها وهللا. الناس

الرابطة مع هللا يجب أن ال تستخدم في العالقة مع البشر اآلخرين وإال أصبحت وسيلة 
ال ومن يتلبسها طو. ليست القداسة صفة بشرية؛ هي ما يخالف الطبيعة البشرية. للقمع

ال فائدة لها إال زرع األوهام في قلوب . ساعات النهار والليل يمارس أقصى أنواع البذاءة
 .ًالناس، بينما بذاءة الفقراء تصف موضوعيا، في غالب األحيان، أموال المشار إليهم

 
ّإن خضوع المعدمين للطبقات العليا في أداب السلوك هو استسالم وخضوع وتخل عن 

  . ّذاءة لدى الطبقات الدنيا هو نوع من الحرية التي ال بد منهاممارسة الب. الحرية
  

التحرر الطبقي يبدأ بالخروج عن الطاعة وتصاحبه البذاءة اللفظية 
ًالتي تصبح فرضا واجبا إذا اعتبر كبار البورجوازية أن ذلك إهانة . ً

لهم فهم يستعملون معايير طبقتهم السلوكية لتطبيقها على طبقات دنيا 
واجب الثورة هو . قافة أخرى ومعايير أخرى للسلوك الحسنال ث

ّتجاوز التمرد اللفظي الى التمرد الشامل الذي يحرم الطبقات العليا 
ّمن كل امتيازاتها، بما في ذلك األلقاب الشريفة، وال بد أن يمر ذلك 
بسلخ الثروات المنهوبة منها، ومعاقبتها على كل البذاءات األخرى 

 .ويةالمادية والمعن
 

ال شيء أكثر بذاءة من أبناء الطبقات العليا، وهم جميعهم ولدوا بالصدفة؛ هم باألحرى 
ّيتبوأون مناصب عليا أو يرثون ثروات كبيرة، أو تقودهم صالتهم بأهل . نتائج بيولوجية

السلطة الى حيازة ثروات كبرى، قانونية أو غير قانونية في مصادرها، وكل ذلك بمعزل 
الكفاءة الوحيدة التي يمتلكونها هي االنتماء للطبقة العليا، وربما . الفرديةعن كفاءاتهم 

الفقراء . المنظر الحسن الناتج عن علف يغذي أجسادهم بما ال يتاح للفقراء المعدمين
أما أبناء األصل واألروقة، . ًيبدأون حياتهم بمستوى من الفقر ليصيروا بعدها أكثر فقرا

مستوى من الغنى والصالت االجتماعية ليصيروا أكثر غنى يبدأون حياتهم العملية ب
األرجح أن الثروات جميعها أو بمعظمها ال تنتج عن أعمال . ويحوزوا ثروات أكبر

شرعية، بل هي في حقيقتها ناتجة عن تراكم بدائي أساسه نهب ما في جيوب الفقراء، وال 
 .رتكب في خضم المنافسات الرأسماليةيخلو إال من جرائم ت
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ًأصحاب األصل واألروقة يعتبرون ما لديهم حقا لهم، وذلك أبعد ما يكون عن العدالة 
هو البذاءة بعينها، إذ يعيشون أسلوب حياة، ويمتلكون الكثير . وأقرب ما يكون الى البذاءة

أال يمارس . ًمن المال، وتنتج عن ممارساتهم جحافل من الفقراء، ويزداد هؤالء فقرا
بقات العليا بذاءة مادية ومعنوية في حدهما األقصى؟ البذاءة عندهم هؤالء من أبناء الط

بذاءة الفقر تنفيس عن أالم وأوجاع متراكمة؛ وصف لحالة يعيشونها وهي . أسلوب عيش
لم يولد . ًبذاءة الفقراء المعدمين أكثر نبال ورفعة من تهذيب المدللين. حالة ال تطاق

اسبونهم على كلمات قالوها ويقولونها ويجب أن الفقراء على الدالل، بل على الذل، ويح
ُأبناء الدالل هم الذين يجب أن يحاسبوا على سلوكهم ومصدر تهذيبهم المالي . يقولونها

 .البورجوازي
 

. النبالء الجدد خانوا طبقتهم التي غادروها وشاركوا في موبقات الطبقة العليا وبذاءاتها
أكرمهم هللا . لثروة المنهوبة لديهم هبة من هللاجريمتهم مزدوجة، يضاف اليها اعتبارهم ل

هم ال يقرون أن صعودهم السلم االقتصادي . بالثروة وال نعرف لماذا لم يكرم غيرهم
واالجتماعي كان معناه هبوط العديد من أبناء الطبقة الوسطى والبورجوازية الصغرى 

 أن يقروا أن نبالتهم هي ال يعلم هؤالء أو ال يريدون. والعمال الى مستوى الفقر المعدم
 الفقراء بذاءتهم ذات النبل اختيارية أما بذاءة. الوجه اآلخر لبذاءة الفقراء المعدمين

 .ُطريقة عيش ال يحسد عليها أحد. المعدمين فهي اضطرارية، باألحرى طبيعية
 

ع ّقسمت المجتم. ُمنحت القداسة في عصر النيوليبرالية للمال والثروات المالية وأصحابها
وجعلت الطبقات الدنيا تعيش شظف الفقر والخشونة والبذاءة وعدم اكتراث للسلوك 

ّفي أحيان كثيرة يقلد أبناء األغنياء لباس الفقراء ويجعلون منه . البورجوازي المؤدب

وهي . تخلق الرأسمالية في كل مجتمع ثقافتين. موضة لكنهم ال يغادرون موضعهم الثقافي
ء أن تسلك طريق البورجوازية العليا في السلوك وأداب إذ تطلب من جموع الفقرا

لكنها تستطيع معاقبة فقرائهم لمخالفة المعايير التي تضعها . الحديث فإنها تطلب المستحيل
ّإن وحدة الدولة . ًالقضاء حاضر طبعا لتطبيق قوانين وضعتها البورجوازية الكبرى. هي

تخلق البورجوازية . فية فهي أمر مستحيلأما وحدة المجتمع الثقا. ًسياسيا أمر مسلم به
ّوتتشكل لهذه الطبقات أنماط عيش ال يستطيعون . تخلق الطبقات الدنيا. الكبرى الفقر

لكن هذا ما . ّربما كان ارتباط ثقافة ما بنمط إنتاج معين أمرا غير مرغوب. غيرها
 تريد أن عالم الفقراء، خاصة الذين يعيشون على حافة الجوع ال تعرفه وال. يحدث

 .تعرفه، وهي تظلم الفقراء إذ تطلب منهم أن يقلدون سلوكها
 

ًاالنقسام الطبقي في المجتمع ولدته الرأسمالية وولدت معه انقساما ثقافيا ّ 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 أبي ,اب والفنونمبدعين في مختلف نواحي اآلد قدم لبنان المتنوع إلى العالم

والسيدة فيروز أو , مارسيل خليفة ,جوليا بطرس,الشحرورة ,سعيد عقل, جبران,ماضي
  .سفيرتنا إلى النجوم: كما يحلو لنا تسميتها

 
في منتصف خمسينيات القرن الماضي شكلت مع االخوين رحباني الثالوث المقدس 

بتعاونها مع االخوين ,واإلعالن عن تكوين مؤسسة فنية للنهوض بمستوى االغنية العربية
رحباني ساهمت في احداث نقلة نوعية في عالم الموسيقى وظلت اغنيها تحتل المراتب 

لم نكن حينها نفرق بين  ,أحبها العرب بكل أطيافهم ,االولى في كافة ارجاء الوطن العربي
  .شاركتهم همومهم,الوطنية كانت آنذاك المعيار األساسي,مسلم ومسيحي

 
غنية الخفيفة عن الطبيعة بكافة اشكالها والحب العذري والبحر تربعت على عرش اال

والثورة على الواقع والسالم المفعم بحب ,الهاديء الذي يمكن الغوص في اعماقه
غنت للعذراء وابنها اليسوع ومدينة ,والحرب المفتوحة ألجل ازالة االحتالل ,البشرية
على تخوم جبل الشيخ الرابضمكة وطيبة اهلها وو ,القدس بمساجدها وكنائسها ,السالم

ّغنت للجماهير العربية حيثما حلت ولم تغني للحكام ما اكسبها مكانة مرموقة  ,فلسطين

لم يجرؤ من يدعون الحرص على فلسطين التاريخية بالقول بأن المدينة ,بين الجماهير
بسيط من القدس  بل يفاوض هؤالء األعداء ألجل الحصول على جزء ,المقدسة فلسطينية

  .فأين هؤالء من فيروز, كون عاصمتهملت
 

ابان الحرب االهلية اللبنانية رفضت فيروز احياء حفل غنائي في بيروت كي ال تكون 
فكان ان ضمها الجميع الى احضانهم وتكون هناك االستفاقة لبناء ,طرفا في أي نزاع

 يجدون حيث ,اغانيها تتوارثها االجيال وباألخص ببالد المهجر.الوطن فهو يتسع للجميع
  . تركوه قهرا فيها الحنين الى الوطن الذي

 
تاريخيين للبنان في انحازت السيدة فيروز إلى الخط المحافظ على انجازات الزعماء ال

، بل هم الذين "يا جبل ما يهزك ريح“انحيازها لم يعجب البعض ولكن  ،زمن االنحطاط
 .ثماناهتزوا وسقطوا في مستنقع الخيانة وباعوا أوطانهم بأبخس األ

 ,ّعيد ميالدها وحد اللبنانيين بقدر ما فرقهم الزعماء , نوفمبر21ذكرى ميالد فيروز
 ,ها اعتكفت وفي قلبها غصة بشان ما يجري بالوطن العربيوألسباب نجهل بعض

التي توجهت بها الى المقدسيين خاصة " إلى متى يا رب"وباألخص القدس وهي تغني 
ناة الشعب الفلسطيني المتواصلة ومواجهته لكيان ا، ومعابعد انتقال السفارة االمريكية اليه

  .االحتالل اإلسرائيلي
 

تحية إلى فيروز العابرة للطوائف في عيد ميالدها،التي متعتنا بأغانيها الجميلة وطلتها 
علنا ننسى ولو للحظة واقعنا المر، وتسافر بنا إلى عالم آخر،  الرائعة لنفرج عن همومنا،

   .فض عنا غبار الذل العار والمهانةا صدمة فنفيق وننّعل أغانيها تحدث لن
  

محفورة في قلوب الماليين من العرب الذين أسعدتهم ستظل السيدة فيروز شامخة و
  .ا الفنية في معظم البالد العربيةبحفالته

  
    لقد أصبحت فيروز معلما من معالم لبنان، كشجرة األرز بل أكثر

 

    

  
 

 

  د عمر املزوغيميال

 اليبي
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  ال شيئ يأتي من فراغ، والذين خططوا للفوضى الخالقة، ولو يتفجير بعض غرف

تفكيك دول المجتمعات . بيتهم او احراقها، يسهل عليهم تفجير بيوت الناس ومنازلهم
ما يلزم فقط هو اخراج سلس يقود األذهان والعقول نحو .  هو الهدفاألخرى وتدميرها

  . أهداف ثانوية، بينما دهاة السياسة يطبقون مشاريعهم الكبرى بكل أريحية
  

لكنها لألسف مجهولة عندنا في عالمنا . هذه الرؤية قد يتفق عليها كثير من االستراتيجيين
نفس االستراتيجية، لكن لألسف على رغم أن أنظمتنا العربية نفسها تطبق . العربي

  .المواطنين وعلى الوطن

ألن النتيجة ببساطة . ال أحد يريد تفجير لبنان، ال احد يريد أن يقود لبنان الى المجهول
واالستراتيجيون أكره ما يكرهونه هو المجهول، هو . تظل مبهمة وغامضة ومجهولة

قراءاتهم وتنبؤاتهم، وخططهم ورغم أن كثيرا من دراساتهم و. الغامض، هو المبهم
من هنا يجمع الجميع . فان االنقياد وراء نفس الفشل ال يستصيغه أي انسان. حالفها الفشل

بعدما . على ضرورة تجنيب لبنان االنهيار التام والكامل، وأن ال تعود الى الحرب األهلية
  .تبين تغير موازين القوى بشكل جذري

  
شة، قابلة لالنكسار في أي وقت وفي أي زمن، وتحت عموما المنطقة العربية منطقة ه

ذلك أن الحروب العالمية لم تعد تقف عند صورها القديمة . شتى األسباب والدوافع
والنمطية، فالحروب اليوم هي استمرار لحروب البارحة، لكن بتكتيكات جديدة، 

 وتوابعها منها تنافس الدول الكبرى على اضعاف مستعمراتها. وباستراتيجيات مبتكرة
. والداهية من دول الغطرسة والهيمنة هو من ياكل الكعكة في النهاية. من الدول المتخلفة

  .وهذا ما يجري اليوم في ليبيا واليمن ولبنان
  

يعترف جيفري فيلتمان أن لبنان يمثل موقعا استراتيجيا، وهو موقع حساس، هو امتداد 
به مقاومة من أشرس مقاومات العالم جغرافي لسوريا، وهو على حدود اسرائيل، وتوجد 

استطاعت وحدها ان تكسر غطرسة اسرائيل التي سبق وأجهزت على أربعة دول . اليوم
  .عربية في آن واحد

  
فكما ان الواليات . وأي اضطراب غير متحكم فيه قد يقود المنطقة الى ما التحمد عقباه

ير الوضع بلبنان، فان روسيا المتحدة األمريكية على لسان جيفري فيلتمان ال تريد تفج
وايران آخر من يريد تفجير احدى أهم امتداداتها االيديولوجية . نفسها ال تريد هذا التفجير

  .وقالعها السياسية
  

لكن ومع كل هذه المحاذير والتخوفات، وجب رسم خريطة سياسية جديدة بلبنان، وعلى 
بعد ان أصبح . مراكز القرارحزب هللا ان يتحجم ويتقلص ويبتعد عن دواليب الدولة و

 70سيد الموقف على مستوى تدبير الشأن العام اللبناني، بعدما تربع على ما يزيد عن 
  .عضوا بالبرلمان اللبناني معية حلفائه

  
فهذا التغلغل الكبير لحزب هللا في المجتمع اللبناني الذي . الوضع مركب ودقيق اذن

يكا في هذا البلد الصغير جغرافيا والكبير اوصله الى مصادر القرار يهدد مصالح أمر
  .استراتيجيا ويهدد الوجود االسرائيلي

  
قد نستطيع القول ان أمريكا لم يعد لها ما تخسره في لبنان، وآن لها أن تبسط أوراقها 
وتكشف نواياها وأهدافها، وال يمكن تفسير هذا االنفجار واالعتراف األمريكي اال بمدى 

ولعل هذا ما حذا .  الدور الكبير الذي بدأ بلعبه حزب هللا في لبنانغيظ البيت األبيض من
اخراج حزب هللا من . بجيفري فيلتمان الى طلب المستحيل، نزع سالح حزب هللا

فهو يرى مثال أن سالح حزب هللا ال يحمي لبنان بقدر ما . الحكومة ومن دواليب الدولة
اخل يوما، بل كان سببا في خروج رغم أن الحزب لم يستعمل سالحه في الد. يهددها

، فمن 2006، ودحرها في حرب تموز سنة 2000اسرائيل من جنوب لبنان سنة 
  .سيصدق دعوى فيلتمان ؟؟

  
شهادة جيفري فيلتمان كانت عبارة عن امالءات وأوامر، وتجاوزت 

ايت بل ركزت أساسا على نوايا الوالي. حدود الوصف والقرءاة
واذا كان الحراك الشعبي اللبناني قد . المتحدة األمريكية في لبنان

خرج ضد الفساد والريع والمحسوبية، وتشسيع الفوارق االجتماعية 
جتماعية، فان شهادة فيلتمان تعتبر خلفية هذا والبحث عن العدالة اال

الحراك الحقيقية؛ اقتالع حزب هللا من البيئة اللبنانية وتحجيم دوره 
  .فهل تبلغ الواليات المتحدة االمريكية هدفها ؟؟. قبل دحره وتدميره

