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   يف احملاولةكاءكونوا شر
 

 مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب الكاتب 
  .المقيمين في أوروبا، أمريكا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية

 
لى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال، ومن ثم البديل، إ

  .للمجلة
  

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

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

  .  لسفارات والغرف السوداءالمتثاقف في زمن الفايسبوك يشترى ويباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجهزة وا
  

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

  . زمن آتانعتاق، وكل تالحم فكر إنساني هو
  

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

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

 عربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى توثيق الثقافة والفن االنساني اللبناني وال
المجتمعات الغير عربية بالوسائل االكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وترجمة 
دراسات عن الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خالل تنظيم معارض فنية 

 .وأمسيات موسيقية مع موسيقيين أكاديميين غربيين
 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين كل ال أعماكاتبيشجع ويتبنى فريق ال

 التي كاتبوالعرب، أو المتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة ال
، كما يتم التعريف بتلك األعمال واالبداعات للجمهور العربي عدة لغاتتصدر ب

 .والغربي سواء في األوطان األم أو المهاجر
 عتبرهما ركيزة أساسية يفكر والتعبير، و بحرية الفريق مجلة الكاتبمن يؤ

لبناء المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل 
 .والمساواة والقانون

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

مع دولة إسرائيل، ليس ألننا ال نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل ألنه ال يمكن 
أن يكون هنالك سالم في ظل االستمرار بسياسة االعتقاالت الجماعية، ومصادرة 
األراضي، واالعتداءات العسكرية التي ال تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان 

 . ربية المجاورةوالدول الع
  يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع

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

 .جهم الفكريالكتاب والمبدعين بانتا
 يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي. 
 بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي 
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   َالحظ علماء االجتماع أن المجرمين والسفاحين والمتحرشين واللصوص والغالظ والمتطرفين واإلرهابيين، وغيرهم َ ُ ّ ُ
َو يرتادون المسارح أو دور األوبرا وغيرها من ًمن الخارجين عن ناموس اإلنسانية، نادرا ما يستمعون إلى الموسيقى أ ْ ُ َ

ُّلكنها ظلت ظاهرة أو مالحظة ينقصها الدليل العلمي الذي يؤكدها، أو ينفيها. محافل الفنون الراقية ُ ُ ً ًّ ّ .  
  

ُعكف العلماء على محاولة تفسير تلك الظاهرة العجيبة عن العالقة العكسية والتاريخية بين تعاطي الفنون، وتعاطي 
ُوَخلصت النتائج إلى أن اإلنصات إلى قطعة موسيقية راقية، أو . لجريمة، من خالل تشريح ودراسة وظائف المخ البشريا ُ َ ُ

ّمشاهدة لوحة فنية مدهشة، أو حضور عرض مسرحي مبهر، يحفز المخ البشري على إفراز هرمونات تساعد خاليا فص  ُ ّ َّ ُ ّ ُ ُ
ُوالفص األيمن. الدماغ األيمن على العمل ّ من المخ هو المسؤول عن إنعاش الجانب الرومانسي في اإلنسان والحث على ُّ

ِأما الفص األيسر من المخ البشري، فهو الفص الفاعل النشط بشكل دائم، في . اإلبداع والخلق والحدس والخيال واالختراع ُّ ُّّ
األمور الحياتية والغريزية لدى اإلنسان؛ وهو المسؤول عن الجوانب العملية من النشاط البشري اليومي مثل تسيير . الدماغ

ّومحصلة ما . ّكالحفاظ على الحياة والشعور بالخطر لتجنبه وتنظيم الغرائز المعتادة من طعام وشراب ونوم، وغير ذلك
وكذلك . ّالموسيقى بالفص األيمن من الدماغ" ّنتذوق"ّإلى الموسيقى بفص أدمغتنا األيسر، لكننا " نستمع"سبق هو أننا 

ونستخلص القيم الرفيعة من تلك " نعلو"و" نسمو"ّالباليه والعروض المسرحية بالفص األيسر ألدمغتنا، لكننا " ُنشاهد"
َّكذلك أثبت العلماء أن الفص األيمن هو األنشط في اإلنسان الذي يسخدم اليد . الفنون، فقط بالفص األيمن من أدمغتنا ُ

ًربما يفسر لنا ظاهرة أخرى هي أن كثيرا جدا من الفنانين والعلماء؛ وهذا ". األشول"، أو "األعسر"اليسرى، أي  ّ ُ
  .يستخدمون اليد اليسرى

  
ُ، وشيك الظهور عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، حاولت أن أطرح بعض "ّالكتابة بالطباشير الملون“في كتابي الجديد 

فثمة عالقة وثقى ومباشرة، . ييد الحضارات ونهوض المجتمعاتَالرؤى التي تؤكد قيمة الفنون الراقية في بناء اإلنسان وتش
ّأثبتها علماء األنثروبولوجي والسوسيولوجي، بين علو الفنون واحترامها في مجتمع ما، وبين مستوى تحضر مواطني ذلك  ّ ُ

  . ُالمجتمع وحسن سلوكهم، ورقي أخالقهم
  

ُأتذكر معكم اآلن زيارة الفيلسوف اإلغريقي أفالطون لمصر  الجميلة في القرن الرابع قبل الميالد، قبل نشوء الحضارات ّ
وفي أحد النهارات . جاء أفالطون إلى مكتبة األسكندرية القديمة لينهل من علومنا وفنوننا. والمجتمعات في أرجاء األرض

ًالسكندرية الطيبة، وجه الفيلسوف كالمه إلى أبناء شعبه اإلغريقي في أثينا، قائال في كتابه َ ُ الموسيقى في ": "القوانين ":ّ
ٌمصر كاملة متكاملة ٌ َوعلى الشعب اليوناني أن يستمع إلى الموسيقى المصرية، ليتعرف على ما فيها من عناصر ممتازة، . َ ّ ّ

ّفنيا وأخالقيا وتربويا، دونا عن موسيقى كل الشعوب األخرى ّثم ختم مقولته بعبارته الشهيرة، التي تعد نصيحة قي” .ً ً ُّ مة ُ
َوقصد أفالطون بهذا أن الجريمة والفنون ال يجتمعان في ".  ّعلموا أوالدكم الفنون، ثم أغلقوا السجون: "لشعبه اليوناني َ َ

ِتختفي الجريمة من المجتمع الذي يتعاطى أبناؤه ألوان الفنون الراقية كافة من مسرح وشعر وموسيقى ونحت . مكان واحد ً ُ
  . وتشكيل، وغير ذلك

  
ُالفيلسوف بذكائه وفطنته وثقافته الموسوعية منذ خمسة وعشرين قرنا إلى ما أكده العلم في العصر الراهن، هكذا وصل  ّ ً ُ

َّكحقيقة علمية تشريحية مؤكدة، ال تقبل الشك ٌوفيما بين الفيلسوف القديم المالحظ، والعالم الحديث المؤكد، وصل أديب . ُ ّ ِ ِ ِ
ّعظيم إلى الحقيقة ذاتها، فدونها في إح في مشهد . ّهو البريطاني وليم شكسبير ابن القرن السابع عشر. دى أعماله الخالدةٌ

َ، كان قيصر يستعرض قائمة الشخصيات المرشحة لخيانته والتآمر ضده بغية اغتياله"يوليوس قيصر"جميل من مسرحية  َُ ّ .
ِآمن من غ◌يلة تلميذه المخلص، قبل أن فقد كان يوقن أن ظهره . ً، فلم يتوقف كثيرا"بروتوس"ّفمر ببصره فوق اسم ربيبه  ِ ٌ

ًإن كان علي أن أحذر أحدا، فليس إال : "ً، فهتف لنفسه قائال"كاسيوس"ثم وقعت عيناه على اسم . يعرف أنه سيكون قاتله َ ّ
ُّاحذر كاسيوس، فإنه ال يحب الموسيقى. كاسيوس ُصدق أفالطون، وصدق شكسبير، وإن خانه حدسه، وصدق العلم، !". ْ ُ
ُّ من قبلهم جميعا الموسيقى، وصدق الفن الرفيعوصدقت ً... 
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  سياسيونا يعيشون واحدة من الحاالت السلوكية السيئة والموروثة في الحياة
السياسية العراقية غير العقالنية، والسيما غياب ثقافة الحوار والنقاش الديمقراطي 

. والموضوعي الهادف، أو حتى الحق في امتالك رأي آخر أو مخالف لرأي األكثرية
 أو رأي أخر، جفوة بين األصدقاء، أو حتى ًوغالبا ما تنشأ، بسبب وجود وجهة نظر

وبها تبدأ الكراهية واألحقاد تنخر في العالقات لتنشأ عنها . بين رفاق الحزب الواحد
ًوغالبا ما تعود على صاحب . عداوات وتبادل اتهامات ما أنزل هللا بها من سلطان

أو اتهامه الرأي اآلخر عواقب سلبية مؤذية، منها اإلساءة له ولتاريخه النظيف، 
ًهذه الظاهرة ليست جديدة في العراق بل قديمة حقا . بالتحريفية أو حتى تخوينه

وبرزت في العهد الملكي وال تزال فاعلة في المجتمع وبين السياسيين العراقيين 
إنها . عموما، والسيما بين القوى المدنية والديمقراطية، وأخص منها القوى اليسارية

ًالمجتمعات المتخلفة اقتصاديا واجتماعيا، وحيث يكون مشكلة تعاني منها جميع  ً
ًالوعي الفردي والجمعي ال يزال ضعيفا ومرتبطا بطبيعة عالقات اإلنتاج السائدة  ً

  .ومستوى تطور القوى المنتجة
  

السياسة، على وفق المفاهيم الحديثة، علم وفن، فهو علم يفترض أن يمارس 
ليل األوضاع السياسية السائدة في البالد، وعلى التقدميون المنهج العلمي الجدلي لتح

صعيدي المنطقة والعالم، ومدى تأثيراتهما على الوضع الداخلي من جهة، وميزان 
القوى السياسية واالجتماعية من جهة ثانية، وقدرات المجتمع وقواه المدنية 

البالد والديمقراطية واليسارية في التأثير اإليجابي على مجمل الوضع السياسي في 
من جهة ثالثة، مع األخذ باالعتبار الخبرات المتراكمة للقوى الديمقراطية والتقدمية 
في التعامل مع الواقع العراقي العام، للخروج باستنتاجات تسهم في رسم السياسة 

والسياسة فن، تعني فن الممكنات في رسم . على وفق استراتيج وتكتيك مناسبين
ًمارستهما وتنفيذهما وتجنب التطرف االحتمالي شماال االستراتيج والتكتيك وسبل م

 ً.أو يمينا
  

وفي ممارسة المنهج العلمي في دراسة األوضاع واستيعاب مفردات الواقع 
وتحليلها، يمكن لهذا الشخص أو ذاك، أو لهذا الحزب أو ذاك، أن يخرج باستنتاجات 

 األخطاء، سواء صائبة ويضع السياسات المدققة والسليمة، كما يمكن أت يرتكب
كانت كبيرة أم صغيرة، وألسباب عديدة، بما في ذلك هيمنة الرغبة الذاتية في طرح 

ًالحلول المعدة سلفا بدال من االعتماد على نتائج التحليل واحتمال ارتكاب األخطاء . ً
وتجاربنا في هذا الصدد ليست قليلة، من حيث . أمر قائم لألشخاص واألحزاب

ولكن السؤال المهم هو كيف . سياسات أو ارتكاب األخطاءصواب التحليالت وال
يفترض فينا أن نواجه أخطاء بعضنا أو أي حزب من األحزاب؟ علينا ممارسة النقد 
البناء والعقالني في مواجهة قناعة هذا الطرف أو ذاك بوجود أخطاء في سياسات 

اء يساعد على والنقد الهادف والبن. األحزاب أو فيما يطرحه األفراد من سياسات
قبول اآلخر بالنقد واالستفادة منه، والعكس صحيح أيضا حين تمارس اإلساءة 

أرى إن من ال يستطيع . وإشاعة الكراهية والحقد ضد هذا الشخص أو هذا الحزب
  .كما نعيش هذه الحالة في الكثير من األحيان! نقد الخطأ، فال يصفق له

  
تمع، وتنبثق من القاعدة االقتصادية، من السياسة جزء من البناء الفوقي في المج

طبيعة عالقات اإلنتاج السائدة في البالد، ومن مستوى تطور القوى المنتجة، وما 
ينبثق عنهما من وعي فردي وجمعي ومن ممارسات سياسة فعلية من جانب أفراد 

وحين نقول إن السياسة علم وفن، فكالهما يحتاج إلى وعي . المجتمع أو أحزابه
السياسة وأهميتها في حياة المجتمع وتأثيرها عليه وعلى الدولة وسلطاتها بدور 
ًونحن نعرف بالوقائع طبيعة عالقات اإلنتاج المتخلفة السائدة حاليا في . الثالث

العراق، والمستوى المتخلف للقوى المنتجة، وبالتالي فوعي الفرد والمجتمع بشكل 
والقرار بوجوده، وهو ال يعبر عن مستوى عام هما من هذا الواقع وعلينا إدراك ذلك 

ًومن هنا أيضا علينا . وعي الطليعة أو الفئات المثقفة والواعية لواقع العراق الفعلي
ًأن نتوقع خروجا عن المستوى الحضاري في ممارسة النقد، خروجا عن مبدأ  ً

 .الحوار والنقاش الموضوعي والسقوط في حالة اإلساءة والتخوين
  

 في العراق معقد إلى أبعد الحدود وصعب التكهن بتحوالته السريعة الوضع السياسي
، عن )واألفراد(وتحوالت القوى السياسية فيه، سواء كان فيما يخص األحزاب، أو 

 ًوبالتالي، فليس غريبا أن ترتكب. مواقعها وسياساتها أو عن مواقفها ووعودها
 .رتكب أخطاءأخطاء في رسم السياسات، بل الغريب والممتاز حين ال ت

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سائرون عن قناعة معينة، واستشار "لقد دخل الحزب الشيوعي العراقي في تحالف 
الحزب كوادره األساسية فوافقت الغالبية على الدخول في هذا التحالف، بأمل الفوز 

. ةبفرصة تحقيق اإلصالح من داخل المؤسسة الدينية وبدعم من القوى الديمقراطي
رفضت كواد حزبية أخرى، أقلية، هذا التحالف، . هذا رأي قابل للخطأ والصواب

ولكل منهم الحق في تبني ذلك والدفاع عنه . ًوهو رأي قابل للخطأ والصواب أيضا
كما أبدى أصدقاء الحزب الشيوعي آراء متباينة منهم من أيد . دون اإلساءة لآلخر

 ً.ق في ذلك أيضاولهم الح. سياسة الحزب ومنهم من رفضها
  

وعلى وفق قناعتي الشخصية، وقع الحزب الشيوعي بخطأ في تحليله لألوضاع 
وفيما وصل إليه من استنتاج اسهم في , ًوالقوى السياسية وقدراتها الفعلية أوال

ًثانيا، وربما ستبرهن األيام على ذلك أكثر مما " سائرون"مشاركته في تحالف 
َّاحتمال أخر، احتمال أال يتراجع مقتدى الصدر ولكن كان هناك . حصل حتى اآلن

عن الوعود التي قطعها على نفسه أمام الشعب في محاربة الفساد والطائفية 
َّوالمحاصصة والسعي لإلصالح والتغيير في النظام الطائفي القائم، وإال يدخل في 

 . تحالف مع القوى الطائفية والفاسدة والتابعة إليران في العراق
 

ًن االحتمال األول هو الجاري حاليا، بسبب طبيعته إال إ
وعلينا ان نواجه الحقيقة . والدور اإليراني المتفاقم في البالد

بكل تبعاتها والسعي إلصالح الوضع في صفوف قوى التيار 
الديمقراطي العراقي، حيث يشكل الحزب الشيوعي العراقي 

أكرر . عمودها الفقري وسالمته سالمتها وسالمتها سالمته
قووا "الشعار الذي اقترحته منذ سنوات على الحزب، شعار 

" تنظم الحركة الديمقراطية يتقوى تنظيم الحزب الشيوعي
 ً.ايضا

  
علينا أن نبتعد عن اإلساءة للحزب الشيوعي العراقي أو لألفراد الذين اقترحوا 

َّ، علينا أال نخون األشخاص بسب أفكارهم "سائرون"التعاون والتحالف مع 
  . ومواقفهم السياسية، إذ إن هذا السالح ذو حدين
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ر، وحين نعتقد بوجود خطأ ما علينا اإلشارة إليه ـعلينا احترام الرأي والرأي اآلخ
وانتقاده بروح بناءة وعقالنية بهدف المساعدة على التصحيح وليس التخوين 

ى التشكيك كما ينتظر اإلنسان من الحزب الشيوعي أال يعمد إل. والتخريب والتهديم
ًبالنقد والناقدين وبالمالحظات التي تقدم له أو تنشر علنا، بل أن يهتم بها ويدرسها 
بعناية وتمحيص، ويرفض من يحاول المساس باستقالليته في اتخاذ المواقف 

  .السياسية أو اإلساءة المتعمدة له
  

لقد جرى لقاء بين قيادتي الحزب الشيوعي العراقي والحزب االجتماعي 
ديمقراطي، وأرى ضرورة تكثيف هذه اللقاءات مع قوى التيار الديمقراطي ال

ثانية، فهي األداة " تقدم"ًاألخرى أيضا بهدف تعزيز العالقات وأحياء تحالف 
المناسبة للنضال من أجل دولة ديمقراطية علمانية ومجتمع ديمقراطي علماني 

ين تلتقي األهداف أن تدخل بتحالفات مع قوى أخرى ح" تقدم"وبإمكان . حديث
مستقبل العراق : ساعة الحقيقة"والمقاصد، وهي مسألة طرحتها في كتابي الموسوم 

، أي نحو إقامة تحالف بين اقوى 1995في العام " بين النظام والمعارضة
ًالديمقراطية أوال، ثم التحري عن أي تعاون وتنسيق أو حتى تحالف ممكن مع القوى 

التحالف مع القوى اإلسالمية السياسية، وهي . تجدةاألخرى على وفق الظروف المس
في المعارضة أو في السلطة، مع واقع ضعف وتفتت القوى الديمقراطية، يجعلها 
تفكر في أمر واحد هو كيف يمكنها االستحواذ على قاعدة القوى الديمقراطية أو 

   !!احتوائها وتبويشها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  إلى العبث داخل النفس " يسرى الغول"الروائي و القاص يعود من جديد الكاتب

ُاإلنسانية بإيقاع شذي يداعب وجع غزة بأمواتها الراقدون خلف الستائر السوداء 
 .ّالسميكة التى ال تقدر يد النفس إزاحتها تحت قرص الشمس

 
ُمن داخل شرفة روحة المطلة على المقبرة " يسرى"تسلل 

شرفة األخرى البحرية ذات الهواء ًتاركا مجال اإلستمتاع بال
المشحون برائحة السمك المثيرة للشهية و نسائم األمواج التى 

أطل . ُتأخذ الكاتب إلى هناك، حيث الفرح البهي بجمال الحلم
على مشهد المقبرة ليرسم بقلمه المبدع المشهد الغزي بصوره 
ٍالمتعددة داخل المقبرة بلغة قصصية بهية، ترجل بصدره  ٍ

ُلئ شجون ليعري القلعة من حجارتها الغليظة ليلتقط الممت
صور حقيقية لهياكل األموات المسحوقين تحت القلعة العتية، 
إلتقط أنين األرواح المدفونة و التى شكلت لعنة السماء لقاطني 

 .القلعة

في مجموعته القصصية حيوات متعددة لجثث الموتى في غزة " الغول"ُيقدم الكاتب 
ُحكايا حقيقية خطت بإحساس بليغ و صيغت . ها باطن األرض بعدو التى لم تسرق

ّبقلم مبدع حساس، و لونت بشغف وطني و أدبي، كاتب لم يضيع بوصلته اإلنسانية  ُ
 .ُليوثقها في إحداثياتها الواقعية بلغة أدبية راقية تشبهه

 
القارئ الذكي الواعي يكتشف هول الموت الرابض من حوله، موتى يسيرون على 

دام الحياة، يهرولون نحو المجهول تحت حجارة القلعة الممتدة، يهربون من الموت أق
ّترانيم وجع تلف المدن المملحة من غواية و شيطنة الحياة الفانية. الجديد ُ ُ ُ. 

 
ُكاتب ذو توجه وطني حسي، يلتقط الصور بدقة عالية، يترجم أواجع " ُيسرى"
ّإلى مشاهد أدبية تصويرية محكمة ا" غزة" ُيصور الوجع . لوجع بين ثنايا الكلماتُ

ًبوجع أكبر بصور أدبية بليغة، ليشعر القارئ بالوجع و ربما ليزداد وجعا لينهض 
 .من تراب الموت ليواجه الموت، فليس بعد الموت موت

 
ُإنتفاضات أدبية بصور قصصية توقظ الحقيقة من خلف الستائر المسدلة أمام ضوء 

لواقع ينام بين القبور الصامته المهشمة الشواهد، الشمس، قصص حدثوية سردية 
 .صمت خجول يقطعه أصوات الغربان السوداء الناعقة بالشؤم

قد تبدو مجموعة قصصية منفردة للوهلة األولى، إال أنها صور و مشاهد حياة 
ٍمتكاملة، و لكن حين وضعها تحت المونتاج تظهر كفيلم سينمائي يروي قصة حياة 

 .عثون من جديد وسط الغواية لعوالم خاصة تحت السماء الزرقاءُأخرى ألموات يب
 

ُأبدع الكاتب في محاصرة الواقع بقصص ذات لغة أدبية جميلة، تحفز الموتى  ٍ
 .ُللنهوض إلسترجاع الحلم ما بين ترنيمة العبير و ترانيم الوجع

 
موتى دعوة إنسان مهموم بالوطن لل" ُالموتى يبعثون في غزة" المجموعة القصصية 

المكبلين بالخوف للنهوض و نفض الغبار الغث عن هياكلهم العظمية المتراخية لبث 
 .ُالحلم الذي لم يمت معهم بعد

 
برغم الوجع النافر من ثنايا القصص إال أن رومانسية الكاتب ال تزال تضوع من 

ّبين جثث الموتى، كاتب ذو رؤية رقيقة ناعسة، يغلف الحب داخل أغلفة مرة، فكي ُ ُ ف ُ
ُله أن يصور ذاك الحب المنبعث من الموت  وهنا تكمن القدرة األدبية الجلية !! ُ

الذي يمتلك عالم خاص به ال يشبهه به أحد، ربما " ُيسرى الغول"للروائي و القاص 
  ُألنه إنسان يمتهن الحب أكثر من القتل
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  غزة، معبرها اإللزامي الوحدة حلول القضايا السياسية واالجتماعية لقطاع
   الداخلية والبرنامج الوطني

  
أعاد بنيامين نتنياهو، مرة أخرى، كشف أوراقه إلى الرأي العام، حين حصر مشكلة 
قطاع غزة في الطائرات الورقية التي يطلقها أطفال القطاع، وتؤدي إلى إحداث 

  . حرائق في األراضي والحقول، التابعة لمستوطنات غالف غزة
  

وألجل وضع حد لهذه الطائرات الورقية جند نتنياهو فرق جيشه وسالحه 
الصاروخي، وطائراته الحربية، ومئات القناصين الممتدين على طول الشريط 

حتى أنه تحمل مشاق السفر إلى الجنوب، ليتفقد هذه المستوطنات . الشائك مع القطاع
 المستوطنات هي باألساس ًويهدئ روع سكانها، متجاهال، في الوقت نفسه، أن هذه
، بل وكذلك تم السطو 1948ٍمقامة على أراض فلسطينية، ليس فقط تم احتاللها عام 

عليها حتى من أراضي القطاع، في فترات مختلفة في إطار الصراع الممتد منذ 
النكبة، وأن مساحات واسعة من تلك األراضي، التي يقال إنها مملوكة لمستوطنات 

ًما مضى، ملكا لفالحين فلسطينيين، مازالوا ينظرون إليها، غالف غزة، كانت في
. بشغف، عبر السياج الشائك، في جمعة الغضب ومسيرات العودة وكسر الحصار

أطفال فلسطين، الذي يكرههم نتنياهو، هم اآلن مصدر قلقه، وهم األن مصدر 
لقطاع، حتى أن نيكوالي مالدينوف، المبعوث األممي إلى ا. »التهدئة«الخطر على 

لم يتردد في نقل الرسالة إلى قيادة المقاومة في غزة، يطلب فيها، إليها، وقف 
  . الطائرات الورقية، حتى ال تتسبب في إشعال حرب جديدة مع إسرائيل

  
مسيرات العودة « يدرك نتنياهو أن ،بل هي أبعد من مزحة. ولعل في األمر مزحة

ًا، فهي التي كشفت للرأي العام أن ًهي التي تشكل له صداعا سياسي» وكسر الحصار
سبب تخلف األوضاع الحياتية في غزة، وسبب التلوث البيئي، وتدهور االقتصاد، 
وانتشار البطالة، هو الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، وهو النظام الفاسد 

وأن بإمكان القطاع أن يستعيد حيوتيه . لالستيراد والتصدير الذي تفرضه على سكانه
، بحيث يمتلك »أطلق سراحه«االقتصادية، وأن يستعيد نشاطيته االجتماعية، فيما لو 

حرية الحركة مع الخارج، للسكان، والبضائع، وحرية الصيد في البحر اإلقليمي 
وأن ما يعطل هذا كله هو . للقطاع، وفيما لو توفرت له موانئه الجوية والبحرية

ى ممارسة سياسة خنق القطاع، الحصار اإلسرائيلي، وإصرار إسرائيل عل
الذي أصبحوا » أطفال طائرات الورق«باألساليب والذرائع المختلفة وآخرها ذريعة 

ًويدرك نتنياهو، أيضا، أن . الكتيبة المقاومة األولى ضد الوجود االحتاللي إلسرائيل
عقدة المقاومة في القطاع، هي التي تسد الطريق إلى جانب عقد أخرى سببها 

 اإلسرائيلي نفسه إلى الوصول إلى حل يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه االحتالل
وأن محاوالته لكسر إرادة المقاومة، وتدمير بنيتها التحتية باءت . الوطنية المشروعة

فالمقاومة في القطاع ازدادت . كلها بالفشل، بل أدت إلى عكس ما كان يطمح إليه
وإذا كان نتنياهو قد ادعى أنه . ليحهاًتصلبا، وتصاعدت قوتها أكثر فأكثر، وتطور تس

ًالتي تشكل مسربا للمقاتلين الفلسطينيين إلى قلب مواقع » األنفاق«نجح في تدمير 
الجيش اإلسرائيلي، فأن العقل الفلسطيني المقاوم، الذي أبدع سالح األنفاق، من شأنه 

سالح (ًوفا أن يبدع أسلحة ال تخطر على بال قيادة جيش االحتالل، منها ما بات معر
  .ًومنها ما يزال سرا، ال يتم الكشف عنه إال عند الضرورة) الطائرات الورقية

  
 لذلك وجد نتنياهو، كما وجدت قيادة جيشه، ضحايا لسخرية القدر الفلسطيني، 
يجتمعون، ال لدراسة خطر القنبلة النووية اإليرانية بل لدراسة كيفية الخروج من 

ويبدو أن . ئرات الورقية ألطفال فلسطين ومكافحتهاالفشل الذريع في التصدي للطا
، لذلك لجأوا إلى »المعضلة االستراتيجية«ًضباط نتنياهو ال يملكون حال لهذه 

التصعيد، في توجيه اإلنذار، مرة بشكل مباشر، عبر تصريحات نتنياهو في جولته 
ف إلى ، ومرة عبر المبعوث األممي مالدينو»غالف غزة«التفقدية، في مستوطنات 

، وإما اللجوء إلى إغتيال القيادات »حرب الطائرات«قيادة المقاومة، إما وقف 
  . الفلسطينية في قطاع غزة

  
ودعونا نقارن بين الفعل الفلسطيني، ورد الفعل اإلسرائيلي، لنكتشف أن إسرائيل، 
ًوإن كانت جادة في التخلص من الطائرات الورقية إال أنها تخفي أيضا أهدافا أخرى، ً 

حرب «ً إسرائيل تريد حقا وقف ،تعتقد أنها بإنذارات اإلغتيال، يمكنها أن تحققها
 اــلكن إسرائيل، تريد، في مقدمة م. ، ألنها تحرجها أمام اآلخرين»الطائرات الورقية

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
   

وما الضغوط التي تمارس على . »مسيرات العودة وكسر الحصار«تريده، هو وقف 
التي » المسيرات «، إال من أجل وقف هذه »أبو سالم«الق معبر القطاع، وآخرها إغ

تحولت إلى محطات سياسية تنتظرها عواصم العالم بلهفة وترقب، وتثير في كل مرة 
ردود فعل صاخبة ضد إسرائيل، على وقع الدم الذي يسيل برصاص القناصة 

