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 مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب المقيمين الكاتب 

  .في أوروبا، أمريكا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية
 

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

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

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

  .   والسفارات والغرف السوداءيشترى ويباع في أسواق نخاسة األنظمة واألجهزة
  

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

  . هو زمن آتانعتاق، وكل تالحم فكر إنساني
  

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

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

  والعربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى توثيق الثقافة والفن االنساني اللبناني
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 والعرب، أو كعمال ال أكاتبيشجع ويتبنى فريق ال

، عدة لغات التي تصدر بكاتبالمتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة ال
كما يتم التعريف بتلك األعمال واالبداعات للجمهور العربي والغربي سواء في األوطان األم 

 .أو المهاجر
 عتبرهما ركيزة أساسية لبناء ي الفكر والتعبير، و بحريةفريق مجلة الكاتبمن يؤ

 .المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل والمساواة والقانون
 مع المثقفين والمبدعين التقدميين االوروبيين والعرب في التبشير فريق الكاتبعمل ي 

تطبيع السياسي واالقتصادي مع دولة بالتوازي مع مقاومة الفي الشرق بضرورة السالم 
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 

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

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

 .نتاجهم الفكريبا
 يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي. 
 بانتظار أقالمكم ودعمكم االبداعي 
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  صباح 
حزين        

 
   هزني خبر معلّق على ذلك الجدار األزق ينبئني برحيل .. صباح حزين أطل من شرفة نافذتي الزرقاء ليعّكر صفاء فنجان قهوتي

ا وقويا لم تهزة سبعة عشر عاما في كان عنيد.. لم يكن يحب الظهور ويكره الصورة .. قامة كبيرة سمع عنها كثيرون دون أن يعرفوها 
خرج في عملية تبادل األسرى والتي عرفت بالنورس مملوء بحماس منقطع النظير على مقارعة األعداء الذين خبرهم .. سجون اإلحتالل 

جرح في إحدى من نعومة أظفاره في براري الضفة الغربية عموما وعنبتا خصوصا وهو يصتاد جنود اإلحتالل واحدا تلو اآلخر إلى أن 
 ...هجماته ووقع أسيرا 

تعّرف في سجون اإلحتالل على أوائل المناضلين في المعتقالت اإلسرائيلية ونسج معهم عالقات قوية بقيت معه في حله وترحاله وكان 
 ...يبدو لو أنه ينتمي إليهم أكثر من إنتماءه إلى إطاره الضّيق العائلة والحزب 

 
ة في عملية التثقيف والتنظيم وكان للرفيق عمر القاسم آنذاك الدور المهم في صقل هذه الحالة لينصرف خالد بدأت من هناك تجربته الجديد

إلى قراءة الكتب المتوفرة في السجون والتي بدأت بتكوين تلك الشخصية الجديدة متحمال مسؤوليات وطنية وحزبية وضعته في مصاف 
 ...قادة الحركة الوطنية األسيرة 

 
ت متعددة وترك بصماته في كافة المواقع التي عمل فيها تدّرج شغل مهما

حتى شغل القائد العام للقوات المسلحة الثورية للجبهة الديمقراطية وعمل 
 ...على المحافظة على تلك التجربة وكان طموحا ولكن 

 
كان عضوا في لجنتها .. خالد حالة نادرة حتى في الجبهة الديمقراطية 

يد وأعني الوحيد الذي أصبح عضوا في مكتبها السياسي المركزية وهو الوح
كان .. لفترة من الزمن فقط وبقي مناضال نهما صادقا ال تغريه األلقاب 

 ...صاحب حس نقدي إلى حد المشاكسة 
 

خالد عبد الرحيم يرحل بصمت بعد أن غلبه المرض اللعين ولو أنه عانده 
ن يهزأ منه ولم يبالي وكان يعتقد ال بل كا.. تماما كما عاند اإلحتالل من قبل 

بأن أفضل وسيلة لمواجهته والتصدي له ال بل وهزيمته هو أن تمتلك 
 ...اإلرادة القوية واإلستعداد الدائم للتصدي 

 
مرات ومرات كان خالد يتصل بي وأول ما يسألني عنه هو صحتي وصحة 

ترسال األصدقاء الذين يحبهم ويحاول إعطاء النصائح في فن الوقاية مس
 ...بالشرح ولم يقاطعه سوى ضحكات جهورة كانت تميّز شخصيته 

 
خالد كان لي الشرف أن أكون من أوائل من إلتقوك بعد خروجك إلى الحرية 
وإرتبطنا بعالقات مميزة وحميمية صادقة صريحة منفتحة وعميقة عمق 

وإستمرت وتواصلت حتى عاجلك المرض وأخذ منك وكم حاولت أن ,عقلك
وكم تمنيت أن أسمع ,معك لإلطمئنان عنك أو لمشاكستك كعادتيأتواصل 

 ...ولو آلخر مرة صوتك 
 

اآلن أصارحك القول بأنك كنت مدرسة نضالية متميزة ذات أبعاد إنسانية وثورية قل .. خالد لم تكن بالنسبة لي حالة إستثنائية مجّردة 
 ... نظيرها 

 ....ء وسنبقى نذكرك ونذكر تجربتك كما ستذكرك عنبتا التي أحببتها وأحبتكنم قرير العين يا أعز الرفاق يا أغلى األصدقا
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  فأنت الخالد . و لن أودعك بكلمات, لذك لن أرثيك اليوم يا خالد,فأنت ما أنا عليه
 .في حياتي و في ذكرايا

 
  .عندما كنت شبالً و انت أألسير المحرر, عرفتك في الثانية عشر من عمري

 
فنهضت واقفاً , شرفكانت بداية تعارفنا بمزحة عندما إقتربت منك لتقليدك وسام ال

ً لعجزي الوصول إلى هامتك لوضع الوسام على صدرك فضحك الجميع , ممازحا
 .فقمت و بسرعٍة بديهيٍة و رفعتني لصدرك لتقليدك الوسام, وزاد الضحك

 
هنا عرفت هذا المقاتل الصلب الذي قضى من عمره في سجون أألحتالل ثالثة عشر 

  .١٩٦٧عاماً بعد أسره في عام 
 

و على من شارك , فت على من شارك في تأسيس أولى خاليا العمل المسلحهنا تعر
في بناء ألحركة أألسيرة الفلسطينية في سجون أألحتالل بجانب رفيقك الشهيد عمر 

  .عضو اللجنة المركزية للجبهة) مانديال فلسطين(القاسم 
 

ن ألدورات و تلقيت العديد م, وبعد ذلك إخترت ألعودة وأألستمرار في العمل المسلح
  .ألعسكرية إضافتاَ لرصيد غني من الدورات التي تلقيتها في بغداد قبل إعتقالك

 
إكتسبت بجدارة رتبة لواء في المقاومة الفلسطينية بعد خوضك أهم دورة عسكرية في 

 .حياتك و هي دورة قائد جيوش
 

يالتها إلتقيتك مرة أخرى عند التحاقي في القوات ألمسلحة الثورية كمقاتل ضمن تشك
, فقمت على الفور بالحرص على متابعتي من خالل قادتي العسكريين,العسكرية

فكنت تُبلغ قادتي دائماً رغم الظروف والمواقع , وكنت حريصاَ على متابعتي للمدرسة
والمحاور بأن يحرصوا على التحاقي في أي مدرسة تكون قريبة من الموقع 

 .العسكري أو حتى المحاور العسكرية
 

ريصاً جداً و خالل زياراتك ألميدانية للمواقع بأن تطمئن علي دائماً و تستعلم كنت ح
عن دروسي و انضباطيتي و أخالقيتي في ألمدرسة وكنت صاحب ألقول الشهير بأن 

 .فما نفعنا بمقاتٍل جاهلٍ , ألمقاتل المسلح يجب ان يكون مسلحاً في العلم و مثقفاً 

 
ً على زي غرفة الرفيق ابو (ارتنا في غرفة ألمطالعه اذكرك كيف كنت دائما حريصا

لألطالع على ما قرئناه من الكتب في ) جهاد و فؤاد القدس على محور أألشرفيه
  . أألدب و الفلسفه و السياسة و علم ألنفس

  
  .كنت دائماً تنصح بتنوع القرائه و التثقيف

 
سرائيلي للموقع أو أعيَك عندما ُكنَت تواسينا بفقدان مكتبتنا المتواضعه نتيجة قصف إ

ال يهم إن فقدتم الُكتِب بل أألهم هو إنكم '':تعرض الموقع لقصف مدفعي بقولك
 ''قرئتموها و بقيت راسخة في ذهنكم و قد استفدتم منها

 
يوماً وعند إنتقالي للعمل في قيادة أألركان و كنت يومها ماراً من , من حرصك الشديد

دعيتني لمكتبك ألقناعي بالعدول عن ترشحي إست, قرب مكتبك حامالً كتبي ألمدرسية
طارحاً علي , ثالث سنواتألتي كانت مدتها للدورة الحزبية الى صوفيا في بلغاريا و

بانه من أألفضل لي الحصول على منحة جامعية لخمسة سنوات والحصول على 
جرد شهادة جامعية تكون أفضل من ألتحاقي في الدورة الحزبية و الفارق هو م

 . سنتان
 

فقمت مسرعا , فاً من إمكانية عدم حصولي على المنحةخويومها رفضت عرضك مت
لالتصال بظابط أإلدارة يومها للحضور لمكتبك و طلبت منه أن يقوم بصرف سلفة 

لكي أستطيع شراء حاجياتي من الثياب ألنه كان فصل شتاء مما احتاجه من , مالية لي
ً تأتي في شهر ثياب و لكي ال انتظر نتيجة طلبات المنح ا لجامعية والتي كانت غالبا

تي كان من الممكن إيفادي أيلول مما يتعذر شراء المالبس ألمالئمة ألحد الدول ال
  . إليها

 . اليوم من شهادات علمية عاليةهأنت يا خالد كنت ألسبب بما أمتلك
 

فظت حاو.  على متابعتي من حين ألخرظبترغم إيفادي إلى البالد البعيدة إال إنك وا
 و مكتب ال ٨٢ثناء اجازاتي وأذكر جلساتنا الجانبية في ساحة مكتب ال أعلى لقائي 

٨٧. 
 

ً بعد توفر الهواتف ألمحمولة كنت تبادر  كنت الحريص على التواصل معي هاتفيا
دائماً لألتصال بي اينما وجدُت و في اي بقعٍة في أألرض و بجميع البلدان التي ُكنُت 

ألنك ُكنَت الشخص وألرفيق . تسألني عن أحوالي وأعمالي لكي  وأُقيم بهاأعمل
 .ألوحيد الذي يعرف كيف ألوصول إلي

 
أتذكر زياراتي لك في دمشق عاصمة الياسمين و سهراتنا في مطاعم و حانات باب 

ولن أنسى يوماً  . أذكر أخر زيارةٍ قمت بها لَك و ذلك قبل يوميين من إعتقالي .توما
و كيف كنت حريصاً على متابعة الموضوع بشكٍل شخصي تعاطيك بمضوع إعتقالي 

  . و كيف كنت حريصاً على ألتواصل اليومي مع عائلتي لمواساتها
 

أبوح لك أليوم بشيء يا خالد بأنه أتاني أحد الرفاق يوماً 
هل تعلم ماذا فعل خالد إثناء إعتقالك؟؟ فقلت , و قال لي

غفل لحظة له و ماذا فعل؟؟؟ فقال بأنك لن تتوارى و ت
ً بأنه في  عن متابعة موضوع إعتقالي و أضاف أيضا

, إحدى إجتماعات ألمكتب السياسي للجبهة في دمشق
عليكم بالعمل الجدي والدؤب ''أوصيت بي قائالً للرفاق 

و لم تكتفي بذلك بل عند '', لألفراج عن الرفيق نيكوس
إنتهاء أإلجتماع لَحقَت بالرفيق ألمعني في الساحة للتأكيد 

 .عليه لبذل ألجهود مع السلطات ألطالق سراحي
  و لمن أمتثل؟؟, فلمن أستمع أألن يا خالد

 
 للتواصل معي من أجل تأدية المهام ألتي أعترض إليك ؤونكان جميع الرفاق يلج

ً بهاتلك التيعليها أو  كساتي االجم لمشلفكنت ألظابط و الرابط وا.  لم أكن مقتنعا
  .ومناكفاتي

  
. حتى المقربونكنت تعلم عني ما ال يعلمه أألخرون و .. اري  كنت صندوق أسر

 .كنت ألوحيد الذي يعرف عن مكاني و ترحالي
 

   د يا خالد فأنت الخال ..و لن أودعك بكلمات, لن أرثيك اليوم يا خالد

  
  نيكوس اخلطاب

 فلسطني

 نت أ
ما أنا 
 عليه
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   وال يمكن»أن أي إصالح مفتاحه الفكر الديني«على غرار هوبز، أفترض ، 

إصالح الفكر الديني دون إصالح الفكر السياسي والبيئة السياسية الحاضنة، وحين 
، فمن يقرأ الدين أو »إصالح الخطاب«يتم إصالح الفكر سيقود بالضرورة إلى 

التاريخ الديني والسياسي بطريقة خاطئة، اليتوصل إلى حاضر خاطئ فحسب؛ بل 
بيلة هي هدف الفلسفات واألديان وجوهر إلى مستقبل خاطئ أيضاً، والقيم اإلنسانية الن

 .الرساالت التي جاء بها األنبياء
 

فالدين هو دين العقل، والعقل أساس الدين، أما االجتهاد فهو أساس العقل، واألديان 
، أو حسبما ورد »وما الدين سوى الحب«تعلّم الحب وحسب اإلمام جعفر الصادق 

، وهكذا علينا الذهاب إلى »باركوا العنيكمأحبّوا أعداءكم، «على لسان السيد المسيح 
الحقيقة بكل ما نملك من معرفة وعقل وروح وبهذا المعنى، فالدين ليس دين الخرافة 

 .والجهل واألنانية
 

لكن الدين في وجهه اآلخر، يُستخدم ذريعة للقتل واإلرهاب والتسلّط من جانب 
ماضوية تحاول توظيفها بما الجماعات التكفيرية واإلرهابية التي تستند إلى نصوص 

يخدم توجهاتها السياسية، ولهذا نقول إن ليس هناك فهم واحد وموّحد للدين، بل إن 
، حسب درجة )طريقتها في التديّن(» تدينّها«لكل مجموعة فكرية وثقافية ودينية 

تطّورها وتفسيراتها الخاصة وتأويالتها للنصوص الدينية، وهذا ما ستشمله خارطة 
من خلفيات متباينة، بل متناقضة، خصوصاً حين يتم ربطه بالسياسة والمصالح التديّن 

فهناك الدين الرسمي والدين الشعبي والدين السياسي والدين . واإليديولوجيات
االجتماعي ودين األغنياء ودين الفقراء ودين المستِغلين ودين المستغَلين، وذلك 

 .حسب القراءات المختلفة
 

ً عادلة وإنسانية، لكن سلوك بعض وإذا كان الدين  يمثّل قيما
المتدينين والعامة من ورائهم وفهمهم الخاطئ للدين، يجعل 