  
الخوف من تسلط روسيا على لبنان بعد خطاب حسن نصر هللا األخير، والدعوة غير 

ها هو جيفري فيلتمان يعلنها صراحة ان الواليات . صين لالستثمار في لبنانالمباشرة لل
وهنا وجبت االشارة أن تهنئة . المتحدة األمريكية تخاف تغلغل روسيا والصين بلبنان

  .الرئيس الروسي والصيني للرئيس اللبناني بعيد استقالل لبنان لها وقع مغاير عن العادة
  

   ؟ديدةفالى أين ستقودنا اللعبة الج
  
  
  
  
  
  

 

  
 خالد الصلعي

 باملغر
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 حين يطعن في النظام القضائي ل المكان األسمى في دولة إسرائيلنتنياهو، وهو يحت ،

، او حد النفسي ويقول من بعدي الطوفانلدولته، فإنما ينطوي تصرفه إما على مرض التو
أنه يستند الى االمبريالية األميركية ويضمر معها مشروعا مشتركا، السيما وقد تلقى 

الضعفاء :  على تويتركتب نتنياهو في إحدى تغريداته. التشجيع الصريح من بومبيو
علق . أم شرا، والبقاء لألقوياء خيرا عملوا ، يذبحون ويمحوهم التاريخيسقطون أرضا

على التغريدة الكاتب الصحفي اإلسرائيلي، جوناثان كوك، وقال انها أشبه بوصفة 
  . لمستقبل الفلسطينيين

 
نتنياهو بحق هو اختيار اليمين الفاشي بالواليات المتحدة؛ ويذكر 
الجميع كيف استقبل الكونغرس األميركي نتنياهو حين وقف يخطب 

ومنذ برز المحافظين . وباما ى منبره ضد الرئيس باراك أمن عل
الجدد فضلوا الليكود على حزب العمل في إسرائيل، وكان نتنياهو 

  . رجلهم في إسرائيل

، إثر اغتيال رابين تشكلت لجنة بحثية من أقطاب المحافظين الجدد 1995وفي العام 
، أنتجت عام كل من دوغالس فيت وديفيد وورمستربرئاسة ريتشارد بيرل وعضوية 

 ورقة دليل عمل لحكومات الليكود برئاسة نتنياهو؛ تضمنت الدراسة استراتيجية 1995
ٌإعادة تشكيل الشرق األوسط وتحويل إسرائيل دولة إقليمية متنفذة بالمنطقة، وأدرجت 

  . الخطة ضمن البرنامج االنتخابي لنتنياهو، وفي المحور منها عدم االنسحاب من الضفة
  

 غطرسة نتنياهو وإمعانه في نهب األراضي العربية .والخطة تشارف التنفيذ الكامل
وتوسيع االستيطان، وكذلك قرارا الكنيست العنصرية ونقل السفارة األميركية وخطة 

  . ، كل ذلك بنود الخطة دليل العمل لحكومات نتنياهوالقرن
 

إن النهب المنفلت لألراضي الفلسطينية يناظر نهب الرأسمال االحتكاري بضراوة لثروت 
باتت األراضي . ، بحيث غدت ارصدتها تحسب بالمليارات والترليوناتشعوبال

الفلسطينية المصادرة مراكز للصناعات األمنية اإلليكترونية التي حولت إسرائيل الى 
إحدى البلدان الرئيسة في تصدير األسلحة؛ وكونت لها صداقات وتحالفات مع األنظمة 

 .ا ، والبعض اآلخر يترقبالقمعية التي تنشب االنتفاضات ضد بعضه
 

التأييد األميركي المضطرد لنهج الضم واالستيطان والتهويد اإلسرائيلي يكشف عقم 
وعلى ". المجتمع الدولي"المراهنة على تراجع إسرائيل من خالل مؤتمر دولي أو تدخل 

االنتظاريين في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أن يعوا أن إسرائيل ال تلتزم إال 
وائتالف اليمين الفاشي داخل إسرائيل والواليات المتحدة ينظر . القرارات األميركيةب

بتشاؤم الى موجة االنتفاضات في البلدان العربية والعالم؛ وكما تدخلوا بسرعة إلجهاض 
، فإنهم يقفون عللى اهبة االستعداد إلجهاض ة األولى في بدايات العقد الحاليالموج

 تقتلع األنظمة النخرة التي يستند إليها نتنياهو ويباهي باصطفافها الموجة الثانية، كي ال
  . نظمة الفساد والتخلف وقهر الشعوببجانبه، أ

  
، الظرف المالئم لتنفيذ ، كما في الماضيدت في سطوة النظام األبوي العربيإسرائيل وج

ا؛ مشاريع اقتالع شعب فلسطين من وطنه واستكمال السيطرة على فلسطين بأكمله
. فالعالقة عضوية بين األنظمة األبوية ووهن المقاومة لتطاوالت االمبريالية وإسرائيل

  1949 -1948إنها نفس مالبسات نجاح حرب التطهير العرقي عامي 
 

توصل دافيد بن غوريون في ثالثينات القرن الماضي الى القناعة بأن بقاء نسبة عالية من 
يسرد . ض تركيبة الدولة الليبرالية؛ فكر ثم قررالعرب مواطنين بالدولة الموعودة ينق

دولة " لبريطاني توماس سواريز في كتابهالوقائع المواكبة إلقامة دولة إسرائيل، الكاتب ا
 وترجم وصدر 2016الصادر عام " اإلرهاب كيف قامت إسرائيل الحديثة على اإلرهاب

  . 2018بالعربية عام 
  

لتأكيد بان المخابرات البريطانية واألميركية  من الكتاب ا21يورد الكاتب في الصفحة 
، او احد من المستوطنين كافة، لديه النية في ليس ثمة من زعيم إسرائيلي"ن انه حذرت م

والحقيقة ان ثمة وثائق يعود تاريخها الى ما قبل انتهاء حكم ". احترام قرار التقسيم
نيا سينتج قين بأن خروج بريطاالبريطانيين واألميركيين كانوا واث"االنتداب، تثبت ان 

، بل مساحة األرض التي ستتمكن ، ليس وفق قرار التقسيمعنه إنشاء دولة يهودية
اشترطت خطة التشريد شيطنة الضحية، ". الميليشيا الصهيونية من السيطرة عليها بالقوة

، "فقدت بريطانيا السيطرة لصالح المنظمات اإلرهابية " حتي 1946و ما إن حل العام 
توجه الضربات ضد الجيش والشرطة البريطانية وضد العرب وكذلك ضد اليهود غير 

  . المتعاونين مع اإلرهاب
 

وفي مرحلة تالية تولدت القناعة لدى ميناحيم بيغن، حين تولى رئاسة الحكومة اواخر 
سبعينات القرن الماضي ان دولة تقام بجانب إسرائيل غربي النهر إنما تؤشر الى بداية 

، الوزير في حكومته، بإعداد برنامج وبذا أوعز الى شارون. لة إسرائيللنهاية لدوا
  . استيطاني يجعل من المستحيل إقامة دولة للفلسطينيين غربي النهر

 
عالوة على االستيطان انتهج الليكود سياسة إعالمية رديفة حملت شواحن الكراهية 

في هذا الصدد كتب الون . ية الفاشيةالعرقية وعبأت الجمهور اليهودي بعقيدة العنصر
إسرائيل تتعامل مع الحياة " ان 2019/ 22/8مزراحي، الصحفي بجريدة هاآرتس في 

والكرامة والممتلكات الفلسطينية باستخفاف، وبغطرسة شعب من السادة، منذ سنوات 
ًوقتل الفلسطينيين ال يعني اإلسرائيليين كثيرا. كثيرة ُ  30دث في واألمر المفاجئ الذي ح. ْ
 هو أنه نتيجة إلطالق النار بهذا القدر الكبير على الناس لم يترك أي ضابط 2018آذار 

في كل الجيش . ًإسرائيل الجيش احتجاجا على ذلك، ولم يترك أي جندي قناص وظيفته
اإلسرائيلي، وهو المنظمة التي تشمل مئات آالف األشخاص، لم يكن هناك أي شخص 

وخلص الى ". ق النار الجماعي على متظاهرين غير مسلحينلم أعد أحتمل إطال“قال 
ًإسرائيل مجتمع يلتزم جدا بالخط الرسمي إلى درجة مخيفة وجماعية مثل أسوأ "القول أن 

  ادرة عنـــالم في إسرائيل بالبيانات الصــــفي الحقيقة تلتزم اجهزة اإلع". الديكتاتوريات

 

  
 سعيد مضيه

 طنيسفل
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  . الناطق العسكري
 

أحالم وطن عن "امعة كولمبيا بنيويورك، مقدمة كتاب وكتب حميد دباشي، بروفيسور بج
كم هو عميق الفساد البشري الذي يحول اإلنسان "، فأبدى استهجانه "ا الفلسطينيةالسينم

، ويستولي على ، ويدمر ديارها يسرق أراضيها–إجرامي ألمة اخرى ِالى مستعمر 
م يلصق بهم صفة ، ويذبح اطفالها ثها، ويقتل رجالها، ويغتصب نساءهاثروات

  ".!اإلرهابيين
 

انه سعار رأسمالية الليبرالية الجديدة، برر للكاتب األميركي، غاري ليتش وضع العنوان 
 أورد فيه، 2017 حزيران 19لمقال نشره في " لماذا توجب عدم قيام إسرائيل"ذا الداللة 

إلى سكان فلسطين نسبة اليهود ... دولة غير شرعية ونتيجة كارثية المبريالية الغرب "
 بالمائة عام 32 لتصبح 1922بالمائة عام 11ارتفعت في عهد االنتداب البريطاني من 

التوسيع المتواصل للمستوطنات اليهودية بالضفة الغربية يشكل مواصلة " ، و1948
للكولنيالية األوروبية في القرن الحادي والعشرين على حساب الشعب الفلسطيني الذي 

 إسرائيل صنيعة امبريالية ودليل آخر على ذلك أن  ...بلد منذ آالف السنينيعيش في هذا ال
 مرة إلبطال قرارات صادرة عن مجلس األمن 41الواليات المتحدة استخدمت حق الفيتو

الحل "في ضوء هذه الوقائع يخلص ليتش إلى ان ". تدين احتالل إسرائيل غير الشرعي
 السماح للفلسطينيين في نهاية األمر إقامة العادل الوحيد للنزاع المستعصي يتمثل في

دولتهم المستقلة التي كان من الواجب الحصول عليها مع نهاية الحرب العالمية الثانية، 
  . مع السماح بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم

 
 

لحق ا"ونفس النتيجة توصلت اليها الحقوقية اإلسرائيلية، ليندا براير، في مقال لها بعنوان 
، بعد سرد مطول للجرائم النازلة بالجماهير "المطلق للشعب الفلسطيني في المقاومة

تشريد شطر كبير وإخضاع الشطر األخر لنظام اضطهاد عنصري، لتخرج : الفلسطينية
  . باستنتاج ان ذلك كله يجعل من قيام دولة إسرائيل عمال غير مشروع

 
ُوصلت إسرائيل قبل أربعين عاما، : تبت تقولاما فيكتوريا بوش، اكاديمية اسرائيلية، فك

، كما هي اليوم، قائم على ُحتى ادركت أن مجرد وجود إسرائيلومضى زمن طويل 
ومضت الى القول، البرت اينشتين على . التطهير العرقي المتواصل لشعب فلسطين

تكى من أن بعيد الحرب العالمية الثانية اش. ذ زمن بعيد على أكاذيب الصهيونيةاطالع من
لم يصغ . الصهاينة ال يبذلون الجهد الكافي للتوصل الى اتفاق مع العرب الفلسطينيين

الصهاينة لشكاوى اينشتين، ولذا فنحن هنا بعد مائة عام نعيش في دولة يهودية قومية 
  ....."يهيمن عليها قوميون عسكريون

 
ار تقسيم فلسطين ترفضه قر"، خلص أيضا الى القول بأن والباحث األميركي، مات بيبيه

محكمة العدل الدولية لو عرض عليها؛ فليس ديمقراطيا منح ثلث سكان فلسطين ممن 
 بالمائة من أراضيها يقيمون عليها 55يملكون سبعة بالمائة فقط من أراضيها نسبة 

  ."دولتهم
  

، حتى ولم يصدر عن صهيوني  العرب ولم تلتزم بأي اتفاق معهمإسرائيل لم تصدق مع
ي ي الحكم او المعارضة من دعا الى التعايش مع الفلسطينيين، والقبول بهم شركاء فف

يال القرارات واالتفاقات ، إذ فرضت لنفسها االستثنائية حوالدبلوماسية األميركية. الوطن
، فقد منحت تلك االستثنائية إلسرائيل تعفيها من االلتزام بالقرارات واالتفاقات الدولية

  .صراع مع الفلسطينيينالمتعلقة بال
 

إدارة ترمب مع الحركة الصهيونية هم بصدد تنفيذ خطة لجنة المحافظين الجدد برئاسة 
ّريتشارد بيرل، متذرعين بتلفيقات مستشرقين أولوا حكايات توراتية، فزعموا ان اليهود 

  . عادوا الى وطنهم وحرروه من المحتلين
  

 حربي تحرير وليستا 1967ب الثانية  والحر1949-1948التأويل يقلب الحرب األولى 
بعض المسيحيين يؤمنون بنصوص توراتية تفيد بأن فلسطين هي . عدوانا أو احتالال

، ويعتبرونه كالم الرب المنزل عليها قامت دولة إسرائيل القديمةوطن الشعب اليهودي و
 ، توراتيون، أبرزهم وليم فولبرايتعمل في فلسطين باحثون أثريون. على موسى

مبعوث المدرسة اآلركيولوجية األميركية، واعتبروا كل قطعة خزف عثروا عليها من 
 آثار دولة إسرائيل القديمة؛ لكنهم لم يعثروا على آثار هيكل سليمان رغم ان البحث

  .، وتواصل ألكثر من قرن ونصف القرن1867األثري التوراتي بدأ العام 
 

ير الملتزمة بالتوراة أثبتت بطالن حكايات األبحاث األثرية التي أجريت في فلسطين غ
علم اآلثار المتعلق بفلسطين لم يعثر على ما يثبت . التوراة بصدد عالقة اليهود بفلسطين

ذ التاريخ القديم بجامعة تل ، وأستازئيف هيرتزوغ باحث أثري إسرائيلي. حكايات التوراة
رج بنتيجة، أثبتت خرافة ، أكد أن جهود سبعين عاما من البحث األثري، لم تخأبيب

، إال ست وطن اآلباء وليست ارض الميعادفلسطين لي. مقوالت الصهاينة حول فلسطين
، إنماأطماعا في الهيمنة  االمبرياليين، ليس بدوافع دينيةفي مزاعم الصهاينة وحماتهم

  .على الشرق األوسط
 

ميركية والفاشية التصريحات االنفعالية ردا على بومبيو ال تردع االمبريالية األ
الرفض واالستنكار والتنديد ال تجدي؛ وكذلك مقترحات المؤتمر الدولي . اإلسرائيلية

، لقوى هو العامل الحاسم في الصراعتوازن ا. والعودة الى المفاوضات مع إسرائيل
وضمن تناسب القوى الراهن لن تقدم دولة أو مجموعة دول على إعطاء الفلسطينيين 

  .ضغوط الشعوب المتحررة هي المعدل لتناسب القوى. ن حقوقهم الوطنيةالحد األدنى م
  

 نتائج علم اآلثار في فلسطين واضحة وصريحة ولكن احدا من المسئولين الفلسطينيين لم 
يلوح بها بوجه ادعاءات نتنياهو وتهديدات الفاشية اإلسرائيلية حول التهجير الجماعي 

ر يجب ان تتضمن أطروحات المسئولين بدال من الرفض واالستنكا. للفلسطينيين
. الفلسطينيين ودعايتهم مضامين نتائج علم اآلثار التي توصل إليها بحاثة مسيحيون ويهود