ومة إلى وإسرائيل تريد الوصول مع المقا. المنتشرين على طول الشريط الشائك
دائمة لوقف إطالق نار طويل، يخرجها من أزمتها، وهي المتهمة على » صفقة«

لسان مراقبين إسرائيليين أنها فشلت في امتالك استراتيجية في معالجة الوضع في 
  . القطاع

  
لذلك ترى القيادة العسكرية اإلسرائيلية أنه وبسبب الفشل الذريع واستحالة القضاء 

، أي الوصول مع ً»سياسيا«طاع، فإن الحل يجب أن يكون على المقاومة في الق
تشكل مقدمة لفتح ) أي أكبر من تهدئة(» هدنة«المقاومة في قطاع غزة إلى اتفاق 

صفحة جديدة مع القطاع، هي صفحة زجه في الحل السياسي الذي يلوح في األفق، 
تأخذ في الضفة الفلسطينية » صفقة العصر«وإذا كانت . »صفقة العصر«وإسمه 

 حقوق األسرى وعائالت – الالجئون – القدس -االستيطان(طابعها الخاص 
ًفإنها في القطاع، معنية بأن تأخذ طابعا خاصا)الشهداء منه على سبيل المثال، إلى . ً

، »الطائرات الورقية«، ووقف »مسيرات العودة وكسر الحصار«جانب وقف 
ص، ألنه تصبح ال حاجة لها، وإلى ، توقف إسرائيل سياسة القن»البالونات الحارقة«و

الطويلة تبادل األسرى، بحيث تستعيد حكومة نتنياهو من تعتقد أنهم » الهدنة«جانب 
  . أسرى من جنودها في قطاع غزة

  
هذا كله يمهد األجواء للحديث بجدية أكبر، وبحماسة أكبر عن 

للقطاع إما من خالل خطة مالدينوف، » المشاريع االنسانية«
الل بوابات أخرى، على طريق حل القضايا الحياتية أو من خ

، »الرفاهية«، وبحيث تبدأ 2007للقطاع المتراكمة منذ العام 
. يمدان خيوطهما إلى شرائح واسعة في القطاع» الرخاء«ويبدأ 

خاصة إذا ترافق هذا كله مع تقدم خطوات المصالحة، ورفع 
ي العقوبات عن الموظفين العموميين، وحل مشكلة موظف

. تتدفق األموال على القطاع. حماس المعلقة كقضية خالفية
وتتدفق المشاريع وفي إطار هذا كله تتدفق الحلول 

  . والسيناريوهات السياسية
  

  هل يحتاج القطاع إلى األموال؟ نعم يحتاج 
  وهل يحتاج القطاع إلى مشاريع تنموية؟ نعم يحتاج

  :  لكن يجب أن تكون بوابته
  . ة وإنهاء االنقسامالمصالحة الوطني -
  . عودة الوحدة بين القطاع والضفة -
  .ًالذهاب جميعا إلى البرنامج الوطني - 
  . طي صفحة أوسلو، والشروع بتطبيق قرارات المجلس الوطني -
  

وعلى أصحاب األحالم » صفقة العصر«عندها نفوت الفرصة على نتنياهو، وعلى 
  الصغيرة
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  تنويه:  
  .ال اتحدث عن االيمان ولكني اتحدث عن وظيفة رجل الدين ) 1
  .ال اتحدث عن دين معين وال عن رب محدد ) 2
  .ال اتحدث عن مجتمع معين وال عن زمن محدد ) 3

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
  

في اغلب االحيان يكون ذات طابع ,  ان االيمان هو اعتقاد شخصي يتفق الجميع على
قلبي إذ يتأسس على بعض المعطيات منها التوريث عن االهل كمنظومة حياة 
ًمتكاملة ومنها العيش المشترك مع االخرين بعيدا عن االسئلة التي تؤدي في بعض 

ستوى التعليم والوعي االحيان الى تغيير الدين او االلحاد ومنها طبيعة المجتمع وم
وغيرها من العوامل التي يتاسس فيها الدين على معطيات , الذي يحمله المواطنون 
 .قلبية غير خاضعة للنقد 

  
هنا اقصد ما بعد البحث , في احيان اخرى يتأسس االيمان على معطيات عقلية 

, ى والتقصي عن االدلة التي تثبت احقية دين معين على حساب االديان او االخر
 .هذه االدلة مناسبة للباحث ليست بالضرورة مناسبة للجميع 

  
الدليل على ان االيمان قلبي هو ما ورد في الكتب المقدسة الثالثة في االديان 

  :االبراهيمية 
   . 6:11ما ورد في سفر العبرانيين 

   .36:18ما ورد في انجيل يوجنا 
  .4 - 3ما ورد في القرآن سورة البقرة االية 

  
المقابل تحتاج العلوم والفلسفات الى االدلة العقلية المحضة ب

الثبات ما تطرحه كي يتوصل الجميع الى ذات النتائج التي 
وهذه اهم واكبر , توصل اليها اصحاب تلك العلوم او الفلسفات 

انا هنا ال اقارن وال , نقاط االختالفات بين االيمان والعلم 
ي وال من هدافي ولكني افاضل بينهما فهذا ليس من اختصاص

اتمنى على الجميع ان يتوصلوا لحقيقة الفرق بين االيمان 
لعلم مع عدم وجود حالة من التناقض او من التنافر بينهما وا
 .كما سأوضح ذلك في سياق االتي) بحسب قناعتي الشخصية (

  
ًيضا قد يقول المؤمن بدين ما ان كتابه المقدس يحمل بين جنباته العلوم والفلسفة ا

ًيحمل اخبارك من سبقونا وما سيحدث مستقبال سواءا على المدى القريب او على  ً
وهذه حالة طبيعية الثبات صحة ما يعتقده على مستوى االيمان الديني , المدى البعيد 

ُولكن هذا الطرح غير ملزم لالخرين كونهم , او حتى في مجاالت الحياة االخرى 
بما يطرح افكار او رؤى مختلفة او متشابهة الى يعتقدون بدين اخر وبكتاب اخر ر

فمن يستطيع ان يخلق حالة االعتدال او التوازن بين ابناء المجتمع الواحد , حد ما 
 .ذات األديان متعددة ؟

رجل (ًايضا هناك وظيفة , ًقطعا انه القانون وهذا ما نراه ونعيشه في الدول المتقدمة 
قد تساعد القانون على تنفيذ بنوده فيما يخص ًالخطرة جدا فهذه الوظيفة ) الدين 

حرية االعتقاد الديني وقد تكون اهم ادوات تدمير المجتمعات كما هو الحال في 
 .الحالة العربية 

  
القوانين الحديثة في الدول المتقدمة نظمت بشكل كبير حق االيمان فهو شخصي 

وقد نحجت الى حد واعتبرته من ضمن الفقرات االساسية في دساتيرها , بأمتياز
هنا او ) الفردية او الفكرية عند الجماعات المتطرفة ( كبير مع بعض الخروقات 

ُهناك ولكن ال احد ينكر وجود حرية دينية فيها والدليل هو انتشار االسالم في الغرب 
ًبشكل كبير سواءا على مستوى الوالدات الكثيرة او اعتناقه من قبل اصحاب االديان 

 .لرغم من انها دول مسيحية االخرى على ا
  

تقدمت هذه ) العلم ( وبين اليقين العقلي ) االيمان ( ُوبين االعتقاد القلبي المنظم 
مجتمعات وارتقت النها وضعت القوانين كما اسلفت وكذلك حددت وظيفة رجل 

الن هذه الوظيفة او هذا المنصب من اخطر الوظائف على المجتمعات , الدين 
ًسلبا او ايجابا (  إذ طالما كان رجل الدين صانع االحداث ًواقدمها تاريخيا بحسب ) ً

ًتوجهاته وبحسب قربه من السلطة وعلى هذا االساس اما ان يكون ايجابيا او سلبيا  ً. 
  

ًماذا عن المجتمعات العربية وهل ستصل يوما الى حالة تنظيم االعتقاد الديني بين 
 .ابنائها ؟

 . حلة التمييز بين االيمان وبين وظيفة رجل الدين ؟هل يصل العقل العربي الى مر
  

المشكلة ليست بااليمان طبعا ولكن تكمن المشكلة في اناس يعتاشون على الدين من 
جهة ويحاولون تسويق فكرة ان العلم والفلسفات الحديثة هي ضد الدين من جهة 

 وتسويقها على ًايضا يحاولون خلق عزلة بين اتباعهم وبين الحياة الحديثة, !اخرى 
تلك الوظيفة االشهر واالسهل ) رجل الدين ( انه , !انها مجموعة انحرافات اخالقية 

في المجتمعات العربية والتي ال تخضع الي ضوابط لدرجة انه وفي احيان كثيرة 
ًاقل ايمانا وورعا من اتباعه ولكنه بالتأكيد اكثرهم ثراءا ) رجل الدين ( يكون  ً ً.! 

  
ويبرز دور , جال الدين في المجتمعات التي تقل فيها نسبة الوعي تزداد اعداد ر

رجل الدين في حاالت الفوضى التي تصيب المجتمعات في حقبات مختلفة من 
قد يكون رجل , ًوبالضرورة يزداد رجل الدين ثراءا من جيوب اتباعه , التاريح 

ن مجاالت الدين متعلم لمستوى دراسي معين وقد يحمل شهادة في مجال معين م
ُالحياة وهذا جيد ولكنه غير فعال وغير منتج فهو يعتاش على عطايا وهبات الناس  ّ

 .من خالل التأثير على ايمانهم 
  

  !:معادلة غير موضوعية 
ًشخص ال يعمل ال يمتلك مصدرا للرزق وال يمتلك راتب من اي وظيفة اخرى ومع 

 !.ًذلك تجده اكثر الموجودين ثراءا 
  

 :ال الدين من غرائبيات رج
  
ًواكثر ثراءا من اغلب الرموز الدينية , !ًانه اكثر ثراءا من النبي الذي يؤمن به  -

  !.ًالتي يتباكى عليها وهذا الكالم منافي تماما للتعاليم الدينية 
ًنجد من بين اتباعه من هم اكثر ورعا واخالقا منه ايضا اعمق ايمانا  -  ً ً بالعطاء ( ً

 ) !.والتضحية 
  

 !.ك مقياس معين يحدد درجة ايمانه فكيف يتصدر المشهد الديني ؟ليس هنا
  

قد تكون هناك تسميات اخرى لهذه الوظيفة وقد تختلف االمتيازات التي يحصل 
ولكن من المؤكد ان وجود هذه , عليها رجل الدين من هذه الوظيفة من مكان الخر 

ولم , ه وتراجعه الوظيفة بهذا الشكل وفي المجتمع هي اهم ادوات تردي اوضاع
يحدث في التاريخ قط ان ارتقى اي مجتمع من خالل ازدياد اعداد رجال الدين فيه 
بل بالعكس طالما كانوا العقبة التي تقف بوجه اي مشروع اصالحي وتقف بوجه 

   والعارفة من ابناء هذه المجتمع العقول الواعية
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  هل سمع أحد بثورة تنكرت لنضال شعبها ؟  

  ؟ إذا ماتنكروا لتضحيات من سبقوهمل يمكن لقادة ثورة أن تنتصرثورتهمأساسا ه
  

البداية الخاطئة اليمكن أن تؤدي إال إلى ." .  من يبدأهكذا يعتبر منتهيا قبل أن يبدأ 
الذي " نافذ حوراني "هذا ماقاله استاذي واستاذ الجميع المرحوم " نتيجة خاطئة 

ة التي قامت بها فتح لتفسير سبب ابتعاده عنها كان من أوائل من أيدوا تلك االنطالق
كان في البداية يعتقد أننا إذا ماوسعنا وطورنا العمليات الفدائية البسيطة فإنها يمكن .

خاصة سوريا التي كنا نعيش فيها ونأمل كثيرا في ثورتها (أن تجبر األنظمة العربية 
ا وشعبها وبالتالي يمكن على تقوية جيوشها بما يمكنها من الدفاع عنا وعن حدوده)

  . للعمليات الفدائية أن تجبر إسرائيل على الخضوع لشروط ومطالب الثورة 
  

أما الترويج لفكرة أن العمل الفدائي وحده قادر على التحريرمن دون تنسيق مع 
فذلك وهم , الدول العربية الوطنية والقومية والقوى الدولية المؤيدة للحق الفلسطيني 

الموقف ذاته وقفه .وهذه كانت بداية اختالفه مع قيادة فتح ,جي قاتل وخطأ استراتي
كال من استاذي المرحوم خالد الجراح وابن بلدي نمر أبو النعاج اللذان مع ذلك لم 

في حين أن شخصيات أخرى مثل , يقطعا مع فتح بل أبقيا على خطوط التواصل 
وكمال عدوان وكمال )ية ذو األصول البعث( االستاذ اليساري عبد هللا حوراني 

ناصروأبو يوسف النجاروغيرهم ممن استمروا مع عرفات ونهجه دون أن يصبحوا 
  .على وفاق تام معه على أمل التحسين 

  
وبما أن الشمس اليمكن أن تغطى ,وبما أن أغلب العمليات الفدائية كانت مبالغ فيها 

ح إلى أن الثورة التي بغربال فلقد توصل كثير من الشرفاء ممن ساروا وسايروا فت
لذلك .فحبل الكذب قصير . تقوم على الكذب اليمكن أن تنجح واليمكن لها أن تنتصر

وراحوا ينقدون ويراقبون ويصححون , "الثورة "قطعوا صالتهم بفتح وبما تسمى 
لكن األمورلم تجر وفق ما يرون بل وفق ما أراده خليل الوزير ومن خلفه عرفات .

حتى جاءت الواقعة في حزيران " . في سياسة التوريط النجاح" وصالح خلف 
وكان هذا بمثابة نصر لقادة العمل الفدائي الذين اثبتوا أنهم أجدى وأقدر  . 1967

وبما أن .على مواجهة إسرائيل وإلحاق األذى بها من الجيوش العربية المهزومة 
 انطالق العمل النظام األردني كان يرغب باستعادة الضفة الغربية فلقد وافق على

بدليل أن قواته شاركت في عملية التصدي للعدوان اإلسرائيلي , الفدائي من أراضيه 
وهذا ماجعل اسهم فصائل . مع قوات الثورة على قرية الكرامة وحقق نصرا باهرا 

و لما اغتر المقاتلون بقوتهم وسمعتهم بدأ االفتراق . المقاومة ترتفع إلى أعلى سماء 
  .بدأت النهاية بسرعة فائقة .دني ومن ثم مع بقية األنظمة مع النظام األر

  
  
  

  
  
  

أما نحن في المنظمة الشعبية فإن بداية افتراقنا مع المنظمات الفدائية كانت بسبب 
حيث كنا نتقاتل , موقفها من ـ بل احتقارها ل ـ العمل التثقيفي والنشاط الجماهيري 

ل حول عدم صحة اعتبار الكفاح المسلح بالكالم يوميا مع قادة ومنظري تلك الفصائ
وكنا نؤكد على أنه يمكن .وبالضبط العمل الفدائي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين 

بل يجب أن يكون العمل السياسي والسلمي والفكري الشعبي مرافقا لخيار , الدمج 
  . له وبأن ذلك سيكون أجدى لخيار المقاومة المسلحة ذاته وتهيئة , المقاومة المسلحة 

  
ولهذا السبب رفضنا المشاركة في المجلس العسكري للعمل الفدائي وكذلك في 

لكن لألسف اسكتت قرقعة السالح واالنتصارات . المنظمة وفي كثير من مؤسساتها 
زعم ,التي كانت تنشرها وسائل اإلعالم عن عمليات فدائية ملفقة (الزائفة المزعومة 

وإسقاط عددا من الطائرات وتدمير عشرات فيها قتل المئات من االسرائيليين 
كما يتم , وغطت على المنطق , طغت على صوت العقل )الدبابات والمصفحات 

تمجيد العمل , إسكاتهما اليوم على يد عباس والرجوب من منطلقات معاكسة تماما 
  .السلمي وتسخيف ومحاربة أي عمل مسلح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
خاصة بعد عودتنا من الصين ( نا في المنظمة الشعبية وأذكر في هذا المجال أن

عندما كنا نذهب إلى أغوار نهر االردن لنتفهم مشاكل فالحي  ) 1967الشعبية عام 
استنادا لما تعلمناه عن (وفي توعيتهم وتدعيم صمودهم , شعبنا كي نساعد في حلها 

 الشباب الذين وعندما كنا نربي في قواعدنا بعض) الحرب الشعبية طويلة المدى 
أو تقنعهم للعودة ( كانت قيادة المنظمة الشعبية تهيؤهم لدخول الضفة الغربية وغزة 

ونعلمهم أساليب العمل الجماهيري تهيئة ) بعدأن خرجوا منها بعدهزيمة حزيران 
كانت القيادات الفلسطينية األخرى . للعمل المسلح الحقا عندما تنضج الظروف 

عمالهم في القرى وتحضهم على الدخول في منظماتهم تحرض الشباب على ترك أ
وكانت تهزأ بنا وبالعمل التثقيفي مع الفالحين والعمال . للقيام بعمليات فدائية 

والطالب الذين كانت قيادة العمل الفدائي ـ على العكس تحضهم على ترك مدارسهم 
احوا يشككون بنا ولهذا ر. مما قد يخلق وقد خلق فعال جيال من الجاهلين والتابعين 

 1971حتى تاريخ انحالله عام ( كوننا لم نقم بأي عملية فدائية منذ أن تشكل التنظيم 
وألننا كنا نرى بأنه يفترض بنا أن نعبئ جماهيرنا فكريا وسياسيا ونعلمها كيف ) 

  .قبل البدء بالعمل المسلح . تتمسك بأرضها وتدافع عنها في ذات الوقت 
  :بداية االنحراف 

يترك أرضه ومدرسته وعمله ليلتحق بالعمل الفدائي البد أن يتحول إلى أسير في من 
ومن هنا بدأ االنحراف . معيشته لمن يدفعون له الراتب ويقدمون له السالح والكساء 

  .وتسميم قائدها .بالتعدي على المواطنين لينتهي باغتيال قادة الثورة 
  

 فيه القيادات وهنا أذكر أننا في الوقت الذي كنا نطالب
الفلسطينية يوميا بضرورة وضع حد لتجاوزات المقاتلين 
الفاسدين الذين كانوا يعتدون على الناس و يتجاوزون على 

حيث كانت بعض التنظيمات الجديدة . القوانين ويدوسون عليها 
تنهب المحالت التجارية وتعتدي ,التي دخلت على خط الثورة 

وم بعض المنتمين لفتح كما عفش الي.على كرامات الناس 
االنتفاضة والقيادة العامة وجبهة النضال بيوت أخوانهم 
الفلسطينيين المدمرة في مخيم اليرموك وبعد مشاركتهم في 
تدميره في ذات الوقت التي تمر فيه ذكرى مرور سبعين عاما 
على النكبة كما لو كانوا يثبتون أنهم يحدثون نكبة جديدة وكأن 

   . بات ثقافة عامة 68ن ظاهرة عام التعفيش بعد أن كا
  

كنا نحذر من مغبة هذه األعمال على ) في المنظمة الشعبية (وعلى الرغم من أننا 
إال أن أيا من القيادات الفلسطينية لم تقم .شعبية العمل الفدائي ومستقبله في األردن 

تابعة بأي تصرف يضع حدا لهذه التصرفات المشينة بل على العكس كنا نجد قيادات 
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تشجع على التخريب ) 1969منذ ظهورها على الساحة عام (للجبهة الديمقراطية 
تبرر لها التصادم ,والفوضى كجزء من سياستها الرامية إلى خلق حالة من الفوضى 

وإسقاط الملك ) بدل التعاون معه ضد إسرائيل ( مع الجيش بما يمكنها من هزيمته 
  .مة مناطق محررة حمراء وتسلم السلطة بدال منه ودعوتها إلقا

  
وكان العمل التثقيفي لديهم يتم من خالل وضع صور لينين وكتابة اسمه على 

مما جعل أغلب الجماهير األردنية والفلسطينية تنفر من الثورة وتستنكر . المساجد 
وهذا مابرر للجيش , أفعال المقاومة وتقف مع الملك وجيشه ضد المنظمات الفدائية 

مما أدى إلى إخراج كل فصائل 1971 و1970المجازر ضدها عام الرتكاب أبشع 
   .المقاومة من أطول وأهم ساحة للصراع مع إسرائيل 

  
ومن المؤسف أن نقول أن األمر ذاته تكررعندما انتقلت أغلب كوادر وعناصر 
المنظمات الفلسطينيية إلى لبنان األمر الذي أدى إلى تكرار تجربة األردن وحصول 

ضمن ) دولة الفاكهاني ( وأ منها بكثير حيث أصبحت المنظمة دولة تجاوزات أس
وهو ما برر , مما يفهم منه أنها كانت سياسة ممنهجة وليست عفوية . الدولة اللبنانية 

 لكثير من األحزاب والجماهيراللبنانية الوقوف إلى جانب قوات االحتالل 1982عام 
بذهم ومحاصرة أبناء شعبهم المقيمين ومن ثم لن.إلخراج فصائل المقاومة من لبنان 

في مخيمات لبنان كلها بعد أن تركوهم لشارون وللقوات اللبنانية ليرتكبوا بحقهم 
  .أبشع المجازر التي عرفها التاريخ في صبرا وشاتيال 

  
  
  

  
انتهت الثورة  " 1971نقل عن أبو إياد قوله ألبو داوود بعد الخروج من عمان عام 

ار أن الساحة األردنية كانت تضم أكثر من ثالثة ماليين على األرض باعتب" 
وتمتلك أطول جبهة ,فلسطيني ولديها على األرض األردنية حوالي ستين ألف مقاتل 

وبما أن النظامين السوري والمصري ـكما قال ـ لن يسمحوا لنا بالعمل , مع إسرائيل 
من أعداء ت لالنتقام إال وفق ما يريدون فليس أمامنا إال تشكيل خاليا لإلغتياال

  .الثورة
  

وكان هذا سببا في اكتشاف ماعرفت . وهكذا بدؤوا باغتيال وصفي التل في القاهرة 
بمنظمة أيلول األسود التي كان أحد أعضائها صبري البنا المعروف بأبو نضال الذي 

في بيروت 17كان يعمل في جهاز أمن الثورة وأمن عرفات المعروف بجهاز ال 
وبعد تشكل جبهة الرفض التي قادها العراق . ح سفيرا للمنظمة في بغداد قبل أن يصب

انشق عن فتح و . ضد البرنامج المرحلي الذي تبنته فتح والديمقراطية 1974عام 
الذي ارتكب أبشع عمليات االغتيال التي طالت كما .شكل ما يسمى بالمجلس الثوري 

أكثر )  المقابالت التلفزيونية  ساعة من13( ذكر عاطف أبو بكر في عدة مقابالت 
 عضو من األعضاء القياديين في الثورة الفلسطينية ومن المعارضين 1200من 

 من المجلس 72لألنظمة العربية أغلبهم من المثقفين الثوريين واليساريين منهم 
وسبعين عضوا , ) انشقوا لمعارضتهم لعرفات ونهجه وانضموا للمجلس (الثوري 

  .إلخ .. مواطن لبناني وسعودي وسوري 200ات ومن تنظيم فتح عرف
  

ومن أبرز هؤالء القادة . وأكد أبو بكر أن لديه قائمة باألسماء موثقة توثيقا رسميا 
كان أبو إياد . الذين اشترك جهاز أبونضال في اغتيالهم مع الموساد بقيادة باراك 

وبما أن باراك . ادومن قبلهم أبوجه,نفسه وابوحسن سالمة وأبو العمري وأبو داوود 
اشترك في عملية الفردان التي تم فيها اغتيال الثالثي كمال عدوان وكمال ناصر 
وابو يوسف النجار الذين بدأوا يشكلون تيارا مناقضا ومنافسا لتيارالثالثي عرفات ـ 

سواء في , من خالل تعاون وثيق مع الحرس الخاص بهم , أبو إياد ـ أبوجهاد 
" ماجد ابو شرار"د ذلك تم اغتيال كال من اليساري الفذ وبع.بيروت أو تونس 

وبعد أن انتقلوا إلى تونس . وغيرهم كثيرين " ..سعد صايل "والمناضل الشرس 
جرى اغتيال وتصفية كثير من الشخصيات المعارضة لعرفات حتى طالت أخيرا 

  .عرفات نفسه 
  

إال أنه من المستحيل وإذا كان صحيحا أن إلسرائيل ضلع في جميع هذه االغتياالت 
ألجهزتها األمنية أن تنفذ تلك االغتياالت والتصفيات من دون أن يكون لها عمالء 

داخل األجهزة األمنية الفلسطينية مما يفهم منه أن جهاز أمن الثورة كان مخترقا منذ 
بدليل . ومازال فيه " دود الخل منه وفيه " وهذا ما يشير إليه المثل الشعبي .البداية 

ن أغلب من اشتركوا في االغتياالت وعمليات التصفية بعد أن تم كشفهم هربوا إلى أ
ومما تجدر اإلشارة إليه أن . المناطق التي تسيطر عليها اليوم السلطة الفلسطينية 

أحد أهم شروط اتفاق اوسلوا كانت تجبر السلطة على عدم التعرض للجواسيس 
زة األمنية المتعاونة مع إسرائيل لحفظ بل واشترطت إدخالهم في األجه, والعمالء 

وهكذا فنحن إذ نفتح ملف الثورة .األمن وقيل أن أعدادهم تزيد عن ثالثة عشر ألفا 
فليس لنفتئ الجراح ونثير الضغائن بل لنقول طالما أن من قتل هؤالء ومن ضمنهم 

   .عرفات لم يعرفوا ولم يقدموا للمحاكمة فنحن في خطر وعلينا الحذر 
  
  
  

  
نحن إذ نشير إلى أن القيادات الفلسطينية عندما ركزت على العمل الفدائي من و

نقول أنها بعد أن انقلبت على ذلك .الخارج لتحرير فلسطين كلها من البحر إلى النهر
الهدف الذي قامت على أساسه وبعد أن استغلت ذلك الخارج أبشع استغالل وجعلته 

التي جاءت ) لعدوها الغاصب (ن يقدم التضحيات الجسام تنازلت عن فلسطي
ولهذا . لتحريرها منه واكتفت بما يمكن أن يقدمه لها من الضفة الغربية وغزة فقط 

فقد انقلبت على هذا الخارج وراحت تركزعلى الداخل الذي كانت تهمله بل وتنبذه 
فتجاهل فلسطينيي  .1948إضافة لتشكيكها بالفلسطينيين المتبقين على أراضي عام 

ولم يكن  , 1974ت وقضيتهم كان مسألة مبيتة من قبل اتضحت رسميا عام الشتا
قبل الخروج من لبنان من خالل اتفاق (1981ذلك بسبب توقف العمل الفدائي عام 

وال بسبب فقدانها لقواعدها )غير مباشر مع إسرائيل يقضي بوقف العمليات الفدائية 
بل نتيجة 1994الوطن عام وجماهيرها خارج الوطن ـ بخاصة بعد أن دخلت إلى 

وتجاهله كليا كما ,فاالنقالب على الخارج الفلسطيني والتضحية به .لسياسة ممنهجة 
   .لويكن غير موجود والتركيز على الداخل فقط ليس مسألة اعتباطية 

  
فهم بتركهم أبناء . وهنا وقعت الكوارث التي يرفضون االعتراف بمسؤوليتهم عنها 

من االردن ولبنان وسوريا دون حماية يكونون دون قصد ـ شعبهم في مخيمات كال 
ربما ـ تركوا الباب مفتوحا لألعداء ليرتكبوا أبشع المجازر بداية في صبرا وشاتيال 

حيث , ومن بعدها حصارمخيمات الالجئين في صور وصيدا وبيروت ونهر البارد,
ام بها الجيش  قلم تفعل شيئا إليقاف المجازر وعمليات التدمير الممنهجة التي

  . اللبناني
  

وهنا نسأل من جند فتح االسالم وأدخلهم مخيم نهر البارد ؟ من شجعهم على قتل 
ضباط وشرطة لبنانيين ؟ولماذا ؟ من سلم مخيم اليرموك ألبابيل حوران وجند الشام 
؟ اليس من تولى وحده حمل السالح للدفاع عن المخيم ؟ من أدخل جبهة النصرة 

مخيم ؟ هل كان يتطلب إخراج مائتي عنصر تدمير المخيم؟ مع ومن ثم داعش لل
العلم انه كان بإمكان مائتي مقاتل يزعمون أنهم مجندون لتحرير فلسطين اخراجهم 

ولماذا أخرجوهم بعد تدمير المخيم سالمين إلى مناطق أخرى ؟ هل تختلف سياسة !!
  عتر ؟من هم في السلطة عن سياسة من هم في الخارج إزاء شعبهم الم