ً «البعض يراه  ً «أو ال » ظالما ، بل وعنفياً وقاسياً كما »إنسانيا
تحاول بعض القراءات الغربية أن تصنّف الدين اإلسالمي، 

وة باعتباره يحّض على العنف واإلرهاب، ولكن لنتأمل دع
األديان إلى التكافل االجتماعي والمادي، واألخذ بيد الفقير 
والمريض والضعيف وإلى السالم والطمأنينة والتعايش، 
فحينها ندرك أن الكرامة اإلنسانية والعدل هما األساس في 
الدين، وليس من الدين في شيء إن امتألت الجوامع 

   فرغت،بالمصلين أم  والمساجد والكنائس والُكنس والمعابد
في الوقت الذي تزدحم فيه الشوارع باألطفال المشردين والمتسولين وتكتظ األحياء 
باليتامى واألرامل، السيّما تلك التي شهدت الحروب والنزاعات األهلية، وتتفشى 
األمية وينتشر المرض ويستشري الجهل على نحو مريع، ويعاني الماليين من شظف 

فأيّهما سيكون . رب ونقص الكهرباء والفقر المدقعالعيش وشّح المياه الصافية للش
 .أسلم للدين؟

 
لقد جرى استغالل ماليين البشر باسم الدين واستُلبت حقوقهم األساسية، في حين أن 

الحرب باسم «وهكذا ترى من يشّن . الدين رسالة وأمانة، هدفه إنساني قبل كل اعتبار
حاولة إخضاعها وفرض االستتباع في الماضي والحاضر، وقد شهدت منطقتنا م» هللا

وعانت أوروبا » الحروب الصليبية«عليها، فيما أطلق على حروب الفرنجة مجازاً 
ً دينية وطائفية وما ُعرف بحرب ال   عام وحرب الثالثين عاماً والتي لم 100حروبا

، واليوم فإن الحروب الناعمة أو الخشنة 1648تنتِه إّال بإبرام صلح ويستفاليا العام 
والتي تشن تارة باسم مكافحة اإلرهاب من جانب القوى المتنفّذة وأخرى ضد الغرب 

من جانب الجماعات التكفيرية، تبّرر استخدام جميع أنواع العنف » الصليبي«
واإلرهاب، منطلقة من خلفيات التعّصب والتطّرف وعدم االعتراف باآلخر وحقه 

 .باالختالف
 

بقشور الدين وتهمل لبّه، وتستند في ذلك إلى » اإلسالموية«وهكذا تتمسك القوى 
قراءات ماضوية للنصوص الدينية التي عفا عليها الزمن متشبثة بالمظهر وتاركة 

إلى الحالل والحرام والكفر واإليمان والحق والباطل : الجوهر، مختزلة الدين
ً إنسان ية والنجس والطاهر، وغير ذلك من الثنائيات، في حين أن جوهره يمثل قيما

: للمساواة والعدل واإلخاء والسالم والتنّوع والتعددية، وحسب جالل الدين الرومي
 .إنك رأيت الصورة ولكنك غفلت عن المعنى

 
وثمة فوارق كبيرة بين الدين، الذي هو منظومة قيمية إنسانية، وبين التديّن الذي هو 

رك فيها ممارسات وشعائر وعادات بعضها أقرب إلى ميثولوجيات وخرافات يشت
ً يقف هو  الكثير من األديان، مثلما هناك فوارق بين القيم ومن يدعو إليها، وأحيانا
ً لقراءات مختلفة أيضاً، بعضها  ً وتحت ذرائع مختلفة وطبقا بالضد منها سّراً أو علنا
بحجة ما جاء به السلف وبعضها اآلخر لحماية مصالحه، سواء كان في الحكم أم في 

ً أخ رى مجاملة للجمهور أو للعامة حتى وإن كان بعض الحّكام أو خارجه، وأحيانا
غير مؤمنين بها، لكنهم » رجال الدين«علماء الدين أو ما يطلق عليهم مجازاً 

ً دينية أو  يضطرون إلى المسايرة وعدم خدش ما استقر في األذهان باعتباره طقوسا
 .من حيثيات الدين، وهي ليست كذلك

 
ً بالحديث عن اإلصالح لذلك أقول إن العالقة مر ّكبة ومزدوجة ومتناقضة أحيانا

ً في ظل مفاهيم الحداثة ونقض القديم والتقليدي وغير الصالح  الديني، خصوصا
لعصرنا، وكذلك إطالق حرية التفكير وحرية العقل في إطار التقليل من سلطات 

رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل «المقدس وحسب اإلمام الشافعي 
  ، بمعنى االحتكام للعقل، وال دين إّال بالعقل»لصوابا
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 العقل

  
  عبد احلسني شعبان

 العراق
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  يشّكل الترهيب والتهويل من مخاطر سياسية أو عسكرية، وهمية أو حقيقية لجهة

ً لدى بعض الدول والمؤسسات، وذلك التهويُل المقصود نافذة  ً استراتيجيا ما، هدفا
وهرية وبنفس الوقت سهلة لتمرير الكثير من القرارات والتشريعات التي يستحيل ج

ً أو دولياً، ألنه من دون وجود ذلك المب رر لدى تمريرها في الحاالت العادية محليا
  .المؤسسة أو النظام الحاكم

  
 لن يكون بمقدور اآلمِر اتخاذ اِجراءات صارمة أو إصدار قرارات وأوامر تصل 

 شن الحرب؛ لذا تكون الذريعة ههنا إما موجودة أصالً من قبل، وحينها إلى مستوى
يتم استثمارها وتضخيمها إلى حين اقتناع أطراف وشرائح كثيرة بجدية خطورتها، 
وذلك حتى يبدأ المستثمر السياسي بجني ثمار الذريعة، أو تحريكها باالتجاه الذي 

 مخاطرها ومن ثم إعالن الحرب يتناغم مع مصالحه ويحقق أهدافه عبر الترويج عن
  . عليها

  
وإن لم تكن تلك الذريعة موجودة في األساس من الممكن أن يتم غرسها، ومن ثم 
حقنها، ومن ثم إنماءها، ليتم فيما بعد استثمارها في الوقت المناسب، ومن أخس 

تها الذرائع المختلقة لدى األنظمة، هي الذرائع التي أوجدتها بنفسها ثم بدأت بمحارب
بعد إنتهاء مدة صالحيتها، أو انتفاء مشروعية بقائها، وإنتهاء مبرر وجودها بعد أن 
تم حصد ثمار إيجادها حتى جاء أوان محاربتها، كمن يربي كبشاً، فيعمل جاهداً 
لتنشأته وتوفير البيئة المالئمة له، فيقوم بتغذيته ومساعدته في نموه وتضخيمه، 

به عبر الكائن المرعرع، وبعد تأكيد صاحب األداةِ بأنه إليمانه بأنه سيحقق أبرز مآر
قد حقّق الغاياَت واألهداف االستراتيجية من خالله يتم حينها رفع الكبِش إلى مستوى 

  . القربان للتضحية به
  

وبهذا الصدد فقد استفاد نظام البعث الحاكم في سورية أيما استفادة من أسافينها 
لعالم حذّر الغرب من مخاطر المنظمات اإلرهابية في اإلرهابية، فهو قبل كل دول ا

ً أن الثورة كانت حينها في أرقى مراحلها، ولم تكن  سورية منذ بداية الثورة، علما
الطائفية قد تموضعت في أذهان السوريين، وال كان الفساد قد استشرى بين صفوف 

رة نبّه العالم إلى الكتائب كما هو حالها اليوم، وطالما أن النظام ومنذ طفولة الثو

ظاهرة اإلرهاب ما يعني بأنه زرع أسافينه داخل بعض األجسام المسلحة في البلد منذ 
انتشار ظاهرة التسلح إلى حين نضوجها ليعمل فيما بعد على تهويل الموضوع 
والتمهيد لقطف ثمار ما عمل عليه منذ النشأة، بما أنه كان قد حذّر الدول الغربية ِمن 

   .ة، وذلك قبل تبيان مالمحه أصالً رهاب في سوريظهور غول اإل
  

والغريب أن دوائر العنف دارت في البالد كما أراد لها النظام أن تدور، حتى غدت 
ً منها ومن  عبارة محاربة اإلرهابيين لدى النظام هي الذريعة األساسية التي انطالقا

ً قام بتصفية الثوار ً ودوليا  الحقيقيين، ودمر المدن الرخصة الممنوحة عبرها إقليميا
فوق رؤوس ساكنيها، وهّجر الماليين من بيوتها في القرى والمدن، وأعاد سورية 

 سنة للوراء بفضل تدمير بنيتها التحتية، وبهذا الخصوص يكاد أغلب 50أكثر من 
الحقوقيين وكذلك المراقبون السياسيون يُجمعون على أن َمن دفع باتجاه تسليح الثورة 

لنظام نفسه، ألنه لو بقيت الثورة سلمية لما حصل على رخصة محاربة أصالً هو ا
الثورة من خالل ذريعة اإلرهاب، ولما حظي بتلك الحجة التدميرية من أساسها، وال 
ننسى في الوقت نفسه بأن الحشرات العفنة في المجتمع انتعشت في المستنقعات التي 

وفي الجوار السوري كذلك األمر ثمة . أحدثها النظام إلنهائهم فيها واحداً تلو اآلخر
تجربة مماثلة للتجربة السورية، حيث يشير النشطاء الكرد في تركيا إلى أن المؤسسة 

   شيء نفسه منذ أزيد من ثالثة عقودالعسكرية في البلد فعلت وتفعل مع الكرد ال
  

عة وبما أن حزب العمال الكردستاني مصنف إرهابياً، لذا غدا الحزب المذكور ذري
طيعة وجاهزة لدى الدولة األمنية، لقمع أي نشاط كردي حقيقي، ولمنع ظهور أية 
حياة سياسية بالمجتمع في عموم المناطق الكردية في تركيا بحجة حزب العمال 
الكردستاني، بل وحسب شهادات بعض المثقفين أن األجهزة األمنية صارت عبر 

تصاق بذلك الحزب، ليس إيماناً بنهجه مختلف األساليب تدفع ببعض الناشئة الكرد لالل
ً ألقوال المتخلفين من قادته، وإنما من خالل  ً بعقيدته المختلقة، وال تصديقا أو حبا
اإليحاء بأنه التنظيم الكردي الوحيد القادر على استقطاب الشباب، وبالتالي الضغط 

مياً بكل قوة، عليهم ليتطرفوا وينحوا صوبه، باعتبار أنه التنظيم المشغول عليه إعال
فيخال لكل شاب كردي ناشئ أو متحمس بأنه ما من حزٍب غيره قادر على تحقيق 
آماله وطموحاته القومية، وذلك من خالل بضعة شعارات سريالية َحفَظها كوادر ذلك 

   .منها% 10التنظيم من دون واقعية ولو 
  

ي بحيث ال هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى خناق مختلف األنشطة في المجتمع الكرد
يجد كل من لديه حس قومي أمامه إالّ ذلك الحزب الممنوع إعالمياً والمسموح ميدانياً 
له بممارسة بعض األنشطة، وبعد أن يتم دفعهم بذلك االتجاه المراد له، وبعد بلوغ 
الذريعة مراقي الكمال في كل مرحلة زمنية، تباشر المؤسسة العسكرية باقتالع 

نشطة كرد الداخل ـ أي داخل تركيا ـ بذريعة محاربة الحزب المزروع ومحاربة كل أ
المذكور، فال تنهيه لألخير إنما تعمل على تدمير الحياة السياسية والثقافية في المجتمع 
  عبره، فتبقيه نصف حي لتقوم بإنعاشه في الوقت الذي تريده، وذلك بهدف تهويل

  د، وألن فكرة عدم إنهاء الحزب في مرحلة الحقة لكي يتم الهجوم عليه فيما بعهخطر
 كانت مفيدة لدوام سطوة المؤسسة العسكرية، لذا راحت تفكر 
المنظومة األمنية باالستفادة من ذلك الجانب حتى خارج 
حدود الدولة، وذلك عبر االستفادة من الثورة السورية 
والفوضى القائمة في سورية، وراحت بحجة نفس الحزب 

هناك تحارب أي تواجد كردي وبذريعة محاربة روافده 
عسكري في سورية، حيث انطالقاً من نفس األهداف وبنفس 
الذريعة دُمرت البنية المجتمعية في منطقة عفرين عبر أدوات 
لها من السوريين الذين تنازلوا عن مناطقهم للنظام، ولكنهم لم 
يجدوا حرجاً في مقاتلة الكرد بدالً من األسد الذي ادعوا بأنهم 

على نظامه، حيث لم يجدوا أنفسهم إالّ وهم يُغيّرون ثاروا 
المسار والقيم مقابل تلقي شيء تافه من فتات غنائم الحرب 

  .واالتفاقيات
  

 وما سلف ذكره بات شبه مفهوم لدى أي ناظر لديه شيء من سلطة العقل ولم تستطع 
ابل بقي األيديولوجيا نقله من معبد األسد إلى معبد زعماء آخرين، ولكن في المق

العميان المنساقون على حالهم كما كانوا قبل الثورة وبعدها، فقبل الثورة كانت نشوى 
الشعارات البعثية قد أسكرتهم لسنوات، ولكنهم بالكاد أن تخلصوا من أثر السكرة 
القومية والممانعاتية للبعث الحاكم، حتى وقعوا مجدداً تحت تأثير بضعة مانشيتات 

خر، إذ بعد التطهر من آثار كاتدرائية البعِث العربي وكليشيهات من نوعٍ آ
االشتراكي، لم يجدوا أنفسهم إال وهم في معبٍد آخر وعليهم ِاتباع طقوسه العقائدية بعد 

  تغيير القطب والمعبد والمزامير

الذريعة 
من 

الزراعة إلى 
 اإلقتالع

  
 "لتحاربه اإلرهاب تصنع الدول أحياناً بعض"

  حممد. ماجد ع
 سورية
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  الثامنة صباًحا تبدو ساعة مبكرة في سراييفو الخارجة لتوها من الحرب، رغم
وهذا الطبيب . ياد المدينة على النوم المبكر من أثر التعب الطويل وتقييد اإلضاءةاعت

النفسي المتطوع، يستشعر الغلظة في أن يذهب مبكًرا إلى مشغل التطريز ليناظر 
حالة الصبية التي أعطوه ملفها باألمس، والتي رشحتها الجهات الصحية ليفحصها 

 حالة نادرة ومؤثرة حتى أنه كان يتعجل مرور أنها تستحق ذلك، بل تبدو له. بأولوية
الوقت الذي يمضي ببطء شديد داخل الفندق الذي لم يستكمل خدماته بعد، فتناول 

  .إفطاره على عجل، واندفع خارًجا إلى التقاطع الفسيح أمام الفندق
 

راح يعبر شارع فويبود بوتنيكا، والحظ أن البشر القليلين كانوا يمضون بسرعة ال 
بها األرصفة شبه الخالية والصباح الغافي، وأبدت أعوادهم النحيلة في مجملها تتطل