  .لهذه المعطيات قيمة سياسية مرجحةو
 

بدل المواقف االنفعالية تجاه تصريحات بومبيو ليقل الساسة الفلسطينيون بكالم واثق 
اسبات، في تصريحاتهم وخطبهم ان دولة إسرائيل القديمة وعلى كل المنابر وفي كل المن

مختلقة، وان االستيطان غزو مسلح يمارس بدعم االمبريالية األميركية، وان إطالق 
أسماء توراتية على أماكن فلسطينية مثل جبل الهيكل وجبل صهيون ومملكة داوود 

د اوهام لفقها االستشراق وسليمان واالمبراطورية المترامية بين الفرات والنيل كلها مجر
، وليس لليهود في فلسطين اال ما طان اإلسرائيلي إرهاب دولة الغزواالستي. األوروبي

يتيحه لهم القانون الدولي العصري بالحق في اإلقامة لمن يرغب في العيش المشترك 
لكن ذلك كله مرهون بتوازن القوى على جبهة . وينأى بنفسه عن العنصرية واألبارتهايد

، ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وإداريا وفي كل وبدون تحديث الحياة االجتماعية. الصراع
ومن العبث مكافحة نهج االستيطان بالفزعات . الت الحياة لن يتعدل توازن القوىمجا

غياب العقالنية في إدارة الصراع مع . االرتجالية وبانفعاالت تلتهب لتتبدد بسرعة
  .م اودى بالقضية الفلسطيني في مهاوي الهزيمةعقالنية تخطط وتحشد وتنظ

 
بالعقالنية والديمقراطية والخروج من ربقة األبوية، وكذلك بالمراجعة النقدية واستلهام 
معطيات العلوم اإلنسانية والطبيعية يتصدى الشعب الفلسطيني باقتدار لمكائد الصهيونية 

تشارك فيه شعوب العالم شعبنا يخوض صراعا .وينظم مقاومته المتصاعدة باضطراد
قاطبة ، إنه الصراع ضد القرن األميركي والغطرسة األميركية، ضد الليبرالية الجديدة 

   وما نشرته في معمورة من فساد وثقافة قسوة وعنصرية فاشية
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  يمثل فن األغنية الوطنية الفلسطينية تجربة من

فهو .. التجارب الطليعية في العالم بل و تجربة متطورة 
يتميز بارتباطه العضوي بالواقع الفلسطيني من أعوام 
النكبة الى زمن الثورة، وبجمالياته المستمدة من الجذور 

فلسطينية وقنواتها المعاصرة التي استمرت الحضارية ال
حافظة أصالتها في الفلكلور الفلسطيني بمختلف أجناسه 

وقد ظهرت أناشيد الثورة الفلسطينية في . االبداعية
وشكلت . السنوات التي تلت انطالقة الثورة الفلسطينية 

ًلونا جديدا من الفن الذي أصبح يعرف بالفن المقاوم ً.  
 

ن في السنوات األخيرة باتجاه األبعاد وقد تطور هذا الف
االنسانية التي غذت مضامينه وأشكاله التعبيرية، ومن 
المؤكد أن التطور الموسيقي الذي وصلنا إليه هو نتيجة 
مراحل متنوعة مثلتها مختلف التجارب الفردية، ونتيجة 
إضافات وضعها الموسيقيون على اختالف أساليبهم، وال 

وسيقي هو أيضا نتيجة للتطور شك أن هذا التطور الم
الذي حدث على صعيد القضية الفلسطينية محليا وعربيا 

  . وعالميا
  

ولقد استطاعت الثورة الفلسطينية، عبر وسائلها العسكرية 
والسياسية والثقافية، أن تصل بصوتها العادل الى مناطق 
مترامية األبعاد، وتحقق حضورها عالميا، وهكذا أصبح 

 هذا التطور، وبالتالي أن يكون قادرا على الفنان أن يعي
عبر لغته الموسيقية على حمل صورتها الى العالم، 
  ومخاطبة الناس على اختالف ثقافاتهم وقومياتهم،

  ةـاريحض تجبأص فالمعركة لم تعد عسكرية فحسب، بل
أيضا، فالكيان الصهيوني الدخيل لم  

يقف عند حدود طرد وتشريد الشعب 
فقط، لكنه وسرقة أرضه الفلسطيني 

عمل ويعمل على سرقة الهوية 
الفلسطينية وتزويرها ونسبها إليه، 
وذلك من خالل محاوالته المختلفة 
لسرقة تراث شعبنا الفلسطيني الذي 

  .يمثل الهوية الفلسطينية
 

وتأثرت األناشيد األولى باألغاني واألناشيد القومية 
المصرية وركزت في البداية على الطابع العسكري، قبل 
أن تشمل مختلف أوجه الحياة االجتماعية والثقافية 

فبعكس األناشيد الحديثة، كان العنصر . لفلسطينيي الشتات
  ع الفلسطيني ـالطاغي على األناشيد القديمة هو توثيق الواق

في مخيمات اللجوء إضافة إلى التحفيز على المشاركة في 
العمل العسكري الفدائي والتغني بالصمود والمقاومة 

  .كالها كافةبأش
 

من هنا تأتي أهمية هدا الفن في تصويره للنكبة والتشرد 
وظلت األغنية الوطنية تصيغ معالم , ثم تعبيره عن الثورة 

التحول وترصد مالمح النضال الفلسطيني المتجدد 
  وتترجم مكتسبات الشعب وتمضي أبعد من ذلك بصياغة

 ولما  حلم المستقبل في العودة وبناء الدولة الفلسطينية،
كان العدو الصهيوني لم يترك أمام أبناء شعبنا أي خيار 
سوى الصمود، هنا لعبت األغنية الوطنية دورا هاما في 

  .تعزيز هذا الصمود
 

أن األغنية الفلسطينية الوطنية كانت الزاد الثقافي لمقاتلي 
الثورة، والذين استلهموا من أغانيهم وأهازيجهم لبث 

متشوقة للفداء في سبيل الحماس الوطني، في قلوب 
الوطن، وانتشرت األغاني الوطنية خاصة الشعبية منها 
في معسكرات الفدائيين واألشبال والزهرات وكل قواعد 
الثورة الفلسطينية، ومنها انتقلت الى الشارع الفلسطيني 
والعربي، حيث تم تكريس األسلوب الغنائي المقاتل، 

ين صوت الثورة ليصل الى أسماع العالم عبر إذاعة فلسط
ومن األسباب التي جعلت أغاني الثورة  .الفلسطينية

  راــــا حتى اآلن هو االبتكـــــ في وجدانن الفلسطينية تعيش
ومستوى الكلمة والمطرب الجاد، واللحن الجميل المبدع 

 ويعود الفضل لنجاح هذه األغاني لمجموعة من الشعراء
 الفلسطينين الذين ندروا أنفسهم لكتابة هذه األغاني

هارون هاشم رشيد، ( منهم  انـوالقصائد واألناشيد ك
صالح الحسيني، أحمد دحبور، دمحم حسيب القاضي، سعيد 

وكذلك مجموعة من الملحنين الفلسطينين كان ) المزين
مهدي سردانة، حسين نازك، صبري محمود، طه (منهم 

العجيل، عبدهللا حداد، وجيه بدرخان، دمحم شريف، غازي 
وكذلك مجموعة من الملحنين ) لهمصالشرقاوي، غازي ا

العرب وعلى رأسهم الملحن والموزع الموسيقي علي 
إسماعيل ملحن النشيد الوطني الفلسطيني، وكذلك 

  .األخوين رحباني ومارسيل خليفة وسميح شقير
 

ًوقد لعبت أغاني الثورة دورا وطنيا هاما، لتأثيرها البالغ  ً ً
يا "، " يا بحرهدي: "في النفس، ومن أشهر تلك األغاني

ثورة وهي "، "فدائي"، "موطني"، "زريف الطول
هبت النار "، "أنا قد كسرت القيد قيد مذلتي"، "يالربع

  ".طل سالحي"، "أنا يا أخي"، "والبارود غنى
 

إن أغاني الثورة الفلسطينية تعطي صورة واضحة عن 
ثراء الفن الفلسطيني والثقافة الفلسطينية، خاصة الغناء 

ي، والفن الشعبي واألشكال الغنائية األخرى الفولكلور
ًترسم صورا جمالية مؤثرة للحياة الفلسطينية والثقافة 
ًالوطنية، ونظرا لما للغناء والموسيقي من فعل سحري في 

  .النفوس كان ال بد من اعتماد هذا الفن كوسيلة تعبوية
 

أما اآلن وبعد ان وقع التشويش عموما على فكرة الهوية 
 فقد انكمشت األغنية الوطنية الكالسيكية واالنتماء

، ًريعة التي قد تحقق نجاحا مختلفاوانتشرت األغنية الس
، ان علينا  وصول الفنان دمحم عساف للعالميةًخصوصا بعد

العودة النتاج أغاني التراث، لكننا نحتاج لخبرات السابقين 
في هذا المجال، واالستعانة بأرشيف منظمة التحرير 

وتبني القيادة الفلسطينية لهدا الفن بشكل رسمى الثقافي 
لكينونة الوطنية للشعب ومدروس في اطار الدفاع عن ا

االمر يتعلق بضرورة إنتاج األغنية الوطنية , الفلسطيني
، الفلسطينية وبكافة مكونات الفن المقاوم بشكل عام

باعتبار أن األغنية الفلسطينية هي أساس التراث 
اربه االحتالل بمحاوالت الطمس الفلسطيني الذي يح

   والتحجيم والسرقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  غالبية الطلبة يتذكرون كيف كانت مراحيض

الجامعات من أكثر النوادي االدبية ريادة الثانويات و
كان الجيل السابق يجعل . لمعنى االدب والعلم والحكمة

قضايا و رفع حيطان المراحيض وسيلة للتعبير عن ال
ابوهات وإحياه ذكرى االنسان تالشعارات ومناقشة ال

أحيانا تبادل الحجري على مستوى الرسم والكاريكاتير و
الشتائم من خالل الكتابة بالفحم أو قلم الرصاص او حتى 

ارية فصيل بالغائط نفسه على تلك الجدران، فهي جد
المتبرزون والمتبرزات، إلى درجة أن المرحاض تحول 
إل سبورة نقابية ألناء الشعب، كيف وغالبيتهم منحدرون 
من اوساط ليس لديهم مرحاض وال ثقافة التغوط في مكان 
مغلق فهم تعودوا على التغوط في الفضاء الواسع 

  . الالمحدود
  

بين في تلك الصبورة التي ال تخلوا من اوجه الشبه 
لتساوي الظروف من ناحية المكان  -المتغوط والسجين 

يحق لك أن تكتب رأيك في  -واختالف في مدة االعتقال
بجرأة غير ...وزير أو برلماني أو أنثى او ذكر اخر

  .معهودة و بدون خوف من المتابعة
  

فاتتنا مادة خام على مستوى التأريخ والتراكم في 
عها مجلد كبير تخصصات عدة متناقضة ومتكاملة ويجم

أنه تم تأسيس مركز لجمع "هو حائط المرحاض، ولو 
أبواب مراحيض دراسة كل ما يكتب على حيطان وو

المؤسسات المغربية الستفادت منه مندوبية التخطيط في 
فكم من مرحاض ". دراستها و مخططاتها المستقبلية

كتبت على جدراه أراء وتحليالت طبقية وحتى ناهية عن 
 ..مواقف سياسية جريئة ناذرةمرة بالمعروف والمنكر وا

 تنتمي إلى امل الأن..مواقف كتبتها أياد في لحظة انتشاء
فقط أرادت ترك كلمة تدل على قضايا . أي حزب أو تيار

  .معينة وموقف معين
  

المرحاض هو الجزء الفلسفي الوحيد في المنزل وفي 
ن العمل وفي الجامعة وفي العام الذي يبذل فيه االنسا

ويحاول من جهة اخري التامل في .. جهدا من جهة
  .المعني العام للعالم

  
نعم هناك ادب المراحيض، وقد كان سوسيولوجي مغربي 
يعمل في بحثه على ذات الموضوع، قال في يوم من 
االيام سألت احدهم لماذا عندما تنتهي من قضاء حاجتك 

فأجابه ) ,(في مرحاض الجامعة تكتب على جداره فاصلة 
   ى اخربكل بساطة، النني سأعود مرة

  
 

  
 هشام عبد الرمحن 

 طنيسفل

 

 

  شنوان احلسني

  باملغر
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 1 . ًعندما يظهر هللا وكأنه عاجزا ضعيفا متكئا على ً ً
المؤمنين المجاهدين من بدو الصحراء يدعوهم بنصوص 
قرآنية ان يدافعوا عنه وعن دينه وشريعته بارواحهم 

ًواوالدهم واموالهم يقتلون ويقتلون في سبيله واعدا اي ُ اهم َ
إن هللا اشترى من المؤمنين أنفسهم ! (بالجنة بعد الموت 

قتلون وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل هللا في
ًويقتلون وعدا عليه حقا  من خالل هذه االية يبدو ان ) …ً

 َّهللا قد شرع العنف والقتل كوسيلة لنشر الدين بدال من
لو االمر ايضا وال يخ! نشره بالمعروف والحسنى واالقناع

من غرابة على اعتبار ان هللا الكلي القدرة والتمكين كيف 
دة القدرة ان يصل االمر بمخلوقاته الضعيفة والمحدو

  !!تدافع عنه وعن دينه
 
ً اسماء اسموها حسنى قال عندما اطلق هللا على نفسه .2

َو األسماء الحسنَى فادعوه بها وذ(تعالى  َ ََ ِ ُ ِ ُِ ْ َ ٰ َْ ُْ ْ ُ َ ْ َروا الذين َّ ِ َّ ُ
ْيلحدُون في أسمائه ۚ سيج ْ َُ َُ ِ ِ ِ َِ َ ََزون ما كانوا يعملونْ َُ َ َْ َ ُْ وبها … ) َ

! مقامه كااله خالق لهم ولكل البشرالكثير مما ال يليق ب
ًفكيف له ان يصف نفسه مثال بالمكار اي المخادع الخداع 

ويمكرون ويمكر هللا (وخير الماكرين اي خير الخداعين 
زل هللا الى مستوى البشر كيف ين) ير الماكرينوهللا خ

ون بل ؟ المكارون المحتالون ، ويمكر كما يمكرواي بشر
س المكر صفة او ثم الي! يتفوق عليهم في مكره درجات

له ان يصف نفسه باخبث ، كيف نزعة بشرية خبيثة
؟ اي االه هذا الذي يقارن نفسه بمجموعة صفات البشر

قال !  في المكرظهر تفوقه عليهممن البدو الضالين وي
لو ان رجلي الواحدة داخل الجنة (عمر بن الخطاب 

وقال ابو بكر ) واالخرى خارجها ما امنت مكر هللا
واالخرى خارجها لو ان احدى قدمي في الجنة ( الصديق 

 اذن بشهادت عمر بن الخطاب وابو) ما امنت مكر هللا
من اوائل ، وبكر الصديق وهم من كبار الصحابة

!! المؤسسين لدولة اإلسالم بأن هللا مكار واليؤتمن مكره
كل ) المنتقم القهار الضار المقيت الجبار المتكبر المتعالي(

واسماء ! هذه الصفات وغيرها هي صفات بشرية سادية
الجليل (اخرى يمتدح نفسه او يمتدحونه فيها من قبيل 

 بحاجة الى هكذا هل هللا… )الخ … الجميل الكريم البديع 
صفات نرجسية ونفاق وتزلف ال داعي له الاله 

، المفروض أن يترفع عن هذه الصفات حسنها وقبيحها
  ؟اليس وصف هللا نفسه بالماكر اساءة لذاته

 
ًكيف يظهر هللا نفسه شتاما لعانا وهل يليق به ذلك.  3 ً ؟ ُ

؟ ليظهر وكأنه خصم شخصي الى من هو ابو لهب هذا
ْوأنذر (؟  قال للرسول تبا لك الهذا جمعتناأالنه! هللا ِ ْ َ َ

َعشيرتك األقربين وجمعهم للدعاء ِِ َ َْ َ َ َ تبا : قال له أبو لهب, َ
ً، فيضيق هللا به ذرعا ) ؟ألهذا دعوتنا, لك سائر اليوم

!! ًعا عن نبيه وكأنها عصبية جاهليةويشتمه ويلعنه دفا
؟ ثم ما دخل هل هذا التصرف يليق بااله عزيز حكيم

َتبت يدا أبي لهب وتب ما ( … زوجته لتلعن هي االخرى  َّ َ ََ ٍ ََ َ ِ َ َ ْ َّ
ُأغنَى عنهُ مالهُ وما كسب سيصلى نَارا ذات لهب وامرأتهُ  ََ ََ ْ َ ٍَ َ َ ََ ً َٰ َ َ ْٰ َ ََ ََ ُ ْ ْ

ٍحمالة الحطب في جيدها حْبل من مسد  َ َ َ ََّ ّ َِّ ٌِ َ ِ ِ ِ َ َْ َ(.  
 