  
من حصار وتجويع وقطع !) العميلة (وهنا البد أن نذكر بأن ما قامت به السلطة 

الرواتب والكهرباء والمساعدات عن أبناء شعبنا في غزة ومخيماتها ال يختلف البتة 
ضد مخيم اليرموك وغيره !عما قامت به الفصائل التي تزعم أنها مقاومة وممانعة 

ومع أن الروس تدخلوا لمنع . في ريف دمشق من المخيمات في سوريا وبخاصة 
  .العفيشة من تعفيش بيوت الالجئين بما يندى له حتى جبين المغول 

  
إال أن منظمات المقاومة والممانعة لم تنبس بنت شفه لمنع ذلك ولم تقم بأي عمل 

األمين العام "عربي عواد "و باستثناء . ولم تصدر حتى بيان استنكار , إليقافه 
فان ما يظهر حقيقة وسوء تلك القيادات التي تربعت على ) يوعي الثوريلشللحزب ا

فكشفت بعد أن نفذت . وحتى اليوم 1968قيادة العمل الفدائي والمنظمة منذ عام 
مهمتها عن وجهها الحقيقي والقبيح القديم الذي كان يغطى بقناع المقاومة والتحرير 

اية متآمرة وليست مع هذا الشعب وال منه وهكذا أثبتت اليوم أنها كما كانت منذ البد.
  ) . لكن أعيننا كانت مغطاة باألمل والثقة (,
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وما يثبت ذلك انها جميعها لم تسكن المخيمات ولم تعاني ماعاناه ويعانيه أبناء شعبهم 
ولهذا كان البد كيال تظل تسوق فينا .لذلك هانت عليهم معاناة ابناء المخيمات . فيها 

إلى كوارث جديدة أن نعرف الجميع بأنها كما كانت منذ البداية وتستمر في جرنا 
خاصة بعد أن .غير جديرة بقيادة هذا الشعب وال التحدث باسمه هي اليوم أكثر 

فشلت في مواجهة عمليات التهويد والصهينة والحصار والتجويع واإلبادة التي 
زعمت أنها يتعرض لها شعبنا وال نقول في تحرير شبر واحد من األرض التي 

  .جاءت لتحريرها 
  

ونحن إذا ما ربطنا بين سكوت هذه القيادات على عمليات تدمير المخيمات ومسحها 
وتهجير شعبها كخطوة البد منها من أجل توزيعهم وإقامتهم في مناطق متباعدة 
وإعطائهم جنسيات وإقامات دائمة وخفض تمويل األونروا كمقدمة إلنهائها 

يتضح لنا . نهاء وشطب قضية الالجئين كما تريد إسرائيل كخطوات البد منها إل,
في عملية )في الداخل والخارج (حجم المؤامرة التي تشترك فيها هذه القيادات 

وكيال نقع في المحظور كان علينا أن نفضحهم وننبذهم حتى , تصفية القضية نهائيا 
  ُوليحاكموا الحقا ,يسقطوا تلقائيا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ًبا ما تجنح الحركة السياسية حين تكون خارج السلطة في البلدان النامية، غال

إسقاط «ًومنها البلدان العربية، إلى رفع أكثر الشعارات جذرية، ورنينا، فهي تبدأ من 
ً، من دون أن تأخذ في االعتبار توازن القوى، أو تحسب حسابا للظرف »النظام

ّالموضوعي، والذاتي، فإما أن تضخم من  ّإمكاناتها الذاتية، وإما تقلل من إمكانات ّ

لن يتحقق من دون » التغيير«، ألن »حرق المراحل«خصمها، وقد يقودها ذلك إلى 
ّحصول التراكم المطلوب والتطور التدرجي وتلبية المطالب التي تخص الناس  ّ ّ

 .ًوصوال إلى الهدف األساسي
  

تجيب للمطالب الشعبية، وتدير ظهرها لإلصالح، ّوإذا كان المبرر أن األنظمة ال تس
وتعزف عن التغيير، وترفض الحوار مع الفاعليات واألنشطة السياسية غير 
ّالحاكمة، فإن ذلك ال ينبغي أن يدفعها إلى التشدد، والتطرف، والعنف، ألن اللجوء  ّ

صالح ّإليه يقود إلى العزل والعزلة حتى من لدن أوساط تتفق معها حول قضايا اإل
ًوالتغيير، كما أنه ليس مبررا التعاون مع قوى خارجية، مهما كانت تسمياتها، بحجة 

 .عجزها عن تحقيق مطالبها وحدها
  

ّإن ازدراء المطالب االحتجاجية، واستصغارها، واالستخفاف بها، والقفز مرة واحدة 
مل إلى القضايا الكبرى واألهداف االستراتيجية، هي التي تجعل الخلل في الع

ّالسياسي ظاهرة شائعة، السيما في استسهال رفع الشعارات الصاخبة، فتبليط شارع،  ّ
أو بناء مدرسة، أو إنشاء مستوصف، أو مستشفى في حي، أو ضاحية، أو خفض 
الضرائب، أو توسيع مجاالت االستفادة من الضمان االجتماعي والتقاعد والعناية 

يز حقوق المرأة، وإيجاد فرص عمل بالمسنين وحماية الطفولة واألمومة، وتعز
للشباب، وكل ما يتعلق بتحسين مستوى المعيشة، هي هموم مطلبية وجزئية، ولكنها 
أساسية لسير عجلة الحياة، وهي التي ينبغي أن ينشغل بها العمل السياسي العربي 

في مختلف البلدان، بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي، ألن مهمة تحسين 
ّادية والروحية لإلنسان، تبقى مطالب يومية متراكبة، ومتخالقة، ومتطورة، الحياة الم

ّتنمو باستمرار وتتشعب وتتسع، وتحتاج من جانب السلطة ومعارضتها والمجتمع 
المدني وأصحاب األعمال، إلى التعاون لتلبية ما هو ممكن منها ضمن خطط تنموية 

 .مستدامة
  

ّن كان بطيئا، السيما في مجاالت أساسية، ّإن أي تطور يحتاج إلى تراكم، حتى إ ً ْ
التعليم، والصحة، والخدمات، والعمل، والضمان االجتماعي، ومجال الحريات : مثل

ّوالحقوق، وعكس ذلك فإن البلدان التي حاولت اختزال التطور بانقالبات وثورات 
ن وتغييرات سريعة، وبالقوة، أو عبر الوسائل المسلحة والعنفية، بغض النظر ع

ًاضطرارها بسبب تشبث األنظمة السياسية، وصلت الحقا إلى طريق مسدود حتى 
ًإن حققت مكتسبات مرحلية ال يمكن االستهانة بها، لكنها ارتدت على أعقابها الحقا،  ّ ّ

ّاألمر الذي أضاع سنوات من التنمية، وعطل المسار التدرجي والتاريخي لها ّ. 
  

 ت من إحداث نمو اقتصادي وتطور في مجاالتّوإذا تمكنت تلك البلدان عبر الثورا
ًصناعية وزراعية عدة، فإنها اصطدمت الحقا بعقبات كبرى، خصوصا في الجوانب ً 

 المدنية والسياسية واإلنسانية، وتجربة البلدان االشتراكية، وأنظمة ما أسميناه 
 .خير دليل على ذلك» حركة التحرر الوطني«
  

لة ومشروعة، لكنها ليست يومية، أو آنية، أو إن األهداف الكبرى هي أهداف عاد
ّراهنية، إال إذا استثنينا تحرير األراضي، وصد العدوان، وتحقيق االستقالل، وحق  ّ
ّتقرير المصير، لكن ذلك ال يمنع من وضعها ضمن البرامج المستقبلية، فالملح 

، والضروري الذي ال يقبل التأجيل، هو تحسين حياة الناس، وإيجاد فرص عمل
ّوالقضاء على األمية، وتأمين المستلزمات الضرورية للصحة والبيئة، ومكافحة 
ّالفساد المالي واإلداري، ومواجهة التعصب والتطرف، والعنف، وتحقيق التعايش  ّ

 .السلمي والمجتمعي
  

ويحتاج األمر إلى إصالح نظم الحكم واإلدارة، وتعزيز 
إنه مثل «يو وتطوير حكم القانون الذي يقول عنه مونتسك

ً، خصوصا بوجود قضاء نزيه »الموت، ال يفرق بين الناس
ومستقل، وإجراء مصالحة حقيقية بين السلطات الحاكمة 
وشعوبها، بضمان الحقوق الجماعية والفردية، وتلك مسؤولية 
مشتركة وإن كانت درجاتها متفاوتة، ولكن شراكة المجتمع 

ّسيما مساهمته في المدني ورقابته مسألة في غاية األهمية، ال
ّصنع القرار، وفي تنفيذه، كما أن من واجبه أن يتحول إلى 

 .، فحسب»قوة احتجاج«، وليس »قوة اقتراح«
  

تداعيات الفوضى «الموسوم » 16مؤتمر فكر «ولعل مناسبة الحديث هذا هو انعقاد 
 في دبي، والذي» مؤسسة الفكر العربي«ّالذي نظمته » ّوتحديات صناعة االستقرار

ً، خصوصا حين يتم »اختالل آليات العمل السياسي«ّخصص أحد جلساته لمناقشة 
ًاللجوء إلى العنف لحل الخالف بين الحاكم والمحكوم، تلك التي ستلحق ضررا  ّ
ّبالمجتمع ككل، السيما وإن دورات العنف، والفعل ورد الفعل إذا ما استحكمت  ّ

ّجر في كل لحظة لتدمر ما بنته ًبالمتصارعين فإنها ستزرع ألغاما يمكن أن تنف ّ
سواعد األجيال، وهو ما كان محط مراجعة مهمة من عدد من المسؤولين، 

تلك المراجعة التي . وأصحاب القرار، وقادة الفكر واألكاديميين في هذا المؤتمر
تحتاج إلى حوار مجتمعي ومن موقع نقدي لرسم مشروع نهضوي عربي جديد 

هذا " فكر"يدة، وهو العنوان األساس لمؤتمر إلنسان عربي جديد وثقافة جد
  العام

  
  
  
  
  
 
 

  

 

 

 



 

    
ات -12         د| ال ز  :: 16 رق  الع                                    2018ت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 "من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت األسباب والموت واحد."  
  

ًعلى ما أذكر كان يوم الثالثاء حوالي الحادية عشرة صباحا قبل بدء تركيا عملياتها 
ين بفترة وجيزة، هاتفني وقتها العسكرية ضد وحدات الحماية الشعبية في منطقة عفر

من المنطقة أحد وجهاء القرية اليساريين، وبعد السالم والسؤال عن األحوال وأبرز 
: ّاالحتياجات التي يشكون من قلتها، وأكثر المنغصات التي يعانون منها، قال أبو دمحم
ي آمنا بالحرب وبالحصار الذي نعيش في ظله منذ سنوات، وآمنا بالواقع االقتصاد

التعيس، وآمنا بأن ثمة من يستشهد في الجبهات في الجوار، ومن يقضي نحبه تحت 
القصف في مناطق أخرى، ومن يفقد حياته بالطلقات الطائشة في الطرقات، وأردف 
ًابو دمحم أن كل تلك األسباب بعيدة عنا باعتبار أن منطقتنا أوال ليست قريبة من 

ًيتنا محصنة نوعا ما من جهة الطبيعة، وذلك ًالمناطق الساخنة، وثانيا بكون أن قر
ٍلوقوعها في سفح وخاصرة جبل يعلوه جبل، ويزنره جبل، وتطوقه سلسلة جبلية 
طويلة، ولكن مع كل ذلك نشعر وكأن السيد عزازيل مقيم في أعلى الجبل، وهو 
كالمارد الجبار كل ما أحس بضغط الحاجة إلى صيد البشر نزل من قمقمه وأخذ معه 

المطلوبين من أفراد القرية وعاد به إلى ظهر الجبل حيث يقيم زيوس ومعاونوه؛ أحد 
وبما أن الوقت لم يكن ليسمح بسرد كل المجريات وأسبابها في تلك المكالمة 
ُالتلفونية، فعدت إلى طاولتي وأعدت التفكير بكالم أبو دمحم، أي لماذا نموت بكثرة وال 

  .ّاألسباب المفترضة وأعددهاآثار للحرب في قريتنا، ورحت أتذكر 
  

ُقلت بيني وبين نفسي، لعل ضغط حزب االتحاد الديمقراطي 
الممثل بإنهاك ما تبقى من قوة المجتمع عبر فرض الضرائب 
التي يطالبها كخوة سياسية، وفوقها سحب ما تبقى من الشباب 
ًرغما عنهم إلى القتال في جبهات ال تعني لهم شيئا هو السبب،  ً

اإلنسان الذي يقاتل بغياب الرغبة في القتال وغياب حس بما أن 
الوطنية واالنتماء، ويخوض معارك وهمية أو حقيقية ال تعنيه 
ًنتائجها وال يخوضها بناء على نية الدفاع عن العرض أو 
األرض أو العقيدة، فهذه المشاعر التي تدل على االستسالم 

لجبهات، واالنكسار المسبق كافية إلماتة العسكري على ا
ًوبالتالي موت أهله قهرا عليه وعلى ما صار إليه حالهم في 

  ذا ــظل الحرب وتحكم المسلحين بحياة البشر، واألهم من كل ه
ٍوذاك هو استمرار خداع الناس بشعارات فضفاضة، بينما ال استراتيجية واضحة 

ٍلدى الحزب ولو لشهر واحد لألمام ٍ.  
  

ّقة وحرمان الناس من نعمة الغذاء هو ما تسبب ُثم قلت لعل الحصار الطويل للمنط
بقلة مناعة أجسادهم، وبالتالي كان ذلك وراء قصر أعمارهم، ثم قلت ربما تقلص 
اآلمال بانتهاء الحرب هو ما جعل الهم والغم يخيم على نفوسهم، ويدفعهم ذلك 

ظنون الهاجس لالستسالم وإلى اليأس القاتل، وأن تقلص آمال انتهاء الحرب جعلهم ي
بأنهم لن يجدوا أبناءهم وأحفادهم من جديد، لذا حاصرهم القنوط كما تحاصرهم 
بعض الكتائب الراديكالية داخل سورية من جهة، والجيش التركي على طول الحدود 

  .ٍمن جهة أخرى

ولعل نطقي لكلمة اليأس المميت ودالالتها كانت بمثابة الصنارة التي أحالتني إلى يم 
ٍ، فتذكرت قصة العذاب الصامت في سجن بال جدران، وكيف تم قتل التجربة البشرية

ألف جندي امريكي في كوريا بدون إطالق رصاصة واحدة عليهم، حيث يقال بأنه 
، قام الجنرال وليام ماير المحلل 1953بعد انتهاء الحرب الكورية األمريكية عام 

ريخ الحروب في النفسي في الجيش األمريكي بدراسة واحدة من أعقد قضايا تا
العالم، حيث تم أسر وسجن حوالي ألف جندي اميركي في تلك الحرب وتم وضعهم 
داخل مخيم تتوفر فيه كل مزايا السجون من حيث المواصفات الدولية، حيث أن ذلك 
السجن لم يكن محصورا بسور عال كبقية السجون، بل كان يمكن للسجناء محاولة 

ا ذلك، واألكل والشرب والخدمات متوفرة بكثرة، ٍالهروب منه الى حد ما إن أرادو
وبدون تعذيب جسدى، ولكن التقارير كانت تشير إلى أن عدد الوفيات في هذا السجن 
أكثر من غيره من السجون، وتلك الوفيات وفق الدراسة لم تكن بسبب التعذيب، أو 

كانت نتيجة محاولة الفرار من السجن، أو من وراء نقص الغذاء حسب ماير، بل 
ًإذ أن الكثير منهم كانوا ينامون ليال ويطلع الصباح عليهم ! ناتجة عن موت طبيعي

وقد استطاع ماير أن يحصل على بعض المعلومات ! وقد فارقوا الحياة
واالستنتاجات من خالل الدراسة، حيث تبين له بأن من بين أبرز األسباب هي 

لها إلى مسامع السجناء، أما األخبار الرسائل واألخبار السيئة فقط التي كان يتم إيصا
كانت كافية " السيئة فقط"الجيدة فقد كان يتم إخفاؤها عنهم؛ إذ أن األخبار المنتقاة 

لفقدان األمل بالنجاة؛ وبالتالي كانت هذه واحدة من العوامل الكفيلة بالقضاء على 
  . الرغبة في الحياة ووصول اإلنسان لحالة الموت الصامت

  
ينها بأن ثمة تشابه بين حالة الجنود األمريكيين السجناء في كوريا آنذاك، ُلذا رأيت ح

وبين حالة أهالي القرية التي يمكن إسقاطها على حالة سكان عشرات القرى في 
َالمنطقة، والنتيجة التي توصل إليها ماير تماثل نوعا ما وضع من تبقى من األهالي  ً

سلة من األودية، أي أنه إذا ما كنا ال نسمع في تلك الضيعة النائية والمحاصرة بين سل
ّسوى األخبار السيئة وال بصيص أمل في اآلفاق، فهذا كاف بأن يجدد عزازيل  ٍ
زيارته كل فترة إليهم، إذ أن األنباء السيئة فقط هي ما كان يتم نقلها إلى أبناء القرية 

وبا، إضافة في تلك الفترة، منها عمن فقد حياته في عرض البحر وهو متجه ألور
ًإلى أسعار البضائع المرتفعة، وتوقف العجلة االقتصادية كليا، والموارد باتت شبه 
معدومة، وال تتوارد إلى أسماع أبناء القرية إال أخبار الحرب والموت والدمار، 
وعن أن مواطن ما قتل في الحادث الفالني، وفالن غادر كل أفراد عائلته ولم يعد 

َ القرية، والمنزل الفالني لم يعد فيه من له المقدرة على لهم حتى نائب عنهم في
ًالعمل وتأمين ثمن الملبس والمشرب والمأكل، ولعل هذا الطقس المحبط كليا، وهذا 
الخناق الواقعي القاتم هو الذي دفع باألمل إلى أن يتملص ويفر من محيط القرية، 

 القرية ومن ضمنهم أبو وهو على ما يبدو كان له دور كبير في إحساس معظم أبناء
ّدمحم، بأنه رغم بعدهم المكاني عن خطوط التماس، إال أنهم بقوا يشعرون وكأن  ُ
ِرسول الردى ال يفارقهم، بل وكأن مندوب الهالك لم يعد يعرف غيرهم، وذلك  ّ

ُبالرغم من بعد ألسنة المعارك عنهم ِ 
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 ) ًة جدا مستوحاة من أحداث تاريخية حقيقية فانتازيا قصير (  
  

) عبث ( حررها الثوار بقيادة شيخ البلد من ) .. الطاغية ( ثارت قريتنا على العمدة 
توزيع اراضي .. قرر الثوار في اجتماعهم األول مع شيخ البلد .. العمدة عبد الجليل 

البد أن ينال .. من العمدة البد أن يأخذ كل منا حقه .. ًالعمدة بالتساوي علينا جميعا 
إطمأن الجياع على شبع بطونهم .. هلل البؤساء للثوار .. كل منا ثأره من عبد الجليل 

يوم أن نال .. ًأقيمت األفراح والليالي المالح احتفاال بيوم النصر .. في العهد الجديد 
 يوم أن إستولى كل منا على جزء من.. كل بيت من بيوت القرية عشرة قراريط 

ًيوم أن أصبح كل فالح فينا مالكا وليس أجيرا في أرض العمدة.. أراضي الطاغية  ً.  
  

أما .. كانت قريتنا مشهورة بزراعة القمح وتخزينه وطحنه .. في أيام العهد البائد 
) خيار وبقدونس وطماطم ( يقوم بزراعتها .. فكل صاحب عشرة قراريط .. اليوم 

 العشرة قراريط ال تدر على صاحبها ماكان المدهش أن.. أو سيموت من الجوع 
.. فاليوم نقوم بشراء العيش من البندر .. يتقاضاه أيام العمدة عبد الجليل من دخل 

ذبحناها لنأكل .. العمدة ) بهائم ( حتى ) .. فلوسنا كلها رايحة على شراء العيش (
وابور ( كنا نمتلك .. ملوك القمح .. ًكنا قديما .. لحومها ونتلذذ بطعام العمدة وشرابه 

اليوم ال يأتي .. كانت كل القرى من حولنا تأتينا للتخزين وطحن الدقيق .. طحين ) 
الطحين عن ) وابور ( فقد توقف .. قريتنا وال يطأها أحد إال في فرح أو جنازة 

  .وأصبحت صوامع الغالل ال تحوى إال الفئران والثعابين.. العمل إلنعدام القمح 
  

ًأصبح حال الناس في قريتنا أكثر بؤسا من أيام العمدة عبد .. ضعة أشهر بعد عام وب
حرقت األرض وأضعفت ) .. الخيار والبقدونس والطماطم ( فزراعة .. الجليل 

وال يوم من : كان لسان حالهم يقول.. المحصول حتى اسودت الدنيا في قلوب الكل 
وكلما ثاروا ندموا .. ونهم ثاروا كلما جاعت بط.. هكذا الناس .. أيامك ياعبد الجليل 

.. حتى تلطخت أرض قريتنا بدماء الغضب .. وكلما ندموا ثاروا من جديد .. 
  .والحزن.. والشكوى 

  
خرج الفالحون بنسائهم وأوالدهم إلى ساحة القرية التي .. كيوم صالة االستسقاء 

ذهبت .. بهم وحين إكتمل نصا.. شهدت أيام ثورتهم االولى ضد العمدة عبد الجليل 
هذه الجموع البشرية الغاضبة في مشهد أقرب لمشهد السعي بين الصفا والمروة في 

إنهم ال يريدون .. إنهم ال يريدون العشرة قراريط .. أيام الحج نحو دار شيخ البلد 
أطل شيخ البلد من نافذة الدار فوجد أهل القرية ) .. الخيار والبقدونس والطماطم (

كان يجتمع معه في تلك اللحظة كل من شاركه .. ملوءة بالغضب ًجميعا وعيونهم م
صعدوا يسبقهم شيخ البلد .. ًاستشعروا جميعا الخوف ) .. الصغار ( من ثوار التغيير 

استفز هذا األمر جموع الغاضبين فلحقوا بهم .. ًلسطح الدار بحثا عن وسيلة للهروب 
ًيتركوهم إال جثثا هامدة منهوشة وكما تفعل الكالب الجائعة لم .. وانقضوا عليهم 

.. قريتنا اآلن بال عمدة ) .. الترعة ( ًثم قاموا بإلقائها جميعا في مجرى .. البطون 
.. ًفصار كل منهم يعمل أجيرا مرة أخرى .. أما الفالحين .. وال ثوار .. وال شيخ بلد 

د به رمق ليستطيع توفير أي دخل يس.. ولكن هذه المرة عند عمد القرى المجاورة 
  !!جوع عياله 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  كافة المدن الواقعة ضمن الجغرافية المقدسة لليهود أو بني إسرائيل مهددة

بالتدمير الشامل وهذا التدمير بلورته الكتب المقدسة بنزعة قومية عقائدية وفق 
ة تغير معطيات تاريخية تروي ان سكان تلك الجغرافية كانوا يهودا تركوها أما نتيج

ديموغرافي السبي وإما نتيجة انخراطهم في مجتمعات اكتسبوا منها شراع مخالفه 
— في هذه المقالة–ففي كلى الحالتين التدمير سيطول تلك المدن --لشريعة اليهود 

نجد ان اله بني إسرائيل شهر سيفه على اليهود المنخرطين في طبائع ومعتقدات 
ة متنوعة القمع والتنكيل تاركا منهم شرذمة الشعوب األخرى متوعدا إياهم بإباد

 هذا القول يذكرنا بمقولة هتلر –مشتتين بين شعوب العالم ليذكروا ما فعله بهم الرب 
 عندما أبدت اليهود تركت بعض منهم أحياء ليتأكدوا أني –قال –ان صدق القول 

هتلر ربما  سؤالي لماذا كل هذا التهويل اليهودي ضد –كنت محق بكل ما فعلته بهم 
كان عقابه لهم منبثق من دوافع عقائدية عندما رائهم يعبدون أصنام يسوع فطبق 

 فما هو الفرق بين هتلر واله بني –عليهم تعاليم الرب التي أمر بها النبي حزقيال 
  إسرائيل

  
 وسابقي ناجون منكم مشتتين وسبايا بين األمم ليتذكروني عندما كسرت --اإلصحاح

 ومقتوا أنفسهم ألجل --التي حادت عني وسعت وراء أصنامهم–قلبهم الزانية 
  -الشرور التي فعلوها في كل رجازاتهم ليعلمون أني أنا الرب

  
  
  6 اإلصحاح رقم --زقيالح
  

 اجعل وجهك نحو جبال إسرائيل --يا ابن ادم يقصد خزقيال 
وتنبا عليها وقل لها ولآلكام لألودية وللواطئة اسمعي كلمة 

-- ها أنا جالب عليكم سيفا ألبيد مرتفعاتكم فتخرب السيد الرب
 وسأضع جثث بني ---ومذابحكم فتكسر وشمساتكم فتخوى

إسرائيل أمام أصنامهم واذري عظامكم حول مذابحكم فتقفر 
مساكنكم ومدنهم وتخرب مرتفعاتهم مذابحكم وتزول أصنامكم 

 فيسقط قتلى في وسطكم لتعلمون أني أنا --وتمحى أعمالكم
 وسابقي ناجون منكم مشتتين وسبايا بين األمم -- الرب

التي حادت عني –ليتذكروني عندما كسرت قلبهم الزانية 
 ومقتوا أنفسهم ألجل الشرور التي --وسعت وراء أصنامهم

   لم اقل باطال --ل رجازاتهم ليعلمون أني أنا الربـوها في كـفعل
 -- واخبط برجلك -- بيدك اضرب--أني افعل بهم هذا الشر هكذا قال السيد الرب

وقل آه على رجازات بيت إسرائيل الشريرة حتى يسقطوا بالسيف وبالجوع وبالوباء 
 فاتمم --والمحاصرين يموتوا جوعا– والقريب يسقط بالسيف --البعيد يموت بالوباء

 فإذا كانت قتالهم وسط أصنامهم وحول --عليهم غضبي ليعلمون أني أنا الرب
مة عالية وفي رؤوس الجبال وتحت كل شجرة خضراء وتحت مذابحهم وعلى كل أك

كل بلوطة وغبياء قربوا عندها رائحة سرور ألصنامهم حينئذ يعلمون ان يدي مدت 
  عليهم لتصبح األرض مقفرة وخربة في كل مساكنهم ليعلمون أني أنا الرب
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  واحد داخل كانت المنافسة حامية الوطيس، خمسة مرشحين متنافسين لمنصب

ان التنظيم أصبح "أحد قدماء التنظيم قال غاضبا . تنظيم لم يعد له رئيس متفق عليه
، ذلك العضو واجه نقدا حادا، وكاد ان يفصل بتهمة "أشبه بحارة كل مين ايده إله

 . االنضمام ألعداء التنظيم بتشويه صفحته البيضاء
 

ان التنظيم بدون "تسامات رغم ذلك قال البعض بوضوح وآخرين بالهمس وكبت االب
راس أضحى تنظيما ديموقراطيا، يحق لكل عضو يرى نفسه أهال للمنصب المقترح 
والمغري لرئاسة سلطة محلية، ان يجرؤ على المنافسة، بينما سابقا كان األمر 

.. محسوما بدون تصويت، فما ان يهل رأس التنظيم، او زعيمه بلغة أهل السياسة 
رة معقودة فوق الحاجبين، يقف الجالسين ملتفتين لدخول الزعيم بطلعته البهية، والكش

وحاشيته من الضاربين بسيفه، وتضج القاعة تصفيقا وهتافات وزغاريد واناشيد، 
  ".ريسنا علمنا وقال عن عروبتنا ما بنحيد"مثل 

  
حسنا، لم يعد للحزانى والمساكين رأسا معترفا به، صاروا أحرارا، كل من يظن 

هل للمنصب، بسبب طوله، او بسبب كونه من أبرز الضاربين بسف بنفسه انه أ
الزعيم الراحل عن منصبه او ألنه من حارة الزعيم، او مسجال لعدد المناسبات التي 
ابتسم له الزعيم شخصيا، او أصيب فجأة بفيروس حب الزعامة، او ألنه ال يبخل 

 مجموعة تؤهل حتى هذه األسباب. بسهرات الويسكي مع افخر انواع فواكه البحر
الذي ال يعرف فك الحرف ان يصبح زعيما محاطا بجمهور المصفقين والحمالين 

ما يمهد له الطريق ليطرح نفسه منافسا ويجند حوله من ينتظر ان .. على األكتاف 
  . يصبحوا الضاربين بسيفه إذا انتصر