انحناءة ما، كأنهم ينوءون بعبء غير مرئي، أو أنهم اعتادوا هذه االنحناءة الخائفة 
من انصباب الطلقات بينما يعبرون الشوارع المكشوفة تحت أبصار ومناظير القناصة 

شارع فويبود بوتنيكا على وجه التحديد . لمدينةالمتمركزين فوق التالل المحيطة با
ألن عابريه من بشر ومركبات كانوا هدفًا دائًما لطلقات “ طريق القناصة”أسموه 

البنادق اآللية ومدافع المورتر، بل والمدافع الثقيلة التي أحرقت عيون األبنية العالية 
  .ي أماكنهافي مدخل الشارع، وبعض السيارات وعربات الترام التي تفحمت ف

 
اجتاز طريق القناصة موغًال في شارع المارشال تيتو الطويل الفسيح وكان الترام 

عودة الترام إلى الحياة في سراييفو هي بشارة . يدرج مصلصًال في فضاء الشارع
. بالسالم، فقد رمموه وطليت العربات بألوان زاهية تتخللها رسوم وخطوط غير متقنة

 عودة الترام ليوقنوا من حلول السالم، أول ترام يجري في كانوا بالتأكيد يتعجلون
شوارع وسط أوروبا، ومع ذلك لم ترحمه نيران المتعصبين المنصبة من ذرى 

عبر الشوارع الجانبية كان يرى التالل العالية البعيدة، وشعر برعشة وهو . التالل
. هناك ما زالوايتساءل عما إذا كانوا رحلوا عنها بالفعل وعن احتمال أن يكونوا 

كانوا يصوبون عبر فتحات هذه الشوارع على المارة في الشارع الرئيسي، لهذا سدت 
فتحات الشوارع بمتاريس من كتل خرسانية بطول قامة اإلنسان، وكان على الناس 

أي حشد من األعراض النفسية . أن ينحنوا ويسرعوا وهم يمرون أمام هذه المتاريس
لحظات وجيزة كلحظات توقع الموت عند المرور أمام هذه يمكن أن تلحق بالبشر في 

جعله ذلك ينظر إلى . الكتل الخرسانية؟ البنت لم يحدث لها ما حدث على خلفية كهذه
ساعته، وعاد يقطع شارع المارشال تيتو على الرصيف نفسه وإن في االتجاه 

  .المعاكس
 

ولم لم يقرأ عن حالة تماثل حالة البنت في مراجعه الطبية، 
تصادفه حالة تشبهها في حياته العملية الطويلة، ولم يسمع 
واحدًا من زمالئه في أكثر من مكان بالعالم يتحدث أو يكتب 

فقط يتذكر أنه قرأ عن شيء مماثل في . عن حالة تقاربها
حالة فريدة تحدث . كتب سلوك الحيوان المقارن التي يقتنيها

فما وجه . ألسرلإلناث الصغار من الفيلة اآلسيوية في ا
المقارنة، وقد كانت البنت طليقة في الغابة عندما سفحتها 

  .األعراض
 

 إلى - مع معظم نساء القرية واألطفال-التقرير الذي قرأه لم يشر إلى سبب فرار البنت
الغابات والجبال، لكن األحداث التي تكررت من قصف القرى ثم مداهمتها وقتل 

 النساء، كافية ألن تدله على رعب الدافع الذي الرجال وتقطيع األوصال واغتصاب
 تشرد في مجاهل الغابة - كان عمرها آنذاك أربعة عشر عاًما-جعل بنتًا صغيرة

 لم يشر التقرير الطبي إلى طبيعة صلة -وأخاديد الجبال وبين يديها طفل رضيع
لك القرابة أو الجيرة التي تربط بين الرضيع والبنت، وعّول هو على أن يتعين ذ

 وفي دروب الغابة ومفاوز الجبال تشتت سرب النساء -خالل مناظرته اليوم للحالة
واألطفال وكانت متعبة وجوعى وتنوء بحمل الرضيع عندما وجدت كوًخا مهجوًرا 

  .على حافة الغابة
 

لم يكن الرضيع يصرخ، لكنه كان يتلوى كأنه يتألم ويفتح عينيه بين موجات األلم 
متحيرة لكن لم تكن هناك دموع، كانت تحس بجفاف فمها وينظر إليها فتبكي 

وعينيها، وعندما رقدت من شدة التعب على أرض الكوخ محيطة الرضيع بذراعيها 
بدا لها أنه يناغي ثم تبينت أنه ساكت تماًما ومغمض عينيه ومطبق فمه، فاجتاحت 

  .كيانها الصغير موجة من لهيب، وكانت أول مداهمة للحالة
 

شغل البنات في التاسعة والربع تماًما، واستقبلته المديرة في مكتبها وصل إلى م
الصغير، هي نفسها واحدة ممن شردتهن الحرب، رأت ابنها يُقتل أمام عينيها، كان 
جميًال وفي السابعة عشر، فقدت أيًضا زوجها وإخوتها، لم تعرف إن كانوا ماتوا أم 

ى المشغل، وحاول أن يحدس من تكون مرت به عل. أنهم على قيد الحياة في مكان ما
كن جميعًا منكفئات على . البنت بين األخريات دون أن تسميها له المديرة، لم يستطع

. ماكيناتهن، في زي قرمزي باهت، كاسفات ويحدقن بنظرات خالية من أي معنى
بينهن من رأت أهلها يذبحون، ومن ضاعت طفلتها، ومن فقدت كل أهلها، ومن 

ما نادت المديرة صاحبة الحالة التي جاء لمناظرتها أحس بوجل وعند. اغتصبت
  .غامض كأنه طالب طب صغير يتأهب للوقوف بين يدي ممتحنيه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عندما يعجز الطبيب النفسي عن العثور على طرف خيط انفعالي في مالمح أو 
ت كان. إيماءات من يناظره خالل أول دقيقة في الفحص يصير كمن وقع في شرك

فتاة صغيرة متماسكة وال تشي مالمحها بأي انفعال، ال عداء وال مودة، فقط شكت 
. من أن الحالة تداهمها فجأة وهي تعمل، وتكون خائفة من تلويث الثياب التي تطرزها

كانت الطبيب منشطًرا يفكر، كأنه في لجنة امتحان إكلينيكي، في آليات حدوث الحالة 
نعها وفي الوقت ذاته كان يعاني من شتات وجداني لعله يعثر على آلية مضادة لم

وفكر في تقنية التحليل . غامض كأنه ضائع في غابة، أو صحراء، أو فضاء كوني
  .النفسي لعله يمسك بشيء ما

 
كانت هناك فجوات في القصة الَمَرضية يريد أن يمألها، وراح يحض البنت على 

 أكثر مما في التقرير الذي قرأه عن الحكي، الحكي بتفصيل، لكنها لم تكن تقول شيئًا
. ثمة ثقوب مظلمة في الحكاية، وهو يستعيدها لعل هذه الثقوب تمتلئ بالضوء. حالتها

وكان يشرد ناظًرا إلى الخارج مكتشفًا أن المشغل يقع عند طرف فويبود يوتنيكا حيث 
بها تظهر بقعة حمراء برتقالية مرسومة على األسفلت، إنها الطريقة التي تسجل 

وثمة مقبرة . سراييفو وقوع المجازر من جراء سقوط طلقات القناصة على الناس
تحت أعشاب الرصيف المقابل كانت شواهدها تتراءى له من البُعد وكأنها أوراق 

  .وأدرك أنه شرد عندما انتبه إلى صمت البنت. بيضاء في خضرة العشب
 

سؤاله إذ انتبه إلى انفعال وجهها، أراد أن يسألها أين توقفت في حكايتها، لكنه ابتلع 
وامتد بين وجهه ووجهها . انفعال كتيم يكظم غيًظا أو قهًرا أو ألًما أو كل ذلك معًا

صوت قطرات تتتابع على لجة، ونهض بال إرادة .. صمت كشف عن صوت رتيب
موشًكا على الصراخ إذ كان صدر البنت مبتًال مما أحال لون ثيابها إلى قرمزي داكن 

 حليب -، ومن نشع هذا البلل كانت تتكون قطرات متسارعة من حليب خفيفعميق
  تتسع.. صغيرة..  تتساقط على سطح بركة لؤلؤية البياض-عذراء

طريق 
 القناصة

 

 
  حممد املخزجني

  مصر
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  ال .  لم يحصل أي تقدم في معالجة أي جرح من جراح البالد المفتوحة2011منذ
وال ملف األمن والحرب . بة الفقر الذي فّجر الثورةملف التشغيل والتنمية ومحار

وال ملف التغيير السياسي وتمكين الشعب . وال ملف استقالل القضاء. على اإلرهاب
. من المشاركة في الّشأن العام على قواعد ومعايير األخالق والنّزاهة وتنافس البرامج

 . وال ملف إصالح اإلدارة وتغيير بنيتها البيروقراطية
 

التي دفع من أجلها الشعب التونسي تضحيات ثقيلة -ى عكس كّل هذه التطلّعات عل
، صارت تونس اليوم عنوانًا عالميّا للفساد -تُقدّر بخسارة أجيال من عمر وطن

وانعدام المسؤولية وهدر الموارد واالتّجار بالبرلمانيين في المارشينوار، والعجز عن 
ولعل النجاح الوحيد الذي تحقق . أو سياسيتحقيق أي إنجاز اقتصادي أو اجتماعي 

هو نجاح العصابات االقتصادية في تقاسم المؤّسستين األمنية والقضائية، ثّم المؤّسسة 
 .التشريعية، وتخريب الدولة بشكل عام

 
والحقيقة أنّه بعد مرور ثمانية أعوام من التفاؤل وزرع األمل والمراهنة على 

ا أن نتوقع سوى تفاقم األزمة العامة التي تعصف المستقبل، لم يعد من الممكن لن
بالمجتمع والدولة، وتتزايد مظاهرها كّل يوم، وسيتزايد معها منسوب التدخل 
الخارجي بسبب التمّزق واالنقسامات في العالقات الداخلية والتوتّر السياسي 

مة، والقطاعي والجهوي، و تراجع مستوى حياة السكان، وتزايد البؤس وتفاقم الجري
ولذلك صار من باب المسؤولية أن نتوقّف عن . وتفجر االحتجاجات االجتماعية

خطاب األمل ألنه أصبح خطاب أماني بالغ الّضرر من جهة كونه يساهم في تشويه 
 .الواقع ومغالطة الناس

 
 فكيف نفسر هذا التدهور المستمر والثابت في شروط وجود الدولة والمجتمع ؟

 يق بصعوبة النجاح في الحدّ من أثر هذا التّدهور؟ولماذا هنالك شعور عم

في هذا التدهور، ألنه بعد قضية التنظيم " دور حركة النهضة"ال أريد الحديث عن 
السّري الضالع في اإلرهاب، يتبيّن بوضوح أّن ُوجود هذه الحركة بمنهجية العنف 

كلها وليس وفلسفة التمكين التي هي عليها اليوم، هو جزء من مصائب تونس ومشا
 .أبدًا جزء من الحل

 
إّن معالجة أزمة تونس مسألة مرتبطة بنوعية النخب االقتصادية والثقافية، وبشكل 
رئيسي النخبة السياسية التي تسيطر على السلطة وتتحكم بموارد المجتمع وبقراره 

فعلى قدر وعي هذه النخبة، ووفق تكوينها األخالقي والثقافي، ومدى . الوطني
وخبرتها بالبيئة اإلقليمية والدولية .  الدقيقة بواقع البالد وأولويات اإلصالحاتمعرفتها

وقبل هذا وذاك تتوقف عملية الخروج من األزمة على استعداد . التي تتحرك ضمنها
النخب السياسية العترافها ببعضها البعض وتطوير صيغ استثمار موارد البالد، 

قيق التراكم والتقدم في أوضاع الناس واالرتقاء بمستوى تنظيم المجتمع، وتح
االجتماعية واالقتصادية واألخالقية، وتعاونها على حسم قضايا اإلجماع الداخلي 
حول علوية القانون واستقالل منظومة القضاء وأمن البالد وسيادتها ومحاربة الفقر 

حترم وتحديد مقتضيات السياسة الخارجية وأولوياتها، ونحو ذلك من أسس بناء دولة ت
بل أنه من المعلوم أن النخب السياسية بما تتمتع . شعبها وتفرض احترامها في العالم

به من وسائل القيادة والتنظيم والتربية السياسية والمدنية، هي التي تحدد حجم الجهود 
فكما أن اإلدارة . المبذولة من قبل المجتمع وتضمن استثمارها ومردودها ونتائجها

تؤدي إلى إفالس صاحب أي مشروع إنتاجي، كذلك تؤدي القيادة الفاسدة والضعيفة 
الفاسدة في السياسة إلى إفالس مشروع بناء األمة، وفي مقدمة ذلك بناء الدولة التي 

 . ترعى مصالح مواطنيها وتسهر على امنهم وسالمتهم وحرياتهم وحقوقهم
 

، أن ننظر في بناء على هذه الشروط، يكفي لمعرفة ما ينتظر تونس في المستقبل
وكذلك في . طبيعة النخب التي تحتل مواقع القيادة السياسية، في الدولة وفي األحزاب

وأيضا في الثقافة ومراكز العلم والبحوث . جميع فروع اإلنتاج والتصدير والتوريد
فلن يكون هناك أمل في وقف هذا التدهور المستمر، . والتعليم والمعرفة واإلعالم 

غيّر جذري في سلوك النخب السياسية سواء تلك التي تمسك طالما لم يحدث ت
بالسلطة، أو التي تحتل مواقع القيادة في األحزاب وفِي مختلف قطاعات النشاط 
العمومي، باستثناء الجبهة الشعبية وبعض األحزاب األخرى كحركة الشعب والتيار 

ها لم تنخرط في الديمقراطي والحزب اآلشتراكي، التي رغم هناتها التنظيمية وضعف
أوساخ األموال والتآمر على البالد، بل لعل ضربات الغدر حين هوت، أصابت 

 .فكانت هي أول ضحايا اإلرهاب الدموي. الجبهة في مقتل
 

. إذن ال يمكن فهم األوضاع القائمة دون ربطها بطبيعة النخب القائدة للدولة والمجتمع
وانحطاطها، هو وجود نخب اجتماعية فما يميز المجتمعات التي نهضت من جمودها 

حقّقت القطيعة التاّمة مع كل أشكال األفكار واألطراف العنيفة والفاشية، وتعالت على 
مصالحها الضيّقة، لترتقي بوعيها وضميرها إلى مستوى التفكير والعمل بوحي 

د ال في ونحن نعلم على وجه اليقين أن التاريخ لم يشه. مبادئها وغاياتها الوطنية العليا
الماضي وال في الحاضر، وال في الشرق وال في الغرب أمة نهضت من رمادها، 
وتجاوزت معيقاتها ومشاكلها من دون وجود نخبة سياسية واقتصادية وثقافية تقودها 

أي نخبة مؤهلة للتّفاهم على أسس البناء ومؤهلة . القيم والمباديء األخالقية والمثل
 أو قيمة إنسانية مثل الحرية والمساواة والعدالة وسيادة للتضحية في سبيل فكرة وطنية