، لماذا لم هب انها خصومة شخصية بين النبي وابو ل
ًيشهر النبي سيفه مثال ويقاتله وهي ثقافة كانت شائعة بين 
العرب آنذاك لتصفية الخصومات خاصة المتعلقة باالهانة 

، لماذا يتدخل هللا في امر الخ… الشخصية والشرف 
، وينزل الى مستوى ابو عادي يحدث كثيرا بين الناس

ق االكوان أيليق هذا بمقام االه عظيم خال! لهب وإمرأته 
؟ كان على النبي ان يعالج االمر دون والبشر اجمعين

  !اشراك هللا في االمر السيما وان الرجل عمه
 
كيف يسمح هللا لعمر بن الخطاب ان يتدخل بينه وبين  . 4 

وهل ؟ ًنبيه ويكون ملهما لهما ؟ ويتوارث الخواطر مع هللا
  فوظــــمحنسي هللا هذه التشريعات المخطوطة في اللوح ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ّتى يذكره بها عمر وهو من البش ح ؟ ويسبق هللا في رِ
ى ما تراود عمر به نفسه ويستمع هللا ال! التفكير بالوحي

ويستجيب الى رغباته وينزل بها تشريعات خطيرة مثل 
، الخ… تحويل القبلة وتحريم الخمر وفرض الحجاب 

ًوهو يعلم انها ستبقى الى ابد االبدين دينا في رقاب 
؟ هنا يبدو عمر بن الخطاب يتصرف وكأنه نبي منينالمؤ

ّلو كان فيكم نبي من بعدي، لكان ( قال فيه الرسول : 
ّذكر مجاهد أن القرآن كان ينزل ( …. )عمر بن الخطاب

موافقة لرأي رآه عمر، وقد وافق الوحي كالم عمر 
رضي هللا عنه في أكثر من موقف، أوصلها بعضهم إلى 

 تحدث عمر بن الخطاب عن ثالثة عشرين مناسبة، بينما
روى البخاري عن عمر ( … ) مواضع وافق فيها ربه 

َوافقت هللا في ثالث؛ قلت: "بن الخطاب قال يا رسول : ُ
يا رسول هللا، : ًهللا، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، وقلت

ِيدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين  َ ُّ َ
ُوبلغني معاتبة :  الحجاب، قالبالحجاب؛ فأنزل هللا آية

ُالنبي ملسو هيلع هللا ىلص بعض نسائه، فدخلت عليهن، قلت إن انتهيتن، : َ
ًأو ليبدلن هللا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص خيرا منكن؛ حتى أتيت إحدى 

َيا عمر، أما في رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما يعظ نساءه : نسائه، قالت
ْ﴿ عسى ربهُ إن طلقكن أن : حتى تعظهن أنت؟ فأنزل هللا َْ َّ َُ َّ َ ِ ُّ َ َ َ

ٍيْبدلهُ أزواجا َخْيرا منكن مسلمات ﴾ َ ِ ِْ ُِ َّ ُ ْ ًْ ً َ َ َ ُ(  
 

    هنا يخاطب عمر بن الخطاب النبي وكأنه هللا ، 
يا رسول هللا ، لو اتخذت مقام ( ويقترح عليه تغيير القبلة 

ُفيسمع هللا اقتراح عمر وينزل آية بهذا ) ابراهيم مصلى 
ِيا رسول هللا فلو أمرت أمهات المؤمنين ! ( لخصوص ا َ

  ) !!بالحجاب؛ فأنزل هللا آية الحجاب 
  
صالة هللا ومالئكته على دمحم واعالن رضاه على اله . 5

اليست هذه مهمة ال … ًوصحبه ماليين المرات يوميا 
، وتصويره وكأنه العمل له اال تليق به وال حتى بمالئكته

 واهل بيته واصحابه متى ما نطق احد الصالة على دمحم
؟ الصالة وهل هذا من مقام هللا… المسلمين باسم دمحم من 

  على بشر هو خالقهم مهما كانت مكانتهم وقدسيتهم عند

َّإن ! (، ثم اليس هذا تجاوز على مكانة هللا وقدسيته اتباعهم ِ
َ ومالئكتهُ يصلون على النبي يا أ َ ِّ ِ َّ َ َ َ ُّ َ ُ َ ََّ ِ َ َ َ ُّيها الذين آمنوا صلوا َ ََّ ُ َ َ َ ِ َ ُّ

ًعلْيه وسلموا تسليما ُ َِ ِ ِْ َ ّ َ َ َ(  
 
 وهل المبالغة في التقديس من ضرورات الدين وبكلمات  

  !قد تكون خارجة من وراء شغاف القلوب
 
هل يليق بااله ان يعمل مأذون عند رسوله وابنه . 6 

آية ، وينزل فيزوج ويطلق ويزكي عائشة من حادثة االفك
ن يهبن يطلب فيها من الراغبات من المؤمنات من النساء ا

وامراة مؤمنة ان ارادت !! ( …انفسهن للنبي ليستنكحهن 
حها خالصة ان تهب نفسها للنبي وان اراد النبي ان يستنك

ق بااله هل هذه الدعوة مما يلي) … من دون المؤمنين 
الشباع ويدعوا المؤمنات !! ان ينزل الى هذا المستوى

، وما الذي سيستفاده المسلمون رغبة نبيه الجنسية الغير
  !من هكذا دعوة وهل هي ضرورية ؟

 
    صار زواج دمحم من زينب بنت جحش عند المفسرين 
القدامى مشكلة عويصة تحتاج إلى تبرير وتعليل لما 
انطوى عليه من حوادث غريبة ال تنسجم مع اآلداب 

فلما قضى …     ( .للبشريةواألعراف التي جاء بها دمحم 
ًزيد منها وطرا زوجناكها لكي ال يكون على المؤمنين 

ًنهن وطرا وكان حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا م
  ً)أمر هللا مفعوال

 
جاء رسول هللا ص : ّوعن دمحم بن يحيي بن حبان قال  

وتقوم إليه زينب بنت . بيت زيد بن حارثة يطلبه فلم يجده
ًفضالجحش زوجته  عنها ) ص(، فأعرض رسول هللا ُ

ليس هو هاهنا يا رسول هللا فادخل بأبي أنت : فقالت
فأبى رسول هللا أن يدخل وإنما عجلت زينب أن . وأمي

على الباب، فأعجبت ) ص(تلبس لما قيل لها رسول هللا 
ُفولى وهو يهمهم بشيء ال يكاد يفهم منه إال . رسول هللا
. عظيم سبحان مصرف القلوبسبحان هللا ال: ربما أعلن

فجاء زيد إلى منزله فأخبرته امرأته أن رسول هللا أتى 
ُقد عرضت : ِأال قلت له أن يدخل؟ قالت: فقال زيد. منزله

ًفسمعت شيئا؟ قالت: قال. ذلك عليه فأبى سمعته يقول : ِ
فجاء زيد حتى . سبحان هللا العظيم سبحان مصرف القلوب

 هللا بلغني أنك جئت منزلي يا رسول: أتى رسول هللا فقال
فهال دخلت؟ بأبي أنت وأمي يا رسول هللا لعل زينب 

. أمسك عليك زوجك: فيقول رسول هللا. أعجبتك فأفارقها
ًفما استطاع زيد إليها سبيال بعد ذلك اليوم، فيأتي إلى 

أمسك عليك زوجك، : رسول هللا فيخبره، فيقول رسول هللا
احبس : فيقول رسول هللا. يا رسول هللا أفارقها: فيقول

ففارقها زيد واعتزلها وحلت، يعني انقضت . عليك زوجك
قال فبينما رسول هللا جالس يتحدث مع عائشة، إلى . عدتها

ُأن أخذت رسول هللا غشية فسري عنه وهو يبتسم وهو 
من يذهب إلى زينب يبشرها أن هللا قد زوجنيها من : يقول

دم رسول هللا فخرجت سلمى خا: قالت عائشة. السماء
  .)ًا بذلك، فأعطتها أوضاحا عليهاتشتد فتحدثه) ص(
 

َّزوجكن :     فكانت زينب تفخر على نساء النبي وتقول
  .َّأهلكن وزوجني هللا من فوق سبع سموات 

 
ّ    لقد أدى زواج دمحم من زينب إلى اتهامات ضد دمحم، 

بنه دمحم يحرم نساء الولد وقد تزوج امرأة ا: فقال المنافقون
ما كان دمحم أبا أحد من رجالكم، : ( زيد ، فنزلت هذه االية 

ولكن رسول هللا وخاتم النبيين، وكان هللا بكل شيء 
  .)...ًعليما

 
    اما حادثة االفك المعروفة فينزل هللا سورة النور يبرئ 
فيها عائشة في امر شخصي العالقة له ال بالدين وال 

  بالدعوة الى هذا الدين 

  
 

 

 جالل االسدي

 قالعرا
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  ،ِفي شرود وذهول خرج من مقبرة البلدة بعد أن شارك في تشييع جثمان رفيقه، الذي قتل غدرا برصاصة عمياء ُ

ه قتل في سيارته بسبب وقبل يومين أيضا شارك في تشييع جثمان قريب ل .أطلقها عليه مجهولون دون سبب يذكر
  .خالف على موقف سيارة

 
  !!أسبوع حزين مؤلم قضاه في حزن ووجوم وذهول

 
ًكان رفيقهُ شابا وسيما مفعما بالحيوية والنشاط، . عادت به ذكرياته إلى أوقات من المتعة والفرح قضاها مع رفيقه ُ

ِتدفعه أحالمهُ الى زيادة جده واجتهاده كي يحصل على الشهادة الجا ِّ ّمعية ويشق له طريقا معبدًا باآلمال نحو التقدم ُ
  !والنجاح

 
َكيف خطفت تلك األحالم في لحظة واحدة؟ كيف سحقت اآلمال وطواها الكتمان؟؟ لماذا تقطف الورودُ قبل أن تنشر  ُ ُ ُ ُ ِ ُِ ٍ ْ ُ

َرحيقها في األجواء؟؟ هل بتنا نخشى أريجها وعنفوانَها؟؟ َ َ 
ًكيف أصبحت حياة اإلنسان رخيصة إلى ً هذا الحد وبات القتل نهجا وألتفه األسباب؟؟ُ َ ُ ّ 

َهل أصبح الرصاص لغة هذا الزمان؟؟ يخرس ويلغي لغة الحوار؟ َُ ُُ ُ 
ٍأي عصر مجنون هذا الذي نعيشه؟ ٍ  

 
ُمسح دموعا ساخنة انهمرت من عينيه، فشعر بدفئها يالمس وجنتيه، وتابع سيره في شرود وذهول َ ً!!  

 
ّمتطي صهوةَ جواد، بدا له الفارس غريبا في هيئته وزيهمن بعيد خال نفسه يرى فارسا ي ِّ َ كان ضخما عريض ،ُ

ًالمنكبين، أشعث الشعر أحدج العينين، في بشرته السمراء خطوط خمرية تروي قصصا جسام ٌ ٌ ِ ِ َ ًيرتدي عباءة من !! َ
  !الحرير حيكت بعناية فائقة

 
ُترى من يكون هذا الغريب؟؟ وما الذي يريده منه؟؟ ُ!  

 
َع أقدام الحصان التي كانت تدب األرض بخفة ورشاقة رهبة عظيمة لم يفقه كنهها، لكن شيئا من الدعة كان لوق َ ٌ ٌ ٍ ٍ َ ُ ّ

َواألصالة كانت تناجي روحهُ فاستكان لها ومضى في سيره دون أن يلتفت إلى الوراء ِ.  
 

ًمر الغريب بجانبه حتى كاد يالمس حصانهُ جسد الشاب الذي بدأ يرتعش خوفا ورهب َ َ ُ ُ َوألقى على مسمعه بضعة !! ًةّ
ًأبيات من الشعر جعلته يتسمر في مكانه مذهوال ِ ّ ٍ! 

 َكليب ال خير في الدنيا ومن فيها
ّان أنت خليتها قط من يخليها ّ 

َأبيت الليل أنعي كليبا ُ 
 أقول لعله يأتي إلينا

 ُأتتني بناتهُ تبكي وتنعي
  !!تقول اليوم صرنا حائرينا

 
ُارتجف الشاب وارتعدت فرائصهُ والتفت حوله لكنه لم يجد الغريب  !!كان قد اختفى في لمح البصر! ُ

  ُتساءل في نفسه هل جاء المهلهل الى زماننا أم نحن الذين ذهبنا إليه؟؟
 

ُأطرق رأسه وسار عائدا إلى بيته، وصورة المهلهل وأشعاره تستفز مخيلته وأفكاره، في حين كانت الصلوات ُ َ ُّ ُ المنبعثة َ
   !!!من المساجد والكنائس في جانبي الطريق تؤكد له أنه لم يبرح هذا الزمان

 

  

 

  روز اليوسف شعبان

 فلسطني

   

  

  
 

  فلسطني امساعيل رحيم

  نيطسفل
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  ففي . المشؤوم الى لبنان" الربيع العربي" وصلت موجة 2019 تشرين الثاني 17في

مساء ذلك اليوم عمت المظاهرات االحتجاجية الشعبية جميع المدن اللبنانية، لالحتجاج 
على االوضاع المعيشية السيئة من غالء وبطالة وفقر وفرض ضرائب جديدة على 

الجتماعية والمعاشات التقاعدية وغيرها من المواطنين وتقليص تقديمات الضمانات ا
وكانت الشرارة التي اطلقت موجة االحتجاجات اعالن . المطالب الشعبية المشروعة

جمال الجراح عن ان الوزارة قررت فرض ضريبة على !" المستقبلي"وزير االعالم 
تكن قد  وتبين الحقا ان الوزارة لم. المجانية في الهواتف المنقولة" الواتس أب"خدمة 

وافقت على اي قرار من هذا النوع، بل ان هذه الضريبة كانت اقتراحا تقدم به وزير 
وهنا تبرز عالمة . دمحم شقير ولكن الوزارة لم توافق عليه!" المستقبلي ايضا"االتصاالت 

جمال الجراح لطرح اعالنه " المستقبلي"استفهام حول السبب الذي دفع الوزير 
لم يتخذ، وهل كانت هذه اشارة انطالق اميركية لموجة  االستفزازي حول قرار

  االحتجاجات؟
 

وقد اتخذت االحتجاجات طابع انتفاضة شعبية سلمية اطلقت عليها اعالميا تسمية 
اقتصرت الشعارات المرفوعة " الحراك" ايام االولى من 4ـ3 وفي الـ". الحراك الشعبي"

يشية السيئة واالحتجاج على فرض على طرح صور المعاناة الشعبية من االوضاع المع
ذوي الدخل المحدود وتقليص المكتسبات الشعبية الضرائب على المواطنين الفقراء و

وردا على . وحافظت المظاهرات على طابعها السلمي. وخصوصا المعاشات التقاعدية
مد اليد على جيوب الفقراء "سياسة حل االزمة االقتصادية واالجتماعية عن طريق 

فساد اي زيادة إفقار الشعب، طرحت بشدة شعارات مكافحة ال" دخل المحدودوذوي ال
  . واعادة االموال المنهوبة لخزينة الدولة