  
ا يشير الى الجولة األولى بين المتنافسين الخمسة بدأت بهدوء وانتهت بهدوء مم

تنظيم أخوي يحب كل واحد اآلخر وال يتمنى له اال الخير، اسفرت الجولة عن 
سقوط ثالثة متنافسين وحصول متنافسان لعدد متشابه من األصوات وبدأت 

  .التحضيرات لجولة ثانية بينهما
  

في اليوم المحدد إلجراء التصويت واختيار الفائز من بين 
العربية األصيلة التي تجذرت في المتنافسين، وحسب التقاليد 

مجتمعنا العربي، وقعت طوشة كبيرة، بين المعسكرين، ال 
يعرف أحد ما هي أسباب الطوشة، ربما خالف بين شخصين 
على من هو األنسب، عادة الحسم الديموقراطي هو الحل، لكن 

الطوشة جذبت . الطوشة لم تنته بصفعتين وشلوطين بين االثنين
نظيره، بدأت بالصفعات والشالليط، الجميع بحماس قل 

وتطورت الى الضرب بالكراسي، وانقسمن النساء الى 
معسكرين كل معسكر يزغرد لرجاله ويشجعهم على دوس 

  .راس الحية، أي راس المنافس اآلخر
  

والحقيقة انه لوال بقاء بعض العقالء لتحطمت القاعة ووقعت ضحايا وانشغل التنظيم 
ة االنتخابية، بل لتنظيم الجنازات لضحايا العدوان ليس بإعداد نفسه للمعرك

  . الصهيوني الغاشم، ونصب خيمات العزاء-االستعماري 
  

الحمد  لم يصل األمر لهذا المستوى فالروح الرفاقية انتصرت، رغم العداء الباقي 
وهنا ال بد من ان تتدخل لجنة الصلح العشائري التي يرأسها كاتب كبير . في األجواء

  .ص في فض النزاعات العربيةمخت

لجنة الصلح العشائري بجهازها الذي يرأسه كاتب كبير، توصلت الى تعهدات بعدم 
العودة لطوشة بالكراسي، ممكن الصراخ، الشتم، اصدار بيان استنكار وشجب، لكن 
يمنع تبادل الضربات باأليدي او بالكراسي او باالت حادة لم تدخل للجبهة القتالية 

 طبعا توزيع نشرات دعائية تبرز أفضلية المرشح، وان يقوم الفائز بعد، يسمح
  . بالرئاسة باختيار منافسه نائبا له

  
رغم توقيع الطرفان على وثيقة الصلح العشائري الى جانب أسماء أعضاء هيئة 

  .الصلح التي برز بينها اسم الكاتب الكبير، إال أن المياه لم تعد لمجاريها اال شكليا
  

اء التنظيم ان المتنافسين، رغم المصافحة وتبادل قبالت التصالح، طبعا الحظ أعض
ليس القبالت الجنسية، اال انهما ال يتبادالن الحديث، لكن الحق يقال، حافظا على 

يا ما تحت السواهي "وقف كامل ألعمال العنف، لكن العليمين باألمر يقولون 
 هوادة فيها، لكنها لم تخرج من تحت الهدوء الظاهر كانت تجري حربا ال". دواهي

عن إطار التحضير واالستعداد تحسبا ان ال ينفجر الموقف واحدهم على غفلة من 
  . أمره

  
الحظ من تبقى من عقالء ان األجواء مشحونة بكهرباء ذات ضغط عالي، وهي 
قادرة على حرق األخضر واليابس إذا لم يجر ضبطها واستعمالها ضد األعداء 

  . خاصة أولئك الذين سرقوا منهم النصر في االنتخابات السابقة.. للتنظيم فقط 
  

وهكذا لم تحل إشكالية المنافسة بين الشخصين، بل أوجلت المعركة، كان واضحا 
  انهما ال يتبادالن الحديث، كيف يمكن ان يصبح أحدهم رئيسا والثاني نائبا له؟ 

  
  .ربما تأجلت الطوشة القادمة، لكن ما بالنفوس لم ينته

  
  .هذا اقلق قدامى التنظيم

  
قبل ايم قليلة رن تلفوني، كان المتصل من العقالنيين في التنظيم، الذي اعرفه منذ 

  . نصف قرن على األقل
  .هل تعرف من يتكلم... مساء الخير  -
  .صوتك يفضحك.. بالطبع  -
  ؟ ..هل علمت ما جرى عندنا  -
  .سمعت عن طوشة وقتال بالكراسي -
وإذا علم قادة تنظيمي اتي اتحدث معك لصلبوني كما .. م رأيك تعرف أنى احتر -

  ..صلب المسيح 
  .الحديث بيننا سيبقى سرا -
  ما رأيك بما يجري؟.. لعلها تنفع في حل اإلشكال عندنا ... اريد استشارتك -
حالكم تذكرني تماما بحكاية زوجين وقع خالف عميق بينهما، شتمها .. بصراحة  -

لكن القهوة كانت نصف حارة ولم تترك .. لقت عليه ابريق قهوة فشتمته، صفعها فد
قرر ان ال يتكلم معها اال إذا اقرت انه سيد البيت وتخضع لكل طلباته، . حروقا مؤلمة

ردت عليه انها هي أيضا لن تتكلم معه حتى يعتذر عن صفعته لها ويقر انها سيدة 
  ..البيت والمقررة بشؤونه 

  
بعد أسبوع كان الزوج على موعد للسفر .. للحديث بينهما مرت األيام وال تبادل 

موعد الطائرة هو السابعة صباحا، أي . بالطائرة لعمل يتعلق بالمصنع الذي يديره
وهو بدون ان . عليه ان يستيقظ في الخامسة ليصل الى المطار قبل اقالع الطائرة

 ويتحدث معها، بعد لكنه لن يكسر كلمته. تيقظه يخاف ان ال يستيقظ بالوقت الصحيح
سأسافر غدا بالطائرة، : "تفكير وجد الحل، كتب لها ورقة ووضعها امام مرآتها

  ".أيقظيني في الساعة الخامسة
  

نام، استيقظ مذهوال، كانت الساعة السابعة والنصف، أمسكه غضب عظيم، لكنه 
، استيقظ"نظر الى الخزانة بلصق السرير ووجد انها تركت له ورقة كتبت عليها 

  "!!الساعة اآلن الخامسة
  

 !!هذه هي حالكم يا صديقي القديم
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وأما الثاني فهو الطبيعة , فأما األول فهو الحالة السلوكية التي يكون عليها الشعب. وإنما هي متغير لمتغير, سواء كانت خيرا أو شرا, الشعب ليس حالة مطلقة
  .لنظام والدولة ومجمل الظرف اإلقتصادي المحيطالسياسية ل

  
  . إن ما من شعب في التاريخ يملك ثبات التعبير عن حاله بمعزل عن الظروف المحيطة

  
وحشية وقسوة الفايكنغ مثال هم شعوب جرمانية نوردية من المناطق اإلسكندنافية كانوا هاجموا في أواخر القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر أغلب دول أوروبا ب

  .وهي السويد والدانمرك والنرويج وأيسلندا يعتبرون من أرقى شعوب العالم تمدنا وتحضر, أما اآلن فإن شعوب هذه الدول, بالغة
  

  .إعطني نظاما سياسيا إنسانيا متقدما أعطيك شعبا متحضرا
  

ث ذلك لهم لعلة جينية وراثية وإنما لكثرة إنحنائهم تعبيرا عن احترام اآلخر بينما كانوا ال يحد, هؤالء الذين تتقوس أعمدتهم الفقرية قبل غيرهم من الشعوب, اليابانيون
وهم كانوا روادا في الهجمات اإلنتحارية ومثالها الغارة التي نفذها طيارو , ِقبل نهاية الحرب العالمية الثانية يأكلون اإلنسان نيا إبان إحتاللهم للصين والهند الصينية

أو ما كان يفعله ثوار األلوية الحمراء في دول غربية شتى ومن ضمنها شن هجمات إبادة بالغاز على مستعملي ,  السفن األمريكية في بيرل هاربرالكاميكاز على
لضحية حتى الرقبة، وهم المحاربون القدماء في اليابان فكانوا يقضون على خصومهم حتى أواخر القرن التاسع عشر، بدفن جسد ا, أما الساموراي .قطارات األنفاق

  .ومن ثم قطع رأسه ببطء باستخدام الخيزران
  

، وبعد أن استولت الكونفدرالية السويسرية القديمة بنجاح على مدينة جريفينسي 1444عام . قطع الرؤوس لم يكن إختراعا إسالميا إذن
. ي المدينة، وذلك إلرسال رسالة إلى خصوم المستقبل من الجنود المتبقين ف64 من أصل 62المتمردة، قامت القوات الكونفدرالية بقطع رأس 

   .تصوروا سويسرا هي التي قامت بذلك وليس قبائل الماو ماو
  

تلك التي سحبت رأس يوحنا المقطوع من شعره لتلقي به في صحن كان أمام أمها المنتشية بلذة , وتعرفون قصة سالومي مع يوحنا المعمدان
انيت فقد قطع رأسها بالمقصلة في مشهد شعبي عام كانت الجماهير فيه تصفق وترقص في حضرة الرأس أما ملكة فرنسا ماري إنطو. الدم

  .وفرنسا هي نفسها التي صارت فيما بعد بلدا للحرية والتحضر بينما صارت عاصمتها باريس تدعى مدينة النور. المقطوع
  

ننا في العراق أن تعيد بناء الجند والطلبة اللطامين بشكل آخر بعد ان تنتهي مرحلة اإلسالم وبإمكا, أجزم أن وباء الشعوب غير منعزل عن وباء الحكام والساسة
بخطاب وسلوك ) شعب(السياسي المتخلف ويصار إلى بناء نظام تقدمي ديمقراطي حقيقي يعطي إهتماما كبيرا لبناء بنية إقتصادية وإجتماعية سيوكل لها إنتاج 

  .إنساني متحضر
  

ألن إصابتنا باإلحباط غالبا ما , نفسها) الشعب(وقد كتبت في السابق ما مفاده إن علينا أن نعيد طريقة إقترابنا من مفهوم مفردة , من وباء الساسةإن وباء الشعوب 
في حين أن , راحل الزمنيةحيث اننا نتصرف وكأن الشعب حالة قائمة بذاتها ولذاتها وثابتة التمظهر رغم إختالف الم, تتأسس على فهم خاطئ لهذه المفردة ذاتها

  .. وخاصة السياسي , الشعب سياسيا وثقافيا هو بظرفه
  

سبع ماليين تصيح حزب الشيوعي (وهو يهتف في كل شوارع العراق في نهاية الخمسينات من القرن الماضي ) الشعب(لو كنت من جيلنا ألستعدت منظر هذا 
وأنظر إلى هؤالء الشباب الذين يقاتلون في داعش وأدرس بالتالي ,  وهو اآلن يرقص في مواكب اللطم,وبعدها كيف رقص هذا الشعب نفسه لصدام حسين) بالحكم

حتى ذلك اإلرهابي الذي يفجر نفسه ويقتل دون رحمة هو ضحية لثقافة , هؤالء جميعا ضحايا .ظاهرة إلغاء العقل والحالة األخالقية ومسح الذاكرة اإلنسانية بالكامل
  .. العامة  وكذلك اللطامون من الطلبة والجند وبقية, هيليةدينوية وطائفية تج

  
وهنا سببه تأسيس نظريات ثابتة على حالة ,  يؤدي في بعض نتائجه إلى إحباط )الشعب(ردة ــــــكما أن التعريف الخاطئ لمفردات هامة كمف, العلة في السياسييين

  متغيرة 
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 ي في الخارجون من الحروب بال كهرباء وبال بيوت تليق بالبشر ، وبال مجار

ًشوارعهم تنقل غسيلهم واوساخهم وترمي بها بعيدا ، وبال مدن ذات حداءق واسعة 
هم اخر : تغسل العينين من أكداس المزابل ومن عواصف الرمال الصفر والحمر 

   ...من يتحدث عن شرعية هذا الطرف او ذاك في إشعال حراءق الحروب 
  

السعودية الوهابية وإيران : لطائفيان حرب ميناء الحديدة التي يتواجه فيها العمالقان ا
، هي من نوع الحرب اإليرانية العراقية التي ابتدأها صدام حسين " والية الفقيه " 

 ، اذ ظلت تداعياتها تحفر في عمق البنية التحتية الثقافية للناس ، حتى 1980عام 
أصبحوا مدججين بوعي طاءفي ، فصلهم عن عصرهم ، ورمى بهم في دهاليز 

بوهم القدرة على : سحيق ، أعادوا قراءة احداثه وخرجوا من هذه القراءة ماض 
تحقيق ما لم تستطع تحقيقه تلك الشخصيات القريشية التي تواجهت من اجل السلطة 

   ...والنفوذ والمال ، في حروب شرسة دامية استمرت خمس سنوات 
  

اسهمت الحرب اإليرانية العراقية في بعث أسوأ ما التاريخ 
وهو الوعي الطاءفي ، وحققت ما لم : لعربي االسالمي ا

وهو انقسام المجتمعات : يستطع تحقيقه كل انواع االستعمار 
  ...ًالعربية على نفسها طاءفيا 

  
تعيد السعودية والحوثيون في حرب ميناء الحديدة بعث هذا 
ًالنوع من الوعي األكثر ضررا من انواع الوعي السياسية 

وتالحم المجتمعات العربية ، فالعراقي االخرى على وحدة 
اليوم مع هذا الطرف او ذاك من غير االسترشاد بما خلفته 
حروبه الخارجية والداخلية من تداعيات على عيشه الذي تعده 

  ...العيش في العالم على اإلطالق المنظمات الدولية أسوأ انواع 
  

الذي ستخلفه هذه اعرف ان مدن اليمن ستظل على حالها بعد الخراب الشامل 
الحرب ، سترفض السعودية واإلمارات التبرع بدينار واحد في إعمار ما تسببت به 
حربهم على الحوثيين من خراب ، فبالد اليمن تضم الكثير من الملل غير الوهابية 
التي سيحرم شيوخها بفتاو عديدة المساعدة في إعمار اليمن ، وسيلوذ االيرانيون 

ل ونحل غير شيعية هي في نظرهم تستحق ما جرى لها بالصمت ففي اليمن مل
   ...وأكثر 

اما انا فسابصق على هذا النوع من الحروب المتخلفة القاسية الوحشية ، ولن يكون 
  موقفي منها سوى موقف الرفض واالحتقار 

  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 نبحث عنه، هل نجد مفهوم او معنى الدولة المدنية في القاموس السياسي؟ عندما 

بكل بساطة، ان المدنية مصطلح يستخدم حسب الحاجة له ...) ال(يبدو ان الجواب 
في اي ظرف او زمان لمعالجة خلل او لتبيين الفرق بين امرين، بهذا اعود بذاكرتي 

  .وابدأ من طفولتي
  

في اوخر السبعينات وانقالب البعث على الجبهة الوطنية وقمع الحزب الشيوعي 
 ممارسة عمله السياسي بشكل علني ومن ثم قرار الحزب اللجوء الى العراقي من

المعارضة بطرقها المعروفة وفق تاريخ الحزب، ال اريد ان اذهب بهذا التاريخ بعيدا 
زوجة في مطلع شبابها وستة اوالد اخرهم لم (عن موضوعي، قرر ابي التخلي عنا 

ائلية، تركنا في غرفة من معتقدا ان مسؤوليته الوطنية اكبر من الع) يولد بعد
الطابوق والطين ومسقفة بسعف النخيل، يشاركنا فيها عدد من الزواحف، الثورة 
مدينة الصدر حاليا هي المدينة التي شهدت حياتنا الرثة، وبرغم من كل ذلك كان 

لم ) امشي المدني(، والتعييرة التي نتعير بها من اقراننا )المدني(يطلق علينا بالبيت 
  .ه التسمية بدوافع سياسية بل لفرق لهجة اللسان واالسلوب واللباستأتي هذ

  
 وفي بداية التحول من النظام الدكتاتوري الى العراق الجديد الديمقراطي 2003بعد 

ظهر مصطلح المجتمع المدني، المراد منه فصل منظمات المجتمع المدني عن 
عن عمل سياسي مدني او الدولة لتحقيق استقاللها في عملها، وال يوجد اي حديث 

اي حزب يدعي المدنية وال اي سياسي يدعو الى دولة مدنية، العمل كان بشكل 
مثابر بين السياسيين على اعداد دستور يضمن حقوق جميع المواطنين على اساس 
ُالمواطنة، لكن لم يمر علي مصطلح المجتمع المدني، وحصر المصطلح بالمنظمات  ّ

االحزاب "في لقاء صحافي مع سياسيين قال لي احدهم االنسانية غير الحكومية، 
، اما الثاني "السياسية هي جزء من المجتمع المدني ان تخلت عن اجنحتها العسكرية

اضاف الى الجناح العسكري مرجعية الحزب وايمانه في حقوق االنسان والتزامه 
ذلك مؤكدا في القوانين الناتجة عن الدستور مستبعدا احزاب االسالم السياسي عن 

  .استغاللهم لالحكام الفقهية التي تصدر عن مراجعهم الدينية
  

العراق اليوم ال يختلف فيه اثنان بانه، تحكمه احزاب االسالم السياسي التي لم تحقق 
ما هو مراد له في ان يكون دولة المؤسسات روحها المدنية وفق ما حفظ لها 

دولة، مستغلين في ذلك احكام الالهوت الدستور في احترامه للمعاهدات واالتفاقات ال
التي تنسجم مع حاجاتهم الحزبية والشخصية في التحكم بمصير الناس وثرواتهم، 

  .فانتشر الفساد بين صفوف موظفي الحكومة التي تم احتكارها من قبلهم
  

 هي اكثر المراحل شهدت فيها الدعوة الى الدولة المدنية وقد شارك 2018انتخابات 
ا حتى الذين رفضوها متهمين الداعين لها بتهمة اعداء الدين، لتظليل الداعين له

الناخبين والتغطية على فشلهم في الفترة الماضية، داركين ان الدولة المدنية يكون 
الحكم فيها للشعب بطريقة ديمقراطية، وال يجوز على مؤسساتها أي تمييز بين 

الخلفية االجتماعية والجغرافية، المواطنين بسبب االختالف في الدين أو الجنس أو 
وهنا تأتي حاجتهم لها في فترة االنتخابات، وسرعان ما يلتفون عليها في اول 

  .اجتماع للتفاوض بين الكتل التي حصلت على مقاعد في البرلمان
  
المدني هو من ال يفرق بين البشر وال يتجاوز على المال العام ان كان مسؤوال في *

  ؤوال في إدارة الدولةالحكومة ام موطنا مس
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  ، يقال إن االسكندر المكدوني في إحدى حمالته العسكرية دخل مدينة كورينث

اطلب ما تشاء فسأمنحك إياه ، و لو كان : ( ًقاصدا الفيلسوف ديوجين ليقول له 
   )نصف مملكتي 

 الوحيد تحرمني من الشيء. إنك تحجب عني أشعة الشمس . ًتنح جانبا : ( فأجابه 
   )الذي ال تستطيع منحي إياه 

  
ٌنفس عزيزة تأبى الذل ، وترفض االنحناء أمام القوة و اإلغراء  تكتفي بالقليل ، مع . ٌ

ًو كثيرا ما كان يغسل الخس للحصول على لقمة  .نبذ كل مظاهر الترف و البذخ 
   .عيشه 

  
فرده عليه   .عمل لو توددت للحاكم لما اضطررت لهذا ال: ٍنصحه إفالطون ذات يوم 

  . "َلو غسلت أنت هذا الخس ، لما اضطررت لتملق الحاكم : " 
  

ٌحرفة  .ٌتأبى فئة من الخلق إال و تمتهن حرفة التشبيح لصالح األنظمة الحاكمة 

و يعاديها  ٌبغيضة يمقتها العقل ، و تستحقرها اإلنسانية ، يستخف بها المنطق ،
   .زة النفس ، الكرامة تدعسها ، و تسحقها عالعدل

ٌعمل جبان غايته ديمومة العسف و الجور ، و استدامة الرق و العبودية  ٌفعل ينقلب  .ٌ
ًعلى كل معاني الحرية ، و مصادرة كل ما يهز عروش الطغيان ابتزازا للخلق 

ٍإن كان بالتصفية الجسدية ، أو ببث سمومهم من خالل إعالم رخيص . وترويعهم  ٍ
ٍ و ابتالء الناس بتهم كاذبة ٍ سريةٍباطل ، أو بكتابة تقارير : " ًطبقا للمثل المشهور ، ٍ

   "من يقتات على مائدة السلطان ، يجند نفسه للدفاع عنه 
  

ٌتسميات عديدة تطلق على مهنة هذه الفئة الرخيصة الثمن    عمالة– بلطجية -تشبيح ( ٌ
   )إلخ... 

 ٍرجال الدين و الملتحون يتقنون هذه المهنة بمهارة تفوق
ًالسياسيين و المثقفين، حينما يعتلون المنابر مدحا للحكام وتهلال 

و رفع أياديهم إلى السماء . برفعهم إلى مصافي المعصومين 
   .ًتوسال إلطالة أعمارهم ، و استدامة القهر و الجور 

  
ٍلعبة ممجوجة يلعبها المنضوون تحت لواء حزب أو مجموعة  ٌ ٌ

ٍول إقليمية أو عالمية يمارسون التشبيح لصالح د .ٍأحزاب  ٍ ٍ .
ٍيتقاضون رواتب مغرية ، و في أفخم الفنادق على أسرة وثيرة  ٍ ٍ

   .ينامون 
  

ٌأقزام هؤالء يمتطون المبادئ ، و يحتمون تحت خيمة القومية ، أو ارتداء عباءة 
   .يبيعون االوطان ، و يضحون بالقيم و المبادئ من أجل سواهم  .الدين 

، و ضد الحياة اإلنسانية  ، ضد حق تقرير مصيرها يتشبحون في قمع الشعوب
   .النبيلة

ًمعقدون نفسيا ، و في غياب ضمائرهم مشوهون أخالقيا ، و فاسدون في العقيدة  ً
   .والمبدأ 

ال يأخذون العبرة بما جرى  .حثالة المجتمع ، و من إفرازات ثفافة األنظمة الطاغية 
ٍألمثالهم من نهايات مفجعة ، أو نتائج ك ليس على مستوى األفراد فحسب بل  .ٍارثية ٍ

ٌ، دول بالجملة ال بالمفرق في شرقنا التعيس تمتهن التشبيح ، و تمارس البلطجة ، 
ٍتتورط في خوض حروب دموية ضد شعوبها ، و الشعوب األخرى لذبح طالبي  ٍ

ًالحرية دعما لدول عظمى ، و رفعا من قدرها ، و تعظيما لشأنها  ً ًٍ.   
ٍخبر سري بائس ، أو جاسوس ذليل ، أو صعلوك صغير ؟فما بالك بم ٍٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ّ!  

  
  
  
  
  ّالشالطيف في عاميتنا، هما الشفتان الكبيرتان ، والتي كانت ذات يوم ، معرة

ٌفلم يكن ألم الشالطيف حظ في إيجاد . ُوعيبا في الجمال األنثوي وحتى الذكوري
  .مع أبي الشالطيف أيضاٍشريك حياة ، جميل وبهي الطلعة ، وكذا هو الحال 

  
ُسابقا بوصف حجم شلطوف كبير لسيدة أو أنثى ما، بأنها بحجم " أهلنا"وقد اعتاد 

البد المفتوحة ، مستعينين بتكوير أصابع اليد بحجم شلطوفتها أو شلطوفته ، 
  ) ".بهذا الحجم(شلطوفتها هالقدي "

  
كالبراطيم ، وهو وللسخرية من الشفاه الكبيرة ، أوجد أهلنا مصطلحات أخرى ، 

ُتعبير آخر، عن ضخامة الشفتين ، لذا يقال للحزين الذي يجلس مغلقا فمه ، 
ً، أي زاما شفتيه الكبيرتين ، " مالك قاعد مبرطم هيك " وخصوصا لصغار السن ،

  !!كبوز مدفع 
  

لكن ، وسبحان الذي ال يتغير ، فقد أصبحت موضة تكبير حجم الشفاه، سوقا رائجة 
ي هذه األيام ، وكل محظوظة وتمتلك من المال ما يكفي ، تقوم بعملية لدى البنات ف

   .تكبير الشفاه، عن طريق الحقن بالبوتوكس ، بل وتتسابقن في ذلك 
  

وبالنقيض من أم الشالطيف التي يعيبها أو عابها سابقا حجم شفتيها الكبيرتين، والذي 
 قصيرة جدا ،معيارا للقبح ، فإن اعتبره المجتمع والثقافة السائدة حينها، أي قبل فترة

ُمعايير الجمال حينها وبخصوص الشفاه المثالية ، فقد كانت الشفاه الناعمة متناهية 
الصغر ، بحجم حبة السمسم، لذا كانت الفتاة الرقيقة ، الجميلة توصف بأنها 

ليس هذا فقط، بل كانت توصف أيضا . ، صغيرة الشفتين كحبتي سمسم" مسمسمة"
ْمسمسم"بل أن فم الجميلة هو فم " ...  فم يأكل وال يتحدثلها" بأن  َ ُ!!.."  
  

ومن معايير الجمال التي وردت حديثا، لكنها ومع ذلك مغرقة في القدم، المؤخرات 
ُويعلم كل قاريء للشعر العربي القديم، بيت الشعر الذي يصف تثاقل مشية .. الكبيرة 

  ..!!ا مشية الوجى الوحل تمشي الهوين: الجميلة الفاتنة لكبر عجيزتها
  

فبعد أن كانت السمنة معيارا للجمال في السابق، حازت النحافة على قصب السبق، 
عارضات األزياء النحيفات " جمالية"بفضل التركيز الهائل لوسائل اإلعالم على 

  .حتى مرض فقدان الشهية العصبي 
  

لكن وكالعادة، ال شيء دائم ، فعادت النهود البارزة 
مؤخرات الكبيرة المستديرة الى واجهة معايير الجمال وال

وكثيرات غيرها " موزة"حتى أن صاحبة السمو ... ُالمعاصرة 
من صاحبات السمو والرفعة، يستنفذن ثروات بالدهن الطبيعية 
من النفط والغاز، في محاولة الحصول على مؤخرة تليق 

  .بالسمو الملكي 
  

ها مقولة عبقرية ، ما قالته إحدى الراقصات، لكن أكثر ما لفت انتباهي ، واعتبر
ّوهذا الكالم صحيح جدا، في مجتمعاتنا ، إذ قالت ال فض فوها ، بأن االهتمام  ُ

  ..بالمؤخرة يضع اإلنسان في المقدمة وفي واجهة األحداث 
  

ِفإذا أردت يا رعاك هللا، أن تصبحي نجمة في هذا المجتمع الفارغ ، فما عليك سوى 
 ومؤخرتك ، لتصبحي نجمة من نجوم المجتمع، التي تتناول أخبارها تكبير شفتيك

  ..وأخبار مؤخرتها الصحف ووكاالت األنباء 
  

وليتقلب ماركس في قبره ،غيظا وغضبا ، وهو القائل ، ليس لي مؤخرة ثور 
   ..ألديرها للمضطهدين ، أو كما قال 

  
 ..!!َال تنس ذلك ... فالمؤخرة تضعك في المقدمة 
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A single wolf is a person who acts on his own will, without 
orders or even communication with the organization. 
Theoretically, such a distance helps prevent premature 
disclosure of plans for attack and therefore provides a single 
wolf superior operational security. 
 
In any country of the world, there is a risk of the emergence of 
single wolves. This type of terrorists poses a significant threat, 
since its identification, as a rule, does not fit into the well-
known handwriting of underground activities of bandit 
formations and terrorist networks A rather dangerous 
phenomenon is the radicalization of a single person.  
 
There are two versions of the development of this trend. 
Someone either is already a loner and then becomes 
radicalized,´-or-external factors motivate him. As a rule, 
mentally unstable people are less worried about their safety and 
are more prone to self-radicalization in an information vacuum. 
 
Over the past two years across Europe, a wave of terrorist 
attacks committed by "lone terrorists" with the use of cars and 
improvised weapons swept through. The spread of such tactics 
among Jihadists forced the authorities of European countries to 
reconsider methods of fighting terrorism, but new measures are 
not always effective. 
 
At present, the concept of combating 
terrorism in most European countries is 
rather a complex of responses than a 
holistic strategy. The attention of special 
services is focused primarily on those 
European Jihadists who have left for Syria 
and Iraq and can return home in the near 
future , the most effective in the long term 
measure of counteraction to terrorism in 
Europe, struggle against propagation of 
radical Islam.  
 
It involves blocking accounts that spread the propaganda of 
terrorism in social networks, criminalizing the spread of 
terrorism on the Internet, tightening control over the activities 
of mosques, and tightening control over the activities of Islamic 
organizations, and Toughering migration policy as a measure of 
preventing a terrorist threat in general  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
It has been 11 years since they last seen, touched, or 
enjoyed the smiles of their beloved ones. 39 Palestinians, 26 of 
whom were exiled to Gaza, and 13 to European countries, after 
Israel had besieged the Church of the Nativity for 39 days on 
May 10,2002. 
 