ومؤهلة للتنافس على الفضيلة والخدمة العامة، بدل التطاحن والتنافس في . البلد
مراكمة المنافع المادية والسيطرة على الموارد ومقايضة المواطنين على أمنهم 

 . ورزقهم
 

عظام، في أحضان النخب الوطنية المسؤولة يولد الرجال ال
وعليها يعتمد هؤالء الّساسة العظام في تأسيس الدولة وبناء 
األمة، وتحقيق المعجزات، بنكران الذّات وزرع روح 
التضحية وبناء مفهوم المصلحة العامة وتعظيم مكانة بالدهم 

 . واحترام مستقبل شعوبهم
 

 جسم مجتمع نحن في تونس، لألسف عندنا مزيج من كواسر باحثة عن فريستها في
مجوف ومختل التوازن، ومن قطاع طرق مختفين وراء ألقاب ووظائف إدارية 
وسياسية، ومهربي مخدرات وتجار سالح ومختلسين ألموال الدولة وسماسرة 
ولصوص ومرتشين وعيّاق، ال مبدأ يقودهم وال وازع غير إرضاء الشهوة البدائية 

. ة تسحقها الخصاصة وقّلة الحيلةفي السيطرة ونهب الثروة على حساب غالبية فقير
أغلبية تغرق في أوحال الجوع المتحالف مع الفياضانات واهتراء البنية التحتية للبالد 

  . من بنزرت إلى بن قردان

نخبة 
جائعة 

ضد 
 الوطن

  والشعب
 

  
  عزالدين بوغامني

 تونس
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ومؤسساتها فحسب، ولكن  ةـل الدولـل حقـوال يسرى االنحطاط على العاملين داخ
 ومن أصحاب مشاريع أيضا على المتحكمين بمؤسسات المجتمع، ونخبه األهلية،

صناعية وتجارية وثقافية وفكرية ، هناك، في تلك المفاصل أيًضا توجد نخبة حقيرة 
 .ولصوصية إال من رحم ربُّكَ 

 
لقد أهدرت هذه النخبة الجائعة اإلجرامية فرصة التحرر على مجتمع ال يزال في 

ددين في خوض بداية تجربة التحرر، بحيث مازال الناس الذين أسقطوا االستبداد متر
الكفاح الشاق من أجل الحرية وتحمل معاناته وعذاباته إلى آخر الطريق، خصوًصا 

فمازال التونسي ممعوس الشخصية، ضامر . بعد أن ُغِدَر بهم وُسرقت دماؤهم
الضمير، مفتقرا لوعي واضح، وإرادة حية، تتقاذفه األمواج بين أحزاب اللصوص، 

 . ل االستسالم على التمردوبالنتيجة أصبح ميّاًال إلى تفضي
 

لكل هذه األسباب ال أعتقد أنه من الّسهل كسر شوكة اإلرهاب في الوقت الذي تتسابق 
، على "الديمقراطية والوطنية والعصرية"فيه النخب التي تُطِلُق على نفسها نعوت 

التقّرب من تنظيم إرهابي ضالع في االعتداء المسلح والمنظم على تونس، واغتيال 
بدل إبرام ميثاق جمهوري واسع .  سياسيين، وعدد من العسكريين واألمنيينقادة

لعزله وإخراجه من دائرة الفعل الّسياسي ما لم يتخلّى نهائيا وبشكل قطعّي ومعلن عن 
 .خطاب التكفير، وعن دعم اإلرهاب

 
وليس من السهل النجاح في إخراج البالد من أوضاعها المريضة دون ثورة عميقة، 

 .وسياسية تفرض جبهة جمهورية نظيفة بديال للحكمفكرية 
 

ولن تحتاج تونس من أجل أن تبرأ ال إلى المزيد من العلمنة وال إلى المزيد من 
التدين، بل إلى بعض النبل والكثير من الكرم األخالقي وروح الفضيلة عند كل 

 فرد
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
  

 ينثرون عليها بيوتهم من طوع الفلسطينيون الجبال وجعلوا من سفوحها مدرجات 
في طريقك من مدينة رام هللا في الضفة الغربية وأنت تقطع . الوديان وصوال لقممها

الطريق الضيق الملتف بثالثة كيلو مترات باتجاه الشرق تطل عليك بيوت قرية برقا 
 فلسطيني، وعلى مدرجات سفح الجبل تقابل الرعاة 2400الصغيرة التي يقطنها 

ف وتستنشق هواء الحقول الزراعية ورائحة أشجار السرو المنتشرة وقطعان الخرا
 .في األرجاء

 
ال تحتاج أن تطيل النظر لتدرك وجود المستوطنات اإلسرائيلية التي تحيطها من كل 
الجوانب وتجعل من هذه القرية الصغيرة الرعوية الهادئة بقعة معزولة تماما عن 

ناطق القريبة إلى عواقب إنسانية وخيمة على أدى التوسع االستيطاني في الم. محيطها
السكان الذين يعيشون في برقا والذين يواجهون قيودا مفروضة على حرية الحركة، 
ما صعب عليهم الوصول لألراضي الزراعية، هذا عالوة على تحديات عصيبة 

كل ذلك قوض النسيج االجتماعي واالقتصادي للتجمعات التي تعيش في . أخرى
 .محتلةاألراضي ال

  
نظام معطان، من سكان القرية، وأحد المتضررين بسبب 
اإلغالق المحكم للمدخل الرئيسي للبلدة وتضييق المراعي 

روى . امام أصحاب المواشي وإلحاق الضرر بالمحاصيل
 2001معطان العديد من المشاكل التي يواجها منذ العام 
قرية ما عندما أغلقت السلطات اإلسرائيلية المدخل الرئيس لل

. حرم المواطنين من التواصل الجغرافي مع المدينة بسهولة
أصبحت المدة الزمنية للوصول إلى رام هللا وهي المدينة 

 . دقائق10 دقيقة بدال من 45األقرب للقرية 

ومع مرور الوقت واستمرار المضايقات اليومية المستمرة منذ نحو عقدين من 
. مه بسبب قلة المراعي وغالء األعالفالزمن، اضطر معطان لبيع بعض من أغنا

 . أبقى بعض األغنام لديه للحفاظ على مصدر الرزق الوحيد له ولعائلته
  . لم نعد نحتمل المزيد، استمرار هذه األوضاع أنهكنا«
  

 ال يلوح في هذا الواقع األليم ولكن إلى متى؟ليس أمامنا خيار سوى الصمود أمام 
  . » واحدة بأن تغييرا ما سيحدثاألفق ما يعطينا ولو بارقة أمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ال أحد «: أطلق معطان صوتًا فعادت الخراف حوله بينما استمر في حديثه الشجي
يشعر بنا هنا، وكأن القوانين وضعت واستثنت برقا، حين يضطر أحدنا لبيع أغنامه 

ل البحث عن مصدر رزق اخر ولكن العين يشعر وكأنه يتخلى عن أحد أبنائه، نحاو
 .»بصيرة واليد قصيرة

 
حين ينفد صبر َمن مهنته الصبر، ندرك أنه وصل لوضع ال رجعة فيه، صوت الناي 
الذي يرافق الرعاة وحده من ال يعرف الحواجز، يسمع جليا في المراعي ويتالشى 

 رويدا رويدا كلما اقتربت من صخب المدينة

 الراعي

  
  أشرف دعيبس

 فلسطني
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 » االبن األكبر لجأ إلى ألمانيا، أما األوسط ففي النمسا، في حين ينتظر األصغر

أما . وما بين األوسط واألصغر خسرت اثنين في الحرب والثالث مفقود. في تركيا
البنات فقد استقررن مع أزواجهن في المخيمات المنتشرة على الحدود في لبنان 

ه من سيدة مسنَّة في العاصمة السورية ، كان هذا هو الجواب الذي سمعت»واألردن
دمشق، عندما سألتها لماذا لم يحضر أحد معها لمساعدتها في حمل صندوق 

انتظرت السيدة المسنَّة ساعات للحصول عليه وكانت عاجزةً عن . مساعدات غذائية
  .تحريكه

 
فبعد خمس سنوات من الحرب التي . يختصر هذا الجواب مأساة المدنيين السوريين

، تشتتت األسر السورية وتوزعت في العديد من دول 2011هدها البالد منذ العام تش
ويذوي شيئًا فشيئًا أمل لّمِ شمل عائالت لم يعد يجمعها إال . العالم بقاراته المختلفة

اتصاالت هاتفية محدودة، وبضع ذكريات، وبقايا صور تحمل ابتسامات باتت من 
  .الماضي السوري

 
إلى أن أكثر من نصف الشعب السوري أصبح » األمم المتحدة«تشير أرقام منظمة 

الجئًا في دول العالم المختلفة، أو نازًحا داخل بلده في حين أكد األمين العام لألمم 
 مليون شخص في سورية يحتاجون لمساعدات 12.2أن نحو «المتحدة بان كي مون 

  .» ماليين طفل5بينهم أكثر من 
 

ل عن أسباب اللجوء أو النزوح السوري، فنشرة أخبار طبعًا ليس ثمة حاجة للسؤا
وهي . واحدة تكفي إلدراك المأساة التي يعاني منها السوريون منذ خمس سنوات

مأساة مستمرة، زاد من قسوتها أن الحرب التي تشهدها بالدهم هي حرب مدن، انعدم 
ات أو قوانين فيها التمييز بين المدنيين وسواهم، فال فئات محمية تُصان، وال شعار

ع من وتيرة اللجوء في األشهر الماضية، خاصةً، بعد أن . إنسانية تحترم وهو ما سرَّ
  .فقد السوريون األمل بحل قريب أو سالم آتٍ 

 
المفارقة أن معاناة السوريين وإن بدأت بالحرب، إال أنها ال تنتهي بالوصول إلى بلد 

تحديات طوال رحلة الهروب اللجوء أو مكان النزوح، حيث تتواصل المتاعب وال
  .وتكتمل وتستمر حتى عند الوصول إلى المكان المنشود

 
 7.6في الداخل السوري تشير أرقام مفوضية األمم المتحدة لالجئين إلى وجود قرابة 

علًما أن رحلة النزوح لم تعد مجدية كثيًرا . مليون سوري باتوا نازحين داخل البالد
التي يمكن النزوح لها، وهو ما جعل الكثيرين » نسبيا«بسبب محدودية األماكن اآلمنة 

يعيشون تجربة النزوح أكثر من مرة بسبب تدهور الوضع األمني في كل مكان 
وهي معاناة تتكرر دوريا مع تضاؤل الموارد المالية، ومخاوف من . نزحوا إليه

ن خطورة النزوح إلى أماكن محددة قد يتعرضون فيها لألذى واالستهداف، فضًال ع
  .رحلة النزوح ذاتها أو وضع قيود عليها ومنعها في بعض األحيان

 
ا بالنسبة لخيار اللجوء فهو لم يعد متاًحا بالنسبة للكثيرين بعد أن ضاقت دول  أمَّ
الجوار بمن أتاها فعجزت عن تحمل تبعات اللجوء وتكلفته، خاصةً، أن معظم دول 

سيئة، وهو ما دفع بعضها إلغالق حدودها الجوار تعاني مسبقًا من أوضاع اقتصادية 
في أوقات كثيرة أو التشدد في السماح بإدخال الهاربين من نيران الحرب في الداخل 
السوري، أو التضييق على من دخل فعًال، لدفعهم إلى التماس اللجوء في مكان آخر 

  .وللحد من تدفق الالجئين المستمر صوب بالدهم

/ ضية األمم المتحدة لالجئين إلى أنه وحتى تشرين الثانيبهذا الصدد تشير أرقام مفو
 الجئًا 4,290,332 بلغ عدد الالجئين السوريين المسجلين فعليا 2015نوفمبر 

 مليون سورّيٍ مسجلين من قبل المفوضية في مصر 2.1ويشمل هذا الرقم . سوريا
مة تركيا، فضًال  مليون سورّيٍ مسجلين من قبل حكو1.9والعراق واألردن ولبنان، و

  . الجئ سوري مسجلين في دول شمال أفريقيا26,700عن أكثر من 
 

وفي ظل عدم وجود قوانين وطنية تنظم حالة اللجوء في أغلبية دول الجوار باتت تلك 
الدول، بالنسبة للكثيرين من الالجئين السوريين، محطة لجوء أولى، تمهيدًا للوصول 

فبحسب أرقام مفوضية . دول القارة األوروبيةإلى الهدف النهائي المنشود وهي 
أبريل /  الجئًا سوريا بطلبات لجوء إلى أوروبا بين نيسان679.140الالجئين، تقدم 

وال تتحدث هذه األرقام عمن غرق في رحلة . 2015أكتوبر /  وتشرين األول2011
َجت بالموت   .كان يأمل منها النجاة لكنها تُّوِ

 
قبل الوصول إلى بر األمان األوروبي برحلة مخاض صعبة يمر الالجئون السوريون 

وخطيرة، تبدأ بتحدي تأمين نفقات السفر، حيث تبلغ تكلفة وصول الالجئ الواحد ما 
وهو مبلغ . الرحلة وأمانها» رفاهية«بين ثالثة آالف إلى تسعة آالف دوالر بحسب 

 الشمال األفريقي ينبغي تسليمه للمهربين المنتشرين عالنيةً في تركيا وبعض دول
  .التي تنطلق منها رحالت منظمة صوب دول اللجوء األوروبية

 
وفي هذه الرحلة، وقع الكثير من الالجئين في براثن عصابات منظمة لالتجار 
بالبشر، امتهنت النصب على الالجئين واستغالل معاناتهم بغية الحصول على 

وهو ما تكشفه . ة الخطورةأموالهم دون تسفيرهم، أو إرسالهم في ظل ظروف بالغ
األنباء الواردة دوريا عن غرق المئات من الالجئين السوريين في مياه البحر األبيض 

  .المتوسط
 

تستمر معاناة الالجئين بعد تجاوز البحر حيث يتعين عليهم عبور عدَّة دول أوروبية 
اء في في رحلة مخاطر إضافية تزداد قسوتها مع قسوة المناخ، ووجود أطفال ونس

وهي معاناة تضاعفت أيًضا مع تكدس اآلالف على حدود الدول . قوافل الالجئين
األوروبية التي لجأ بعضها إلى إغالق حدودها للتضييق على الالجئين والحد من 
استخدامهم أراضيها كدول عبور وصوًال إلى الدولة المستهدفة، وهي غالبًا ألمانيا أو 

حظى بسمعة جيدة في استقبال الالجئين وتوفير بعض الدول اإلسكندرانية التي ت
  .متطلبات الحياة الكريمة لهم

 
وتكشف روايات الالجئين السوريين طوال السنوات الماضية عن الكثير من الوقائع 
التي تختصر محنة الحرب ومآسيها، فكثيرون منهم غادروا منازلهم دون اصطحاب 

دون أن يتمكن من توثيق حالته أي وثيقة تثبت شخصيتهم، وبعضهم تزوج أو ولد 
ولتأمين نفقات رحلة اللجوء الباهظة باع معظمهم كل ما يملكه في وطنه . الجديدة