  
وحازت هذه الشعارات شعبية كبيرة، وأيدتها اعالميا جميع القوى واالحزاب السياسية 

القوات "ولكن حزب . برئاسة سعد الحريري" الوفاق الوطني"الممثلة في وزارة 
ن االستقالة من بزعامة الجزار الطائفي والعميل االسرائيلي سمير جعجع اعل" نانيةاللب

واصدر رئيس الوزراء سعد الحريري ". الحراك الشعبي"مع " ؟!!التضامن"الحكومة و
من بنود عديدة تحتاج الى دراسة " ورقة اصالحية) "العائد حديثا من اميركا(

. اء واصدار قوانين في مجلس النواباختصاصيين واتخاذ قرارات في مجلس الوزر
علن الحريري استقالته من الحكومة بطريقة مسرحية وقبل ان يحدث اي شيء من ذلك ا

بما يوحي ان الذي يعرقل االصالحات . توحي بأنه هو يريد االصالح، ولكن يده مغلولة
لحكم، اي والمسؤول عن الفساد واالوضاع السيئة في البالد هو الفريق الذي ال يزال في ا

حزب هللا : الثنائي الشيعي فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحليفه فريق
  . وحركة امل

غير "وفي الليلة ذاتها التي اعلن فيها سعد الحريري استقالته، نزلت مظاهرات احتجاجية 
وبدأ قطع الطرقات على المواطنين واستفزاز قوى االمن وخاصة الجيش في " سلمية
سياسيا ـ لتحميل مسؤولية تدهور وضع البلد للفرقاء غير سعد الحريري : ة مكشوفةمحاول

ا ـ لدفع االحداث باتجاه المصادمات المسلحة وتعميم الفوضى والقوات اللبنانية، وأمني
  . تماما كما جرى سابقا في سوريا

 
ة هي محق" الحراك الشعبي"ال شك ان المطالب المعيشية واالجتماعية التي طرحها 

ولكن االحداث بدأت تنحو منحى آخر وتهدف الى اهداف اخرى ال عالقة لها %. 100
بالمطالب الشعبية الحقيقية، اي بدأت تتجه موضوعيا وذاتيا نحو تبرئة المسؤولين 

ية في لبنان، ورمي هذه المسؤولية على التاريخيين عن تدهور االوضاع االجتماع
 واسع من الجماهير الشعبية اللبنانية، بوعي او وبالتالي جر قطاع. المقاومة وحلفائها

بدون وعي منها، الى الحرب االهلية والى االصطدام بالجيش اللبناني وتفكيكه، ومن ثم 
حت البند السابع االصطدام بالمقاومة، وتبرير التدخل العسكري االجنبي في لبنان، ت

خرى كما جرى في سوريا و ا" انسانية"او " سلمية"لميثاق االمم المتحدة او اي ذريعة 
وهذا ما يدفع الى التفكير بجدية في ان ما يجري االن في لبنان هو نسخة مشابهة في . ليبيا

  :الجوهر، ومعدلة في التفاصيل، للسيناريو االميركي الذي جرى تطبيقه في سوريا
 

بدأ ثم ي. ـ في البدء تنزل المظاهرات السلمية والتي ترفع شعارات اصالحية ودمقراطية
وبعد ان تسيل الدماء، يبدأ تدخل قوات . استفزاز القوى االمنية لجرها الى استخدام العنف

الجاهزة سلفا، اوال بحجة الدفاع عن النفس، واخيرا بدون اي حجة " المسلحة"المعارضة 
وكل عدة تنفيذ هذا السيناريو في لبنان هي جاهزة وتحت الطلب،، اكثر مما كانت . كانت

  :ويمكن االشارة الى النقاط التالية.  في سورياجاهزة سلفا
 
وزيارة العميل عامر فاخوري الى لبنان، . ان اللحديين هم تحت الطلب في اسرائيلـ 1ـ

وليس من الضرورة ان يدخل . فيه، ليست صدفة" الربيع العربي"عشية انطالقة 
ي ذلك من مطار اللحديون الى لبنان من الجنوب، بل يمكنهم الدخول من اي منطقة بما ف

وباالضافة الى . ية، كما دخل العميل عامر الفاخوريرفيق الحريري الدولي، وبمعية امن
دروز، بدو ومرتزقة (اللحديين هناك الجنود والضباط العرب في الجيش االسرائيلي 

  ). آخرون
 
 جندي وضابط لبنانيين في مخيم نهر 200الذين قتلوا " فتح االسالم" ان عناصر ــ2ـ

رد، وحماتهم الذين اغتالوا العميد الشهيد فرانسوا الحاج، هؤالء وأولئك، واشباههم من البا
التكفيريين، لم يتبخروا ولم يذهبوا الى المريخ، بل ال زالوا داخل لبنان يتسترون 

  . في اي لحظة" تحت الطلب"ية وغيرها، وال يزالون موجودين بالمخيمات الفلسطين
 
هم من " الحضور" مخيم فلسطيني في لبنان، يجد ان غالبية  اذا ذهب اي كان الى ايـ3ـ

اما اذا ذهب اي كان الى اي مخيم للنازحين . الشبان والكهول العاطلين عن العمل
هم من النساء واالطفال والعجزة وقلة قليلة من " الحضور"السوريين، يجد ان اغلبية 

 شك ان قسما كبيرا منهم المخيمات السورية؟ ال" جالر"فأين ذهب . الشبان والكهول
وقسما آخر . يذهب الصطياد اي فرصة عمل على االراضي اللبناية الجل اعالة عائلته

اال ان قسما ال يستهان به منهم هم مقاتلون في داعش والنصرة . هاجر للعمل في الخارج
ويمكن ان ينتقلوا الى . االفعلية في شمال سوري" في الخدمة"واضرابهما، وال يزالون 

  ."بفركة كعب"بنان ل
 
من الشيشان (يوجد عشرات آالف المقاتلين التكفيريين االجانب ـ 4ـ

 ذات الحكم وداغستان وتتارستان وغيرها من المناطق االسالمية
الذاتي في الفيديرالية الروسية، ومن الجمهوريات االسالمية 

، )سالمية في الصينالسوفياتية السابقة، ومن منطقة الحكم الذاتي اال
في سوريا، وقد " ربيعهم العربي"سبل بعد فشل لذين تقطعت بهم الا

وال ) زوجاتهم واطفالهم(خسروا كل شيء حتى عائالتهم الصغيرة 
يستطيعون العودة الى بلدانهم الن اهلهم تخلوا عنهم وال ينتظرهم 

  .)اقةشال هناك سوى االعدامات والسجون ومعسكرات االشغال
   

الدينية واوضاعهم الميؤوس منها التي  دمغتهم باالضاليلوقد تحول هؤالء، بفعل غسل ا
ال يحسدون عليها، الى مشاريع جزارين مهووسين حاقدين على الجنس البشري بأسره 

وقد نسقت وتنسق المخابرات االميركية والتركية . ومستعدين الرتكاب ابشع المجازر
لقسم اسرائيل وتركيا واواالسرائيلية والسعودية لتجميع هؤالء في معسكرات مغلقة في 

بلد "خصوصا في " ربيع عربي جديد"التركي من قبرص، من اجل استخدامهم في اي 
وفيه عدد كبير من ... كلبنان شواطؤه مليئة بالنفط والغاز" ضعيف"وصغير و" جميل

  . المسيحيين والشيعة والدروز المرشحين لذبح رجالهم وسبي نسائهم" الكفار"
 

  اــان ال تعني مطلقـــاالميركي في لبن" الربيع العربي"ذ سيناريو ولكن جاهزية عدة تنفي

  
 

  
  دادحورج ج

 بنانل
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في سوريا، ال تزال ماثلة امامنا ولم تدخل بعد " الربيع العربي"فدروس .  امكانية نجاحه
في طيات التاريخ، وخصوصا لجهة الغباء المطلق والخيانة الوطنية الموصوفة 

عت بنجاح منقطع النظير بدور ية السورية التي اضطلللمعارضة اليسارية والليبيرال
ونذكر للمثال انه حينما كان الدواعش (الغطاء السياسي وحتى الطائفي للموجة الداعشية 

الشيوعي ـ "يقتحمون معلوال بأديريتها وكنائسها ويأخذون الراهبات رهائن، كان 
شات الخليجية المعارض الغبي والخائن جورج صبرا يتشدق امام الشا" المسيحي
  !!!).كية بأنه ال يوجد طائفية في سورياواالمير

 
  : ويقتضينا الواقع هنا ان نشير الى نقطة في غاية االهمية وهي

 
ـ من اجل تمرير هذا السيناريو االميركي كان من الضروري الصحابه اخفاء االيادي 

القوات المسلحة "التي تتالعب بالشارع وتحاول اخذه الى المجهول تمهيدا لنزول 
ولهذه الغاية جرى، بنجاح نسبي ولكن كبير، . كأنها جزء عفوي من الشارعو" التآمرية

للشارع، بحيث صار من الصعب التمييز بين  القوى المحركة" تجهيل"تمرير خطة 
فالجميع صار يمر تحت العلم اللبناني . القوى المتآمرة والقوى الشعبية المناضلة والشريفة

صدقاء عامر الفاخوري وسمير جعجع وفؤاد ا"ولكن العلم اللبناني في يد . الواحد
قاومة هو شيء آخر هو شيء، والعلم اللبناني في يد الشيوعيين وانصار الم" السنيورة

  .تماما
 

فألجل فضح وعزل وتصفية زمر وعصابات المؤامرة الجديدة على لبنان والشعب 
الحراك "اركة في اللبناني، ينبغي على القوى الوطنية واالسالمية والتقدمية الشريفة المش

سواء أكانت احزابا وتنظيمات قديمة او جديدة، كبيرة ام صغيرة، ان تكشف عن " الشعبي
ارفعوا صور غيفارا : رموزها التاريخية والحالية وجهها، وترفع شعاراتها وصور

وكاسترو وانطون سعادة وفرج هللا الحلو وكمال جنبالط واالمام موسى الصدر، وسهى 
رتوني وجورج ابرهيم عبدهللا وظافر الخطيب ومرشد شبو، وصور بشارة وحبيب الش

عون  عماد مغنية وشهداء المقاومة الوطنية واالسالمية، وارفعوا صور ميشال
وخصوصا صور قديس لبنان الجديد السيد حسن نصرهللا الذي هو بمثابة مار مارون 

 مار جريس الجديد، الجديد ومار شربل الجديد، وخصوصا بمثابة الفارس المكلل بالظفر
 !"ربيع االميركان"الذي يطعن التنين ويقتله، ويخلص بيروت ولبنان من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  شهد الشهرين االخيرين اعتصامات واسعة في بغداد وبقية المدن العراقية مطالبة

باستقالة وحل الحكومة الطائفية وإحالل بديل آخر اليشارك فيه اي من االحزاب الحالية 
الجموع الشبابية الغاضبة خرجت .  وحتى اليوم 2003ة منذ عام التي تسلمت السلط

ات الجنوبية مطالبة برحيل هذه الطبقة الحاكمة وحل للساحات في بغداد وبقية المحافظ
 : البرلمان وهم يصرخون باعلى اصواتهم

  ! ننريد وط
  

اي وطن تريدون؟ علم وتراب وحجارة واناشيد ثورية وشعارات زائفة ؟ أم فرص عمل 
لشباب ؟ جامعات ومدارس جيدة للصغار والكبار ومناهج تعليمية تقدمية وحديثة تواكب ل

العصر ومستشفيات توفي حاجات المواطنين وخدمات ممتازة لذوي االحتياجات الخاصة 
امان واستقرار وماء وكهرباء , اكن متاحة للجميع والمسنين وشوارع آمنة ونظيفة ومس

 ... و..الفقر واالمية والينقطعان وضمانات وقضاء على 
 

ـ الوطن هو كرامة محفوظة ومساواة بين الرجل والمراة في الحقوق والواجبات وقضاء 
 .هو االنسان بافضل حاالته, عادل ومستقل 

يعترينا شعور رائع حين نرى النساء والرجال . ـ الوطن هو سواعدكم السمراء الشقية 
ٍيعملون بكل تفان واخالص وبشكل طوعي , شيوخا وشبابا يأدون واجباتهم بشغف كبير

دون كلل او ملل في ساحة التحرير منهمكين في اعمال التنظيف واعادة الحياة وااللوان 
ستحتاجون . ن غلب عليها اللون الرمادي الداكن المقفر الى المباني والشوارع بعد ا

اء الشوارع كي تعيدوا بناء االنسان العراقي قبل ان تعيدوا بن" وطن"ياأحبتي ألف 
 . والمباني والجسور

بل سدود ستبنونها بجهودكم على , ـ وطنكم ليس رافدين يتنظران رحمة شتاء ماطر 
  نهري دجلة والفرات لتؤمن لكم احتياجاتكم من المياة العذبة للشرب

ـ وطنكم هي اشجارستزرعونها لتوفر لكم ولكوكبنا االزرق هواءا نقيا تشتشقه االجيال 
 .  قلقالقادمة دون 

بل هي اندية ثقافية وعلمية ونقابات عمالية ومهنية , ـ وطنكم ليس علم وحجارة واعالم 
ستشكلونها بانفسكم من اجل ضمان شروط عمل وسالمة افضل ومن اجل ان تحفظون 
من خاللها حقوقكم من غدر أرباب العمل الذين يحاولون استغاللكم وشراء قوة عملكم 

 . بابخس االثمان
 

.  ليست حروب ومعامع يموت شبابنا في ساحاتها بقرار من السلطات الحاكمة ـ الوطن
ِفقد شبعنا خداعا من الحكومات العراقية السابقة التي توالت على حكم العراق تحت اسماء 

الدفاع "القومية والوطنية واالشتراكية والدينية فزجوا خيرة شبابنا في حروب , مختلفة 
ة تحرير فلسطين وتارة تحرير شرق البصرة وتارة لفة تاربحجج مخت" عن الوطن

ًتحريرها من داعش وما كانت هذه الحروب في جوهرها اال دفاعا عن مصالح طبقة 
طفيلية منتفعة تعيش على مآسي الشعب العراقي لتسرق قوت أطفاله وتمتص دماء خيرة 

تخدم سوى بقاء لتي لم شبابه وطاقاته العلمية التي صارت وقودا لهذه الحروب الهمجية ا
حتى االحزاب . الحكام المستبدين انفسهم والمستفيدين من بقاء هؤالء الحكام في الحكم 

وطن حر "المعارضة ساهمت في هذه االكذوبة على مدى عقود جعلونا نناضل من اجل 
ّضحى الكثير منا بزهرة شبابه وحياته من اجل وهم لم يثمر عن شيء " وشعب سعيد
ًفال الوطن تحرر وال الشعب صار سعيدا , ة وال بالسعادة الموعودة بالحري يمت بصلة ال ّ

 .رغم كل التضحيات الجسيمة
 

فيا بناتي وابنائي العراقيين التاخذنكم حمية االغاني الوطنية التي تتغنى باالرض والعلم 
 .ال تعيدوا تجربة اثبتت فشلها بجدارة". مآثر الماضي العتيد "و
 

فالوطن الحقيقي لالمم هي قيم الحرية والمساواة والعدل والحياة الكريمة وهو توحدكم 
حول مطاليبكم فدافعوا عن حقكم فيها ولتعلموا جيدا ان سقوط طبقة حاكمة وفاسدة وانهاء 

فال زال . سيطرة ايران وحدها لن تكون المنقذ الوحيد ولن تحول العراق الى جنة الخلد 
حرر الكامل من براثن ذلك المارد االكبر المتمثل بالمنظومة الراسمالية الطريق طويال للت

    العالمية التي تتحكم بمصير كل البشرية معا

        

 

 سوزان امني

 قالعرا
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  والى 2011مما ال يخفى على أحد أن الحراك الشعبي في الدول العربية منذ عام 

َا ينتهي بما ال تريده الجماهير المتظاهرة ، ابتداءا من تونس مرورا بليبيا ومصر زمننا هذ
ففي كل .. ثم السودان والجزائر وصوال إلى العراق ولبنان .. واليمن وسوريا والبحرين 