They were deported according to an agreement between the 
Israeli occupation forces and the Palestinian authority, 
according to which they were to be exiled to Gaza for two years 
only, yet they are still exiled despite the continuous calls to see 
their families.  
 
For 11 years the power of the gun has been separating these 
men from their families, children, wives, parents, friends, and 
beloved ones. May 10 remarks the 11th anniversary of these 
people s forcible exile from the cities where they were born and 
raised. Each passing year and every day adds centuries of pain 
to these people, and aggravates their psychological and social 
suffering, with many of them losing beloved ones, parents or 
other family member who died during those hardly passing 
eleven years.  
 
They attempted numerously but didn t success to obtain a 
permission to attain their funerals. The only one who was 
allowed to return home was Abdallah Daoud who was exiled to 
Europe, and returned in a coffin to his birthplace in Balata 
refugee camp in Nablus. Repeatedly they announce "we want to 
go home on our own feet, not carried in coffins", their calls get 
no reply save the echo.  
 
Israel still exiles Palestinians, notably 
administrative detainees who were in hunger 
strike, Hanaa Shalabi, she was promised a 
return home as well, and experience shows no 
Israeli Treaty Integrity whatsoever and it can t 
be viewed away from a continuous ethnic 
cleansing, a war waged by the last Apartheid 
Regime in the world against all human values, 
and human rights laws. 
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CIA has accused Iran of cooperating closely with Da esh. 
 
It is our right to laugh. But what does it matter to the American 
intelligence agency that all the inhabitants of the earth laughed? 
Has the destruction of Iraq not been passed with an explicit lie 
about weapons of mass destruction? 
 
Iran can easily be condemned for its support of Hezbollah, "the 
Lebanese terrorist organization" and the bloody regime of 
Bashar al-Assad, the killer of civilians with chemical weapons, 
and for being a suppresser of freedoms… etc. Why Da’esh? 
 
Da’esh has become equal to the Great Satan in the popular 
culture of the West, so it is better to link Iran to it. For example, 
Saddam Hussein was linked to al-Qaeda, although al-Qaeda 
viewed him as an infidel president. 
 
There are other friends of Da’esh, including North Korea, 
which is really very dangerous to its neighbors and to the 
world. 
Trump has visited these neighbors two days ago to coordinate 
with them the financial amounts they need to pay in order for 
the U.S to protect them from the Korean bugaboo. Fortunately, 
they have grasped the dimensions of the Korean threat and will 
buy weapons with huge sums of money from America. 
 
Only Germany rebelled against Trump s plan suggesting with 
much arrogance that Europe could defend itself against the 
Russian (Europe’s) bugaboo. 
 
Does the resignation of Hariri have a relationship of some kind 
with a new US project to extort more oil revenues from Saudi 
Arabia and the Arab Gulf states,´-or-is the story related to 
regional politics and the creation of the necessary conditions to 
attack Hezbollah, the enemy of Israeli democracy,´-or-is it 
merely a component of Mohammed bin Salman s Endeavour to 
capture political power and wealth at the same time? Will 
Hariri s wealth be confiscated as well? 
 

These Questions will certainly to be answered 
by the near future. But let us not forget that the 
successes of Mohammed bin Salman are only 
possible thanks to the U.S and Israeli blessings. 
I guess he has to pay for that no matter what the 
cost decided by the U.S and Israel is 
exaggerated. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All wars and refugee crisis 
Originally are caused by the two major 
mights 
US &Russia 
Every NO from one side  
is countered by a big YES  
from the other side,  
and the Peoples on the whole globe 
are torn between the two 
mighty YES and mighty NO 
That why disasters continue  
Bloodshed, no bread, and dead 
Both natural and man-made 
Time the NO and the YES Unify 
(I) to be replaced by (WE) 
and (HIS) by (OURS) 
then say to the WARS: 
Good bye to you  
*** 
*(Freeyad Ibrahim: is a Dutch , secular writer, author-novelist, 
translator, poet, political analyst, and essayist.) 
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Israel continues to flagrantly disrespect the International Law 
and the resolutions of international legitimacy, and insists on 
the policy of ethnic cleansing and displacement in the West 
Bank, especially in Jerusalem and its surroundings to serve its 
settlement project. Thus, international and legal organizations 
are reacting to his policy.  
 
As for the Judaization of Jerusalem, as part of the Israeli efforts 
to facilitate the movement of settlers from the settlement of Ma 
aleh Adumim and settlements in the Jordan Valley, a decision 
was made by Israeli Minister of Communications, Yisrael Katz 
to open a new tunnel connecting Ma aleh Adumim and the 
French Hilltop settlement, to be completed by the end of 2022. 
 
The Israeli High Court heard a petition filed by some 130 
residents of the Batn al-Hawa neighborhood of Silwan against 
their expulsion from their land. Residents filed a lawsuit against 
the Ateret Cohnim Association, which transferred the land to 
the settlers claiming that the land on which the houses were 
built is "Amiriyeh", i.e. a governmental one in the Ottoman 
period. It has an area of 5 dunums and 200 meters.  
 
The residents demanded that they stop the deportation process, 
as the houses are inhabited by 84 families, about 1,200 people 
 

In a follow-up of the so-called Israeli High 
Court s decision to demolish the Al-Khan Al-
Ahmar village and forcibly evict its Palestinian 
Bedouin, Amnesty International called on the 
Israeli Authorities to immediately abolish the 
demolition plans being a war crime, whom the 
Palestinian Communities pay its price, and to 
stop the construction of illegal settlements as a  

first step towards the evacuation of settlers from these 
settlements. 
 
At the same time, a report by the UN Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs in the Palestinian 
Territories (OCHA) said that attempts to uproot the Khan were 
made to create a connected area between Ma aleh Adumim and 
East Jerusalem. Demolition of property on a large scale 
constitutes a grave violation of the 4th Geneva Convention and 
may amount to a war crime. International Humanitarian Law 
also prohibits the deportation of the population of any occupied 
territory. 
 
Within the same context, Human Rights Organizations have 
called on the Israeli occupation authorities to immediately 
cancel a military order signed by the Israeli military 
commander on April 17, 2018, paving the way for mass 
demolitions of Palestinian buildings in Area C under the pretext 
of building without a permit, and that the Civil Administration’s 
inspectors and staff can carry out demolitions only ninety-nine 
hours after the issuance of an order, and prevent affected 
people from filing appeal to the judicial authorities, to object to 
the demolition orders. 
 
It has become clear that 3 areas south of Hebron are threatened 
by displacement and ethnic cleansing, where the army had 
already evacuated residents from one of those areas in 1999 
under the pretext of being a "firing zone" since the 1980s. In 
the 1980s, the Civil Administration deported hundreds of 
Bedouins from the Jahalin tribe from their areas to establish the 
Ma ale Adummim settlement and then expanding it. After 51 
years of setback and the defeat of 1967, the Israeli occupation 
continues its plans of annexing Palestinian land and the forced 
displacement of the Palestinians in the West Bank and the Gaza 
Strip. 
 
For its part, the so-called Israeli Civil Administration 
legitimizes the settlement outpost of Uday Aad, located on the 
lands of the Tormasya, Mughayir, Jalud and Qaryut villages, in 
the southeast of Nablus. The Israeli Public Prosecution 
informed the High Court that it consistent on that.  
 
In the adoption of racist projects, the Knesset s Constitution 
and Law Committee approved in the first reading a law that 
impose fines on those demanding the boycott of the occupying 
power´-or-settlements. The proposal was approved despite the 
opposition of the government and the legal adviser to the 
Knesset. A fine of NIS 100,000 is to be paid by anyone 
boycotts Israel´-or-settlements, and it will be NIS 500,000 if it 
is proven that the procedure has been done systematically. 
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  جهود واتصاالت أمريكية مكثفة علنية مع دول عربية وسرية وعبر وسطاء مع
أطراف فلسطينية الستكمال إخراج ما تسمى صفقة القرن أو صفقة العصر ، وكأن 
هناك سباق بين الجهود السياسية لتمرير صفقة القرن وقرع طبول الحرب من 

  . رض صفقة القرن إسرائيل كجزء من سيناريو حرب قادمة تلوح في األفق لف
  

  صفقة القرن تسوية فرض األمر الواقع 
  

بغض النظر عن المسمى وعما إن كانت تسوية إلنهاء الصراع أم لتجديد أدوات 
وشكل إدارته فإن الرئيس ترامب وفريق إدارته وظفوا متغيرات ووقائع تراكمت 

رامب تطبيقه خالل سنين ليبنوا عليها مشروع التسوية الجديدة الذي باشرت إدارة ت
حتى قبل اإلعالن عنه ، وذلك من خالل إجراءات وقرارات الرئيس ترامب 
وإسرائيل حول القدس والالجئين وتعطيل الجهود الفلسطينية في مجلس األمن وما 

  .يجري من اتصاالت ومشاورات حول مستقبل قطاع غزة 
  

  ) : صفقة القرن(المرتكزات التي يعتمد عليها مشروع التسوية الجديدة 
وصول مشروع التسوية السياسية الذي عنوانه اتفاقية أوسلو لطريق مسدود  -1

  .وغياب أي حراك دولي جاد لتسوية بديلة
األمر الواقع الذي فرضته إسرائيل بمباركة أمريكية في الضفة والقدس من  -2

استيطان وتغيير ديمغرافي ، وفيما يخص قضية الالجئين من خالل محاولة إنهاء 
  .ت األونروا خدما

فشل المراهنة على األمم المتحدة ومجلس األمن تحديدا إلنصاف الشعب  -3
  .الفلسطيني قي قيام دولته المستقلة 

  .تجاهل قرارات الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينية  -4
  .ُاالنقسام الفلسطيني واإلفشال المتعمد لكل جهود المصالحة  -5
  . في الضفة وغزة ضعف السلطتين القائمتين  -6
االشتغال الممنهج على قطاع غزة لخلق أوضاع إنسانية تهدد باالنفجار مما  -7

  .يتطلب حل سريعا 
فوضى الربيع العربي وانهيار معسكر الصمود والمقاومة في مقابل بوادر  -8

  .استعداد للتطبيع مع إسرائيل وااللتفاف على المبادرة العربية للسالم 
تحالفات الجديدة في المنطقة التي تغير من طبيعة الصراع في المعادالت وال -9

  .الشرق األوسط وأطرافه 
ألنها مشروع تسوية أمر واقع فإن عالقة قوية توجد ما بين صفقة القرن واالنقسام 

ُالرفض الفلسطيني الرسمي المعلن للصفقة . ُالفلسطيني واإلفشال المتعمد للمصالحة 
ِة والقول بأنها مجرد فزاعة أو ولدت ميتة لن يوقف مثله مثل التهوين من الصفق

مسار مشروع التسوية إن اقتصر على مجرد الرفض أو التجاهل ، الرفض دون 
  .استراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة الصفقة قد يؤول إلى قبول ضمني 

  
ظهر حديثا مع ترامب منذ حوالي العام ) صفقة القرن(قد يقول قائل إن الحديث عن 

ط بينما االنقسام وفشل المصالحة يعودا ألكثر من عقد من الزمن ، وهذا كالم فق
صحيح من حيث التسلسل الزمني والمسميات ، ولكن من يرجع إلى ما تسرب عن 
ُصفقة القرن وما يتم تنفيذه منها سيجد أنها تبنى وتؤسس على األمر الواقع الذي نتج 

ته من حيث خروج غزة عن سيطرة عن فشل تسوية أوسلو وعن االنقسام وتداعيا
السلطة وخلق أوضاع إنسانية صعبة في غزة تدفع الناس فيه ألي حل ، وما تقوم به 
اإلدارة االمريكية هو تحويل هذا األمر الواقع إلى صفقة سياسية توافق عليها كل 
األطراف أو أغلبيتها ، علنيا أو ضمنيا ، مع إدخال تعديالت على أطراف المعادلة 

  .افيا المنطقة وجغر
  

  هل ستكون الحرب مدخال لتمرير صفقة القرن ؟
  

صفقة القرن ليست مجرد افكار محل تداول بل مخطط يجري تنفيذه عمليا والمشكلة 
  : تتمحور حول كيفية تكريسها رسميا ، وفي هذا السياق يوجد سيناريوهان رئيسيان 

  : تمرير الصفقة سلميا من خالل : السيناريو األول 
أن ال تعلن اإلدارة األمريكية عن الصفقة رسميا فيما تستمر وإسرائيل في تنفيذ  -1

بنودها ووضع العالم أمام األمر الواقع كما جرى بمسألة القدس ويجري بخصوص 
  .قضية الالجئين وبفصل غزة عن الضفة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ها من أن تعلن واشنطن عن صفقة القرن من طرف واحد وتقوم إسرائيل بما علي -2

استحقاقات بمقتضاها دون موافقة أي طرف فلسطيني وهذا يعني استمرار األمور 
  .على حالها في غزة والضفة مما سيؤدي لتآكل سلطتي الضفة وغزة 

  .أن يوافق طرف فلسطيني على التعامل مع الصفقة  -3
 لتمرير التطبيع مع إسرائيل 1991عقد مؤتمر على شاكلة مؤتمر مدريد  -4

 عن المبادرة العربية للسالم وإنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي ، يتبعه والتخلي
اتفاقية جديدة على شاكلة اتفاقية أوسلو ولكن أكثر سوءا ليتنازل الطرف الفلسطيني 

  .من خاللها عن حق العودة والحق في القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية 
   

يق حرب وهذا سيناريو أكثر كارثية أن يتم تمرير الصفقة عن طر: السيناريو الثاني 
  :من األول وهدف هذه الحرب ما يلي 

تدمير ما يمكن تدميره من مواقع المقاومة وقياداتها وزيادة األوضاع اإلنسانية  -1
  .في غزة صعوبة 

َافتعال حرب أهلية في قطاع غزة حول من يحكم قطاع غزة ، وفي هذه الحالة  -2
الضفة إلى غزة بحيث يتم تصفية الحالة الوطنية في سيتم نقل مركز ثقل السلطة من 

الضفة الغربية إما لصالح تقاسم وظيفي مع األردن أو ضمها إلسرائيل ، وحلول 
السلطة الوطنية محل سلطة حركة حماس في قطاع غزة ، أو استجالب طرف ثالث 

  .ليحكم قطاع غزة 
ذا السياق نذكر بما تهجير مئات آالف الفلسطينيين إلى شمال سيناء ، وفي ه -3

جرى بداية األحداث في سوريا حيث تدفق ماليين السوريين إلى دول الجوار 
  . بتواطؤ دولي وتحت مبررات األوضاع اإلنسانية 

استدعاء تدخل دولي للتعامل مع الواقع الجديد وقد يتم إرسال قوات دولية للقطاع  -4
  .فرض دولة غزة  -5.
  

فقة لن تنهي الصراع أو تحقق السالم حتى وإن في جميع الحاالت فإن هذه الص
شاركت فيها أطراف عربية وقد يكون مصيرها مصير اتفاقات مدريد وأوسلو 

  . وتستمر لعقود مع إدارة جديدة للصراع 
  

حتى مع موافقة طرف فلسطيني على الصفقة ،رسميا أو 
ضمنيا ، فلن ينتهي الصراع ألن الطرف الفلسطيني الذي 

أن تكون حركة حماس وهي ال تمثل الشعب سيوافق إما 
الفلسطيني ، أو منظمة التحرير وفي هذه الحالة ستفقد أهليتها 
لتمثيل الشعب الفلسطيني األمر الذي سيدفع غالبية الفلسطينيين 
لتأسيس منظمة تحرير جديدة أو كيان سياسي جديد يمثل حالة 

إيجاد الرفض لتسوية األمر الواقع ، مع عدم تجاهل إمكانية 
  .طرف فلسطيني ثالث مستعد للتعامل مع الصفقة 

  
وفي الختام نتمنى أن ال تدفن القيادات الفلسطينية رأسها في الرمال مجددا ،فبعد ربع 

، وبعد أحد !!!قرن اعترفت بفشل تسوية أوسلو وعدم نزاهة الوسيط األمريكي 
بوجود مخطط عشر عاما نسمع تصريحات من قيادات في منظمة التحرير والسلطة 

لفصل غزة عن الضفة وتتراشق حركتا فتح وحماس االتهامات بالمسؤولية عن 
وما نخشاه أن نسمع من نفس القيادات بعد حين اكتشافها وجود مخطط !!! االنقسام 

يتم تنفيذه يسمى صفقة القرن وتتراشق االتهامات مع بعضها البعض عن المسؤولية 
  !!! عن تمرير هذه الصفقة 
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  القضية الفلـسطينية باعتبارهـا القـضية المركزيـة لألمـة العربيـة، و القضية

الراهنة والملحة و المغمسة بأسئلتها الدائمة بحاجة فعلية للسينما و التي هي وسيلة 
من وسائل االتصال الجماهيري، بل وبحاجة لتعامل جاد وشامل معها ، فالسينما 

ّ أن تطرح واقـع القـضية الفلسطنية وتحلل ظروفها، وتعالج جوانبها تستطيع

المختلفة، ويمكن لها أن تنقل صـوت االنسان الفلسطيني المقاوم إلى جميع شعوب 
العالم،و كذالك تستطيع السينما توثيق معاناة الشعب الفلسطيني و كذالك فضح 

تالل االسرائيلي و ألن السينما ٌالممارسات الالنسانية بحق الناس العزل من قبل االح
تستطيع ان تقفز فـوق حـواجز اللغـة ويمكن لها أن تعيد صياغة المواقف العالمي 

كما أن لغة السينما والفن والثقافة هي األقوى في ايصال صوت االنسان .تجاهها
الفلسطيني المقاوم، فنحن األن في عصر الصورة والتكنولوجيا، وكلها أشياء تنقل 

 صورة الواقع الذي يعيشه الفلسطنيين وبالتالي تصب لصالح القضية للعالم
مهمة جدا لعرض قضيتنا وهي قضية الصراع ) نحن العرب(السينما لنا . الفلسطينية 

مع االحتالل اإلسرائيلي على المكان والهوية والتاريخ وكلها أشياء ال يوجد شيء 
ن يفهم ويعرف أشياء كثيرة عن يعبر عنها أقوى من السينما، والعالم لن يستطيع أ

الفلسطنيين وقضيتهم مع االحتالل سواء سياسيا أو اجتماعيا وعن المجتمع والحياة 
   .والعادات التقاليد والجغرافيا وغيرها بدون السينما

  
إن السينما جزء ال “: يقول الناقد الفرنسي سيرج لوبيرون

لزمان يتجزأ من الذاكرة الفلسطينية، ذاكرة انفجرت في ا
والمكان شظايا صغيرة، قطعا من أفالم ومن صور وأصوات 
محفوظة في علب يصعب التعرف عليها، تجب إعادة تجميعها 
وتصنيفها وحفظها، ألنها برهان على وجود له ماض وعالمة 

  ".وهوية وتاريخ بحد ذاته
  

، بجرأة ًفالسينما تستطيع دائما القيام بمهمة طرح مواضيع القـضية العربية، وأسئلتها
  نقل الحقائق) الصورة التي تـساوي عـشرة آالف كلمة(وتستطيع بالصورة !.. وعمق

والقضية الفلسطينية ..  مهما كانت مريرة و ومفجعة، ومهمـا كانـت كارثيـة اإليقاع
ًتحتاج دائما للسينما، على األقل من أجل تكـوين رأي عام، ومن أجل خدمة األهداف 

إن , واقع حال االنسان الفلسطيني في الداخل و الخارج العليا، وعن طريق نقل 
 اإلسرائيلي ليس فقط داخلي، وإنما صراع على الرأي ونقله إلى -الصراع العربي 

العالم والرأي العام الدولي، ولذا فالرهان على الخارج، والسينما لها دور مهم في 
 المفردات في حياة وعلى الجانب االخر يمكن ان تكشف الكاميرا الكثير من. ذلك 

الالجئين الفلسطينين والتي تستطيع السينما بالصورة و العين الفاحصة أن تبين للعالم 
كفاح هؤالء الشريحة من البشر والذين حرموا من ديارهم وشردوا وهم الزالوا 
يكافحون من أجل الصمود والبقاء بالرغم ما يواجهون من قسوة و ووجع واذا دارت 

لنا واقع حال المخيمات ومعاناة الالجئين وفضح وحشية و قسوة الكاميرا وكشفت 
   .االحتالل االسرائيلي فتكون رسالة السينما قد وصلت الى كل العالم 

  
تناقش القضية الفسطينة من خالل منظورآخر وهو واقع ) 23القضية ( في فيلم 

حداث الالجئ الفلسطيني في البلدان العربية ومن خالل الفيلم الذي يحكي اال
الفيلم من بطولة كامل الباشا وعادل كرم , المشتركة بين اللبنانيين والفلسطينيين 

ودياموند بو عبود وريتا حايك وطالل جوردي وجوليا قصار و كريستين شويري، 
وهو من تأليف جويل توما باالشتراك مع مخرجه زياد دويري وفاز بطل الفيلم 

مثل بمهرجان فينسيا، فيما فاز بجائزة نجمة الفلسطيني كامل الباشا بجائزة أفضل م
كما أن الفيلم نافس على جائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم . مهرجان الجونة الفضية 

أجنبي، و قد لقى ردود فعل إيجابية، ناهيك عن أن كامل الباشا نفسه حاز على جائزة 
ع بين طوني يبدأ الفيلم بمشادة حادة تق. أفضل ممثل في مهرجان فينيسيا الدولي

كامل الباشا الالجئ الفلسطيني (المسيحي اليميني وياسر ) يؤدي دوره عادل كرم(
المسلم المقيم في لبنان في أحد أحياء بيروت وتتحول إلى قضية رأي عام وتقود 

وفيما تنكأ وقائع المحاكمة جراح الرجلين , الرجلين إلى مواجهة في المحكمة 
يؤدي التضخيم اإلعالمي للقضية إلى وضع تعرضا لها  وتكشف الصدمات التي

لبنان على شفير انفجار اجتماعي، مما يدفع بطوني وياسر إلى إعادة النظر في 
  .أفكارهما المسبقة ومسيرة حياتهما

  
، )عادل كرم(قصة الفيلم بسيطة في البداية وتبدأ بهبوط المياه من مزراب طوني 

، في فترة إشرافه )كامل الباشا(ر الذي يسقي زريعته على البلكون، فوق رأس ياس
بهذه الحادثة، يندلع الصراع بين . على ورشات التأهيل العمراني في الحي 

شخصيتي، المسيحي والفلسطيني، وبعد هذه الحادثة، تنتقل القصة على وتيرة 
ًواحدة، ذاهبة من التطور الدرامي على أساس سبب ونتيجة إلى المبالغة في تعقيد 

كان لطوني نصيب كبير من . مفرطة في تخييلها إلى درجة غريبةالحبكة وجعلها 
الحوار، بينما كانت شخصية ياسر تلتزم الصمت وهو ما أداه ببراعة الفلسطيني 

كان صمته بكل هذا االحتقان الغاضب تكثيفا جميال ومبهرا وحزينا . كامل الباشا
عالية تعبيرا صارخا لمأساة الفلسطيني، بذات الوقت الذي كانت تحوالت طوني االنف

يجد طوني، المسيحي في ياسر رمزا لكل ما خلفته الذاكرة . عن تشظي في الروح
بكل قسوة في روحه من ذكريات الهجرة البشعة من الدامور ذات يوم، فيتمنى لو أن 
شارون محا الفلسطينيين بالكامل وهذه الكلمة تجرح المهندس الفلسطيني فيردها 

 هذه الحادثة يطلب طوني اعتذارا من المهندس بضربة موجعة لطوني بعد
إلى دعوى في المحكمة، وهنا  الفلسطيني، وحين يستعصي االعتذار تتصاعد القضية

تبدأ المحاكمة، وتنتهي إلى محاكمة خارجة عن سيطرة طوني وياسر، محاكمة 
   .تاريخ وذاكرة جمعية منقسمة ومتشظية

  
يته األنيقة والذكية جدا، معضلة يطرح زياد دويري في هذا الفيلم، وفي سرد

االعتذار، ال في االعتذار المنتظر من ياسر لطوني وحسب، بل في اعتذار الجميع 
  .للجميع عن كل شيء 

  
لقد اعتذر ياسر الفلسطيني في النهاية، وقد تلقى ضربة مماثلة للضربة التي وجهها 

 حين انكسر شيء ما لطوني في بداية الفيلم على ضلعه، وحين تساوى الوجع لديهما،
اعتذر ياسر لطوني، , بداخلهما بالتساوي والتعادل، قدم الفلسطيني اعتذاره وانسحب 

ولم يعد باإلمكان إطفاء النار خلفهما والتي التزال تحمل تحت رمادها جذوات 
 الفلسطيني من -الفيلم يسلط الضوء في موضوع الصراع المسيحي , اشتعال محتملة 

ياسر، ومن خالل مالسنتهما وتعاركهما، ومن خالل كيفيات خالل طبائع طوني و
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وإلى جانب هذه القصة هناك خط موازي . تفاعلهما مع األزمة الموجودة بينهما
ًللقصة االساسية ، يتضمن تسليطا الضوء على للسلطات السياسية والحقوقية وبشكل 

ذكائه وجدي وهبي والمحامي المغتر ب" النائب"نقد الذع ، تلك السلطة التي يجسدها 
، التي )ديامان بوعبود(، الذي يدافع عن طوني، باإلضافة إلى ابنته )كميل سالمة(

ويتحول الخالف . ًتتحداه، مدافعة عن ياسر، قبل أن ترتد إليه في وقت تهديد سالمته
الصغير بين الرجلين الى مواجهة كبيرة في المحكمة تتطور الى قضية وطنية تفتح 

شبه تأريخي، .هلية المثيرة للجدل بلغة سينمائية جميلة ومتماسكةملفات الحرب اال
  .عبر استعادة أيلول األسود ومجزرة الدامور

  
يبحث بين أمور عدة أخرى، في ضرورة المصالحة مع الذات " 23قضية رقم "فيلم 

والفيلم الذي . و المصالحة مع اآلخر والتي ال تكتمل من دون المصالحة مع الذات
ل لبنانيا المنتمي إلى أفالم محاكاة الماضي و محاكمته والذي يحمل أيضا يعتبر األو

مشاهد ال تخلو من الطرافة  جرعات من أألمل والمشاعر أأليجابية والفيلم يتضمن
اخترت هذا “ويشرح مخرج الفيلم الدويري . على الرغم من تناوله قضايا شائكة

ألة نفسية قانونية، والمحكمة هنا النوع من أفالم المحاكمة ألقول أن الفيلم هو مس
  ".وسيلة لنصل إلى المصالحة الذاتية والوطنية

  
الفيلم الذي يحلل بذكاء ونضج سوسيولوجي ونفسي االنقسام السياسي والطائفي في 
البالد و الفيلم برأي مميز من ناحية التصوير السينمائي، األلوان، اإلضاءة، المشاهد 

فاز الممثل الباشا بجائزة أفضل ممثل في مهرجان  القوية، الصوت، التمثيل وقد
   .البندقية السينمائي

  
يفتح نافذة ضرورية نطل منها على فصول من الذاكرة اللبنانية "وفي االخير الفيلم 

والتي كانت بمثابة خطوط حمراء من الصعب تناولها وطرح أسئلتها،النها تكشف 
ث المشتركة بين اللبنانيين الكثير من الملفات من تاريخ العالقة و االحدا

  .والفلسطينيين
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  لقد أصبحت حقبة خالفة هارون الرشيد مثلها مثل األعمال الخالدة من أعمال

شكسبير التى مازال يتناولها المخرجون وكتاب المسرح الكبار برؤيتهم الخاصة 
الية شرقا وغربا على مدى سبعة قرون ، ومنها الملك لير ، على حقبات تاريخية متت

ومكبث ، وهاملت ، وعقدة أوديب ، وكذلك الجحيم لدانتى أو الكوميديا األلالهية ، 
التى يعاد رؤيتها بأيدى مبدعين وروائيين كبار ، كان آخرهم الفيلسوف دان براون 

   .2013عام 
  

ب عندما يريدون أن يقوموا بعملية هكذا أصبح هارون الرشيد مرتع للكتاب العر
اسقاط أو رمز على حكامهم أثناء حياتهم البعد مماتهم ، فهذا المسلسل الرابع الذى 
أشاهده عن فترة خالفة هارون الرشيد ، منها مسلسلين مصريين ، واثنين سوريين 

  .فى الثالثون سنة األخير من القرن العشرين وبداية الواحد والعشرون 
  

 2018لسل الذى نحن بصدده اآلن والذى تم بثه فى شهر رمضان مايو هذا المس
انتاج شركة خاصة سورية تحمل اسم كبير ، ولها باع كبير فى األنتاج ، للمخرج 
عبد البارى أبو الخير ، ومن المؤسف أن هذا هو أول عمل أشاهده له كمخرج ، 