  . في بلد آخر» صفة الجئ«ليشتري بالثمن 
بعض الالجئين ماتوا في المخيمات بدول الجوار إما بفعل البرد في موجات الثلج 

وهناك . يامهم ما يقيهم قسوة الشتاءالقاسية، أو حرق عندما حاولوا أن يشعلوا في خ
من ماتوا غرقًا في البحر دون أن يسمع أو يعرف بهم أحد، ودون حتى أن تنتشل 

بعضهم مات خنقًا بحافالت غير معدة أساًسا لتكديس البشر . جثثهم لدفنها بما يليق بها
  .بها بتلك الطرق الال إنسانية

 
ة المعنية التي تؤكد كل هذه الوقائع عجز المنظمات الدولي

تعاني من نقص الموارد المتاحة لمواجهة الواقع اإلنساني 
المستجد والمتدهور، فضالً عن فرض الكثير من القيود على 

كما تبرز بوضوح إشكالية مدى فاعلية واحترام . عملها
علًما أن ثمة تحديات إضافية بات . قوانين الحرب واللجوء

اجهوها بعد أن استقروا يتعين على الالجئين السوريين أن يو
في دول اللجوء الجديدة كتعلم اللغة، واالندماج االجتماعي، 
ومعادلة شهاداتهم العلمية، والحصول على فرصة عمل 

وهي تحديات جعلت الكثير من . مناسبة لبدء حياة جديدة
الالجئين السوريين يدركون أن معاناتهم لم تنته بالوصول إلى 

  . تكون قد ابتدأت بالفعلبل ربما» الحلم األوروبي«
 

ر تاريخ البالد  تكشف مأساة الالجئين السوريين بوضوح أن الحرب قد تدّمِ
وحاضرها، إال أن حجم أزمة الالجئين هذه، سيجعل مستقبل البالد أيًضا في حالة 

  وهنا يكمن التحدي األكبر. خطر

ة التغريب
 السورية

 نازحني الشعب إىل عندما يتحول نصف
 

  
  إبراهيم دراجي. د

 سورية
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  أوروبا إلى براغواي في أمريكا الالتينيةمن محاكم التفتيش في" كنديد"هرب  ,

ً , هناك يملك رجال الدين كل شيء ويأتي إلى مستعمرة . والشعب ال يملك شيئا
, وقطعة من قماش تستر عورته, ورجل واحدة, ويجد عبداً زنجياً بيد واحدة, هولندية

ونة عندما نشتغل في قصب السُّكر ويعلق اصبع من أصابعنا في طاح: فشكى له العبد
هذا هو الثمن الذي . وعندما نحاول الهرب يقطعون رجلنا, القصب يقطعون يدنا

  . تأكلون به السُّكر في أوروبا
 
1 

ً يناقش التشاؤم بسرور مثل فولتير في روايته  مع علمه أن هذا " كنديد"ال نجد كاتبا
لقد كتبها . ومن النادر أن نجد رواية بمثل هذا الفن البسيط الممتع. العالم عذاب وألم

على حدِّ ,  وكانت ريشة الكتابة تجري وتضحك بين أصابعه1756في ثالثة أيام عام 
لماذا كتب . قد تكون أجمل رواية في األدب كله: والذي قال, تعبير أناتولي فرانس

 عن وقوع زلزال 1755فولتير هذه الرواية؟ جاءت األخبار في شهر نوفمبر من عام 
لقد وقع هذا الزلزال في يوم .  ثالثون ألفاً من السكانمرعب في لشبونة ذهب ضحيته

  . وامتألت الكنائس بالمصلين, القديسين
  

 ً ً عندما سمع أن , لقد تأثر فولتير تأثراً بالغا واحتدم غضبا
رجال الدين الفرنسيين اعتبروا هذه الكارثة التي نزلت بالبالد 

ً لهم على خطاياهم وذنوبهم ولتير وانفجر ف. والعباد عقابا
ونظم شعراً مؤثراً عبَّر فيه تعبيراً عنيفاً عن هذه المعضلة 

علَّمني تقدم العمر أن أُشارك الناس : قال فيه, القديمة
  .وأبحث معهم عن كوة ضوء وسط الظَّالم الدامس, انكسارهم

 
ووضع اللوم في هذه , لقد ردَّ جان جاك روسو على قصيدة فولتير عن لشبونة

لما , لو عشنا في الحقول خارج المدن ولم نعش في المدن, بقوله, الكارثة على الناس
لما , ال في البيوت, ولو كنا نعيش تحت السماء, بلغت الخسارة في القتلى هذا الحد

, لقد أثارت الشعبية التي حظي به مقال روسو الدهشة في فولتير. سقطت البيوت علينا
 ".كنديد"وألَّف رواية , فأدار على روسو سالح السخرية

2 
كان . شاب بسيط وأمين وهو ابن بارون عظيم وتلميذ العالم بانجلوس" كنديد"

بانجلوس استاذاً في الميتافيزيقيا والالهوت والكون وقد قال إن من الممكن اثبات أن 
الحظ أن األنف قد ُشّكل ليحمل . كل شيء في هذا العالم وجد من أجل أفضل غاية

والحجارة لبناء , بشكل واضح من أجل الجواربوالسيقان قد وضعت , النظارة

بينما كان االستاذ بانجلوس يتحدث . والخراف لنأكل لحمها طيلة السنة, القصور
وجعلوا منه " كنديد"هجم جنود الجيش والقوا القبض على , التلميذ يستمع" كنديد"و

 ً ويستعد ,  مكانهاويسحب البندقية ويُعيدها إلى, وعلّموه كيف يدور يميناً ويساراً . جنديا
  . هيا وراء دور أمام سر, ثمَّ يسير وكأن شيئاً لم يكن, ويسحب المغالق ويطلق النار

 
فانطلق ماشياً إلى , وعزم في يوم مشمس من أيام الربيع على التريض والمشي بحرية

لقد تقدم , األمام معتقداً أن من حق اإلنسان والحيوان أيضاً استعمال أرجله كما يحب
ثمَّ أوثقوه , وألقوا القبض على سيادته, فأدركه جنود الشرطة العسكرية,  فقطخطوتين

 ً وهناك خيروه بين أن يجلده كل جندي في الفرقة . وحملوه إلى السجن معززاً مكرما
عبثاً أن " كنديد"حاول . أو يتلقى مرة واحدة رصاصتين في رأسه, ستاً وثالثين جلدة

, وأُجبر على االختيار, د أن يختار ال هذا وال ذاكيقنعهم بحرية اإلرادة وأنه ال يري
أن يتلقى من الجلد ستاً وثالثين جلدة من , وعزم بموجب هبة هللا التي تُسمى الحرية

  . كل جندي في الفرقة ألنها أضمن للحياة من رصاصتين في الرأس
 
3 

إلى من الجندية وتقابل مع األستاذ بانجلوس على السفينة المتجهة " كنديد"هرب 
, أمريكا الذي حدثه عن قتل البارون والبارونة في لشبونة وتدمير القصر الملكي

وكلَّما زادت , كل هذا ال مفر منه ألن مصائب قوم عند قوم فوائد: وأنهى حديثه بقوله
في هروبه إلى أمريكا الالتينية دخل . مصائب البعض كان ذلك لمنفعة البعض اآلخر

الكثير من الذهب ثم عاد إلى الساحل واستأجر سفينة إلى غابات براغواي حيث وجد 
يتفلسف على " كنديد"لتأخذه إلى فرنسا ولكن ربان السفينة أبحر بالذهب وترك 

بالقليل الذي تبقى معه تذكرة على سفينة متجهة إلى " كنديد"اشترى . شاطئ المرفأ
  . يُدعى مارتين, وبدأ حديثه مع عالم مسن, بوردو الفرنسية

 
وبأنهم كانوا , تقد أن الناس كانوا يذبحون بعضهم بعضاً دائما كما يفعلون اليومهل تع-

ً , حمقى, قاطعي طرق, ناكرين مخادعين, خونة, مخادعين, دائما كذبة , لصوصا
 : منافقين ومجانين؟ فأجابه مارتين, متعصبين, فاسقين, سفاكي دماء, سفلة

 حيث وجدته؟ هل تعتقد أن الصقور كانت تفترس الحمام دائماً -
 : فأجاب مارتين" كنديد"قال , بال شك

 لماذا تتصور أن الناس قد غيروا طباعهم؟ , إذا كانت الصقور لم تغير من طباعها-
وهنا وصلوت السفينة إلى . هناك فرق كبير شاسع لحرية اإلرادة" كنديد"قال ... آه-

  . بوردو
  

دي رجال كثيرين سكن لضروب مختلفة من الشرور على ي" كنديد"وبعد أن تعرض 
ً , أخيراً في بالد األناضول وتنتهي الرواية بحوار بين األستاذ . واشتغل مزارعا

 ": كنديد"كان بانجلوس يوجه خطابه األخير إلى . والتلميذ
ألنك لو لم تُطرد , يوجد ارتباط بين الحوادث في هذا العالم الذي هو أفضل العوالم-

ولو لم , ولو لم تذهب إلى أمريكا,  محاكم التفتيشولو لم تُطاردك, من القصر العظيم
كل هذا . لما ُكنت ُهنا تأكل هذا النارنج المحفوظ مع الفستق الحلبي, تفقد كل ذهبك

  ولكن دعنا نزرع حديقتنا" كنديد"قال , حسن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من ث
السكر 

 الذي
 تأكلون

 

  
  عبد الرزاق دحنون

  سورية
  

 



 

    
13 – The Writer :: :Issue No 21 :: January  2019 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كنت آرقص في تلك الصحراء عارية  
 ي المهترئة التيارمي بمالبس

 ترضي رغباتهم
 عبثا حاولت ان اخبئ ضحكتي

 ان اخبئ جنون فرحة ال ادري لماذا احتلتني
 وانا ابكي في داخلي

 حركت رجلي اليمنى
 تركتها ترقص في العراء

 قذفت برجلي اليسرى الى الخلف
 واستدرت

 ادركت حينها اني اطير
 اهمهم ببعض الكلمات

 من االغنية التي ال افهمها
  حولي رمال تهتزما

 ما تحتي رمال وما فوقي
 رمال

 ارقص كغيمة حائرة قررت ان ترقص فوق شعري
 فتبلل عطشي لسفرة ال تنتهي

 ارقص كآم ضائعة فجأة انفجرت من الضحك
 في جنازة ابنها

 ارقص كجائع يلتهم الخبز بعد جوع
 اوشكه على الموت

 ارقص كامرأة فرحة كونها للتو تحررت من يد جالدها
 معة مغتصبة تسقطوكد

 بعد ان افشت كل غضبها باقتالع
 عيني مغتصبها

 ارقص كامرأة للتو تحررت من كل طقوس عباداتهم
 التي ال تؤمن بها

 ارقص لوحدي على انغام موسيقى
 معانيها ال اعرفها

 ومن يدري عم يغنون
 ومن يدري بما يتغزلون

 ومن يدري باي اسرار يبيحون
 ومن يدري من اين هم يأتون

 ل ما يفعلون ان يغنونفك
 وعلى انغامهم العمياء الجميلة

 ارقص
 عارية من جهل
 من خزقوا جلدنا
 من حرقوا أوالدنا
 من دمروا بالدنا

 من باسم دياناتهم والهتهم الميتة
 قطعوا رؤوسنا

 واغتصبوا امهاتنا
 وقتلوا اخواتنا

 عارية من جهل
 من تركونا عراة حتى من اجسادنا

 خر فوق ارواحناوهم مازالوا يمشون بف
 ارقص كغيمة غطت اسماءنا التي رسمناها في رمل الصحراء

 استدرت
 بعينيه الدامعتين يمد يده لي

 الست من البلقان
 روحك تشبه ارواحنا
 وغجريتك كغجرية جدتي
 التي قتلها
 في تلك األيام اعداؤنا
 ابتسمت له
 يدي تراقص يده
 كلنا غجر صديقي

 ياةووحده الفقدان من يبق بعض الح
 في ارواحنا
 دعنا في الصحراء نرقص
 على الرمش نفرش اقدامنا
 عل تلك الغيمة التائهة تشعر بالغضب
 فتاتي
 لتمحي ما رسمته

   خطواتنا
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  كانت . وفي يد كل واحد منا وجبة فالفل طازجة" أبو فوزي"جلسنا في مطعم

على شاشة التلفاز أمامنا تستعرض، بنبرة حزينة، آخر المستجدات في قضية المذيعة 
مقتل الفتاة يارا أيوب، وتعدد سلسلة النشاطات االحتجاجية التي جرت ضد تلك 

والى طاولة مجاورةجلست مجموعة من الشباب . الجريمة على طول البالد وعرضها
" بنات اليوم"وا يتحدثون عن تمادي الذين لم يبدوا اهتماًما بتفاصيل النبأ، لكنهم كان

كان . في تصرفاتهن اليومية التي وصلت، برأيهم، إلى حد الوقاحة واالنحطاط
أصغرهم سنًا يحاول بحذر ، أو هكذا بدا لي، أن يقنع أصدقاءه بأنهم يبالغون؛ فالعالم 

  .وخرجن للعمل" على الموضة "قد تغيّر ، وهو ال يشعر بحرج أذا لبست الفتيات 
  

 قاطعه زميله بحركة عصبية كادت تغطس شاربه في بحر 
من الطحينة ، ورفع حاجبه وهمهم بصوت يخنقه الفالفل، 

ألننا، ! ففهمنا أنه يطلب من صديقه أن يخرس وأال يتفلسف 
بنضل عرب ولسنا في أوروبا : "هكذا قال بحزم بعد أن بلع

  ."زمنُفهمهن بالمنيح أو بالعاطل وبناتنا مش داشرات وال
 

حاولت أال أسمع النقاش وأن أركز فيما كانت المذيعة تنقله من تفاصيل حول اعتقال 
بعض المشبوهين في قضية القتل وبعض المعلومات واالحصائيات عن عدد الضحايا 

 .من النساء، الذي بلغ منذ بداية هذا العام أربعاً وعشرين

على الطاولة بحركة فجأة صرخ من كان أقربهم علينا وأعلن، بعد أن وضع وجبته 
استعدائية ومد سبابته نحو السماء وأقسم انه سيقتل أخته فيما اذا أصرت على أن 
تسافر لتحتفل مع صديقاتها في اسطنبول بعد تخرجها من المدرسة الثانوية ، قال 

مش فارقة اذا على حسابها او " ودفع رأس سبابته نحو عيني صديقه وصرخ، 
 " . مك ؟ فهمت وال أفه.. حساب أهلي 

 
 .نظرت في وجه صديقي ففهمني 

 
تركنا المطعم جائعين وفي صدرنا غصة، ومضينا نفتش عن فسحة من أمل وتذّكرنا 

  . ما تعلمناه في كلية الحقوق في سنتنا الجامعية األولى
 

هزت قضية قتل الشابة يارا أيوب، ابنة السادسة عشر، أركان المجتمع العربي في 
قابها ردود فعل ال في الجش ، قريتها الجليلية الوادعة، إسرائيل وجّرت في أع

لم تحمل مشاهد الحراك الشعبي ضد . فحسب، بل في معظم القرى والمدن العربية
جريمة قتل يارا أي عناصر احتجاجية جديدة ومختلفة جوهريا عّما شاهدنا بعد 