حالة نشهد انحرافا واضحا عن مسار األهداف التي تضعها هذه الشعوب ويسرقها 
ليتم توظيف التظاهرات لتحقيق انقالبات .ء الخارجانتهازيون في الداخل وبعض عمال

بل تتحول هذه . سياسية ال تسمن وال تغني من جوع وال تقدم للمواطن اي من أهدافه
أن . والضحايا باتت بالماليين, الجماهير إلى وقودا لتغذية الخالفات السياسية هنا وهناك

.. حقق منهما أهدافه أي تظاهرة أو حراك شعبي يجب أن يمتلك شرطين مهمين كي ي
.. الوعي الجماهيري ألهداف الحراك بعيدا عن االنتماءات السياسية والعرقية والطائفية 

ومع . والقيادة الوطنية الواعية والتي تتحكم بالحراك بما يخدم مصالح الشعب المتظاهر
 وعلينا أال ننتظر حتى نرى.. غياب أحد الشرطين فمن الصعوبة تحقيق أهداف الحراك 

  .بل يجب النظر إليه بكثير من الحذر والتحفظ.. نهاية المشهد 
   

التجاوب مع مطالب المنتفضين واقتالع جذور الفساد بالقضاء على الفاسدين ومحاسبتهم 
ومحاكمتهم والقضاء على الطائفية والمذهبية والقبلية وحكم العائلة وتكريس حق 

ي السبل الكفيلة لتقوية االوطان المواطنة وجعل االنسان يحس بكرامته داخل وطنه ه
وتحصينها من المخططات والمؤامرات الصهيوامريكية والغربية وعبيدهم وخدمهم من 
صهاينة االعراب الن وحدة الشعوب وتالحمها في دولة الحق والقانون هي الضامن 
الرئيسي واالساسي الستمرارها اما القمع واالستبداد واالستعباد والفساد والطائفية 

لمذهبية والقبلية وما الى دلك من السلبيات لن تزيد االوطان اال خرابا ودمارا وفرقة وا
  .وفوضى واقتتاال كما يحدث في الجغرافيا العربية المستباحة والمنكوبة

   
التظاهر ضد الوجود االمريكي في العراق و نهبه المواله في الخفاء والعلن و قتل مليون 

امريكا هي . فهذا هو العدو الحقيقي , عشر سنة عراقي وحصار الشعب خالل ثالث 
ّفهي حاصرت العراق حد الموت وامريكا من حلت الجيش والشرطة , العدو والبلوى 

وامريكا من اوصلت االحزاب التي تقود الدولة الى االن للسلطة وبريمر من أشرف على 
يع االلغام التي كتابة الدستور واستغل تهافت الموجودين على المراكز والمال ومرر جم

جميع الحكومات التي تدور في . يحتويها الدستور من المحاصصة الى المكونات والخ
فلك الصهيو امريكا اما فاسدة او مستبدة الن هاتين الصفتين تتيحان المريكا االستحواذ 

و كلما قامت ثورة ضد هذه الحكومات تدخلت امريكا . الكامل لثروات و حريات الشعوب
ها اما مباشرة او بواسطة طابورها الخامس لحرف مسيرة الثورة الحقيقية بما و مخابرات

فعادل عبد المهدي انه لم يكن هو و حكومته اكثر فسادا . ينسجم واستمرار نهب الثروات
 سنة و كانت امريكا تغض الطرف عن فساد حكوماتهم و 12من الذين سبقوه و حكموا 

تلك الحكومات مادام التحريض االعالمي على ال مشكلة لدى المواطن المسكين تجاه 
الجميع متفقون على ان نقاوة الحراك العراقي . مختلف وسائل االعالم غير موجود

اللبناني مشكوك في درجة صفائه وان وعي الشعوب لم يصل بعد الى درجة حصانتها 
ريع ّمن التدخالت الخارجية رغم ان البعض مازال يرهن فكره وقلمه الى خدام المشا

التقسيمية بالعالم العربي وابواق الفتنة الطائفية لكن هذه سنة الكون التي خلق عليها 
فمهما اكفهرت سماء العراق ولبنان بالغيوم فالبوادر . فالخير والشر في خطين متوازيين

االولى تبشر بالخير فسقف المطالب التي لبتها الحكومتان مبدئيا اعتراف بالتقصير 

ق الشعوب رغم عمرهما القصير مقارنة بانظمة حكمت لعقود بمصر والتفريط في حقو
وتونس وليبيا فلما جائها زلزال الثورة انكر عليها كل حق وادعى الفرعنة فقتل من قتل 
ودمرت اوطان بتواطئ داخلي وخارجي لم يعر اهتماما ال بشعوب وال باوطان وبعد 

شعوب ظلما وفقرا فهذا وحده يكفي المخاض عادة حليمة الى عادتها القديمة بل زادت ال
لنامل الخير كله من هذا الحراك المبارك الدي اليجادل في احقية الشعوب فيه اال عدو 
عميل ويبقى االشكال فيه في المنافذ والطرق اذ اليمكن لسيارة قديمة مهترئة ان تتحول 

. ى بر االمانفي لحظة الى محطمة لالرقام القياسية المهم ان تؤمن الشعوب بالوصول ال
الخوف كل الخوف من الوضع القادم في العراق ولبنان يوم تقول الشعوب كلمتها الجل 
االصالح وحين ذلك نرى اصحاب االصالح ومحاربة النفوذ االيراني يشترون سكوت 
الشرق والغرب مدعي الديمقراطية بشيكات ذات ارقام فلكية هذا ان ترك لهم سمسار 

خزائنهم وحين ذلك سيتبين الخيط االبيض من الخيط االسود البيت االبيض درهما في 
   .فكيفما كان الحال فدوام الحال من المحال

  
ال أظن أن عراقيا واحدا يهمه بقاء عادل عبد المهدي رئيسا للحكومة العراقية، وينشغل 
ّبعدم سقوط حكومته، وحتى هو الرجل عبر عن رغبته في االستقالة واشترط تقديمها 

ديل عنه، كما أن جميع العرب واللبنانيين بمن فيهم أنصار التيار الوطني الحر بإيجاد ب
وحزب هللا مسكونون ببقاء سعد الحريري رئيسا لحكومة لبنان وعدم سقوطها، ومعهما 
الطائفية والفساد، فلو كانت المشكلة مطروحة على النحو الذي يؤدي إلى استبدال 

ّارجي، بحكومتين نزيهتين مستقيمتين تؤمنان حكومتين فاسدتين خاضعتين للنفوذ الخ
للعراقيين واللبنانيين حاجياتهم من فرص العمل والتعليم والصحة والشفافية في تدبير 
الشأن العام والحفاظ على ثروات البلدين، وضرب الطائفية والفساد، لكان الكل مع هذا 

لتوظيف الحراك الحل، لكن التخوف منبعه أن يكون غرض الذين يعملون في غرفهم 
ألغراضهم ، هو نقل البلدين من موقعهما الحالي المعارض للتطبيع مع الكيان 
االسرائيلي، إلى الموافق عليه والمتحمس له على غرار دول الخليج باستثناء الكويت، 

ان القفز على واقع هذه . خصوصا وأنهم يعدون العدة لطرح صفقة القرن على المائدة
واعتبارها مؤامرة على محور ..فلنسمها ما شئنا ..الثورة ..جات االحتجا..المظاهرات 

وهي جناية في حق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في ..ليل بعينه ضهو الت..المقاومة 
بيروت وفي بغداد بكل عفوية وسلمية شهد لها الجميع وكأن العراقيون واللبنانيون ليسوا 

هم االجتماعي ويؤثرون في محيطهم من طينة البشر يتأثرون بمحيطهم وواقع
ويستشعرون تلك النجاحات واالخفاقات السياسية واالقتصادية في واقعهم داخل بلديهما 

وهذه ..وكأن االحتجاجات لم تحدث اال في العراق ولبنان ,2003على االقل منذ عام 
قراءة تنطوي ..قراءة قاصرة وغير منصفة بحق قطاع عريض من مواطني الدولتين 

فهم في النهاية مواطنون عراقيون ..ى جانب كبير من االساءة في حق هؤالء عل
ولبنانيون ومن حقهم االحتجاج على اوضاعهم المعيشية او على السياسات المتبعة من 

  . طرف حكوماتهم
  

ال يجهل العراقيون واقعهم المعقد وارتباطاتهم االقليمية بمحيطهم العربي من جهة 
وال يغيب عن بالهم تلك االجندات ..كي من جهة اخرى ومحيطهم االيراني والتر

كما ال يخفى ..الخارجية التي تجعل من العراق عقدة التجاذبات العربية االيرانية التركية 
التركية في ان يبقى العراق سوقا كبيرا للسلع والمنتجات  –عليهم تلك االرادة االيرانية 

 يتنفس منها االقتصاد االيراني خصوصا مع التركية فالعراق هو الرئة التي –االيرانية 
وهو ايضا مكان اليد العاملة .سنوات الحصار الجائر الذي تفرضه امريكا منذ سنوات 

االيرانية التي تبحث عن عمل ولو بأجور زهيدة في وقت تعمل فيه الحكومات العراقية 
قتصادي قابله هذا االخفاق على الجانب اال. عن قصد او عن غير قصد على ابقاءه كذلك

.. الغاية منه في اعتقادي هو ان يبقى العراق ..نجاح على الجانب العسكري واالمني 
جدار الصد االخير في وجه االطماع االمبريالية االمريكية والغربية عموما الطامعة في 

التعنيه هذه المقوالت الكبرى ..المواطن العراقي البسيط . زعزعة االستقرار االيراني
 تعنيه لقمة العيش والكهرباء والماء والخدمات والصحة والتعليم ولذلك ثار هذا بقدر ما

  المواطن على هذا الواقع البائس في لبنان وفي العراق
 .   

الوعود التي قدمها عبد المهدي تدخل في اطار اعادة تهدئه الشارع 
العراقي المحتقن وهو جهد ياتي في اطار اعادة بناء الثقة التي 

كلة ومفقودة بين من يسكنون الشارع وبين من يسكنون اصبحت متا
بانسحاب ..ويبدو االمر في لبنان اكثر تعقيدا ..المنطقة الخضراء 

الرئيس الحريري الذي ترك االمر الجتهادات السياسيين والطبقة 
فالواقع الذي بنيت عليه العمليه .. نيبن السياسية والفرقاء اللبنا

يبقى من الضروري . اق مختلف تماماالسياسية في لبنان وفي العر
ان تسارع الهيئات السياسية في كال البلدين الى احتواء الوضع 
وايجاد حلول وميكانيزمات عملية استعجالية للخروج من هذه الحالة 

الن الواقع سيقفز على الجميع وتصبح .. قبل ان يتجاوزها الزمن 
ي ومبارك قد التي رددها القذافي وبن عل) االن فهمتم( :مقولة

   تجاوزها الزمن

  

 
 ماجد امحد الزاملي

 العراق
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  قليلة هي الكتب الدينية التي تنتهج منهج النقد والتحليل
المنطقي، والمقصود هنا ليس الحديث عن 

ُالمعجزات، فهي مسلم بها، لكن المقصود هو /اآليات
طريقة الدخول إلى المقدس، والكيفية التي وأصلته إلينا، 
وطبيعية االشخاص وماهيتهم الذي قاموا بإيصاله، بكل 

كتاب نقدي يفكك كل ما هو متعلق تجرد، نحن أمام 
وبتفاصيل " متى، مرقس، لوقا، يوحنا"باإلنجيل وبكتبه، 

دقيقة، حتى أنها تدخل إلى لغة األناجيل مبينة طبيعة 
وثقافة كل واحد من هؤالء الكتبة، وأثر ذلك على األلفاظ 

  .المستخدمة في األناجيل، وطريقة تناولهم لألحداث
 

  : ة األناجيليبدأ الكاتب في تناول كتب
إن األناجيل األربعة قد وضعت بموجب شهادات التقليد "

الرسولي في الجزء الثاني من القرن األول الميالديـ 
أنشأها رجال ولدوا في فلسطين أو على األقل عاشوا فيها 

، اهتمام الكاتب بالجغرافيا أراد به 44ص" زمنا طويال
كتبة التأكيد على قدسية األرض، وقدسية من قاموا ب

األناجيل، وهذا يشير إلى العالقة بين قدسية األرض 
  .واإلنسان

 
ُثم يدخلنا إلى الحياة الدينية قبيل ظهور المسيح وبعده ُ ..." :

فإن اليهود فيها بقوا على التوحيد الديني، متقيدين بحرفية 
الناموس والتقليد، وكانوا منقسمين حزبين كبيرين، حزب 

 فالفئة األولى تظهر الفريسيين وحزب الصدوقيين،
بغيرتها المتشددة على التقليد، وبصياماتها المتصنعة 
وصدقاتها المتباهية، وكبريائها المتجاوزة الحد وريائها 
الخادع، ومحاوالتها المندفعة لتكثير عدد الخالء، والفئة 
الثانية، تمثل بجشعها إلى خيرات األرض وسعيها الحثيث 

والمؤامرات، وتوقفها أمام وراء المتعة، وحبكها للدسائس 
" حرف الشريعة بدون أدنى رغبة في اعتناق روحها

ُ، وهذا يعطي مبرر لوجود بديل، مصلح، يقدم 48و47ص
والمجتمع من روح الدين، ويحررهم ) رجال الدين(

ويحرر الدين مما علق بهم وبه من تشويهات، فالفساد 
 بد الديني يمثل أحد أشكال فساد المجتمع، من هنا كان ال

بديل يعمل على رفع مكانة الدين /مصلح/من وجود مجدد
  .الروحية ورجال الدين معا

 
متحدث " متى"ثم يدخلنا إلى كتبة األناجيل، ويبدأ من 

متى يهودي أو : " بصورة سريعة عن نسبه وعن مهنته
الوي بن حلفى كان يمارس في كفر ناحوم الواقعة على 

زمن يسوع، مهنة الشاطئ الغربي من بحيرة طبريا، في 
، أم 52ص" جاب أو عشار في خدمة الدولة الرومانية

وقد كتبه في : "..عن ثقافته واللغة التي كتب بها، فيقول
فلسطين باللغة اآلرامية ـ وهي لغة اليهود منذ الفتح البابلي 

" للميالد) 55(و) 50(ـ بين السنتين ) م. ق 586(
" متى"ت ، وبعد هذا يدخل إلى األسباب التي جعل53ص

المؤلف يكتب ليهود ) 3: " ( يكتب اإلنجيل باللغة اآلرامية
  .مرتدين حديثا إلى اإليمان المسيحي

 
اللغة التي ( أنه يكتب لقراء يعرفون اللغة اآلرامية )1(

ولهذا فإنه ال يرى موجبا لشرح كلمات ) تكلم بها يسوع
وجهنم ) الغنى والمال(ومامون أو مامونا ) 23:7(راب 

التي يدرجها في ) 5:23(وقربان ) 22:5( وراقا )29:5(
 .كتابه
وحين كتب يصف بطرس في دار الوالية يفترض أن ... 