 وكاتب السيناريو ولكنى تعرفت عليه خالل أعمال له وهو مساعد مخرج ،وللمؤلف
والحوار ، عثمان نجا ، مقتبسا من تاريخ خالفة الرشيد ، حيث أسندت البطولة لكل 
من الفنان قصى خولى فى دور هارون وعابد فهد فى دور الهادى ، الشقيق األكبر 
لهارون وكاريس بشارفى دور زبيدة وكندة حنا فى دور العباسة والفنانة الكبيرة 

جميعهم فنانون سوريون وباقى ) الخيرزان ( ى دور األم المتألقة سمر سامى ف
األدوار كانت لوجوه لممثلين من دول عربية ، وهذه وجهة نظر لدى المخرج ربما 
لتسويق المسلسل الذى رفضت دول خليجية وعربية شراؤه ألسباب ربما تكون 

  .سياسية 
  

نتحدث أوال عن الكاتب الذى أختصر تاريخا طويال لخالفة 
ن الرشيد فى اثنين وثالثون حلقة ، كان مجملها ساعتين هارو

الأكثر ، حيث انه حصر كل تاريخ ومشوار هارون الطويل 
على مؤامرة حيكت له داخل القصر من قبل البرامكة الذين 
كان تواجدهم منذ المنصور ثم المهدى فالهادى الذى شك فى 

ان جاء أمانتهم فقام باعتقال أبو الفضل وايداعه بالسجن الى 
هارون ليحرره ، فأم الفضل هى التى قامت بتربية هارون 
وتنشئته مع ابنها جعفر والعباسة شقيقة هارون ، فالتحمت 

  .الصداقة واألخوة بينهم 
  

نعود لنظرة الكاتب فى اسقاط وتوظيف جزئية من مسيرة هارون والتركيز عليها 
ساللة العباسين ، زوجة حيث حمل هذه المسيرة كلها على أكتاف زبيدة الهاشمية   
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هارون ، لتوجه له الرسائل من حين آلخر محذرة اياه من طمع البرامكة فى الحكم 
خاصة بعد أن أشاروا على الخليفة بضرورة اصدار صك يسمى فيه اسم ولى عهده 
وولى ولى العهد من أبنائه ، وقد كان لهم ما أرادوا ، سمى دمحم األمين ابن زبيدة وليا 

بدهللا المأمون الذى أنجبه هارون من جارية برمكية ، على أن يكون ولى للعهد ، وع
ولى العهد ، وبالطبع هذا لم يرضى طموح أبو الفضل وأبناؤه الفضل وجعفر حيث 
نصب األول واليا لخرسان بعد أن كان قائدا أعلى للجيوش ، وجعل جعفر وزيرا 

ذى قلده ختم الخالفة ، ليحل أول له ، عالوة على أنه وضع كل ثقته فى أبوالفضل ال
محله فى كل مايخص شئون الحكم ، لكننا اليجب أال ننسى أن الكاتب أهمل كل 
األهمال جعفر ابن الهادى الخليفة السابق لهارون ، والذى انتزع شقيقه أعتراف منه 
بأن يكون ولده جعفر وليا للعهد ليصبح الخليفة من بعده ، وكان عندئذ لم يتعد 

وقفت له ) الخيرزانة( عمره ، فعاهده هارون على ذلك ، اال أن والدتهم السابعة من
  .بالمرصاد ، مما دعاها أن تتخلص منه بعد أن دست له السم فى الطعام 

  
هذا كله من بنات أفكار المؤلف معد السيناريو والحوار ، وقد أستغرق فى هذا ست 

االذى كان يريد اسقاطه أو فم )الهادى(حلقات من عمر المسلسل ليجهز على الخليفة 
الرمز له فى هذه الحدودة التى طرحها علينا من بنان خياله ؟ علينا أن نحترم ما 
رمز له الكاتب فقد وفق تماما فى الرمز لكرسى الخالفة أو كرسى الحكم ليكون 
عالمة من عالمات التتر األول واألخير ، الذى يتسابق للجلوس عليه الملوك 

ء حتى الخليفة الهادى الذى كان يرى فى أحالمه مايفزعه ، عندما والرؤساء واألمرا
يرى شخصا ينتزع الكرسى منه ويجلس عليه ، فيقوم من نومه مهروال الى سدة 
الحكم ، فال يجد اال نفسه مع الكرسى ، فيعتليه ويجلس عليه حامدا هللا بأنه مازال 

سالمية على مر التاريخ ، البقاء قائما على الحكم ، هكذا هم حكام البالد العربية واأل
 كان كل الحكام بال استثناء 2011فى الحكم حتى الموت أو التوريث ، وقبل فبراير 

الميت الحى والذى رشح باألمس للوالية ) بوتافيقة(يعدون أبنائهم لوراثة الحكم حتى
الخامسة بعد أن استوعب الدرس وعرف أن الشعب غير قايل فكرة التوريث األمر 

   .!!ى دعاه يستمر على الكرسى المتحرك تثبيتا منه ، للكرسى غير المتحرك الذ
  

ليكون ولى العهد ) حافظ أو المهدى(ربما رمز الكاتب هنا لهارون ، ببشار ووالده 
فى عهد شقيقه الهادى ، وصدقت على ذلك الخيرزان وأكدت رفضها تولى جعفر 

 الحرص على أن يكون هارون ابن الهادى الخالفة فى حياته ، فكانت حريصة كل
هو ولى العهد والخليفة من بعده ، مما دعاها الى قتله ، وكان لها ماأرادت قبل أن 
تصعد روحها الى خالقها وأصبح هارون الخليفة ، وال أجد أى مبرر أو سبب مقنع 
لموت الخيرزانة المبكر ، وهذا عكس ماروى عنها فقد الزمت هارون فترة أكبر 

   .من تلك بكثير
  

األسقاط الثانى أو مايرمز له الكاتب هو محاولة اثباته طوال حلقات المسلسل أن 
يثبت على لسان زبيدة مخاوفها من البرامكة بخيانتهم وغدرهم لزوجها الخليفة 
وانتزاع الخالفة منه بحبك المؤامرة عليه كما حدث من الفضل وجعفر وأم الفضل 

 أبو الفضل يحذرهم جميعا من غضب فى تدبيرهم للتخلص من هارون ، حيث ظل
هارون وقدرته فى التخلص منهم اذا كشف خيانتهم ، اال انهم ظلوا فى غيهم حتى 
قويت شوكتهم ، فصرح جعفر فى أكثر من مشهد وأمه أيضا للعباسة بأن حكم 
هارون زائل ال محالة ولم يبقى لها اال أن توافق على الزواج منه أى من جعفر ، 

ة العباسة ، بأن انقلبت عليهم بعد أن تأكدت من كل ما قالته لها زبيدة مما أثار حافظ
هذه رسالة موجهة لبشار اذا كان الكاتب يعتبر أن (متهمة اياهم بالخيانة والغدر 

وهذا من وجهة نظره ، خاصة أن بشار ) البرامكة فى ذلك الوقت ، هم الشيعة اآلن
 قادة الجيش ومنهم أعمامه وبعض عندما كشفت له المخابرات الروسية خيانة بعض

، قام باألطاحة بهم بضربة ) كما جاء فى المسلسل على يد الطلبانين(قادة أمن الدولة 
قاضية أودت بهم وكانت عبرة لمن بعدهم ، وهكذا ظلت بصاصين وجواسيس 

الذى كان أكثر وفاءا واخالصا للخليفة ، ) كبير البصاصين(القصر ، خاصة ليث 
والذى يؤتمر بأمر الخليفة وزبيدة ، حيث ) الفنان السورى الرائع(بيع وكذلك ابن الر

كات أقرب لها من الخليفة وذلك بتلصصه على كل البرامكة فى الداخل والخارج من 
جنود وجوارى وقادة جنود وغيره ، لكشف أالعيبهم وخيانتهم حتى قويت شوكة 

   .سهم هارون وتكشف أمامه كل شيئ بوضوح ، فتمكن منهم وجز رؤ
  

أقول للكاتب أنك قد حجمت شخصية عظيمة بقدر هارون الذى يعتبر من أفضل 

 سنة وأظهرته خالل الحلقات بأنه قليل الذكاء 600خالفاء الدولة العباسية على مر 
ومحتاج للذى يفكر عنه ويرشده ، ومنحت لزبيدة كل الطرق لتظهر زكائها وتحقق 

من مرة بعدم التدخل فى شئون الدولة ، ولن مآربها رغم تحذيره المتكرر لها أكثر 
اذا (يسمح أن تتكرر الخيرزانة مرة أخرى ، هذا بجانب أنك أنهيت الجزء األول ، 

، أنهيته بدروشة هارون وكأنه درويش من ) كنت تفكر بأن تلحق به جزءا آخر
دراويش الحسين أو السيدة زينب ، وهو الذى كان يضرب به المثل فى هندامه 

 عالوة على الحروب التى خاضها بنفسه والفتوحات التى فتحها ، هارون وذكائه
الذى كان فى عهده أكبر حركة ثقافية عمت البالد من مشرقها لمغربها ، عالوة على 
الحركة الشعرية التى تواجد فيها كبار الشعراء على مر العصور وحركة الطباعة 

 كان عالمة من عالمات عصره والترجمة وكبار علماء الفقه والقضاة والفن الذى
حيث ارتقت الموسيقى والغناء فى عصره الى حد ذاع صيته فى اليالد ، هارون 
الذى كان يغزو عاما ويحج عاما ، يحجمه الكاتب فيظهره فاتن أو معبود للنساء 

  .وللجوارى 
   

فى النهاية تنحصر سيرته بين جدران القصر ، وحب الجاريات له ، وعتقهم لزهده 
 ، وكأنه مالك أو نبى مرسل ، فاذا ما أحببت أن تسقط ذلك على بشار ، فأعتقد فيهم

أنه ليس من هذا الطراز وال يميل الى الطرق الصوفية ، عالوة على انه ممن يتحلوا 
بالصبر والزكاء الحاد مثل أبيه ، وقد عالج الهجمة القذرة على البالد بتؤدة وصبر 

ا هارون ، فهو ليس أبلها لدرجة أن يأتى فى وذكاء ، وهذه كلها صفات يتحلى به
مشهد مخزى جالسا على األرض ودموعه منثالة يبكى بكاء النساء على جعفر 
البرمكى ، بعد أن أمر سيافه بجز رأسه ، وفى مشهد آخر عندما يلتقى مع الدرويش 
الذى يسر له بعض الكلمات ، التى بعدها يخرج سيرا على األقدام فى الشوارع 

   واق هائما على وجهه كنهاية للمسلسل ، فكانت نهاية غير واقعية وغير موفقةواألس
  

لنرى ماذا قدم لنا المخرج عبد البارى الذى أسند له عمال بمثل هذه الضخامة 
لشخصية كبيرة مثل هارون الرشيد ، هل كان أختياره للفنانين الذين أسندت لها 

 الرأى األول واألخير فى اختياره األدوار موفق فيها أم غير ذلك ؟ وهل للمخرج
لشخص ما أم أحيانا يتدخل المنتج فى ذلك األختيار فيفرض عليه رأيه ؟ وما دور 

  السينارست ، هل يشارك ايضا فى ذلك األختيار ؟
  

أيا كان ، فعندما تم أختياره لعابد الفهد ليقوم بدور الخليفة ، فأعتقد أنه كان غير 
 بحجم عابد الذى أسند له بطولة أعمال تاريخية كبيرة ، موفق بالمرة ، ففنانا كبيرا

نشاهده يتقلص ويختزل دوره فى ست حلقات أغلبها لعب فيها السيناريو أكثر من 
الحوار والهمس مع نفسه ، سيقول لى البعض أنها اقتسام بطولة بينه وبين قصى 

لوم كل اللوم ،وأجيب بأنها ليست كذلك بقدر من أن المنتج فرض ذلك للتسويق ، وال
أعتقد ! يقع على المخرج وعلى عابد الذى لم يجد حرجا فى ذلك فللضرورة أحكام 

  .أنه لم يعطى ما هو مطلوب لعدم قناعته بما يقوم به
  

فالذى شاهد المسلسالت الثالثة السابقة والفنانين الذين ) هارون(أما بالنسبة لقصى 
هارون هذا ، ليس ذلك تقليال من قاموا بهذا الدور ، يأسف على اختيار المخرج ل

حجم قصى ، فهو فنان كبير ومتمكن برز فى بطولة أعمال كبيرة ، لكن لكل فنان 
رتمه وآداؤه فى تطويع الكلمة والحركة وحتى العين والشفاة فى كل دور يسند اليه ، 
لذلك نجح أحمد زكى الفنان العبقرى فى لعب كثير من الشخصيات سواء كانت 

سلسالت ، فصوت قصى لم يساعده باقناع المشاهد أنه أمام هارون ، كما أفالما أم م
أن المخرج لقلة خبرته لم يفرق بين هارون الرشيد الذى مأل األرض عدال وقهر 
بقوته ورنين صوته أكبر الممالك شرقا وغربا ، وبين عاشق زاهد متصوف يتحدث 

ها كانت داخل القصر لنفسه أكثر مما يتحدث لجمهور المشاهدين ، فالمشاهد كل
يظهر فيها اما جالسا أو واقفا ، عدى بعض المشاهد القليلة والتى التذكر ظهر فيها 

  .بالخارج ولم يحرك فيها قصى أى ساكنا 
  

التى تفوقت على نفسها فى ) الخيرزانة(وفق المخرج تماما فى اختياره لسمر سامى
) العباسة(دور كندة حنا األداء وحبك الدور وفرض شخصيتها على الجميع ، كذلك 

التى تألقت بالفعل ، رغم المساحة الصغيرة التى أسندت لها خالل المسلسل كله ، 
كان أدائها هادءا ومقنعا ، خاصة فى المشاهد التى التقت فيها مع الخليفة ، وأيضا مع 
جعفر البارمكى ، التى أحبته من صغرها وكانت تأمل األرتباط به كزوج ، لكنها بعد 
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أكتشفت سريرته وما يخفيه فى نفسه لهارون الذى ربا معه أخ وصديق أن 
وتخطيطه هو وعائلته للتخلص من الخليفة وتنصيب المأمون خليفة بدال من األمين ، 
ضربت بهم جميعا عرض الحائط ، كم وظفت كثير من أعضائها وانفعاالتها أمام 

ليتها تقرأ هذه (م الفضل زبيدة التى كانت ترصد كل سكناتها وحركاتها مع جعفر وأ
  ) .الدراسة النقدية وتطلب تغير اسمها الى كنوز ، بدال من كندة

  
التى تعد من أكبر نجوم سوريا والوطن العربى خاصة ) زبيدة(أما عن كاريس حنا 

ما أسند لها من األعمال التاريخية التى تحتاج الى اللغة العربية المتقنة ، اال أنى أرى 
 أوال ، وظلمها المخرج ثانيا ، فالصفات التى تتميز بها زبيدة أنها ظلمت نفسها

زوجة هارون كما قرأنا فى التاريخ وكما شاهدناها فى المسلسالت السابقة ، هذه 
المواصفات التنطبق على كاريس بعد التعديل فى مظهرها الخارجى ، حيث كانت 

 الشديدة والتى التتمشى قبل ذلك أجمل بكثير مما هى عليه اآلن ، عالوة على نحافتها
مع الدور، رغم ظهورها فى أغلب المشاهد أو جميعها ، اال أن العباسة كان لها 
حضور أكثر منها ، وكذلك الجارية التى لم تظهر اال فى عدد قليل من المشاهد 

أم ) عصماء(التى أحبها وعشقها الخليفة حيث رأى فيها ضالته الضائعة ) ضياء(
ما قبل أن يعتلى كرسى الخالفة وظل يبحث عنهما وقتا طويال ، ولده أحمد الذى فقده

لكن أبو الفضل وجعفر ضلاله وأخفا عنه حقيقة وصولهما للقصر أكثر من مرة ، 
يطلبان فيه مقابلة الخليفة ، وذلك لغرض فى نفس يعقوب ، وهذا أيضا من وجهة 

  .نظر الكاتب يؤكد به خيانة البرامكة لهارون 
  

نت أفضل اختيار من المخرج بين عدد الجوارى الالتى أتى بهن هذه الجارية كا
شكال وموضوعا وأداءا ، فكم تميزت باتقان دورها وتعبيرات وجهها وعينيها 
وهمساتها رغم اننى لم أشاهدها فى أى دور قبل هذا ، فهى تعتبر ضمن مجموعات 

، فقد أدت أمام الكومبارس اال اننى أتوقع لها نجومية كبيرة فى السنوات المقبلة 
هارون وزبيدة والمتمرسة والمحنكة رئيسة الجوارى التى كان اخيارها موفقا من 
المخرج أيضا ، كانت ضياء عالمة فارقة فى المسلسل ، فال غرابة فى وقع شباك 
هارون بها من أول لقاء بينهما فى األسطبل ، فقد ملكت الجزء الفارغ من قلبه فهام 

 ، وهى أيضا وقعت فى شباكه ، لكن الكاتب أحب أن يظهر بها وتمنى الزواج منها
  .هارون بالناسك الزاهد فأعتقها ومنحها حريتها لتعيش خارج أسوار القصر 

شدنى كثيرا أداء كل من ليث أكبر البصاصين وعلى ما أعتقد أنه فنان سورى ، 
هادئ فنان سورى بارع ) طالل ماردينى(كذلك الياور الشخصى لهارون ابن الربيع 

وغاية فى الدقة ، كان محل ثقة زبيدة حيث كلفته أن يبلغلها بكل كبيرة وصغيرة 
تحدث داخل القصر ، خاصة تلصصه على عائلة أبو الفضل التى كانت محل توجس 

   .دائما عند زبيدة 
  

اذا أحببنا أن نتكلم عن الديكور ، فالمبدع القائم عليه يستحق التحية والتقدير فقد 
مس الحقيقة بنقله لنا قصر الخالفة من الداخل والخارج واألجنحة حاول أن يال

الخاصة لكل من يعيشون بداخله كما فى حقيقة الحقبة التاريخية التى عاشها هارون 
، وذلك لعلمه أن أغلب مشاهد المسلسل ستكون بداخله ، ولو دقننا النظر فى اختياره 

ار قليال حيث أنها كانت أقرب لألثاث وللمفروشات لربما وجدناه انحرف عن المس
للقرن السابع عشر الميالدى أكثر منها للحقبة التاريخية التى تواجدت فيها الخالفة 

   .العباسية فقد مال للفرنجة منها الى الحضارة العربية األسالمية 
  

جاءت األضاءة متمشية تماما مع الديكور ، وهذا توفيق من مهنس األضاءة الذى لم 
األضائة الليلية والنهارية بكل دقة واختياره المتقن لألدوات التى من يفوته تحديد 

خاللها تتم األضاءة ، حيث كانت متمشية مع الفترة التاريخية التى تمت فيها 
  .األحداث 

  
لكن المالبس خاب مصممها فى عرضها بالشكل الذى كان يجب أن يكون ، فكانت 

أن مالبس الوزير األول للدولة متواضعة جدا وشحيحة جدا ، فممكن ان نقول ب
جعفر ظهر فى أغلب المشاهد بزى واحد فقط ، وكذلك والده أبو الفضل ووالدته ، 
أما هارون الذى يضر به المثل فلم تتعدى مالبسه أكثر من ثالثة أو أربعة حلل ، 
وهذا يدل على توفير هائل للمنتج ، الذى لم يكتفى بعدم وجود أى معارك فعلية طيلة 

قات لتكلفتها العالية ، فكان شحيحا جدا فى المالبس ، وهكذا بالنسبة لزبيدة الحل
والعباسة ، اى ان المالبس كانت معدمة بالمرة بدليل ، أنها مرت على المشاهد مر 

الكرام ، مثلها مثل الموسيقى التصويرية التى صمت اآلذان ، فنحن نسأل الفنان 
 وضعك الكاتب أمام المعارك ، لقد كانت البارع الذى وضعها ، كيف كنت ستفعل لو

الموسيقى أعلى عشرة مرات من صوت هارون وأبو العتاهية وأبو الفضل وآخرين 
ولم ينتبه لذلك المخرج الذى يتحمل الجزء األكبر من كل هذه األخطاء التى وقعت 

  .من أى فرد فنان كان أو مهندس أو عامل أو خالفه 
  

 بسبب كل من المؤلف والمخرج وشركة األنتاج التى فى النهاية جاء العمل متواضعا
  ربما قيدت الجميع أو شاركت فى اختيار الفنانين وخاصة األبطال
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  أصـل القضية:  
  
 موضوع أثاره الصديق والكاتب.. !! ] مسرحنا الجزائري إما مسروقا أو مهـانا[ 

صحيفة الجمهورية (منشور في فضاء المسرح ل– ياسين سليماني –الجزائري 
إذ محمـوله أثارني عبر طياته  ) 2018/يونيو/ 12الصادرة بوهـران بتاريخ 

َّومالبساته وتساؤالته من حيث ال يدري كاتبه ؛ وفي نفـس اآلن شـرع بابا كنت أود  َ
 هـل المسرحيون ال – أعـاله أال أفتحه؛ ألسباب متعـددة؛ ويتجلى في العنوان

في )السرقة األدبية(  محصورة في- سليماني–يقـرأون ؟وإن كانت مقالة الزميل 
شقها األول؟ بداهة فالسرقة األدبية؛ ظاهرة معـروفة ومشاعـة في الوسط الثقافي 
َالعـربي بالدرجة األولى؛ والفرع الذي يبدو في أول وهلة هـو األصل ؟ قبل تمظهر 

َتواصل والشبكة العنكبوتية؛ بحيث كم واحد منا وقـف على تطابق سافر وسائط ال
تم انتحالها ... وفظيع بين منتوج األصل من نصوص شعرية وقصصية ومسرحية

ِوانتسابها ألشخاص لهم رمزيتهم الثقافية في بلدانهم ؛ مستغـلين مواقـعهم وظروف 
يود الرقابة والتصدير على عـدم االنفتاح الثقافي بين األقـطار العربية؛ وفرض ق

ُمما يعـوق عـدم خلق سوق . الكتب والدوريات وكـذا غـالء رسومها الجمركية
ْحقيقية وفاعـلة لتبادل الكتاب والمنشورات؛ رغم أن بعـض المؤسسات الحكومية؛  ِ

  ْدود التوزيع وفي بعـضــه محــوج الثقافي؛ ولـكنــــار المنتـــكانت تسعى لخلق انتش
ْعـلما أن العـديد من الكتب تـمنع من التداول ) فقط( اصم  العـو ُ َ ِ

ِألسباب سياسية صـرفة؛ فحتى انوجاد معارض للكتاب 
والدوريات هنا أو هناك؛ كانت وال زالت ال تساهم في نشر 
ُالكتاب العـربي وال تحقـق نسبة ما هـو منشور؛ ألسباب  َ

يشكلون سياسية وأخرى تبادلية بين بعض الناشرين؛ الذين 
ْمن نوع خاص ؛ يحاربون من خالله بـعـض دور ] لوبيا [

َالنشر األخـرى؛ ورغم أنه تم تأسس اتحاد الناشرين العـرب 
) 37. (ع.  د-َبقـرار من جامعة الدول العـربية رقم 

 وذلك بناء على توصيات اللجنة الثقافية -/ 4 / 1969بتاريخ
ُالدول العربية وهـو ْالدائمة، ليعـمل االتحاد تحت مظلة جامعة 

َاتحاد عـربي مهني غير ربحي، يتكون أعضاؤه من اتحادات 
َالنشر المحلية من كل بلـد عـربي والمضحك أنه لم يفعل . َ

   في)1985(ه سنة ـــة إلحيائـــمحاولغم َوألسباب مـجهولة ،ر
ّليبيا، وأيضا لـم يفعل ُ المحلية  اتفق عـدد من أعضاء االتحادات 1995ولكن في عام . ً

على /السودان/ األردن/ المغرب/ليبيا / سوريا/ لبنان/ مصر: َالعـربية تتمثل في
ضرورة تفعيل دور اتحاد الناشرين العـرب، لمجابهة المشاكل التي بدأت تطرأ على 
صناعة النشر في العالم العربي، وخاصة مشكلة التعدي على حقوق الملكية الفكرية 

  هل تحقق ذلك ؟ ؟) التزوير(
ِسؤال يحـتاج إلجرائية وتدقيق عـلمي وعملي؛ ليس من زاوية التقارير؛ بل بناء على  ْ
استمارات إحصائية؛ ألي مدى تم تفعيل اتحاد الناشرين؟ والتركيز على هدفين 

  أساسيين ومفادهما
  

هل تمت ) الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والناشرين العـرب/ (1[ 
  عمليا ؟

  
َهـل ) ] على رعاية حقوق الناشرين وحماية مصالحهم في حرية النشرالعمل /(2

  .تحققت إجرائيا ؟ والسيما أن األهداف المسطرة متعددة وما يهمـنا إال ما سبق قوله 

  
  :فــــرع القـــضية 

  
وهنا فالنشر صناعة وتجارة ؛ وعامل من عوامل التنمية االقتصادية والثقافية معا ، 

اإلشكاليات المحيطة والمحبطة للكتاب وترويجه منها ما اشرت َبغض الـنظـرعـلى 
ْإليه سلفا ؛ إضافة لشبه انعـدام القراءة ؛ وبخـل المثقفين في كل األقطار العربية ؛  ُ
وبدون استثناء؛ عـدم اقتناء الكتب والمنشورات؛ لخلق تنمية ثقافية؛ بحيث يفضلون 

ار ؛ ألن األغـلبية لهم نفـس السلوكيات اإلهداءات والمجانية؛ وهاته حقائق لما ال تث
تجاه المنشورات ؛ وبالتالي ؛ فمجال الطبع اإللكتروني قـلب مفاهيم النشر؛ وتجاوز 

َالعـرب لم يتكيفوا مع الوضع الجديد؛ والبعض لم ] المثقفين[ الحدود؛ رغم ان أغلبية 
ْيستوعبه بعـد؛ وقرينة القول؛ المواقع الثقافية؛ بحيث أسماء مع ـروفة هي التي تنتج ْ

في الفضاء اإللكتروني؛ وبعض المؤسسات أمست تطبع الكتب وتعيد طباعـة ما كان 
  منشورا ورقيا؛ وهذا العالم البديل له خيوطه ولوبياته منتشرين في بقاع العالم ؟ 

وفي نفس اللحظة ؛ لقد تفاقمت السرقة األدبية لشكل مثير للغاية؛ فمن يحمي حقوق 
دامت السرقة األدبية تعـتبر من الجرائم التي تطال الملكية الفكرية، المؤلف ؟ مـا 

  َوالتي ال تقل أهمية عـن سرقة المال؟ 
  

 - ياسين سليماني-إذن؛ فمن موقع الشبكة العنكبوتية استقى الصديق المسرحي 
َالقضية األولى التي نبه إليها عـبر حسابه (( موضوع السرقة ألتي خطها بقوله  ّ

يتعلق تنبيهه بسرقة كتاب كامل للباحث ....»فهد الكغاط«باحث المسرحي الصديق ال
تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية «بعنوان » عمر بلخير. د» الجزائري

أملك نسخة منه منذ سنوات، )2003(نشرته منشورات االختالف عام » التداولية
» عمر سعادة» ىُونسب إل» الخطاب المسرحي«بحيث تم نشره بعنوان مغاير هو 

َّوقـد نـبـه الصديق )).... ّبعمان األردنية » أمجد للنشر والتوزيع«في دار النشر  َ ْ َ
ُالكغاط إلى أن هذا ثاني كتاب ينسب للمدعو عمر سعادة وتنشره الدار المذكورة،  ّ
َوقد كانت األولى تتعلق باالعتداء عـلى كتاب للدكتور المغربي حسن يوسفي 

  ))ُكامال واالكتفاء بتغـيير عـنوان الكتاب واسم الكاتب»ا المسرح في المراي«
  

  :الـــقـضية الــعـــامة 
  

/ األصل (  تشريح الكتابين - باحثا– باعتباره – فهد الكغاط –هــنا حبذا لو قام 
هل تمت في سرقة األلفاظ فقط أوفي المعاني : للوقوف عن طبيعة السرقة ) المنسوخ

لنكون ) عمر سعادة( َ البحث عـن بيبليوغـرافية السارقأوهما معا ؟ وكذا محاولة
أما تدوين إشارة في الحساب , أمام منجز له أهميته في الساحة الثقافية العربية

هل : فمن الطبيعي أن تطرح أسئلة صميمة ) هـكذا(الشخصي؛ إلنوجاد سرقة أدبية 
ار النشر السارق؟ أم هناك دوافع لشويه د/ هناك حسابات شخصية بين المدون

/ دار النشر( ألسباب ال تعـرفها إال )) ّبعمان األردنية » أمجد للنشر والتوزيع((
  ؟ )المدون