في السنوات عمليات قتل فتيات عربيات أخريات نفّذت في مواقعنا في األشهر أو 
الماضية؛ وذلك على الرغم مما بعثته موجات االحتجاج ، هذه المرة ، من إشارات 
مطمئنة، قد توهم المراقبين عن بُعد بأننا أصبحنا مجتمعًا يقدس جميع أبناؤه حياة بناته 

 .ويحترمون حقوقهن بالعيش بحرية وبكرامة
 

 قتل النساء، لكنني، مثل أقول ذلك وأقر بأهمية كل صوت ارتفع وسيرتفع ضد جرائم
كثيرين منكم، أعرف بأن يارا لن تكون آخر الضحايا، فمن وما قتلها وقتل وسيقتل 

 .غيرها ما زال يعيش ويتوالد بين ظهرانينا
 

أشغلت قضية العنف الممارس بحق النساء العربيات على صنوفه ، ومأساة قتلهن 
 المجتمع ومن نخبه العاملة كثيرين من قادة" بشرف العائلة"على خلفية ما يسمى 

ورغم جميع المتغيّرات التي حّسنت من مكانة المرأة داخل المجتمع . والمتعلمة
العربي في اسرائيل، ورغم ما حققته القطاعات النسائية من مكاسب وحقوق ثمينة، 

الجين "فما زال كثيرون من أبناء ومن بنات هذا المجتمع يحملون داخل خالياهم ذلك 
 البدائي المسؤول عن انتشار تلك المفاهيم الخبيثة والتي تقضي بأن "الصحراوي

وبأّن موتها، بناء على ذلك، هو الضمانة " والدة البنت تعني والدة مشروع للفضيحة"
 .األكيدة لستر القبيلة ولصون شرفها الهالمي المقدس

 
غيري، لن أتناول هنا أسباب تفّشي ظواهر العنف في واقعنا المستفز مثلما فعل 

وبعضهم أجاد وحلل وعزا هذه الظاهره لعدة مسببات مثل غياب دور السلطة 
المركزية وتقاعس الشرطة اإلسرائيلية واهمالها في مكافحة الجريمة ومعاقبة الجانين 
وفقر مجتمعاتنا وتحّولها إلى مجتمعات استهالكية تنافسية واتساع دوائر النشاطات 

 الفردية في عالم انحسرت فيه سلطة الرقابة النسوية وانفراج هوامش حّرياتهن
الذكورية المباشرة، وما الى ذلك من فيض أكاديمي، سبر أصحابه غور الظاهره 
بتعميم ملتبس أحيانًا وشّرحوها بأزاميل من معرفة بقيت تأثيراتها على الغالب، 
ألسفي ، سطحية وفوقية ولم تالمس بواطن آفة القتل باسم شرف العائلة، وال 

 .اصلها الموبوءة، كما ثبت من عدد القتيالت ومن خلفيات قتلهنمف
 

في التعميم نقمة، ولذا وكيال أقع فيما أحذر منه أؤكد أنني سأكتب في مقالتي عن 
جرائم القتل التي يقترفها الذكور بحق النساء في عالم أتاح لهم، كذكور، حق التحليق 

ش كمخلوقات من زجاج شفاف على أجنحة الشهوات وفرض على النساء واجب العي
  .ومن عفة سماوية

 
يجني العنف العام ضحاياه من دون أن يفرق بين ذكر وبين أنثى؛ فحين يلقي المجرم 
قنبلته على بيت أو على حانة أو على احتفال فستصاب النساء مثل الرجال، وستكون 

ة وعجز الدولة هي المسؤولة األولى عن محاربة هذه االعمال وسيبقى تقاعس الشرط
القضاء عوامل مساعدة على تفاقم أوضاعنا، تماًما مثل اهمالهم لشكاوى النساء 
المعتدى عليهن داخل البيوت وعدم حمايتهن من أزواجهن أو أقاربهن، كما يفترض 

 .وكما هو متوقع منهم
 

بخالف تلك الحاالت، فأنا على اعتقاد أننا كمجتمع عربي مسؤولون عن وجود 
ويبقى دور الدولة محدودًا ، ال سيما بعد أن " شرف العائلة "ظاهرة القتل باسم

موروثة " كقيمة أخالقية"رفضت أجهزتها التنفيذية والقضائية احتساب هذه الذريعة 
   تعفيعن اجدادنا، العرب األوائل، والتي من شأنها، بمقتضى عرف شرقي سائد، أن

شرف 
العربي 
معلق 

على 
خاصرة 

 وردة
 

  
 فلسطني - جواد بولس
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 .من يدّعيها من المسؤولية الجنائة
 

في معرض " شرف العائلة"قتلة العرب، واليهود الشرقيين، تجنيد حاول المئات من ال
تبريرهم لماذا قتلوا أمهاتهم أو خواتهم أو بناتهم؛ فهم كرجال قّوامون على نساء 

عن المألوف والموروث " تالخارجا"العائلة والحمولة والقبيلة، يعتبرون أن معاقبة 
ولقد رفضت الدولة قبول . عليهواجب مقدس ال يمكن للدولة أو لغيرها أن تحاسبهم 

هذه االدعاءات وأدانت هؤالء القتلة ككل القتلة الجنائيين رغم ما كان يواجه الشرطة، 
 .أحيانًا، من عقبات نتيجة لتستر العائلة على الجاني وعدم تعاونها في الكشف عليه 

 
 كانت أصوات تلك المجموعة التي جاورتنا في المطعم حاضرة بيني وبين صديقي،

" لن يكون أول الجناة، فلقد سبقه من " المتمردة " فهذا الذي أقسم أنه سيقتل اخته 
أو أحبببن كما أحبت " فاضًحا" وقتلوا بناتهم أو أخواتهم ألنهن لبسن لباًسا " استفزوا

 .أو أصررن على ممارسة حقهّن في السفر وهن عزباوات " بثينة وعزة وليلى"
 

ي حاول أن يقنع قضاة المحكمة العليا بأنه تصرف باسم لقد تعلمنا عن قاتل اخته الذ
وتذّكرنا كيف جاءت أمه لتشرح للقضاة لماذا ال " شرف العائلة"الواجب ودفاًعا عن 

ومثلها فعل شيخ الحمولة الذي شهد امام . يُعتبر ابنها ، في عرف المكان، مجرًما 
لم يتخلص من اخته، ؛ فلو "بطًال " القضاة وأصر على أن الشاب يعتبر في عرفهم 

شرفها ولعاشت بعارها الذي ال " القبيلة " ألنها نوت السفر مع صديقاتها، لفقدت كل 
 .يمحوه إال الدم

 
رفضت المحكمة هذه الطعون كلها ، جملة وتفصيال، وأكد قضاتها، كما فعلوا خالل 

لن "دولة كل العقود الفائتة، على أن االختالفات الحضارية بين فئات المواطنين في ال
تكون ذريعة الخضاع النساء وقمعهن باسم شرف العائلة ولن يُقبل ذلك أبدًا كمسوغ 

 .." .لعمليات قتل النساء التي تنفذ بسهولة غير انسانية وغير معقولة
 

تنّوعت األسباب والقتل واحد وأسبابه متشابهة، وأرى أن : أختلف مع من يقول 
مهمة مختلفة تتم محاربتها من داخل هي " شرف العائلة"محاربة القتل باسم 

 ولقد أّكدت بعض ،ها مع قضايا العنف والقتل االخرىمجتمعاتنا، ونخطيء حين ندمج
سوسنا، في هذه "األكاديميات والناشطات والناشطين االجتماعيين العرب على أن 

سم واذا لم نعترف بهذه الحقيقة ومضينا في تملق الواقع ، فإن مو" المسألة، منا وفينا
حصاد الحرائر سيستمّر ؛ فجذور الخناجر مغروسة في تربية األجيال ومقابض 
السيوف عند أصحاب المواقع والمنابر فهم يذودون عن القتلة لكي يحافظوا على قيمة 

ويظفرون بنعمة أن تكون ذكًرا في مجتمع ما زال بعض أفراده يؤكدون " شواربهم"
  ردةأن البنت عورة والشرف معلق على خاصرة و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سيزيف يقاوم ظله.. ها هو 
 ..يُرسي صخرته العنيدة ِشرعةً للمتسلقين 

 ..ال يحلم بأشياَء كثيرةٍ 
 يحلم بأنشودة وحيدة يغنيها للوطن

 يهّش بها على أزقٍة فارقها الحب فغادرته
 ..في ظالل الدراويش 

 هو سيزيف يقاوم ظله
 رتَه العتيدةَ ويرفع صخ

 إلى سماء ال تُقايُض العواصف المعتلّة بالمنافي ،
 ..تنهض من لغو المحطات الملقاة على قارعة السحاب 
 تقلع من قبضتها الجهات حزمة من ورق وقصائد

 !!تشجب المرايا بأكٍف راعشة 
 دّون على صحائفك..فيا أيها العّراف 

 تاريخ تهجير عشتار
 مواسم المبعثرةواستخر لعودة تموز بعد ال

 ..!!ويختنق ..فوطني يغرق يغرق
 يحتضر.. وملبّد ..مهدور المنايا ..ربيعه مريب 

 يواري سوءات المتبدّلين الذين
 ..باعوا آخر عظامه للمحرقة 

 !!هاهي عيون النخاسين عطشى 
 واألشرعة المهاجرة سنّة المحرومين

 ..حين يستعيروا األرواح للجوازات الممنوعة 
 ..تشرب الغروب فاألحالم 

 ..تتناوم على أعمدة مستأجرة المنال
 من ردف سحابة شهيّة المواجع

 تستعير صرخة الحناجر
 ...تقايض الحريّة بالميراث 

 ..فثمة أعيٌن تبيع الوطن على قارعة الالّأحد 
 ..يرتّق حلمه من المسافات .. لكنَّ وطني لم يمت 

 ..وأوديب ما باع أمه 
 ..حيط أحالمه من خلف يديهمازالت آية الكرسي ت

 "وترميهم بسجيل الحجارة "
 بشفاه النار

 في مواقد المرايا
 ..كزيتونة على جناح الحلم
 شرقية وغربية الحجى

 ترسمك ياوطني بريشة رمل تُبعثر
  !!صوت الرصاص في موجة الكراسي 

أحالم 
رةم

ّ
 هج

 

  
  خرية مباركي

 تونس
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  ال يمكن ألحد نكران ذلك .. غيرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر حياتنا كثيرا
 بعد بضعة شهور من حادث الهجوم على 2002عدت بذاكرتي إلى ربيع عام .. 

كنت .. برجي مركز التجارة العالمي بنيويورك وأهداف أخرى في الواليات المتحدة 
ا للسفر إلى العاصمة السلوفينية ليوبليانا في بعثة وثالثة زمالء آخرين نعد حقائبن

ال شيء في جعبته .. كنا ثالثة مهندسين ومعنا ضابط أمن كالعادة .. تدريبية لشهر 
سوى مراقبتنا وكتابة تقرير أمني لمسئوليه عن تحركاتنا أو توجهاتنا أو عن كل ما 

.. م على اإلطالق كان أطول شخص بيننا واألضخ.. يمكن أن يدخل من باب الريبة 
ال شيء فيه يدعوك بعدم إطالق .. بالعجل السمين " الوردة السوداء"لقبته في قصة 

.. وال عمل يؤديه غير مراقبتنا .. والغباء .. والضخامة .. السمنة .. هذه التسمية عليه 
 " ..العجل السمين" فاضطررت غير باغ ألن أطلق عليه لقب 

 
ق حينها بسبب الحصار االقتصادي لذا كان الطيران ممنوعا من العرا

اضطررنا التخاذ طريق طويل يبدأ من بغداد إلى دمشق بالسيارة ثم 
الطيران إلى موسكو جوا والبقاء لثالثة أيام للحصول على سمة الدخول 
إلى سلوفينيا من سفارتها في موسكو ثم الطيران في اليوم الرابع إلى 

إلى روسيا من السفير الروسي حصلنا على سمة الدخول .. ليوبليانا 
 .. سافرنا في اليوم التالي مباشرة إلى دمشق برا .. ببغداد 

ارتأى أحدهم أن نستقر ليلتنا في منطقة السيدة زينب بدمشق 
  .. لرخصها فوافق الجميع 

 
وصلنا بعد الظهر بقليل وما إن استحممت حتى خرجنا بعد طلب 

دخلت مع .. سيدة زينب البعض أن يؤدي فريضة الصالة في مرقد ال
بعد دقائق هجم علي شخصان .. الجميع واتخذت زاوية من الزوايا 

بعد أن أفقت من .. احتضنني أولهما وقبلني وهكذا فعل الثاني .. 
كان االثنان من .. المفاجأة رحبت بهما واحتضن الجميع بعضهم 

وقد هرب االثنان إلى .. زمالء الدراسة في المتوسطة واإلعدادية 
 1991سوريا بعد مطاردة السلطة لهما عقب أحداث االنتفاضة عام 

لقد اشترك االثنان بها ولم ينج من .. ولم أرهما منذ ذلك الحين 
كان موقفا صعبا .. اإلعدام سوى من هرب مثلهما إلى خارج البلد 

جدا وأنا أنظر من فوق كتفيهما للعجل السمين الذي كان يرمقني 
 .. بنظرات الغضب النارية 

 
همست بهما بأن أحد أعضاء الوفد هو نقيب في األمن العام 

.. وان عليهما المغادرة فورا لكن بهدوء ودون أن يلفتا نظره 
 االثنان بقوة واستدارا ما إن أكملت عبارتي تلك حتى فز

ربما استطاع .. للهرب بارتباك واضح لفت نظره الصقري 
إنني أشك بأن الثاني احدهما أن يكمل لبس حذاءه بارتباك إال 

فر المسكينان بلمح ! .. قد أكمل ارتداء حذاءه بشكل صحيح 
نهض العجل السمين عندها واقترب مني قائال .. البصر 

هل ابتدأت االتصاالت : "بغضب شديد وصوت متهدج 
 " .. الجانبية؟

  
 أخبرته أن االثنان من زمالء الدراسة وليس هناك من ضير.. لم أهتز لحظة واحدة 

  أصر على إبقاء وجهه متجهما والتهديد بإبالغ مسئوليه وذكر.. في تحيتهما لي 

لو كنت مكاني فهل ستشيح بوجهك عن زمالء : " أجبته .. الحادث في تقريره 
كان ال بد من إهمال غضبه وليفعل " .. دراستك لمجرد كونك موفدا خارج العراق؟ 

ميالن اآلخران للضغط عليه وتأييد موقفي فبادر الز.. توتر الموقف كثيرا .. ما يشاء 
كنت حانقا جدا من وجود عجل يراقبنا ونحن الذاهبون في مهمة تدريبية فنية بحتة .. 