 55ص" القراء يميزون بين لهجة الجليل ولهجة اليهودية
، مثل هذا التحليل يمتع المتلقي ويقنعه في ذات 56و

منطقي يتعامل معه /الوقت، فهو يحصل على تحليل عقلي
ر والتحليل، وليس منة خالل مقوالت من خالل التفكي

  .وأفكار جاهزة
ار اليهودية واليقين لها ـــ ويكتب لقراء متأثرين باألفك)2(

  انــــا، فال عجب إذن إذا كـــــريصين على األخذ بهــوح

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 داود ابن اهتمامه األول تبيان تحدر يسوع المسيح ابن
ويحرص الكاتب على اظهار ان العهد الجديد ... إبراهيم

ال تضنوا أني : "ليس هو إال تحقيق نبوأت العهد القديم
أتيت ألحل الناموس واألنبياء، أني لم آت ألحل لكن 

، بهذا التحليل يمكن للقارئ 57و56ص)" 17:5" (ألتمم
التي استوجبت ) الحيثيات/الظروف(أن يتفهم ويستوعب 

جود ألفاظ ومواضيع بعينها في إنجيل متى، فهو يخاطب و
جهة تحمل قدر من الثقافة الدينية، لهذا كان ال بد من 

  .مخاطبتها باللغة التي تفهمها

 والمؤلف هو شاهد عيان لألحداث التي يسردها )3(
أنه يثير الدهش حين . وشاهد أذني للخطب التي سمعها

ولما ركب ... "المباشرينقل األحداث، فأكنه راقبها بالنظر 
السفينة تبعه تالميذه، وإذا اضطراب عظيم حدث في 

 .."البحر حتى غمرت األمواج السفينة وكان هو نائما
" كل هذا يدل على المعاينة المباشرة الدقيقة) 23:8

، استشهاد الكاتب بشواهد من اإلنجيل تعطي 58و57ص
البحث سندا واقعيا يخدم ويوضح الفكرة التي يريد 

قديمها، فهة ال يلقي كالما جاهزا، بل يحلل ويفكك ت
  .ويستشهد ليكون بحثه مقنعا

 
وكتابته لإلنجيل، يستشهد " متى"وعندما أريد أن ينصف 
فإن من الضروري أن نوجه : "بقول جان جاك روسو

، 58ص" اإلكرام األسمى ال للبطل بل لمصور البطل
يل بمعنى أن أهمية ودقة وموضوعية ما جاء في اإلنج

  ".متى"ناتج عن حيادية وابداع كاتبه 
 

كان له اسمان : "يقول" مرقس"وعندما يتحدث عن 
... أحدهما عبري وهو يوحنا واآلخر التيني هو مرقس، 

ومرجع هذه التسميات المختلفة عادة اليهود الملمين 
بالثقافة االغريقية والمحتكمين بالحضارة السائدة في العالم 

" في ذلك العصر بأن يحملوا اسميناليوناني ـ الروماني 
، مثل هذا اإليضاح ينم على سعة المعرفة، 63و62ص

معلومة تزيل /وعلى دقة التفاصيل، وعلى تقديم معرفة
يوحنا ليتخذ /الغباش عن األسباب التي دفعت مرقس

  .اسمين
 

ط ال بد أن : وعندما يتحدث عن لغة إنجيل مرقس يقول
هد بذلك العدد الكثير يكون المؤلف يهودي األصل، كما يش

التاي نصادفها في إنجيله، ومن " العربانيات"من 
العبارات اآلرامية التي حفظها كما تساقطت من فم يسوع، 

الوهي الوهي "وعبارة ) 7/34" (اتفتح أي انفتح"كعبارة 
ومما ) 15/34(لما شبقتني،، أي إلهي إلهي لماذا تركتني 

فته الواسعة يدل على أنه كان يهوديا فلسطينيا معر
، 65ص" لجغرافيا فلسطين وعوائد سكانها وآدابهم

الجميل في التحليل أنه يستند على شواهد من إنجيل 
فالمتابع لألناجيل يجد هذه الفروقات بين األلفاظ " مرقس"

المستخدمة، ويجد التركيز على حوادث أكثر من غيرها، 
وهذا يعود إلى طبيعة كتبة األناجيل، فهناك تباينات 

لثقافية ولغوية بينهم، وهناك تباينات في الفئة ا
المخاطبة، كل هذا يستدعي وجود لغة خاصة /المستهدفة

  .والتركيز على مسائل بعينها
 
وهذا ما نستخلصه من : وكتب المؤلف انجيله للرومانيين"

  :المالحظات التالية
 
 نجد في لغته اليونانية عددا ال بأس به من الالتينيات )1(

ات المختصة باللغة الالتينية، وحين تضطره أو العبار
الحاجة إلى تفسير الكلمات العبرية التي ترد في كتابته، 

  .نراه يحم عن شرح تلك التي هي من أصل التيني
: جلها ووحده يلمح إلى صالحية المرأة لتطليق ر)2(
. 10/12" وإن طلقت امرأة بعلها وتزوجت آخر زنت"

والحال أن المرأة الرومانية، ال اليهودية، كانت لها هذه 
  .الصالحية

 وحين يتكلم عن قطع النقود الصغيرة التي ألقتها )3(
أرملة مسكينة في خزانة الهيكل، يعني بأن يدل على ما 

قيرة وألقت وجاءت أرملة ف: "يعادلها في النقد الروماني،
  .66ص. 12/42"فلسين قيمتهما ربع

 
أن مثل هذا التحليل وهذه الشواهد تؤكد موضوعية 
وعلمية الكاتب، فهو يعتمد أساسا على التحليل للوصول 
إلى حل مسألة التباينات بين لغة األناجيل وعلى تناولها 

  
  

 رائد احلواري

 فلسطني
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لألحداث، وهذا التقديم مقنع وممتع، حيث يشعر المتلقي 
ُق العقل، وأن مخاطبه رجل يحترم بأنه يخاطب بمنط

العقل، وال يلقي مواعظ دينية محسومة سلفا، بل بأفكار 
، يمكن ألي باحث أن يستخدم هذا )محايد(متعلقة بنص 

االسلوب في تحليله ألي كتاب، 
فلسفي، كل هذا يستوقف القارئ /أدبي/تاريخي/ديني

ويجعله يتقدم أكثر من الكتاب، فهذا الشكل من التحيل ـ 
ُطريقته المجردة ـ كاف ليمتع المتلقي ويجعله يقدم عليه ب

  .بشهية ورغبة
 

ومن بين من تنصروا لوقا : "..فجاء عنه" لوقا"أما عن 
، وهذا ما جعله يكتب 69ص " الطبيب اليوناني الوثني

فإنه يكتب باليونانية بلباقة واناقة، : "أنجيله باللغة اليونانية
 لغته األم، وأما مما يدل على أن هذه اللغة كانت

التي نعثر عليها حتى في " اآلراميات"أو " العبراويات"
االيمة من اليهود الذين كتبوا باليونانية، فال أثر في 
اإلنجيل الثالث، باستثناء الفصلين األولين المكرسين 
لطفولة يسوع، فقد يمكن أن يكونا ترجمة لوثيقة آرامية 

  .استعان بها االنجيل الثالث
 
 يستعمل لغة مهذبة وأنيقة، وخصوصا حين ال فأنه) -

 750أن المطلع يعثر على ... يلتجئ إلى وثائق اجنبية
كلمة ال توجد إال فيه، والمعلوم أن مجموعة مفردات لغة 

ويهمه أن يضع ... تزداد في كاتب بازدياد معرفته وثقافته
... األحداث في تسلسلها الزمني بربطها بالتاريخ المدني

يسوع فيه فهي كاملة، تبدأ بالوالدة وتنتهي وأما حياة 
رأى من الواجب إن يرسخ في ... بالصعود إلى السماء 

ضرورة : اذهان سامعيه أو قارئيه النقطتين التاليتين
أن الخالص ...اإليمان للجميع وميزة الشمول في المسيحية

هو هبة هللا للجميع بقطع النظر عن النسب والغنى 
ا يبتعد الكاتب عن األفكار ، عندم73و72ص" والفقر

الجاهزة والمعدة سلفا، ويبدأ من البداية، من الخطوة 
المتلقي يسير /نقطة الصفر، بالتأكيد سيجعل القارئ/األولى

معه وبجانبه، وهذه الطريقة في طرح األفكار تقرب 
القارئ من الكاتب، فالطريقة المستخدمة عصرية 

عة االستمرار في وحداثية، من هنا تأتي متعة التحليل ومت
  . قراءة البحث

 
فأنه يتقن ": "يوحنا"أما ما جاء عن كاتب اإلنجيل الرابع 

اآلرامية التي يتكلم بها اليهود آنذاك ويسرد بها عدة 
  ...عبارات يلحقها بتفسيرها

  
 : والمؤلف فلسطيني) -

أنه يعرف فعال طوبوغرافيا الجليل والسامرة واليهودية 
 فلسطين عدة امكنة باسم قانا وأورشليم ويؤكد أن في
، وما يميز إنجيل 87و86ص " وبيت صيدا وبيت عنيا

أن الثالثة األناجيل األولى هي في : "يوحنا يقول الباحث
الحقيقة ائتالفية أو متوازنة، واإلنجيل الرابع يكمل ما 

، ويدلنا 102و101ص" أهمل في األناجيل الثالثة األولى
فكان : "...سمه في إنجيلهبعدم ذكر ا" يوحنا"على توضع 

" يظن بتواضعه أن ال قيمة وال حساب إال ليوحنا السابق
  .، والمقصود هنا حنا المعمدان89ص

 
أن الكتاب الجيد هو الذي يحترم العقل، ويعتمد على : اختم

المنطق، ويخاطب القارئ بلغة الحوار والسؤال، ويغوص 
في الشكوك ويطرحها على القارئ دون احراج، بصرف 

وع الكتاب، فطريقة تقديم األفكارـ النظر عن موض
ـ ممتعة وشيقة، حيث اعتمدت على التجرد لوحدها

والتشكيك، ثم بدأ الباحث في التحليل والبحث عن عناصر 
تخدم أفكاره، وهذا ما امتع القارئ قبل أن يقنعه بسب 
وضرورة بالتباينات في لغة األناجيل وطريقة تقديم 

  . األحداث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  في المواقف المتشابكة خالل مراحل انتفاضة الشباب

البطولية التي اذهلت العالم، كثر وتكرر الحديث عن 
شماعة المندسين، فقيل أن مع المتظاهرين مندسين 
يقومون بأعمال شغب منافية للقوانين وتخريب للممتلكات 

فهم قوات األمن العامة واقتصاد البالد، إضافة الى استهدا
   .باألسلحة النارية

  
هذه الشماعة كانت مبررا الستهداف المتظاهرين 
السلميين باألسلحة المحرمة دوليا حتى صارت صور 
القتل البشعة مثار حفيظة العالم الصامت دهرا والقائل 

   .كفرا
  

لكن الساسة المتسلطين على رقاب الناس بمحاصصتهم 
ها من سلطان يبررون القتلة السياسية التي ما أنزل هللا ب

بأنهم مندسون وليسوا من القوات األمنية وال من الجيش، 
   .وال من قوات مكافحة الشغب

  
وأن اقتنعنا جدال وجود هؤالء المندسين في كال الجانبين، 
فالسؤال الذي يطرح نفسه ها هنا، أين األجهزة األمنية 
واالستخبارية في تشخيص هؤالء واالتيان بهم الى 

   .العدالة
  

الناشطات السلميات يختطفن ويغيبن من المشهد بطرق 
سرية ال يمكن تنفيذها اال من أجهزة لها قوة وسطوة في 
الشارع الذي يرأس قوات حمايته رئيس الوزراء ووزير 

   !دفاعه وداخليته، لم ينفذها المندسون
  

وأن صح تبرير المتحدثين الرسميين للدولة نصل الى 
  نا بال استثناء مندسون، فأين المتظاهرون؟ نتيجة واحدة أن

وأين قوات الدولة التي يحتم عليها قانونها حمايتهم من كل 
   هذا اللغط وخلط األوراق والتالعب بمفردات التبريرات؟

  
ومن كل هذا نريد أن نعرف أين الوطن، فكلنا نريد 

   ..وطنا
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  عد النصر المؤزر للجيش النظامي على بقايا الثورة السورية، لم يتبق منها إال ب

نشطاء اللجوء ممن ساعدهم الحظ ودعوات الجدود في الحصول على حق الحماية 
 .المؤقتة أو اللجوء في بالد هللا الواسعة

 
، من جحورهم في "لایر مدريد"بدأ من كانوا يشجعون الثورة السورية باعتبار أنها 

مقاهي البالس دو إيتالي، أو بوقفات اعتصاميه هدفها االستغناء عن التقاط السيلفي بشكل 
لتواصل االجتماعي، شخصي وتكليف بقية المعاتيه بالتقاط الصور ونشرها على وسائط ا

 .بااللتفات لمباريات أخرى
 

ناشط أقام في بيروت منذ أكثر من عقدين من الزمان، نشر هالمية كعادته عن سماعه 
ًزقزقة العصافير وضحكات األطفال في بيروت، بيروت التي كان سابقا يتغنى بها كانت 
قبيحة، لكن وحسب تطور خالياه الرمادية صارت جميلة تزينها بوادر الثورة، ثورة 

 ".كلن يعني كلن"
 

صار الثورة ضد الماللي والفساد في العراق، وال انتهاء اإلقطاع السياسي ال يعنيني انت
اللبناني، هذا السرطان الذي زرعته األديان ورعت شتلته المصالح االستعمارية، وثبت 

  .مؤتمر الطائف جذوره
 

بالنسبة لي هذه شؤون داخلية لدول مجاورة، لكن األمر ليس كذلك لنشطاء الثورة 
 .عون األمر عن كثبالسورية، فهم يتاب

 
ًأحد سالالت األغاطاسية يبشر بالعروبة، متناسيا جذره التركماني الذي نقر خصانا به في 

 .الماضي القريب
*** 

 :منجزات الثورة السورية
 .قرابة مليون ضحية وربع مليون مفقود

  .بنية تحتية مدمرة، ودولة مقسمة تحت وصايات عدة
 

نجاح، ويصحون من حلمهم إما في ماليين الالجئين الذين يحلمون بال
مشفى لرعاية العجزة يمسحون أستاء العجائز، أو وهم يصعدون 

ًأو ربما مازال حلمهم مستمرا , األدراج لتسليم الطرود البريدية
  .كثورتنا التي أكد االئتالف أنها مازالت مستمرة

 
ب والبقاء، لكنه نظام كان يظن أنه بقبضة حديدية قادر على قمع الشع

 .ًح متأكدا أن هذا ال يتم إال بممارسة الموت اليوميأصب
  

النجاحات السورية األهم كانت في مجال التساقي والكبب، الفول بحمض وتوم وزيت، 
 .إلى أن يفرق شملهم هادم الملذات ومفرق الجماعات مكتب الضرائب

*** 
تقول العالم " ثورة الثورة السوية حكم عليها بالفشل منذ والدتها ألنها كانت اتكالية،

  .ليست ثورة" خذلنا
  

ثورة رموزها يتوزعون على فضاءات افتراضية، ويحتسون القهوة مع رجاالت العهد 
البائد الذين لفوا علم الثورة على رقابهم لحمايتها، طامعين بمستقبل جديد يكونون فيه أكثر 

 .قى منهاأهمية مما سبق، هي بازار يتم فيه شراء الضمائر والذمم أو ما تب

  .ًالثورة ليست فعل أو سيرورة كما حسبت سابقا، الثورة هواية
 

  .أنا أهوى التصوير الفوتوغرافي، المطالعة، الموسيقا الكالسيكية وممارسة العادة السرية
 

 :أخوتي نشطاء المجتمع المدني
 .ما أعرصنا ونكابر، من لم ير من المنخل فهو أعمى، والثورة وهللا ليست كما كنت أظن

 
أنا أعلم أنكم هواة ثورات، أحييكم وأشد على أياديكم، وأناشدكم أن تكون لديكم الجرأة 
األدبية ألن تكفوا عن ممارسة نفاقكم مع ذواتكم، واحدكم يحسب أنه بالتماهي مع 

 .الضحايا ممن فقدو كل شيء، يقوم بدوره ويضع رأسه على الوسادة فينام قرير العين
 

ما اختلفت الجغرافيا، ال فرق بين قاتل نظامي، إسالمي، مليشيوي عقلية المجرم نفسها مه
َّوبين من رفع لهم األصابع وخون من شكك بنزاهة أيقونات ثورية صيغت على عجل في 

 .مطابخ أجهزة مخابراتية
 

ًالفرق الوحيد كائن في المصير، القسم األول ضحى بروحه فمات ذبحا، سلخا، تعذيبا،  ً ً
ًقصفا بينما يموت القسم الثاني قرير العين بأمراض مستعصية، زاد في شراستها 