ِ التقط التدوينة وركـب عليها – ياسين سليماني –في نفس السيـاق؛ مادام الباحـث  َ
ُوركب مقالة؛ والتي ركْبـنـا عـليها بدورنا وأعـطـتنا فـسحة للنقاش؛ كان بإمكانه ْ َ ِ َ  أن َّ

وقد (  بل اكتفى فقط بالقول – فهد الكغاط –يقوم بما أشرنا أليه أعاله تجاه الباحث 
ِقارنت بالفعل بين الكتاب الذي عـندي لعمر بلخير والكتاب الذي تحدث عنه الدكتور  ُ
الكغاط فوجدته متطابقا، بينما لم يتم التوصل إلى شخص يعمل في البحث المسرحي 

  ؟)) باسم عمر سعادة
  
ِّفي مالبسات ؛ تـشكـك بأنهما اطلعا ) سليماني / الكغاط( نا سقط كال الطرفين هـ ُ )

على الكتابين وذلك من خالل أنه لم يتم ذكر االسم الثالثي لمن انتسب إليه ) فـعال
 وبالتالي –الكتابين وال تاريخ نشرهما؛ آلن الباحث من طبيعة آلياته التدقيق والدقة 

وشوشة لمن له مصلحة في ذلك؛ علما أن مجال النشر يبدو أن وراء التدوينة 
والبحث األكاديمي يخفي ما يخفي من حرب ضروس تستعمل فيها أبشع أنواع 
األسلحة ؛ وفي نطاق ذلك ال أمارس حكم قيمة؛ بل هي حقائق لم تعد خافية على أبلد 

 الخطاب( وأغبى طالب في الفضاء الثقافي؛ وبالتالي فالكتاب األول المنحول 
 - 2014/ عمان دار أمجد للنشر والتوزيع –باسم عمر رشيد سعادة ) المسرحي

) 2014/6/2997(المملكة األردنية الهاشمية رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
812.   
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ياسين سليماني؛ ان : ُنالحظ بأن الكتاب منشور قانونيا ؛ وهـنا ال أختلف مع الصديق

تحليل الخطاب المسرحي : عمر بلخير(ُ ومحتوى لكتاب الكتاب نفسه شكال وتبويبا
ِلكـن  ) 2003/ منشورات االختالف الجزائر: من منظور النظرية التداولية 

الكتاب يحمل طبعة ثانية، عن منشورات دار األمل للنشر والتوزيع ) هـذا(نفس
   ؟ 2015بتيزي وزو سنة 

  
أم منشورات االختالف؛ باعـت فمن سمح بالطبعة الثانية أال يكون الكاتب نفسه ؛ 

  حقوقها لدار األمل للنشر؟
  

 عمان دار أمجد للنشر –عمر سعادة رشيد / المسرح وجماليته :نفس الكتاب الثاني 
 المملكة األردنية الهاشمية رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 2014والتوزيع 

لحسن يوسفي؛ » رايا المسرح في الم«ُالمنحـول من كتاب   792) 2014/6/2996(
  2015وبدوره منشور إلكترونيا في

  
كالهما يحمالن تنبيها قانونيا : والمالحظ بأن الكتابين المنسوبين لعمر رشيد سعادة

جميع الحقوق محفوظة ؛ ال يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه (ومفاده
ن األشكال؛ دون إذن أو تخزينه في نطاق استعادة المعـلومات لو نقله بأي شكل م

ال يقرآن ما : حسن يوسفي) و(هل عمر بلخير : هنا نتساءل) خطي مسبق من الناشر
ألن ) ! ممكن( ؟ )دكتور( ينشر في مجال المسرح؛ والسيما أنهما يحمالن صفة 

لنرى تــدويـنة لفهد ) 2018(ونحن في ) 2014(الكتابين منشورين تباعا في سنة 
  الكغاط تشير للسرقة؟

  
ُهـنا دار النشر معـروفة؛ وتشارك في المعارض العـربية؛ فـال يمكن أن تغامر 
بسمعتها؛ كما وقع لدار المسيرة للنشر األردنية؛ وبالتالي مستبعد ما أشار إليه الزميل 

وأغلب الظن أن الدار نفسها هي التي قامت بالسطو وليس شخصا ( سليماني بالقول
 عمر رشيد –علما أن ) ن أن تنتبه الدار لذلكتقدم بالكتاب مدعيا وتم نشره دو

فلسطين ( كائن موجود وليس وهمي؛ ألنه نشر قبل ذلك كتابا يحمل عـنوان -سعادة
  .في نفس الدار الناشرة ) في التاريخ اإلسالمي

  
ْإذن في نطاق هاته اإلشكالية؛ التي تفرض أن يدلي كل األطراف المعـنية بما لديه 

َمن حجـج؛ أشير بأنه  حسن يوسفي )/ الجزائر( عمر بلخير( ليس مستبعدا أن ُ
باعـا حقوقهما لدار النشر بمبالغ مالية متفق عليها سلفا؛ ألننا اآلن نعيش )) المغرب(

  ْفي مجتمع تهافتي نحو األموال؛ وال يهم مصدرها؛ بل يهم كيف يتم استجـالبها ؛
  

  :خالصة القضيـة 
  

يبقى أن المسرحيين ال ) البزنسة الثقافية( ة ُهـنا ؛ فإن كـنت مخـطـئا في طرح قضي
يقـرأون ؟ ألن الكتابين عمرا طويال في المشهد الثقافي؛ والتساؤالت التالية تساهم 

  :إذ. في فتح كوة للفهم
من لدن دار ) 2014يونيـو( فهل مصادفة تم طبع الكـتابين في نفـس الشهـر والسنة 

  أمجد للنشر والتوزيع األردنية ؟ 
دار األمل للنشر والتوزيع (َاألول عـن ) 2015(من المصادفة يتم طبعهمـا في َوهـل 

  ؟)مجلة الكتب العربية للنشر اإللكتروني(والثاني عن ) الجزائر/بتيزي وزو
األول عن  ) 2003(َهـل مصادفة تم طبعهما في البداية مجانا وفي نـفـس السنة 

  كتاب المغرب ؟َوالثاني عـن منشورات اتحاد ) اختالف( منشورات
  

  : إشارة أكيدة
  

ْتجـمعني به المدينة والجوار /  فهد الكغاط –ولإلشارة؛ بأن األخ والصديق 
 دمحم –والجماعة المسرحية التي تربى فيها أمامنا على يد والده المرحوم قيد حياته 

 ياسين سليماني ؛ فيجمعني معه التواصل اليومي وقضايا - وأما العـزيز–الكغاط 
/ المغرب ( -ْة وفي األفق مشاريع في سياق االهتمامات؛ رغم بعد المسافات مشترك

لكي يتالفى القارئ المفترض بأن هنالك ضغـينة ما ؛ أو حسابات :  وهـذا–) الجزائر
  شخصية تجاه أحـدهـما

  
  
  
  
  
  
  
  
  يحكى لى احد االصدقاء انه كان لديه ضيف وفجأة اثناء الحديث طلب منه ان

دة الصالة فى  خوفا من فوات ميعاده فقام من فوره معه واعد له سجايصلى العصر
وعندما شعر ان ضيفه انتهى من صالته قام ليصطحبة ويستانفا . اتجاء القبلة ليصلى

الحديث اال انه الحظ ان مضيفه قد قام بتحريك سجادة الصالة الى اليسار فسأله عن 
لقبلة ، فقال له الضيف بكل جديه انه سبب ذلك رغم انه قد قام بضبطها له فى اتجاه ا
  .بها الصالة الى جهة اليسار قليالدائما يصلى فى مساجد مختلفة ويقول االمام من

  
وحقيقة االمر ان فكرة عدم استقامة البناء فى معظم المساجد المنشأة فى مصر خالل 
الخمسون عاما الماضية اصبحت شائعة والفته لالنتباه رغم ان مساجد ابائهم 
العظيمة مثل السلطان حسن والرفاعى واالزهر وبيبرس وقالون جميعها تم بنائها 
  بشكل منضبط والتحتاج للصالة فيها الى االتجاه الى اليسار قليال وال الى اليمين قليال 

  
ولالسف ان دل ذلك فانه يدل على فشل بنائينا من مهندسين ومعماريين فى بناء 

   .لسليمة فهم لم يتعلموا من البناء والهندسة اال قليالمساجد تتفق واالصول الهندسية ا
  

اية ذلك ايضا ان ضواحى القاهرة الجديدة مثل التجمع ومدينة 
 اكتوبر وهى مدن مبنية فى صحراء وفضاء مفتوح كان 6

يفترض ان تكون مبنية وفق احدث اساليب الهندسة والبناء 
بل الكثافات ومراعى فيها المحاور والكثافات المرورية ومستق

السكانية فيها اال انه لالسف كان ذلك نوع من الوهم واصبحت 
هذه المدن التى لم يمضى على بنائها عشرات السنيبن غابات 
من الكبارى واالنفاق بشكل قبيح لحل االزمات التى تخنقها 
والتى كان يمكن تالفيها بكل بساطة اذا تم اعمال قواعد 

  لمعايير العالمية الهندسة والبناء بشكل يتفق وا
  

واليدل ما حدث سواء فى المساجد او بناء المدن وغيرها كثر اال على ان مهندسينا 
وبنائينا لم يتعلموا من الهندسة اال قليال وانهم لم يشبوا مثل اجدادهم العظام بناة 

 االهرامات ومعلمى الهندسة للعالم من امثال امحتب
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 " م غادروا منازلهم 1948لقد كذبوا علينا عندما أخبرونا أن الفلسطينيين في عام

بمحض إرادتهم، وكذبوا علينا عندما قالوا لنا أن فلسطين هي أرض بال شعب لشعب 
ًلقد ارتكب الكيان الصهيوني تطهيرا عرقيا واسعا ضد الفلسطينيين ... بال أرض ً ً

إعادة تعريف الصهيونية باعتبارها حركة يجب ... وهي جريمة ضد اإلنسانية
استعمارية، وإسرائيل بوصفها دولة فصل عنصري، والنكبة بوصفها تطهيرا 

يجب أن نتوقف عن المناداة بتسوية سلمية للصراع بل ضرورة تفكيك ... عرقيا
الدولة الصهيونية هي أكبر سجن على ظهر ...النظام االستعماري للكيان الصهيوني

ًالبتزاز العالم ماديا ) الهولوكوست( استغل الصهاينة المحرقةلقد... األرض
يجب على الفلسطينيين إزالة جدار الفصل العنصري وتدميره بالمعاول ... ًوسياسيا

  ".ًتنفيذا للقانون الدولي
  

تلك مقتطفات من مقوالت تعد بمثابة نتائج أبحاث لعدد من المؤرخين اإلسرائيليين 
رخين الجدد، وهي األبحاث التي تأسست على منطلقات ُفيما يعرف بمجموعة المؤ

ًعلمية اعتمادا على وثائق بريطانية وإسرائيلية قديمة تم اإلفراج عنها بعد مرور 
ًثالثين عاما عليها، إذ تأسيسا على تلك الوثائق قام هؤالء المؤرخون بإعادة دراسة  ً

هر البحث تاريخ الحركة الصهيونية ووضع ما قدمته من أطروحات تحت مج
العلمي، تلك األطروحات التي دارت في معظمها حول التاريخ اليهودي وتاريخ 
استيالء الصهاينة على فلسطين وما ارتكبوه من مجازر بحق الفلسطينيين وقتها، 

  .واكتشفوا أنها زيفت الحقائق بشكل جذري في محاولة لتسويغ أطروحاتها
  

كما يذهب البعض، مجموعة هم، و)The New Historians(فالمؤرخون الجدد
من المؤرخين اإلسرائيليين الذين ظهروا في الثمانينات من القرن المنصرم، وهؤالء 
قاموا بالتشكيك في المرويات التاريخية التي تأسس عليها الكيان الصهيوني، ومن ثم 

  .ًقدموا قراءة مغايرة تماما لما قدمته الحركة الصهيونية في هذا المضمار
  

ّ، وكما يرى مهند مصطفى، يتحدون المنظومة وهم بذلك َ
إما من أجل تفكيكها وتقويضها : المعرفية الصهيونية لهدفين

ًومن ثم تنحيتها جانبا واقتراح بديل لها، أو من أجل بعثها 
وتجديدها لتتفق ومتغيرات العصر الجديد، وبالطبع فقد واجه 
هؤالء المؤرخون حملة صهيونية شرسة ضدهم ألن 

هم من شأنها تقويض األطروحات الصهيونية التي أطروحات
تأسس عليها الكيان الصهيوني كدولة، وهي األطروحات التي 

ِاعتبرت في حينها مسلمات وحقائق غير قابلة للدحض ُ.  
  

هو أول من صك هذا المصطلح ــــ ) Benny Morris(ويعد بيني موريس 
مولد مشكلة الالجئين  (مصطلح المؤرخين الجدد ــــ وهو صاحب الكتاب األشهر

الذي ) The Birth of the Palestinian Refugee Problem) (الفلسطينيين
م ،وقد تناول فيه عمليات اإلبادة العرقية للفلسطينيين التي قامت 1988أصدره عام 

  ..بها العصابات الصهيونية قبيل إعالن قيام الكيان الصهيوني

ن بحث هو من أجل إسرائيل ودفعها نحو ويذهب بيني موريس إلى أن ما يقوم به م
مراجعة نفسها مؤكدًا أن االعتراف بما اقترفته الجماعات الصهيونية من أعمال 

م وبعدها، هو في حقيقة األمر 1948طرد ومجازر ضد الفلسطينيين قبل عام 
استجالء لحقائق تمت على األرض في فترة تاريخية مهمة، تلك الحقائق التي عمدت 

  .إلى طمسها وإخفائها تحت ركام من االدعاءات الكاذبةالصهيونية 
  

نحن اإلسرائيليين كنا طيبين لكننا قمنا بأفعال مشينة وبشعة، :" يقول بيني موريس
لقد كذبوا علينا عندما أخبرونا أن كثير من الفلسطينيين طلبوا مغادرة بيوتهم بمحض 

ة أرادت تدميرنا وأننا كنا إرادتهم، وكذبوا علينا عندما أبلغونا أن الدول العربي
الوحيدين الذين نريد السالم طوال الوقت، كذبوا علينا عندما قالوا أن فلسطين كانت 

  ".ًأرضا بال شعب لشعب يهودي بال أرض
  

ومن الحقائق التي أماط موريس اللثام عنها قيام الكيان الصهيوني برشوة بعض 
ر تقسيم فلسطين بشكل مجحف مندوبي األمم المتحدة لدفعهم للتصويت لصالح قرا

  . لصالح الصهاينة
  

غير أن بيني موريس يعود ليؤكد أن الظروف القهرية كانت وراء ممارسات 
العصابات الصهيونية اإلجرامية بحق الفلسطينيين وأنها قد اضطرت لذلك 
ًاضطرارا، بل ويزعم أن النسبة األكبر من الفلسطينيين غادرت أراضيها طواعية 

ًائح قادة عرب، واآلخرين وهم األقل عددا غادروا قهريا بسبب ما استجابة لنص ً
ارتكبته العصابات الصهيونية، كما يزعم أن العرب كانوا المبادرين بالهجوم في 
حين اقتصر دور اليهود على الردود الدفاعية ومهاجمة اإلرهابيين المعتدين فقط، 

 تعرض له اليهود من هجمات وما ارتكبه الصهاينة من مجازر بعد ذلك هو نتيجة ما
  . إرهابية إذ أجبرتهم تلك الهجمات على تغيير سياستهم من الدفاع للهجوم

  
لقد ادعى بيني موريس أن المسيحيين فرحوا بالهجرات اليهودية لمعاناتهم في ظل 
الحكم اإلسالمي، وهو محض كذب وافتراء وال أدلة تاريخية عليه، كما وصف في 

ًبكونها حربا أهلية متناسيا أنها بين طرفين 48أكثر من مرة حرب  األول فلسطيني : ً
وهو صاحب األرض، والثاني مستعمر قادم من أوروبا، وزعم أن عصابات 
ًالهاجاناه الصهيونية لم يستهدفوا مطلقا النساء واألطفال،ووصف المهجرين 

  .الفلسطينيين بالجبناء الذين تركوا أرضهم دون أدنى مقاومة
  

 اللوم على الفلسطينيين في فشل التسوية السياسية، واعتبر العرب كما وضع كل
الذين يعيشون داخل إسرائيل بمثابة الخطر الوجودي األول على الكيان الصهيوني 

  . وأن الخطيئة الكبرى هي عدم تهجيرهم في الماضي مثلهم مثل إخوانهم
  

ِالتي اعتبرت في بل وفي السنوات األخيرة تراجع بشكل كبير عن كثير من أفكاره  ُ
ًوقتها اعترافا صريحا وجريئا بالمجازر الصهيونية، ففي عام  ً م نشر بيني 2002ً

ًموريس مقاال في صحيفة الجارديان البريطانية، أعلن فيه تراجعه عن كثير من 
كل من وظف مؤلفاتي واعتبرها دليل ووثيقة تدين إسرائيل :" أطروحاته إذ يقول

م قد أغفل حقيقة أنني أكدت في نهاية هذه 48تكابه في عام وتحملها مسئولية ما تم ار
ًالمؤلفات أن مشكلة الالجئين كانت أمرا حتميا ولم يكن أمام اليهود خيار آخر نتيجة  ً

، كما زعم "للرفض العربي للوجود اليهودي ومشروعهم الهادف إلقامة الدولة
ية وأنه اطلع فيما بعد على موريس أن الوثائق التي قام بدراستها في حينها لم تكن كاف

  .وثائق جديدة دفعته لتغيير كثير من قناعاته
  

ًإذن فتلك هي التحوالت التي طرأت على بيني موريس الذي بدأ مؤرخا ناقدا  ً
ًللممارسات الصهيونية اإلجرامية إبان النكبة ومدينا لها لينتهي به الحال قابعا في  ً ُ

  . عن إسرائيل طوال الوقتمعسكر اليمين الصهيوني المتطرف المدافع
  

كواحد من أهم المؤرخين الجدد، ففي ) Ilan Pappé(ويأتي المؤرخ إيالن بابيه 
 The Ethnic Cleansing of(كتابه األشهر التطهير العرقي في فلسطين 

Palestine ( يدفع فيه بابيه فكرة التطهير العرقي اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين إلى ،
ًم، تطهيرا عرقيا 1948أن الكيان الصهيوني قد ارتكب عام حدها األقصى مؤكدًا  ً

ًواسعا ضد الفلسطينيين، لفرض أمر واقع يمثل اليهود فيه األغلبية بما يعزز قيام 
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ًالدولة، مؤكدا أن تلك الممارسات هي جريمة ضد اإلنسانية ال يجب أن تسقط 
ًبالتقادم، كما أصدر كتابا ثانيا في عام  : يخ فلسطين الحديثتار" ، بعنوان2003ً

  .حيث واصل به تعميق أطروحاته" شعبان... أرض واحدة
  

يذكر بابيه أنه كان في شبابه أحد المعجبين بالفكر الصهيوني ومن ثم صاغ كثير من 
ًقناعاته تأسيسا على هذا الفكر، مؤكدا أن كتابه المفضل كان كتاب ) الدولة اليهودية(ً

لم تكن لديه معلومات صحيحة عن أوضاع لثيودور هرتزل، وأنه في ذلك الوقت 
ُالفلسطينيين وتحديدا معاناتهم في ظل االحتالل ومن قبلها ما ارتكب بحقهم من  ً
تطهير عرقي، غير أنه بعد معرفته الحقيقة التي حاول الصهاينة طمسها بدأ يتخلى 
عن صهيونيته ومن ثم أخذ في التعاطف مع الفلسطينيين بشدة باعتبارهم شعب واقع 

  .ًتحت االحتالل مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل إلنهاء هذا االحتالل بأسرع وقت
  

َّبعد أن صرح بابيه بقناعاته الجديدة بدأ الهجوم الصهيوني عليه، فكل من يتبنى 
الرواية الفلسطينية داخل الكيان الصهيوني، وكما يؤكد بابيه، يتم النظر إليه باعتباره 

بالمتعاونين من اليهود مع النازيين وقت المحرقة، ومن ثم وفي ًخائنا لبلده وأنه أشبه 
م ونتيجة للتضييق عليه بسبب أفكاره غادر بابيه إسرائيل والتحق بقسم 2007عام 

  .التاريخ في جامعة اكستير البريطانية
  

ًم أصدر بابيه كتابا جديدا بعنوان 2017وفي عام  في ) عشر خرافات عن إسرائيل(ً
: م، ومن هذه الخرافات التي ساقها بابيه في كتابه67لعدوان الذكرى الخمسين 

ًاالدعاء بأن فلسطين كانت أرضا فارغة وقت إقامة الكيان الصهيوني، االدعاء بأن 
ًالفلسطينيين تركوا أرضهم لليهود طوعا، االدعاء بأن اليهود كانوا أغلبية مؤكدا أنهم  ً

ين قبل الهجرات الصهيونية، من السكان الفلسطيني% 3لم يكونوا يشكلوا سوى 
االدعاء بأن الصهيونية هي حركة تحرر وطني في حين ال تعدو كونها حركة 
استعمارية استيطانية، خرافة أن الفلسطينيين باعوا أرضهم والحقيقة أنه تم إخالؤها 

 كانت حرب اضطرار 67عبر اإلبادة والتهجير والتطهير العرقي، خرافة أن حرب 
ًيكن أمامهم خيار آخر، خرافة أن احتالل فلسطين كان سلميا ومن وأن الصهاينة لم 

أجل نشر قيم التحضر غير أن العنف الفلسطيني هو ما أجبر الصهاينة على 
  .التصرف بعنف

  
ًومن ثم دعا بابيه إلى إعادة تعريف الصهيونية باعتبارها استعمارا استيطانيا،  ً

ً بوصفها تطهيرا عرقيام48وإسرائيل بوصفها دولة فصل عنصري، وأحداث  ً.  
  

يرى بابيه أن دعوته للمقاطعة األكاديمية إلسرائيل، هي وسيلة للضغط عليها إلنهاء 
  .أبشع احتالل عرفه التاريخ الحديث

ويحذرنا بابيه من تيار المسيحية الصهيونية المتمركز في الواليات المتحدة 
ًمنطلقا من دوافع األمريكية فهو من يساند إسرائيل بشكل مطلق ودون تحفظ 

ًوقناعات دينية، ومن ثم يعمل هذا التيار جاهدا من أجل دفع اإلدارات األمريكية نحو 
انحياز مطلق للكيان الصهيوني، إذ يؤكد بابيه أن توطين اليهود في فلسطين كان 

ًباألساس مشروعا مسيحيا صهيونيا ثم تبنته الحركة الصهيونية فيما بعد ً ً.  
  
 هكذا يدين بابيه موافقة السلطة الفلسطينية على اتفاقية أوسلو، "كانت خطيئة كبرى"

فهي، بحسب بابيه، ال تعدو كونها مناورة إسرائيلية إلطالة أمد االحتالل وإضفاء 
  .ًبعضا من المشروعية الدولية عليه

  
ًيدحض بابيه مقولة أن إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط، مؤكدا أنها 

ًراطية على اإلطالق، فاستعباد األقليات في إسرائيل ليس ديمقراطيا، ليست ديمق
ًواالحتالل ليس ديمقراطيا، وتدمير منازل الفلسطينيين ليس ديمقراطيا، وسحق  ً
ًالمقاومة الفلسطينية ليس ديمقراطيا، وسجن الفلسطينيين بغير محاكمة ليس 

ا يذكرنا بما كان يردده عبد فهي إذن ديمقراطية الصهاينة وحدهم، وهو م .ًديمقراطيا
الوهاب المسيري بأن ديمقراطية إسرائيل هي ديمقراطية المافيا إذ يسرقون الغنائم 

  .ثم يوزعونها فيما بينهم بالعدل والقسطاس
  

يدعو بابيه الفلسطينيين إلى عدم نسيان جوهر الصراع العربي الصهيوني باعتباره 
وحركة ) الحركة الصهيونية( تعماريةكان وما زال يدور بين حركة استيطانية اس

، ومن ثم يجب أن نتوقف عن المناداة بتسوية سلمية )الحركة الفلسطينية(تحرر قومي
ّللصراع بل ضرورة تفكيك النظام االستعماري، بل وصرح ذات مرة بأن الدولة 

  .الصهيونية هي أكبر سجن ماثل على ظهر األرض
  

 إلسرائيل رأى بابيه أنه تصريح خطير وفيما يتعلق بإعالن ترامب القدس عاصمة
ُألنه اعتراف أميركي رسمي بخرق إسرائيلي فظ للقانون الدولي، كما أنه يخرج 
الواليات المتحدة من موقعها كوسيط في النزاع، وال ينسى بابيه أن يوجه رسالة 
للمناضلين الفلسطينيين يدعوهم فيها للتكيف مع الواقع الراهن عبر تطوير آليات 

ًدة لمقاومة االحتالل والتفكير جديا بدمج قوى يهودية غير صهيونية في جدي
  .صفوفهم

  
وأستاذ اآلثار ) 1941المولود عام ) (Ze ev Herzog(ُكما يعد زئيف هرتزوج 

بجامعة تل أبيب أحد المؤرخين اإلسرائيليين الجدد، والذي أكد أن السرد التاريخي 
ال يوجد دليل على وجود مملكة إسرائيل الوارد في التوراة ما هو إال أساطير و

القديمة، وبالتالي فحديث الصهيونية عن حق تاريخي لليهود في فلسطين هو أمر 
  .ُليس له أي سند تاريخي فهي دعوة زائفة قصد بها تبرير المشروع الصهيوني

  
َّتوصل : " يقول هرتزوج) التوراة ال إثباتات على األرض(في مقال له بعنوان 

ثار بعد عقود من الحفريات إلى نتيجة مفادها أن قصص التوراة مجرد علماء اآل
أساطير، لم نذهب إلى مصر، ولم نرجع من هناك لنستوطن فلسطين، وال دليل على 

  ".وجود إمبراطورية داود وسليمان بحدودها التوراتية
  

وعلى الرغم من أن أطروحات هرتزوج من شأنها تقويض األطروحات الصهيونية 
ًنه يضع لنا سما في العسل عبرها، فهي من جانب آخر تنكر الكثير من قصص إال أ

ًالقرآن، ومن ثم علينا دائما أن نظل في موقع المتوجس مما يطرحه هؤالء 
  .المؤرخين فال نقبله كله أو نرفضه كله بل نحاكمه محاكمة عقلية نقدية

  
م لعائلة 1946م والذي ولد في النمسا عا) Shlomo Sand(ثم يأتي شلومو ساند 

يهودية نجت من الهولوكوست، والمحاضر في كلية الدراسات الشرقية بجامعة لندن 
اختراع ( باعتباره أحد أبرز المؤرخين الجدد في الوقت الراهن، وهو مؤلف الثالثية

، في مؤلفه األشهر ً)الشعب اليهودي، اختراع أرض إسرائيل، كيف لم أعد يهوديا
أكد فيه ) The Invention of the Jewish People) (اختراع الشعب اليهودي(

ًأن حديث الصهيونية عن طرد الرومان لليهود من فلسطين قديما هو أمر ال أدلة 
تاريخية عليه، ومن ثم فدعوتهم للعودة لفلسطين باطلة، وأن اليهود الحاليين هم في 

اليهودية وهو ما معظمهم أحفاد إمبراطورية الخزر التاريخية التي كانت قد اعتنقت 
يدحض األطروحة الصهيونية المعروفة بأن يهود العالم المعاصر هم أحفاد اليهود 

لماذا يتم تدريس التوراة باعتبارها مرجع تاريخي حقيقي ال : القدامى، وتساءل ساند
ًيرقى إليه الشك رغم ما تحويه من خرافات وأساطير؟ مؤكدا أن ذلك الخطأ هو ما 

صهيونية عن عمد في محاولة منها لتوظيف تلك األساطير الدينية ارتكبته الحركة ال
التاريخية إلضفاء هالة من القداسة على أطروحاتها السياسية وتجذيرها في الوعي 

  .العام اليهودي
  

ويؤكد ساند أن البحث التاريخي قد أكد أن اليهود ينتمون إلى قوميات عديدة، وال 
هودي، ويرى أن أسطورة النقاء العرقي لليهود يربطهم سوى االنتساب إلى الدين الي

ال يمكن لها أن تصمد أمام البحث العلمي والتاريخي الجاد، وأنها ال تعدو كونها 
ًاختراعا صهيونيا،فالشعب اليهودي تم اختراعه في القرن التاسع عشر بفعل  ً
 الصهاينة عبر مجموعة من األبحاث الملفقة، ولم يكن له وجود قبل ذلك كجماعة

ًإنه على مر ألفي عام لم يكن اليهود شعبا، بل كانوا مجرد أقلية : "قومية، يقول ساند
  ".دينية