: " قلت له متسائال .. ال مجال وال ضرورة فيها للمراقبة والتشنج لسبب تافه كهذا 
ثم " و البلد ؟هل تعتقد انني خطير لهذه الدرجة أو هل إنني أشكل خطرا على النظام أ

.. يستطيع أن يكمل مهمته المكلف بها بالطريقة التي يراها صحيحة :" أردفت قائال 
كنت يائسا من " ..وأنا أيضا سأكمل المهمة الفنية التي كلفت بها وليكن ما يكون 

وألفعل .. ليفعل العجل ما يريد : "تغيير موقفه فأسقط بيدي وقررت بيني وبين نفسي 
وخف .. رجع الزميالن فقد أفلحت الوساطة .. وحانقا .. فذهبت مبتعدا " أنا ما أريد 
 ..التوتر قليال 

 
مرت بعد ذلك أيام أخرى سافرنا بعدها ليكون هناك موقف صعب في موسكو وأخر 

إال إن الموقف األهم هو إنني .. في ليوبليانا سأتحدث عنهما في الجزأين التاليين 
أبلغت .. اكتشفت خطا فنيا في طريقة ربط الجهاز وأثناء التدريب والنقاش الفني 

المدرب بأن هذا الجهاز لن يعمل بعد إرساله للعراق ولن أوافق أو أوقع على استالمه 
لكنني .. وقع الخبر كالصاعقة حيث الحظت تأثير كالمي على وجه المدرب .. هناك 

طفقت .. د الحظت أيضا تأثير الدهشة الممزوجة باإلعجاب على وجوه بقية الوف
أرسم للمدرب نقاط االتصال بالبداالت العاملة لدينا بالعراق وأقارنها بنقاط الربط 

 أفهمته أن هناك اختالفا.. المتوفرة في جهاز االتصال الحديث الذي كنا نتدرب عليه 
 في نقطة األرضي التي يتفاهم جهاز االتصال والبدالة 

لتردد وإعالم على استخدامها إلجبار الجهاز على تغيير ا
.. المستقبلة على الطرف األخر للتهيؤ لعمل االتصال 
.. وان المشكلة لن تحل إال بإضافة نقطة األرضي هذه 

وافقني المدرب إال انه طلب بضعة أيام إلجراء تغيير 
 ..وحل المشكلة 

 
بقينا ثالثة أيام بدون عمل منتظرين تكثيف 

وقد حدث .. الشركة لجهودها في حل المشكلة 
شكرني المدرب وقد جاء مدير .. ذلك فعال 

التفت حينها .. الشركة بنفسه ليقدم لي شكره 
هذا ما عليك أن تكتبه : " للعجل السمين قائال 

في تقريرك لمدراءك األمنيين وليس إلقائي 
للتحية على أصدقاء الدراسة في دمشق 

 " ..لتضعني في خانة المخرب 
 

 ء مبتلعا ريقه ابتسم العجل السمين ابتسامة صفرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.. أنا 
 ارهابي

 

 

 
 فارس محيد أمانة

 العراق
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  العمليات النفسية هي أداة للتأثير السياسي على المعارضين وحتى المؤيدين في

البيئة المنافية أو المحايدة ومع الرأي العام بشكل عام، والتي تستخدم على نطاق 
ويكمن الهدف النهائي , مالواسع في العالقات الدولية والنضال التنافسي في األع

لمثل هذه العمليات في القوة المكتسبة لضمان تقديم الخصوم طواعية وتوحيد وتنسيق 
وتتحقق تلك . أنشطة المؤيدين وضمان مستوى عال من الحوافز بين الحلفاء للدعم

النتائج عبر استهداف محدد لوعي شخص أو جمهور مستهدف من خالل صانعي 
 الموجودين، ومن خالل تكوين الرأي العام المناسب القادر على األخبار وقادة الرأي

ولذا فأن أهم عنصر في هذه العمليات هو تقنيات , ممارسة الضغط على المعارضين
  .المعلومات والتأثير النفسي على الوعي الجماعي

 
يتم إضافة عنصر تنظيمي بشكل خطة واحدة الستخدامها وإدارة العملية والتنسيق 

ى والوسائل في توليفة يأخذ عبرها التأثير النفسي صفة أداة فعالة إلدارة بين القو
العمليات السياسية والتجارية وفي الوقت ذاته يمكن لها أن تكون مدمرة من خالل 
تكنولوجيات التأثير النفسي هادفة إلى إلحاق العدو بأكبر قدر ممكن من الضرر 

 للتوصل إلى تسوية سلمية، وبذلك لضمان ميزة تنافسية معينة وتحقيق االستقرار
يتضح إن الهدف الرئيسي لتطبيق تكنولوجيات المعلومات الحديثة والنفسية هي لحل 

وفي مجال العالقات الدولية تكون تلك , الصراعات وعالقات الصراع الناشئة
الصراعات اإلقليمية بأشكال وصور عرقية واجتماعية والتي عبرها يبذل المجتمع 

وفي مجال األعمال التجارية ، , دا مختلفة للتهدئة الدبلوماسية والقويةالعالمي جهو
فإنها تتمثل في النزاعات التي تستخدم فيها األطراف عمليات نفسية من أجل تصعيد 
النزاع ومن أجل حله بحمالت من أجل عمليات اندماج وشراء غير ودية واالبتزاز 

  .للشركات
 

يات المعلومات والنفسية المستخدمة في العمليات من المثير لالهتمام مالحظة أن تقن
النفسية في العالقات الدولية والتكنولوجيات المستخدمة في عمليات المداهمة 
وعمليات الهجوم المضاد متطابقة تقريبًا وال تختلف إال في الحجم وأهداف النفوذ 

 العصرية ولذا يتم تطوير المفاهيم الحديثة والنماذج, والقوى والوسائل المعنية
وتقنيات المعلومات والتأثير النفسي على الصراعات من أجل حل مهام السياسة 
الخارجية فيتم اختبارها على المستوى الدولي غير إن معظمها تنفذ في برامج أبسط 
بدمجها في الجهد التنافسي في العمل من دون فقدان الميزات الكامنة في العالقات 

 السبب وراء تمتع الشركات العولمية بالكثير من ولربما يكون هذا هو. الدولية
العمليات النفسية ولدورها في السياسة العالمية دورا بارزا ومستقل كما وتتقارب 
اهتماماتهم في السياسة العالمية اليوم بشكل متزايد مع مصالح المشاركين التقليديين 

لسبل والوسائل كالدول والمنظمات الدولية فيتم تحقيقها من خالل تطبيق ذات ا
 .المطبقة بالتأثير السياسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إن أصل معظم التقنيات الحديثة إلدارة الصراعات النفسية التي اوجدتها وشكلتها 
ممارسة العالقات الدولية يتطلب وحدة من النظر في العمليات النفسية التي تتم على 

تين اإلستراتيجية والسياسية ولهذا يبدو مستوى المواجهة بين الدول في مجال المنافس
من المنطقي النظر أوالً في العمليات النفسية التي تؤثر على النزاعات الدولية من 
أجل إبراز سماتها الوطنية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية ثم االنتقال إلى 

ما انه وفي ك. ممارسة تطبيقها في مجال األعمال التنافسية أي من العام إلى الخاص
كثير من النواحي ارتبط ذلك التصرف بين سادة األعمال بفهم غامض لطبيعة التأثير 
النفسي على النزاعات، باإلضافة إلى غموض بعض المخططات التكنولوجية التي 
يتم تطبيقها على تلك التأثيرات وإن النظرة الشمولية لطبيعة العمليات النفسية 

جموعة المقاييس المكانية لتنفيذها ومبادئ تأثير والتقنيات المستخدمة فيها وم
الجرعات جميعا يمكنها أن تساعد في التخلص من المخاوف ومن عدم فقدان 

  .السيطرة على األوضاع في لحظة مهمة
 

لربما ذلك يعد بأنه كل ما هو ضروري منذ أن أصبحت تقنيات إدارة الصراع أكثر 
مال فلذا يتم استخدام تقنيات الجيل الجديد تعقيدًا في كل من عوالم السياسة واألع

المركزة على إدارة جميع مجاالت الصراعات، وبذلك يتم البدء بالكثير منها على 
وجه التحديد بجعل البيئة مطيعة وقابلة لإلدارة وهنا تكمن مصادر مثل هذه الشعبية 

فيما يتعلق كإدارة انعكاسية وإدارة لألزمات التي يتم تطبيقها بنجاح بنفس القدر 
ويعد ذلك التطور . بالنزاعات الدولية وفيما يتعلق بالصراعات في األعمال التجارية

بتلك التكنولوجيات وتحسينها منساقا ومؤديا إلى نمو الصراعات الشبيهة باالنهيارات 
في كال المجالين وبذلك يتم البدء بالكثير منها على وجه التحديد حينما يكون من 

  . يئة الخارجية مطيعة ويمكن التحكم فيهاالضروري جعل الب
  

وعلى الرغم من نهاية عصر المواجهة العالمية إلى حد ما 
غير إن العدد اإلجمالي للصراعات الدولية في العالم ال 
ينخفض إنما يستمر متواصال في النمو وظاهرا بأشكال جديدة 

فلذا , غير متأثرة كثيراً بتأثير أدوات التنظيم السياسي التقليدية
أصبحت الصراعات الحديثة واحدة من العوامل الرئيسية 
لعدم االستقرار في العالم لكونها سيئة اإلدارة ولميلها للنمو 
والتوسع ولجذبها اآلخرين للمشاركة فيها وبكل ذلك أصبحت 
العالقات الدولية وعلى نحو متزايد مجال للصراع السياسي 

  .المقيت
 

ة باستخدام واسع النطاق للعدوان المسلح المباشر إن الصراعات اإلقليمية الكثيف
  مـيم نظـاورة لها، وتحطـــوبالقدرة على إشراك وزعزعة ولربما تدمير المناطق المج

الدعم النفسي 
لمبادئ ادارة 

الصراعات 
 السياسية

  
  الضيفيبيات ميثاق . د

 العراق
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وإن أنشطة استرضاء القوي ,  األمن الجماعي المنشأة تاريخيا آخذة في الصدارة
   األسبابوإكراه للديمقراطيات في مناطق مختلفة من العالم ال تقضي فقط على

الجذرية للصراعات إنما بالحقيقة ستؤدي في حاالت كثيرة إلى تصعيدها وانتقالها إلى 
 دـه التحديـة على وجــإذ كثيرا ما تبدأ الصراعات اإلقليمي, مستوى جديد أكثر طموحا

 في مجاالت ذات أهمية إستراتيجية اقتصادية أو عسكرية أو حتى ألسباب غيرها، 
وإن سياسة تشكيل ,  عسكري وسياسي تحت ستار حفظ السالممن أجل توفير وجود

السياسة الجديدة للعالقات الدولية قد تشكل نقطة انطالق وأسباب ودوافع لتدخالت 
وعلى كل حال فإن االستخدام السائد للقوة في إحالل السالم بمناطق . إنسانية جديدة

كرية المتفوقة في أنها ليست النزاع تواجه انتقادات حادة بالدعوة العتبار القوة العس
  .الوسيلة الوحيدة الموثوقة لحل الصراعات و فرض تسوية دائمة

 
إن حل النزاع السياسي يكون بالتوصل إلى اتفاق مقبول بشكل متبادل بين أطراف 
النزاع عبر توظيف الوسائل السياسية لذلك ومن خالل المفاوضات والتكنولوجيات 

ل أهم خطوة واهم مستوى في الصراعات الحديثة واإلجراءات السياسية يعد الح
وقضايا العلوم السياسية بشكل عام، وإن تكنولوجيات التسوية السلمية للنزاعات لها 
أهمية خاصة في الظروف الحديثة إذ أصبحت العامل الرئيسي في الحفاظ على 

لتي الحضارة البشرية وتنميتها وتطويرها وتحديد األنماط الشائعة في النزاعات ا
 . تسمح بحلها بالوسائل السلمية

 
وإن إجراء التحليالت والمقاربات لتلك األنماط لربما من الممكن لها إن تؤدي بنا 
للتنبؤ بظهور الصراعات وتدارك تطورها وتحديد األساليب الفعالة لحلها ومنعها من 
الظهور وتحجيم تمددها ألشكال عنيفة لمزيد من التطوير وإن تلك األنماط 

لتكنولوجيات العامة لتسوية الصراعات المعاصرة هو مستوى جديد نوعيًا من وا
المعرفة بأدوات الدعم النفسي إلدارة إشكال التنظيم السياسي للعالقات الدولية 

 المعاصرة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  هل يصير دمي بين عينيك ماء؟؟؟ نعم ، هذه النعم التي ال تعترف بفورة الدم

 الفيسبوكية التي وان عكست مشاعر حقيقية للكثيرين من ابناء شعبنا اال انها والفزعة
  .فزعه سرعان ما تنتهي

 
كأن الضفة الغربية المحتلة على وشك االنفجار، هذا ما 
تحاول وسائل االعالم الصهيونية التي تستقي معلوماتها من 
اجهزة مخابراتها ايصاله لشعبنا الفلسطيني، وكأنها بذلك 

ق لعمليات االعدام المتفق عليها مع المستوى السياسي تسو
  .الفلسطيني ولو بلغة القلب

 
دعونا نعترف بالحقيقة المرة، نحن من اعلى الهرم السياسي الى اسفله مهزومون، 
والهزيمة التي نعيش ذاتية، أي اننا كشعب فلسطيني تجرعنا ثقافة الهزيمة ، صحيح 

 الواقع، اال ان الهزيمة دخلت عقولنا وقلوبنا التي ان شريحة ضيقة منا ال تعترف بهذا
شاخت مبكراً لتلجأ للبطل االسطورة ليذود عنها الضعف والهزيمة، ولذلك نحن نغلي 
ونثور كما القهوة على النار مع كل عمل مقاوم، والذي نعرفه جيداً ان هذه الثورة 

 على سبيل المثال ال العاطفية سرعان ما تخبو امام احتفال صاخب في مدينة الروابي
  .الحصر

 
هل يصير دمي بين عينك ماء ؟؟؟؟ الدماء التي سالت على االرض وال زالت تصفعنا 
بالرغم من تعاطفنا الذي تبقى لنا لعدم االعتراف بحالة الذل واالنحطاط الذي نعيش، 
فالشهداء فأشرف نعالوه وصالح البرغوثي ومن سبقوهم ومن سيلحقون بهم شهداء 

  .ائهم على عينك يا تاجرسفكت دم
 

ال اعتقد أن المشكلة تكمن في ترجل المقاومين الفلسطينيين، المشكلة تكمن بكيفية 
ترحلهم، ويجب ان ال تغيب عنا جميعا قضية الشهيد باسل االعرج الذي اغتيل تحت 
سمع وبصر رام هللا التي لم تكتفي بصمتها المشبوه ال بل ذهبت الى محاكمة ورفاقه 

دلية المأساة والملهاة في ابشع صورها، ألم يكن دم باسل االعالج بين لتعيش ج
  عيونهم ماء؟؟؟

 
ليس بالضرورة أن نسوق االمثلة والشواهد على هزيمتنا الذاتية وذلنا اليومي الذي 
تفاقم ليتحول لمرض عضال، وان كنا ال نعمم كوسيلة غير ذكية للهروب من الحقيقة 