 .استهالك ضخم للحشيش والمشروبات الكحولية، والشحوم
 

 :أخوتي هواة الثورات
 .ًدعونا نموت قهرا، وارحموا شيبتنا

وال تقلقوا قهرنا ... رسوا هواية مشاهدة الثورات على األقنية الفضائية، بصمتما
  بتحليلكم لثورات الجيران، التي تحسبوها شعر عانة خالتكم، بعد أن اكتشفتم صلعكم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  أن ) ّأحزاب أقصى اليسار والمتذيلون لهم من القوميين(ُيبدو لي أنه كان األجدر بهم

ّيسموا جبهتهم  َ َّأفندي هو السيد، وهي كلمة تركية : معجم المعاني الجامع" (جبهة أفندية"ُ ٌّ ِ َ
ٍأصلها يوناني، كانت تستعمل لقب اعتبار  َ َّألصحاب الوظائف المدنية والدينية ورجال ُ ِّّ

ْعة والعلماء، شاعت في مصر منذ حكم األتراك ثم ألغيتالشري ِ ، "جبهة شعبية"، عوض )ُ
ّو مواطن منبت منفصل ألن األفندي ال يمكن أن يكون شعبيا حتى ولو خرج من جلده، ه

ّوضعه المهني واالجتماعي والثقافي وضع أفندية، مخه مخ أفندية، : عن الشعب بطبيعتة
ام أفندية، جلساؤه كلهم أفندية، معارفه كلها أفندية، كرشه كرش أفندية، هندامه هند

فضاءاته فضاءات ال يرتادُها إال األفندية أمثاله، مواضيعه مواضيع أفندية، لغته لغة 
ُأفندية، نطقه نطق أفندية، شربه شرب أفندية، جلسته جلسة أفندية، ميوالته الموسيقية  ُ ُُ ُ ُُ

  . ميولوت أفندية، وحتي سجائره ماركة أجنبية
 

لو فعلوها لكانوا أصدق مع أنفسهم والحترمهم الشعب أكثر ونالوا في االنتخابات عددًا 
ًمشرفا من أصوات األفندية ومعهم شوية من أصوات ا  . لطبقة الشعبيةِّ

 
ًمواطن العالم، أصيل جمنة والدة وتربية، يساري غير ماركسي مستقل، (إمضائي  ً َ

 Adepte de -" االستقامة األخالقية على المستوى الفردي"غاندي الهوى ومؤمن بمبدأ 
l’orthodoxie spirituelle à l’échelle individuelle :( 

 )جبران" (ا إذن إلى فجر آخروإذا كانت كلماتي ال تبلغ فهمك، فدعه"
À un mauvais discours, on répond par un bon discours et non par la 
violence. Le Monde diplomatique  

  

  
 إياد الغفري

  ةسوري

    

    

    
 

 

  اركشك دمحم. د

 سونت
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  قضية تمثال المرأة العارية في مدينة سطيف بالجزائر واللغط الذي أحدثته محاولة

ستنكر لذلك بدافع حب الفن واحترامه ومؤيد تدميره من قبل شخص مكتهل ملتحي بين م
بدعوى الفحش المتضمن في التمثال وساخر لم يحد إال السخرية معالجا لواقعه المحبط 

كس بحق أزمة داخل مجتمع فقد القدرة على التفكير منذ المثخن بالجراح واالنكسارات تع
اقع التواصل االجتماعي زمن بعيد وانخرط في لعبة السخرية أو التنديد أو التأييد عبر مو

والمقاهي للرجال والحمامات للنساء والتي تعكس بدورها حالة من الملل واإلحساس 
لسياسية واالجتماعية وكما قال بالضياع فلم يجد غير الضحك لمداوة جروحه وإحباطاته ا

  ! وشر البلية ما يضحك: ولكنه ضحك كالبكا أو: الشاعر قديما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

كتفي باالستهالك تتبلد حاسته الجمالية وينخرط حتى في في مجتمع ال ينتج فكرا وي
استهالك تماثيل فترة عبوديته للمستعمر وفي ظل مؤسسات فاقدة للمشروع الحضاري 
ولما يسمى مشروع مجتمع يصبح التمثال حديثا وطنيا وبدعوى الظالمية وأخطارها على 

ة لصالح المؤسسات التعليمية انهيار المنظومة التربوي الفن والحياة يصبح عالميا ، بينما
الخاصة المعتمدة وغير المعتمدة ونمو المؤسسات االستشفائية الخاصة بشكل رهيب ال 
يثير استنكارا لدى الناس وال يدعوهم إلى التفكير في أفول دولتهم الوطنية حيث التعليم 

وض سبان دستوريان وهو يرى تقالعمومي الجيد المجاني والعالج المجاني الصحيح مك
المكاسب الوطنية التي ضحى الشعب من أجلها إبان المرحلة االستعمارية لتذهب أدراج 
الرياح مع مطلع األلفية الثالثة حيث انخرط البلد في منظومة إمبريالية تهب خيرات البلد 

تمثال عار  للغير ويستاثر بالباقي القلة داخل البلد، كل هذا وكأنه الحدث بينما يصبح
أن عري هذا التمثال هو الذي قوض أخالق الناس وتدميره فقط كفيل حديث الناس وك

بإصالحها ونحن نرى أخالق الناس تقوضت بالكامل بشيوع كل أمراض النفس والقلب 
معا ولعل وسائل التواصل االجتماعي واليوتوب والمواقع غير األخالقية وما تقدمه من 

ولكن  -إال من رحم ربك  -يت دينة سطيف بل في قلب كل ببذاءة ثعابين ليست في م
المعول ال يستطيع النيل من الثورة التكنولوجية الرهيبة التي نسفت أخالق ناس وهدمت 
أسرا وشردت أوالدا وتسببت في تسرب مدرسي وخراب بيوت وذلك حال الشعوب 

ها بالمشاركة البناءة في الضعيفة غير المحصنة وغير المثقفة ثقافة إيجابية حقيقية تسمح ل
  .مسار التاريخ

 
شخصيا كنت أود لو سحب هذا التمثال في الستينات إلى مكان خاص كالمتحف وعوض 
بتمثال تنحته أيدي شباب وطني فنان يضاهي تمثال المرأة العارية من حيث الجودة الفنية 
ويفارقه في المبدأ القيمي متماهي مع القيم الوطنية التي يؤطرها الدين اإلسالمي 

أة عارية وقبالته مسجد يدعو إلى الفضيلة خمس مرات بين تمثال المرفالتناقض ظاهر 
  في اليوم فأي مجتمع هذا يعيش هذا الفصام الحضاري؟

 
إن غياب المشروع الحضاري ومشروع المجتمع وأفول الدولة الوطنية وإفالس العقل 

 المضادة وعدم قدرته على إنتاج األفكار وتبلد الحواس واالكتفاء حتى باستهالك التماثيل
لقيمه الحضارية يشكل نكبة حقيقية كما أن اللغط والجدل والضوضاء والصخب والتباكي 

جب مع أن المدرسة الخاصة والمستشفى الخاص قوضا على التمثال يدعو إلى الع
المدرسة العمومية والمستشفى العمومي مما سيحتم على عامة الشعب الكادح مزيدا من 

وصية والعالج الخاص المكلف في العيادات الخاصة النزيف من أجل الدروس الخص
  .تأكيدا ظاهرا ألفول دولة الحقوق والمواطنة

  
لو أن أولي األمر سحبوا هذا التمثال إلى مكان آمن مع الحفاظ عليه كتحفة فنية وعوضوه 
بتمثال وطني منخرط مع القيم الوطنية لما وصل الحال إلى معالجته بالمعول ولما وجد 

ذا الحديث محورا يوميا ألحاديثهم في حين يهددهم التعليم الخاص واالستشفاء الناس في ه
ياتهم الحمراء والبيضاء معا وستتكفل وسائل التواصل االجتماعي الخاص بامتصاص كر

  .األخرى بتخريب بيوتهم وتسريب أوالدهم ، ورهن مستقبلهم للفراغ والعبث والالجدوى
  
  

زمة حقيقية داخل مجتمع فقد هذا العمل من قبل هذا الشخص يعكس أ
البوصلة والحصانة ولم تعد الحياة لديه سوى توفير متطلبات الحياة 

والمعول الذي هوى على رأس  -وله بعض العذر في ذلك-اليومية 
المرأة العارية إنما هوى على رؤؤسنا جميعا لينبهنا إلى حقيقتها إنها 

  .إلبداع والتمدنئرة تائهة بين مجتمعات االبتكار وارؤوس خاوية حا
 

حالة من الفوضى السيميائية والعبث والالجدوى تنتاب المجتمعات العربية الفاقدة 
للبوصلة والمشروع الحضاري ويصبح التدمير أسهل وسيلة لمعالجة الذهان والفصام 
والتبلد ففي سوريا تم تدمير تمثال أبي العالء ذلك الشاعر الذي رفع شعار العقل والتعقل 

مة الشخصية واالعتزاز بالرأي وبث روح التساؤل والحيرة والدفاع عن الكراوالتفكير 
 :والنقد في نفس اإلنسان وعقله وعدم التسليم األعمى والتقليد الممقوت، وهو القائل

  مشيرا في صبحه والمســاء* ُّكذب الظن ال إمام سوى العقل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 
  ةرامش يماهرإب

 رئازاجل
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 تريدك . تريدك حريصا، تريد ذاتك منطلقة مغامرة. يحدث أن تعاندك الحياة، تريدك طيبا، تريد نفسك شريرا

كنك تقف ل. وتريدك عاشقا عفيفا، وتريد قلبك أن يخفت أمام صرخة الجسد. حالما، تريد مداعبة الواقع بوجودك الحر
حائرا في منتصف الطريق، ما نهلته من الوالد، ما ترسب في عقلك الصغير، ما تشبعت به من حذر منذ الصغر، كل 
هذا يمنعك من االنطالق، من تجربة التحدي، وخوض عباب الناس، التورط في مصائب األحداث، العيش بنكهة 

  . أخرى غير التي عهدتها
  

، المراهق الذي أتعب األسرة، وكمم أفواه أقرانه، وخاض غمار "فىمصط"وقد حاولت الخروج من ظل أخي 
  .الحروب الصغيرة التي تترك في الروح بهجة الفعل، وعلى الجلد نذوب الصراع

  
عرفت . ُلم أعد أطيق أخي، فقد كان يحرسني، يكبلني بجوار مربط األمان، كأنني بنت يخشى عليها من الضواري

من شجر الجبل، ويعود بغنيمته ليمنحني جزءا منها، بعد " البلوط"ة عصابته، يسرق يذهب بمعي. شكيمته، منذ الصغر
فوق الهضبة المؤدية الى الجبل، ويأمرني أن منعني من الذهاب معه، حتى عندما ألحق به من بعيد، كان يقف 

فأجلس فوق ، يقذفني بالحجارة، "بغيت نمشي معاكوم"باالنصراف، وعندما أرفض متحديا صارخا بأعلى صوتي 
وهي مبنى من اإلسمنت على هيئة قدر، ربما كانت " الطاوة"حجرة كبيرة ما زلت أذكر تفاصيلها، أو بالقرب من 

   .هكذا ينادونه أصدقائه اختصارا السمه ،"صطاف"كنت أفتخر بكون . خزان للماء فيما مضى
  

نور الدين "التي كان " أسكا"ة هو أخي، فتى يقود عصابة مدججة بالسالسل، والعصي، أحيانا يغير على منطق
وكل منطقة بامتياز . كل منهما كان يحكم منطقته بقانونه الخاص. زعيمها وفي عداوة كبيرة بينه ومصطفى" البخاري

إذا ارادوا الذهاب الى الجبل فهم مجبرون على المرور من منطقتنا، ونحن إذا أرنا " أسكا"فأبناء . استراتيجي يخصها
  ". آسكا"فسنحتاج الى ممر من منطقة " م الربيعنهر أ"الذهاب الى 

  
كان أخي إذا أمسك أحدهم، يضربه بال رحمة، تنطلق من عينه شرارة الغضب، ومن لسانه أقدح الشتائم، ثم ينزع عنه 

أخي ". الدفلة"أعواد " و" نبق" و " بلوط"ممتلكاته الصغيرة، وكثيرا ما تكون تلك الغنائم ما يجود به الجبل من 
كنت أفتخر .  الذي ينكل بخصمه، يشكل لي مفارقة بأخي الطيب الذي يحرسني من الوحوش البشرية الصغيرةالشرير

  ". أطلس"وسط المدينة بالقرب من سينما " حمرية"منطقة تدعى " فتيان" به، وزاد من فخري عندما اعتدى علي 
  

بة بيت منحتني صاحبته كأس ماء كنت أجلس هادئا على عت. كسروا نظارتي وسلبوني خمسة دراهم كانت بحوزتي
والعصابة المرافقة لهما، " مكاوي"عندما رأيت أخي مصطفى وصديقه الضخم . وواستني في نظارتي المكسورة

عندما دخلنا حيهم، كلما رأى أحدهم يقول لي . انهرت بالبكاء، أمسكني من يدي وجرني بالقوة، وانتقلنا الى حي الجناة
.. ينهال عليه بالضرب معية رفاقه، جلنا كثيرا في تلك المنطقة، ولم نظفر بما ذهبنا ألجلهوقبل أن أجيبه، " هو هذا" 

، ولم ينس "ه *نشد شي واحد فيهم وهللا حتى نحو" وقبل أن نقترب من البيت، كان يزفر بقوة، ويشتم بأعلى صوت 
مع أنني لم أعرف لماذا يجب علي ، وأخبرت الوالدة بما أوصاني، "إذا سوالتك أمي قوليه راك طحتي" أن يوصيني 

ولكن مصطفى كان ذاك طبعه، لن تتوقع ما قد يفعله، ولن يخبرك بالحقيقة . الكذب، وأنا المعتدى عليه ولست المعتدي
لذلك كان الوالد يطلق . كما تحب، كان بئرا من األسرار، متحفظا جدا، ومتخوفا من أن تتلقف أذن الوالد ما قد يغضبه

أخباري تصل قبل " الهروروي"فقد كنت أن الواد " وز من الواد الهروري، مادوز من الواد السكوتيد"دائما حكمته 
  . يفعل المصائب ولن تشهد لها دخانا" السكوتي"أن أقترفها، وكان أخي الواد 

  
 ورغم ذلك كنت أتمنى الخروج من جلبابه، ربما كنت أنانيا، سرقت منه رضى الوالد واهتمامه، وأردت كذلك أن

لم تكن لي . ولم أستطع، فقد كنت لين العود، هش الفؤاد، وحيد المنزلة في الفضاء العمومي. أسرق منه سطوة الشارع
القوة في الضرب والشتم والجرح، أو جرأة االستحواذ على ممتلكات اآلخرين، وكذا االعتداء بالضرب المباشر والنيل 

خليه عليك راه خو " لكوني أخ مصطفى، كأن يقول بعضهم لم أعد أحب أولئك الذين يخشونني فقط. من الخصوم
تعبت من كونه أخي، تعبت من بطوالتي المدونة بالمداد على دفتر أحمر، تعبت من رؤية الفتيات وهن ". صطاف

" قصيدة"تعبت من اهتمامه بي، ومن اعجابه بكوني طفل نشرت له . يتحلقن حوله سواء كان رهبة منه أو اعجابا به
قافي لجريدة وطنية، وأنني أكتب شيئا لم يقرأه، فقط سمع به في مائدة الغداء عندما تذكره أمي، ويخبره الوالد بملحق ث

أجل أردت قتل .. أو عندما تصل اليه أنباء من تالميذ يدرسون معي". كون فحال خوك مهني الدنيا من الصداع" 
 ال أدري هل هي الصدفة أم نكاية فيه من غير وعي فاتجهت اتجاها آخر بعيدا عنه،... األخ وظله من حوليسطوة 

  "فؤاد"تعرفت على كبيرهم ... كل ما أتذكره، أنني تعرفت على سطوة أكبر منه، وأقوى مني.. مني

  
  وردكاموم اشه

 بملغرا
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  ككلا يرنه

  نانبل
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