  
ًينتقل شلومو ساند ليوجه طعنة أخرى لمصطلح أرض إسرائيل مؤكدا أن هذا 
ًالمفهوم تم اختراعه حديثا كجزء من المشروع الصهيوني االستعماري ليضفي 

د ساند أن اليهود عاشوا متنقلين بين كثير من إلضفاء مبررات دينية عليه، إذ يؤك
هل استيقظ اليهود فجأة على : ًبقاع األرض واستوطنوا بالدا عديدة ومن ثم يتساءل

أيدي الصهاينة ليجدوا أن االتجاه الذي أخطأوه هو فلسطين؟ فالصهاينة تعاملوا مع 
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وا عليها التوراة بوصفها صك ملكية تاريخي بموجبه يتحتم منحهم فلسطين ليقيم
ّدولتهم، لقد لفقت الصهيونية األبحاث العلمية كما قامت بلي عنق النصوص الدينية  َ

  .لتسويغ أطروحاتها االستعمارية
  

ُفالكيان الصهيوني وفقا لساند ال يعدو كونه مشروعا استعماريا أضفيت عليه  ً ً ً
 توظيف ديباجات دينية، ليس هذا فحسب بل عمدت الصهيونية، وكما يؤكد ساند، إلى

: عاملين آخرين إلنجاح هذا المشروع ذو الصبغة االستعمارية االستيطانية وهما
ًاالضطهاد الغربي لليهود وبالتالي حقهم في وطن خارج أوروبا خالصا من هذا 
االضطهاد، والنزعة االستعمارية اإلمبريالية التي كانت سائدة في أوروبا وقتها 

نادى به األوروبيون في ذلك الوقت، وعبر هذا ًوبالتالي فقد تماهوا كثيرا مع ما 
ًالطرح يبدو ساند متأثرا بشدة بآراء والديه المؤيدة للشيوعية والمناهضة لإلمبريالية 

  . العالمية في صيغتها االستعمارية
  

يرى ساند، بحسب ما أوردته الباحثة ميرفت عوف، أن الكيان الصهيوني هو بمثابة 
العصابات الصهيونية قامت بفعل اغتصاب فلسطين في طفل لقيط، وتحليله لذلك أن 

م فانبثق هذا الكيان الصهيوني من رحم ذلك االغتصاب ونتيجة له، وأن 1948عام 
إن أراد الحياة ومن ثم مواصلة استمراريته ) الكيان الصهيوني(هذا الطفل اللقيط

ّالوجودية كدولة فعليه أن يكف عن إتباع السلوك اإلجرامي لوالده ال مغتصب ويعلن ُ
  .ُتبرؤه من هذا الفعل بشكل مطلق

  
يذهب شلومو ساند إلى أن النظام العنصري في إسرائيل شبيه بالنظام العنصري 
البائد في جنوب إفريقيا وأن إسرائيل الحالية هي من أشد المجتمعات عنصرية، كما 

م هو ما أطلق طقس عبادة القوة لدى 1967رأى أن انتصار إسرائيل في عام 
من نفسها وإجبارها  اطنيها فبالغت في غيها وطغيانها، ومن ثم دعا إلنقاذ إسرائيل ق

عبر الضغط المتواصل عليها من قبل المجتمع الدولي، كما نادى  على خيار السالم 
بأن تصبح إسرائيل دولة لجميع مواطنيها عبر قيام دولة ديمقراطية ثنائية القومية 

  .لدولةوالتخلي بشكل مطلق عن يهودية ا
  

وفيما يتعلق بسياسة بناء المستوطنات غير الشرعية التي يتبعها الكيان الصهيوني، 
ًيرى ساند أن هذا األمر ال يشغله كثيرا ألن وجود إسرائيل برمتها هو أمر غير 
شرعي، فهي بمثابة مستوطنة كبرى غير شرعية إذ أقيمت بالقوة بعد إبادة السكان 

  .األصليين
  

ًقى شلومو ساند عددا من التهديدات، إذ جاءه مظروف شمل م تل2012في عام 
ًلن تحيا وقتا : " ٍرسالة تهديد صريحة بالقتل باعتباره معاد للسامية وجاء في الرسالة

  ".ًطويال 
  

ًتلك هي إذن أطروحات شلومو ساند المتماهية كثيرا مع القناعات العربية والمؤيدة 
طروحات التي تأسست على بحث علمي للحقوق الفلسطينية بشكل كبير، وهي األ

ًجاد من مؤرخ اتسق كثيرا مع ذاته واحترم ما تقوده إليه أبحاثه من نتائج دون تحيز 
  .مسبق فتعامل مع الوثائق التاريخية بكثير من الحيادية والموضوعية

  
والمولود في ) Avi Shlaim(اآلن لننتقل للحديث عن مؤرخ آخر وهو آفي شاليم 

م، وهو يعيش اآلن خارج إسرائيل، ويكتب في 1945يهودية ثرية عام بغداد لعائلة 
" إسرائيل والعالم العربي: الجدار الحديدي" الجارديان البريطانية، ومن أهم مؤلفاته 

)The Iron Wall: Israel and the Arab World.(  
  

يؤمن شاليم بفكرة إقامة دولة واحدة لليهود والفلسطينيين على أرض فلسطين، 
يوجه نقده لألساطير التي عمقتها الصهيونية في الوعي اليهودي بل والعالمي و

للترويج ألطروحاتها، وهو أحد الموقعين على بيان إدانة المذابح ضد الفلسطينيين 
 أكاديمي ونشرته 300م، وهو البيان الذي وقعه أكثر من 2009في غزة في عدوان 
  .م2009الجارديان في يناير 

  
ورات الربيع العربي هاجم آفي شاليم الحكومات اإلسرائيلية بأنها تدعم وبعد اندالع ث

األنظمة الديكتاتورية وتحول دون قيام حكم ديمقراطي في المنطقة على عكس ما 

 بن جوريون بأن إسرائيل جاءت لنشر قيم الديمقراطية في الشرق  لهكان يروج
  .األوسط

  
 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هاجم م،كان رئيس الوزراء2015في أكتوبر من العام 

ّالحاج أمين الحسيني مفتي القدس األسبق زاعما أنه من حرض الزعيم النازى هتلر  ً
لقد أخبر هتلر الحسيني أنه يريد طرد كل اليهود : " على إبادة اليهود، إذ قال نتنياهو

، وقد "هم سينتقلون إلى فلسطين بل أحرقو: من القارة األوروبية، فأجابه األخير
هاجمه يهود كثيرون مؤكدين أن كالمه ال يقوم على أي سند تاريخي، فالوثائق 

  .التاريخية تدحض ذلك االدعاء، كما أن المحرقة قد بدأت قبل هذا اللقاء بكثير
  

لم يكن الحسيني : " ًهنا تدخل آفي شاليم مدافعا عن الحاج أمين الحسيني حيث قال
ية ألمانيا النازية، وإنما جاء تحالفه معهم أثناء الحرب لديه أدنى تعاطف مع أيديولوج

ًكتصرف براجماتي ولصالح شعبه، فالصهاينة كانوا العدو وألمانيا كانت عدوا 
   ".لليهود ، وهناك مقولة تذكر أن عدو عدوي هو صديقي

  
ًلم تكن أرضا بال شعب، لشعب بال : " ومن المقوالت التي تترد عن آفي شاليم قوله

أرض بال شعب لشعب بال (ًكذبا الرواية الصهيونية التي رفعت شعار م" أرض
فهو طرح زائف عمقته الصهيونية في وقتها في الوعي العالمي بحجة أنه ) أرض

وعلى ) فلسطين(ًفهناك أيضا أرض بال شعب ) اليهود(طالما أنهم شعب بال أرض 
  .العالم أن يساعدهم لكي يستوطنوها

  
ه الصهاينة بحق الفلسطينيين هو تطهير عرقي بكل المقاييس يؤكد شاليم أن ما ارتكب

 ألف فلسطيني وهو ما يعادل نصف السكان العرب أصبحوا 700كما أن أكثر من 
  .الجئين بسبب تلك الممارسات اإلجرامية

  
تلك الخطة اإلجرامية ) Plan Dalet) (داليت(لقد تم ذلك ضمن ما يعرف بالخطة 

م، والتي 1948يونية في فلسطين إبان أحداث عام التي وضعتها العصابات الصه
بموجبها تم طرد الفلسطينيين من أرضهم عبر إعمال التدمير والقتل وارتكاب 
المذابح بحق هؤالء الفلسطينيين لدفعهم للفرار من القرى تاركين منازلهم وأرضهم 

 ثم خلفهم ليتأسس واقع جديد يكون اليهود فيه هم واضعي أيديهم على األرض ومن
  .ًيأتي المجتمع الدولي المنحاز دائما إلسرائيل ليعترف بهذا الواقع

  
ًكما أدان شاليم الهجوم الصهيوني المتكرر على غزة واعتبره هجوما بربريا، ورأى  ً
أن شارون كان يمثل النمط الوحشي االستعماري الكامن في الفكر الصهيوني، وأن 

ًروبا لليهود تكفيرا عن جريمة إذ قدمتها أو) تعويض(فلسطين كانت بمثابة 
  .الهولوكوست

  
ًيذهب شاليم إلى أن إسرائيل تسير في االتجاه الخاطئ وأنه يوما ما سيدرك 
اإلسرائيليون أن أمن دولتهم ال يمكن الحفاظ عليه عبر اللجوء للقوة المفرطة 
 ًوالممارسات المتوحشة بل بالسالم العادل والتفاهم المتبادل، مؤكدا أن سياسات

إسرائيل العدوانية هي ما منعت وأحبطت أي فرصة لتحقيق سالم حقيقي مع جيرانها 
  .العرب

يعترف شاليم أن لليهود تاريخ طويل من المعاناة عبر العصور، لكن الذي حدث في 
م أنهم قاموا بدور الجالد الذي تصرف بوحشية ضد الفلسطينيين، فقد 1948العام 

  .رمتبدل موقعهم من الضحية إلى المج
  

وقد زار شاليم المملكة العربية السعودية وألقى محاضرة في مركز الملك فيصل 
لألبحاث والدراسات اإلسالمية وأعلن من هناك تأييده للمبادرة العربية التي تنص 
على اعتراف عربي شامل بإسرائيل وإقامة عالقات بين الطرفين مقابل انسحابها 

، والسماح بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها 1967من األراضي العربية المحتلة في 
  .القدس الشرقية

  
، وكما يذهب جعفر حسن، )Alon Hilu(ويعد الروائي اإلسرائيلي ألون حيلو 

واحدًا من المؤرخين الجدد، إذ عبر أعماله الروائية أعاد توثيق ما قامت به 
و الصهيونية في فلسطين من جرائم جرت محاوالت كثيرة لطمس معالمها، وه
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ِّإذا لم نقر بما جرى من مذابح بحق الفلسطينيين ومن ثم : ينطلق من رؤية مفادها ُ
ًاالعتراف بحقوقهم ومنحها لهم كاملة فإن مصيرا كارثيا بانتظار إسرائيل في  ً

إن حالة إسرائيل اليوم مثل قطار يسير بسرعة في االتجاه ): " حيلو(المستقبل، يقول 
  ".رتكبناه من مذابح فسيكون مصيرنا االرتطام المعاكس، وإذا لم نعترف بما ا

  
، فالرواية تجسد في )حيلو(هي األشهر من بين أعمال ) بيت دجاني(وتعتبر رواية 

إطار روائي سردي عملية استيالء اليهود على أراضي الفلسطينيين، فالمستوطن 
ل اليهودي حاييم مرجليوث وهو أحد أبطال الرواية ال يشغله سوى أمر واحد طوا

ّالوقت وهو كيفية طرد الفلسطينيين من أرضهم واالستيالء عليها، وقد صوره 
ًقوادا ومخادعا وانتهازيا وكذابا ال يتورع عن اللجوء للرشوة واالبتزاز ) حيلو( ً

لتحقيق أهدافه، في المقابل تجد الشاب الفلسطيني صالح دجاني وعائلته يدافعون عن 
دوها في نهاية األمر وموقعها اآلن شرق تل أرضهم باستماتة كبيرة، غير أنهم فق

  .أبيب حيث بنت العصابات الصهيونية مكانها أبراج أزريلي الشهيرة
  

من هجوم مؤيدي الفكر الصهيوني عليه فقد اتهموه بأنه معاد ) حيلو(ولم يسلم 
   .للسامية وأنه يردد أطروحات المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد

  
 المؤرخين الجدد من اليهود اإلسرائيليين الذين دحضوا الرواية إذن فهؤالء هم أبرز

الصهيونية التاريخية عبر مجموعة من األبحاث الموثقة، والحقيقة أنه يمكن 
  .ًاعتبارهم امتدادا لمفكرين يهود كبار سبقوهم في هذا المجال

  
طير األسا(ًلعل أبرزهم المفكر الكبير روجيه جارودي وتحديدا في مؤلفه الرائع 

الذي أكد فيه كيف وأن الصهيونية قدمت قراءة ) المؤسسة للسياسة اإلسرائيلية
منحرفة للدين اليهودي في محاولة إلضفاء المشروعية الدينية على أساطيرها 
ًالسياسية التي أقامت عليها دولتها تلك الدولة التي ال تعدو كونها استعمارا استيطانيا  ً

أرقام الضحايا التي ادعت الصهيونية أنها قضت في ًإحالليا، كما شكك جارودي في 
ًمؤكدا أن رقم ستة ماليين يهودي هو رقم مبالغ فيه جدا، ) الهولوكوست(المحرقة  ً

ًكما أن الضحايا لم يكونوا يهودا فقط بل هناك الغجر والسالف وغيرهم، فشنت 
 نشر كثير الصهيونية العالمية هجمة شرسة عليه بدعوى معاداة السامية ومنعته من

  .من أبحاثه
  

 Hannah Arendtًومن هؤالء أيضا تأتى المفكرة األلمانية اليهودية حنا أرنت 
، ففي الخمسينيات من القرن المنصرم بدأت تنتقد فكرة إقامة دولة )1975ـــ 1906)

ًلليهود باعتبارها خلطا متعمدا بين الديني والقومي، ومن أشهر أعمالها كتاب  ً
، وقد كان أدولف إيخمان هذا  )Eichmann in Jerusalem) (سإيخمان في القد(

ًأحد رجال هتلر النافذين وهو، وفقا للزعم الصهيوني، المسئول عن إعدام كثير من 
اليهود في ألمانيا النازية، وقد قام الموساد اإلسرائيلي باختطافه ونقله للكيان 

امه، وقد ذهبت أرنت الصهيوني حيث جرت محاكمته محاكمة هزلية ومن ثم تم إعد
إلى أن تلك المحاكمة والبروباجندا التي شنتها الدولة الصهيونية حولها ما هي إال 

ًبرجماتيا " الهولوكوست " إستراتيجية صهيونية خادعة لتوظيف المحرقة النازية 
ًوسياسيا لكسب التعاطف الدولي مع الكيان الصهيوني والبتزاز العالم الغربي ماليا  ً

   .ًوسياسيا
  

بل وفضحت أرنت التشابه الكبير فيما بين الصهيونية والنازية من حيث العنف 
الكامن في كال األيديولوجيتين، كذلك العالقة الوثيقة بينهما، إذ كانت عالقة برجماتية 
ًنفعية بامتياز، فاالثنان كان هدفهم النهائي واحدا وهو طرد اليهود من أوروبا ودفعهم 

ن إلقامة وطن قومي يهودي هناك، ومن ثم تعاونا إلنجاز هذا نحو التوجه إلى فلسطي
  .الهدف وتلك الغاية

ًم هروبا من 1941ّومما يجدر ذكره هنا أن حنا أرنت نفسها قد فرت من ألمانيا عام 
االضطهاد النازي ومن ثم توجهت للواليات المتحدة األمريكية حيث أقامت بها، 

 الكبار هيدجر وهوسرل وياسبرز، وقد قدمت وهي فيلسوفة وتلميذة لكل من الفالسفة
ًأرنت إنتاجا فكريا وفلسفيا رائعا وعميقا حول تحليل الشر اإلنساني المتفشي في ظل  ً ً ً ً

  .األنظمة الشمولية وتفكيك أسسه غير أنه ليس موضوعنا هنا، فله حديث آخر
  

صناعة "وهناك نورمان فلينكشتاين المفكر اليهودي األمريكي ومؤلف كتاب 

، الذي أكد أنه يجري استغالل الهولوكوست وتوظيفه لتمويل إسرائيل "الهولوكوست
ودعمها عبر ابتزاز دول العالم الغربي، تأتي تصريحاته هذه على الرغم من أن 

ليس :" والديه كانا من ضحايا أحداث الهولوكوست، يقول فلينكشتاين بهذا الشأن
ادهم ألبرر التعذيب والدمار الذي هناك أحقر من استغالل معاناة آبائي واستشه

، كما دعا الفلسطينيين لهدم جدار الفصل "ًترتكبه إسرائيل يوميا بحق الفلسطينيين
ًالعنصري بالمعاول عمال بقرار محكمة العدل الدولية الذي اعتبره جدارا غير  ً

  .شرعي
  

ق بمقاومة ًوفقا لمبادئ القانون الدولي فإن للفلسطينيين كل الح: " يقول فلينكشتاين
ًاالحتالل سياسيا وعسكريا، والمفاوضات بين السلطة وإسرائيل ال تعدو كونها  ً
مضيعة للوقت، وإنما يتم التوجه للمفاوضات بعد كسب المعركة في الميدان مثلما 

  ".حدث في التجربة الجنوب إفريقية
  

ًديدا تم وبسبب مواقفه تلك ونتيجة لضغوط اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة تح
   . م2007فصله من جامعته بشيكاغو في عام 

حاول فلينكشتاين دخول فلسطين إال أن السلطات اإلسرائيلية قامت بترحيله بمجرد 
وصوله إلى مطار بن جوريون، ومن ثم توجه للبنان ليواصل أداء رسالته المتجسدة 

  .في فضح ممارسات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين
  

البروفسير يشعياهو ليبوفيتش، والذي أكد عبر أبحاثه على النزعة وتضم القائمة 
النازية الكامنة داخل الشخصية اليهودية اإلسرائيلية، والتي تتبدى في معاملتهم 
ًللفلسطينيين، مؤكدا أن إسرائيل لن تتوانى عن بناء معسكرات إبادة جماعية على 

النهائي منهم إذا ما وجدت غرار الهولوكوست لهؤالء الفلسطينيين بغرض الخالص 
   .داخلية وخارجية لفعل تلك الجريمة: ًظروفا مواتية

  
م تصرف الصهاينة بالفعل 48وهي استنتاجات أكدتها الوقائع التاريخية، ففي أحداث 

كالنازيين فارتكبوا مذابح بشعة ضد الفلسطينيين، وهي المذابح التي اعترف بها 
زير الزراعة اإلسرائيلي األسبق، إذ كان و) Aharon Zisling(أهارون زيسلينج 

لم أتمكن من النوم طوال الليل، ما :"ًعضوا بعصابات الهاجاناه الصهيونية، حيث قال
جري يؤلم روحي، فقد أخذ اليهود بدورهم يتصرفون كالنازيين وهو ما يفجرني من 

  ".الداخل
  

أتي في سياق محاولة ًوربما يقدم لنا علم النفس تفسيرا لهذا العنف الصهيوني الذي ي
، أي )الفلسطينيين(الخالص من إرث عذابات الماضي عبر التنفيس باتجاه آخرين 

أن تتقمص الضحية دور الجالد إلحداث تفريغ نفسي لعقدها وصراعاتها الداخلية، 
   .من هنا كان وصف إدوارد سعيد للفلسطينيين بأنهم ضحايا الضحايا

  
اتب المجري اليهودي آرثر كوستلر، مؤلف وبالعودة لسياق موضوعنا فهناك الك

الذي توصل عبر صفحاته إلى " إمبراطورية الخزر، القبيلة الثالثة عشرة "كتاب
حقيقة مفادها أن اليهود الحاليين هم أحفاد الخزر الذين تهودوا في القرن العاشر 

م في الميالدي وليسوا أحفاد اليهود القدامى، وبالتالي فاالدعاء الصهيوني بأحقيته
  .فلسطين هو إدعاء كاذب وتدحضه الحقائق التاريخية

  
فالقائمة طويلة إذ تضم كل من بوعز عفرون وإسرائيل شاحاك وناعوم تشومسكي 

  .وغيرهم مما ال يتسع المجال لذكرهم هنا
  

وفي التحليل األخير يرى البعض أن ظاهرة المؤرخين الجدد هي جزء من تيار ما 
قويض المقوالت األساسية للحركة الصهيونية، كما ترى أنه بعد الصهيونية الهادفة لت

يجب اعتبار إسرائيل دولة مدنية تحكمها قيم الديمقراطية بتجلياتها العلمانية، وبالتالي 
  .نزع القداسة الدينية الزائفة التي كانت قد أضفتها الحركة الصهيونية عليها 

  
يد من تجربة هؤالء المؤرخين لكن ما يعنينا هنا هو، وكما سبق القول، كيف نستف

الجدد؟ كيف نوظف أبحاثهم في شن دعاية مضادة ضد الصهيونية والنزعة 
االستعمارية اإلجرامية الكامنة داخلها؟ كيف نعيد تجذير جرائمها وقت تأسيس 

   الكيان الصهيوني في الوعي العالمي وإعادة إحيائها كجرائم ال تسقط بالتقادم؟
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اليهود ال يصنعون األحداث بل يستغلونها عن : " ائجة تقولوإذا كانت المقولة الر
، فهل يمكن بذات المنطق توظيف هذه الظاهرة،ظاهرة المؤرخين الجدد، " وقوعها

في خدمة قضيتنا، فهو حدث قد وقع بالفعل فلماذا ال نحسن استغالله؟ أم سنظل في 
ضه بجملته دون موقف المتوجس والمرتاب من كل ما يقدمه اليهود من إنتاج فنرف

  .أن نفرق بين يهودي وصهيوني
  

إذ ال يجب أن نضع هؤالء المؤرخين في سلة واحدة، فالتعميم المتسرع واحدة من 
المغالطات الفكرية التي أصابت العقل العربي في مقتل، فبيني موريس ليس شلومو 

ع ًساند، األول تراجع عن أطروحاته وانتهى به األمر مرتميا في أحضان المشرو
، في حين ظل الثاني )ومع ذلك تبقى أبحاثه األولى ذات داللة وأهمية(الصهيوني

  .ًمتمسكا بمواقفه بل وازداد رفضه للممارسات الصهيونية اإلجرامية بمرور الوقت
  

ًفالتعميم المتسرع قاد البعض ألن يعتبر المؤرخين الجدد بجملتهم امتدادا للفكر 
هدفهم هو تأمين استمرارية الكيان الصهيوني ًالصهيوني وليسوا خروجا عنه، وأن 

وتطبيعه داخل محيطه العربي الرافض له عبر إعالن التبرؤ من أفعال الماضي 
ومن ثم حقهم في بدايات جديدة، من هؤالء المفكر الفلسطيني عبد القادر ياسين الذي 

هيوني يؤكد أن هؤالء المؤرخين ما هم إال محاولة لغسل التاريخ القذر للكيان الص
وتنظيفه من الملوثات، وهو قول يتجاهل الكثير من الحقائق كما يضعهم في سلة 

  .واحدة دون تفرقة بين جيدهم ورديئهم
  

ًأيا ما يكن األمر فهم تعبير عن مرحلة انهارت فيها األطروحات الصهيونية ولم تعد 
 حقائق قادرة على مواكبة تطورات واقع ما بعد الحداثة في صيغته الراهنة حيث ال

ثابتة على األرض وإنما محاوالت يائسة للوصول إليها ومن ثم يجب إعادة النظر 
  .في كل شيء

  
كما أنهم تعبير عن جانب من المأزق األخالقي الذي يعيشه قاطني الكيان الصهيوني 
نتيجة ما تم ارتكابه من مجازر بحق الفلسطينيين، وهو ما يعزز أن إسرائيل كيان 

ديني، / علماني، وصراع ديني/ صراع ديني: ه الكلمة من معنىقلق بكل ما تحمل
وعرب داخل الكيان الصهيوني لم يتم استيعابهم بعد بل يزداد رفضهم لهذا الكيان 
الغاصب، وانبثاق جيل جديد من اإلسرائيليين فاقد للثقة في كل شيء، حتى 

واية السرديات الصهيونية اهتزت بشكل كبير إذ أضحت مجرد أساطير، فالر
األخالقية إلسرائيل كيهود جاءوا لنشر قيم التحضر ثبت كذبها، والصهيونية انكشفت 
أوراقها كحركة استعمار وليس حركة تحرر، وأمراض نفسية تتزايد بين 

كابوس مكيف (اإلسرائيليين رغم كل وسائل الترفيه المتاحة بل أصبحت بمثابة 
جه متزايد داخل المجتمع الصهيوني إذا جاز لنا أن نستعير من ميللر، وتو) الهواء

نحو أقصى اليمين الديني ومحاولة انقضاض هذا اليمين اليهودي المتطرف على ما 
ًتبقي من مظاهر ديمقراطية داخل الدولة، فهي إذا متناقضات بنيوية أوشكت على أن 
تفجر األوضاع من الداخل، ولعل مقولة لورانس ماير ذات داللة كبيرة هنا والتي 

إن الخطر األعظم الذي يهدد إسرائيل ال يكمن في خارج حدودها، ولكن : " نصها
  ".في داخل روحها ونفسها 

  
وعلينا أن ندرك أن ظاهرة المؤرخين الجدد ال تعدو كونها نخبة من المثقفين قليلة 
ًالعدد إذ ال تمثل قطاعا عريضا ذو جماهيرية في الداخل الصهيوني، فالصفة الغالبة  ً

بمرور ) بشقيه الديني والعلماني(كيان هي توجهه نحو مزيد من التشدد على هذا ال
وهم (الوقت ومن ثم تبني أقصى أطروحات العنف ضد الفلسطينيين، فالمتشددون

يريدون إسرائيل دولة يهودية، في حين يرى بعض هؤالء المؤرخين ) كثرة
، بغض النظر أن إسرائيل يتحتم أن تكون دولة لكل مواطنيها) وهم قلة(ومؤيديهم

  .عن انتمائهم الديني أو العرقي وإال فقدت استمراريتها ووجودها
  

أين دور المؤرخين العرب؟ أين إنتاجهم البحثي في : والسؤال الذي يطل برأسه اآلن
ًهذا المجال؟ حقيقة أن المؤرخ العربي يعاني نقصا حادا في الوثائق التاريخية،  ً

ًقها بعد، ومع ذلك يمكنه أن يعمل مستفيدا من فالحكومات العربية لم تكشف عن وثائ
ًالوثائق األوروبية والتاريخية القديمة، ليقدم أبحاثا جادة من شأنها كشف جوانب 
المأساة الفلسطينية في الصراع العربي الصهيوني، شريطة أن تقوم مؤسساتنا 

اطب ًبترجمتها لإلنجليزية ونشرها عالميا، ذلك أمر ال مفر منه حتى ال نظل نخ

وهو عمل يعززه الحق  ً.أنفسنا طوال الوقت متموضعين في دور المفعول به دائما
في هذه األرض، واألمل في عدالة قادمة ال محالة، فها هو المستعمر الصهيوني 
تضربه موجات قلق كبيرة جراء شعوره الدفين أنه مغتصب لتلك األرض رغم 

رد عابرين كما علمنا الشاعر مرور كل هذه السنوات، علينا إذن أن نعتبرهم مج
الكبير محمود درويش ومن ثم سيأتي اليوم ليرحلوا، فاالحتالل وكما يقول الرائع 
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 سم الكاتب يرجى ذكر إ
بوضوح وبلد االقامة، مع 

  .المادة المرسلة للنشر
 

  المواد المنشورة في
صدار المجلة، سواء في اال

الورقي أو االلكتروني، 
ر عن رأي كاتبيها، وال تعب

تعبر بالضرورة عن موقف 
فريق الكاتب باستثناء 
الموقعة باسم رئيس 

  .التحرير
 

  ب المواد في ترتي
خضع االصدار الورقي ي

العتبارات فنية وال عالقة 
  .لها بأهمية إسم الكاتب

 
  مجلة الكاتب مستقلة

وال تنطق باسم نظام أو 
سفارة أو حزب أو طائفة، 
وصفحاتها مفتوحة لكافة 
 المدارس الفكرية واألدبية

 .والسياسية
 

  غير الكاتب مجلة
تجارية وغير ذات نفع 
مادي، تغطي تكاليف 

إصدارها من خالل نشر 
االعالنات  بعض

سانية وثقافية نلمؤسسات إ
  .وأكاديمية
 

  مجلة الكاتب تفتح
صفحاتها لألقالم الشابة 
والمغمورة لنشر إبداعهم 
الفكري باللغات العربية 

 .واألجنبية