 لألجيال القادمة وذلك عبر ممارسات المستوى المفزعة التي ستكون المقصلة
في اجتثاث المقاومة % 100السياسي الفلسطيني الذي يتماهى مع االحتالل بنسبة 

  .فكراً وممارسة، الن ذلك يتناقض مع مشروعهم ويشكل خطراً عليه
 

أنا غير مقتنع وأدعوكم لعدم االقتناع بأن االحتالل قادر على النيل من المقاومين 
سطينيين بمعزل عنا، نحن اليد العليا ونحن الفعل الحقيقي القادر على سفك دماء الفل

ابناء جلدتنا، وعندما اقول نحن فانا اتحدث عن العقيدة التي اسقطها علينا اوسلو ، تلك 
العقيدة التي تعتبر المقاومة حجر عثرة في طريق ما يعتبروه المشروع الوطني، 

  .مفاهيم حيث يصبح المقاوم مخرب يستحق العقابولذلك ال تتفاجؤوا باختالط ال
 

هل يصير دمي في عينك ماء؟؟؟ نعم ونعم كبيره، فالدماء التي تسيل بأيد صهيونية 
وبفعل فلسطيني مباشر وغير مباشر تفقأ اعيننا جميعاً، ولماذا نذهب بعيداً ؟؟؟؟ اليس 

 في حقائب اطفال الرئيس محمود عباس من اعلن وبالفم المليان اننا على السكاكين
المدارس؟؟؟؟ ال يعلم او يعلم الرئيس ان حقائب الكثير من اطفالنا تخلوا من 

  .الساندويشات بسبب سياسة حكومة التي يعتقد انها حكومة رشيده
 

في حضرة الدم المتدفق والذي لم ولن يتوقف بالرغم من محاولة ترسيخ فكر الهزيمة 
اء، دماءنا ماء بين عيون من اغتالوا مشوع في عقولنا ستبقى دماءنا بين عيونهم م

شعبنا الوطني، ودماءنا ماء بالنسبة للفاسدين والمفسدين وتجار الدم، دماءنا ماء بين 
عيون من قايض الموقف بالفتات وارتضى لنفسه بأن يكون العوبة ال جل شواقل الذل 

 أصبح عبر الصراف االلي، ودماءنا ماء بين عيون المطبعين والجندر ومن ال
يتعامل من اليسار كربطة عنق تكمل المشهد االحتفالي بهدر دماء ابناء شعبنا 
الطاهرة، وال تفكروا ولو للحظة أن دماء شهدائنا لن تكون ماء بين عيون من يعملوا 

 .ليل نهار ال جل السطو على حقوق عمالنا
 

 من قصيدة ال تصالح للشاعر أمل دنقِل 
 ؟؟؟هل يصير دمي بين عينيك ماء ؟

 أتنسى ردائي الملطخ ؟؟؟؟
 تلبس فوق دمائي ثياباً مطرزة بالقصب ؟؟؟؟

   انها الحرب
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هل يصير 
دمي بين 

 ماء؟ عينيك
 

 
  عطا مناع

 فلسطني
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  عندما نقول بأن الجبهة الشعبية مؤسسة وطنية، ننطلق من رؤيتنا للبعد الوطني

ورؤيتها االجتماعية، الذي تعبر عنه وتمثله، ويشكل الخط الناظم لمواقفها السياسية، 
بحيث ال يمكن أن تُرى المصلحة الحزبية في هكذا حال، إال من بوابة المصلحة 
الوطنية، وهنا موقع المسؤولية وحجمه وتأثيره الكبير عليها، وأي قول غير ذلك، هو 
انتقاص من الجبهة ودورها ومكانتها ورمزية استمراريتها التاريخية، وتعبيرها عن 

  .  والذاكرة التاريخية والحصيلة اإلجمالية للشعب الفلسطينيالضمير الجمعي
 

هنا نحن ال نلقي ما سبق من قول جزافاً، أو من باب مجاملة أو محاباة الذات، بل 
الذي " حركة القوميين العرب: "كون تجربة الجبهة تختزن تجربة التنظيم األم

ا وانتشارها وامتدادها استمدت منه قاعدتها األساسية كما قيادتها األولى وخبرته
واتساع مجاالت عملها في أغلب تجمعات الشعب الفلسطيني وأماكن تواجده، وكذلك 
التاريخ والسبب الُمنشئ لها، لذلك فالجبهة، ووفقا ألي معيار كان، األكثر تمثيالً، مما 

والقول بأنها األكثر تمثيالً مما عداها . عداها من قوى، لالستمرارية التاريخية
تمراية التاريخية، يعني أن درجة المسؤولية التي تقع على عاتقها، تجاه الماضي لالس

كما الحاضر والمستقبل معا،ً تفوق غيرها، وإن كان نصيبها مما آل إليه الوضع 
الفلسطيني من مأزق عميق، أقل من هذا الغير، خاصة وهي تعي وتحذر من 

مشاريع التصفية الُمعلنة، التي قد المخاطر الجدية على القضية الوطنية التي تصل حد 
تفعل فعلها الُمحذر منه والُمكلف كثيراً إن جرى سريان تطبيقها على األرض 
والشعب، إذا لم يجِر التعامل بأقصى درجات الدقة والوضوح والعمق مع سؤال 
المسؤولية عن الماضي وسؤال المسؤولية عن الحاضر والمستقبل أيضاً، الذي ليس 

ب أحد حتى ولو كان يملك بعض مفاتيحه، إال من يسعى إلى تبكيّر جاهزاً في جي
  . السؤال، حتى يصل إلى الجواب الصحيح في الوقت المناسب والسليم في آن

 
بهذا المعنى، يتوضح مقصدنا من القول بأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي 

األكثر تأهيالً قياساً األكثر مسؤولية تجاه الماضي ربطا بأنها كانت في حينه، القوة 
بما عداها، لتوفير الرؤية التاريخية المطلوبة حينذاك، وتحديداً في تلك المرحلة 

  .  وعلى أرضيتها1967العاصفة التي مازالت تتوالى فصوالً منذ هزيمة 
  

وبناء لنفس القاعدة، أي القدرة على امتالك رؤية تاريخية مستقبلية والممارسة بناء 
  .هة الشعبية هي األكثر مسؤولية وطنياً، ربطا بأنها األكثر تأهيالً لذلكعليها، فإن الجب

إن حديث المسؤولية ال يلغي وجود أسباب قد تفسر ما حدث ولكنها ال تلغي النتيجة 
أسباب كان على الجبهة تجاوزها، ومن هنا فإن الحديث . الوطنية الكارثية المحققة

تجربة كانت . صير والوجود الوطنييجري حول مجمل تجربة تاريخية وكامل الم
ً أفضل، أما وقد خسرت الفرصة،  تملك ما يؤهلها لتقدم لهذا الشعب خياراً ونموذجا
بعد أن هبطت لموقع المعارضة النشطة في مرحلة تالية، لكن وبدال من أن تعمق 

نموذجها البديل لتسترد موقعها الذي ضاع، تحركت في مرحلة ثالثة نحو / خيارها
تى موقع المعارضة النشطة إلى موقع المأزوم الذي يكابد من أجل البقاء، خسارة ح

باعتراف جريء منها لها الفضل فيه ال لغيرها، وهنا بارقة األمل كما موقع 
  .المسؤولية

 
إن السؤال الذي يُطرح والحال هذه، يصبح حول العجز عن االرتقاء بالتجربة عبر 

ة التي بدأت منها التجربة، حيث ال مجال تعميقها وتجذيرها رغم النقطة المتقدم
لجواب صائب إال عبر إعادة وضع المسائل على نحو أكثر جرأة ودقة ووضوح واع 
ومدرك للخبرة التاريخية المهددة بالتبديد إن لم تصن وتحرس بالوعي والتجذر 

  . والمراجعة وإعادة التفكير
 

سابه معها، هو حساب يزيد وبناء عليه، فإن حساب الجبهة الشعبية مع التاريخ وح
عن نصف قرن ليصل إلى ما يقرب من ثالثة أرباع قرن من التجربة والحضور في 
التاريخ، بما لهذا الحضور وتلك التجربة وما عليهما من سلبيات وإيجابيات وما 
يقرره من دور وحقوق ويلقيه من مسؤوليات وواجبات، يبدأ من اإلقرار بمعيار 

ب الفلسطيني كله، وليس أعضائها فقط، وبأن المضمون والبعد أساسي بأنها ملك الشع
   .الوطني معيار أساسي كذلك ألي موقف أو وجود حزبي

  
هذا هو المعيار الذي يليق بتنظيم وطني، دوًرا وهدفًا ومسؤوليةً وخلقًا، إلى جانب 
اإلمساك بالمفاصل الرئيسية التي ترفع من قدر وقيمة من يمسك بها، وملخصها 

   :اط التاليةالنق
   .القيمة المطلقة للعقل والنظام المعرفي والمنظومة الفكرية. 1
الحاجة إلى رؤية ونظرية صراع تقود سياسات العمل والممارسة وفقا لمعايير . 2

 .ومناهج عالية المستوى
   .احترام قانون التراكم والتكامل والمراجعة والنقد والفحص الدوري. 3
   .لفكرية واألخالقية وضمانته الوعي والديمقراطيةتقديس مبدأ النزاهة ا. 4
ضرورة مغادرة الذهنية التي تتعاطى السياسة والشأن العام بنوع من االنفعال . 5

   .والشعبوية والفهلوة وفشة الخلق
   .مغادرة ذهنية القطع ووعي مخاطرها الشاملة والتدميرية. 6
   .العودة بالمسائل إلى جذرها الفكري والتاريخي. 7
الوطنية، وآليات استثمارها /الحزبية والموضوعية/وعي إدارة التناقضات الذاتية. 8

   .ايجاباً في الحالتين الحزبية والوطنية
ً بين . 9 ً وإيجابا وعي الخصوصية الفلسطينية وتوزعها سلبا

خصوصية فلسطين، وخصوصية القضية، وخصوصية 
   .الشعب والمجتمع الفلسطيني

 . تثمار الطاقات الكامنة والمتاحةُحسن تفعيل واس. 10
أن األزمة هي أزمة الجميع والبديل المطلوب ليس . 11

ً ديمقراطياً ال حزبياً  ً ووطنيا ً فكريا تنظيمياً، بل منهجيا
 ً   . إقصائيا

 
بوضوح شديد، إن القيمة الحقيقية ألي موقع متقدم وصلته الجبهة أو قد تصله، إنما 

موقع مسؤولية وطنية وليس امتياًزا حزبياً، وأنها تتقرر في ضوء اعتبارها لذلك ال
جزءاً من حالة تقع في قلب المجتمع وحركته الشاملة وقواه الحيّة، عدا ذلك، يعني ال 
محالة سقوطاً في خطيئة وضع الذات فوق الجماعة، وعودة بائسة لذهنية قاصرة غير 

 محظور من موقع ديمقراطية، وبالحصيلة الموضوعية والمنطقية غير وطنية، وهذا
  .األمل والمسؤولية أن تقع في مستنقعة جبهة تعّرف نفسها أنها شعبية
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  ثالثة عوائق تعطل تطوير االنتفاضة الفردية في الضفة إلى انتفاضة شعبية

 فما هي؟. شاملة
ي الضفة لعل االهتمام بأحداث قطاع غزة، أشغلت المراقبين عن متابعة األوضاع ف

 .الفلسطينية
 

في القطاع، مسيرة أسبوعية على خطوط التماس، وأخرى بحرية، تحت عنوان 
تشكلت لها هيئة قيادية وطنية ضمت الطيف الواسع . »مسيرة العودة وكسر الحصار«

أي نحن أمام . من القوى الفلسطينية، ولها لجانها المختصة، وتوزيع المهام عليها
ه القوى السياسية وتوفر له عناصر النهوض، وهو بدأ عمل جماهيري منظم، تدعم

ومازالت . يحقق بعض أهدافه، بما يتعلق بالتهدئة وتخفيف الحصار عن القطاع
 .أسابيع المسيرات تتواصل دون تقطع

 
في الضفة الفلسطينية عمليات ضد قوات االحتالل، تأخذ أشكاالً مختلفة من الدهس 

 إلى إطالق النار، وكلها تستهدف وجود االحتالل بالسيارات، إلى الطعن بالسكاكين،
ال تصدر بشأنها بيانات و بالغات يتبناها أي . العسكري واالستيطاني على األرض

شغلت بال قوات االحتالل إلى حد كبير خاصة ضمن قناعة لدى . من األطراف
الوصول األجهزة االسرائيلية أنها عمليات فردية، ال ترتبط ببنية، مما يعقد إمكانية 

ولعل تجربة نعالوة منفذ عملية بركان، وتجربة منفذي عملية . إلى منفذي العمليات
حيث تفتقد قوات االحتالل إلى الخيط الذي يمكن أن يقود إلى . عوفرا دليل على ذلك

 .كشف المنفذين واعتقالهم
  

 .الصحافة االسرائيلية شديدة االهتمام بما يجري في الضفة
 
 عمليات إطالق نار 7 وقعت 2018في النصف األول من العام تقول إنه » هآرتس«

أي منطقة رام هللا والبيرة وما يسمى ( على المحاور التي تقع تحت إدارة لواء بنيامين
في تشرين الثاني الماضي نفذت أربع عمليات : كما أوردت التالي). غالف القدس

أيلول عملية طعن في . في تشرين األول ثالث عمليات طعن. ومحاوالت عمليات
وفي ذات االحصائية تؤكد أنه جرت في ثالثة أشهر عشر عمليات . ومقتل مستوطن

بينما تؤكد يديعوت أحرونوت ) 11/12/2018(ومحاوالت عمليات 
أنه جرت في غضون شهرين ثالث عمليات إطالق نار، استطاع ) 11/12/2018(

 .منفذوها أن يفروا، وينجوا من االعتقال
 

أما الجزء اآلخر، فهي أيام الغضب  . المشهدهذا جزء من
جنباً إلى جنب مع القطاع في بؤر االحتكاك مع ) أيام الجمعة(

ً إلى  االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي، ما يقود أسبوعيا
بحيث . سقوط شهداء، وجرحى، واعتقاالت تطال العشرات

باتت بعض أسماء بؤر االشتباك خبراً شبه يومي على جدول 
 .ل الصحافة واإلعالمأعما

 
وبنظرة سريعة يمكن الجزم أن ما يجري في الضفة الفلسطينية ليس وليد األشهر 

بل هو امتداد لمخاض سياسي تعيشه الضفة الفلسطينية في . الستة، أو الثالثة الماضية
 حين 2015ويحق لنا أن نعود إلى خريف العام . مواجهة االحتالل واالستيطان

وما أطلقت . »انتفاضة األفراد« ليه األجهزة األمنية اإلسرائيلية انطلقت ما أطلقت ع
والتي اتخذت طابعاً فردياً لجأ فيه » انتفاضة الشباب«عليه وسائل إعالمنا الفلسطيني 

الشباب إلى عمليات الطعن لجنود االحتالل وعصابات المستوطنين، مما أرعب ليس 

لسلطة الفلسطينية، ما دعا رئيسها قوات االحتالل والمستوطنين فحسب، بل وكذلك ا
إلى التباهي أنه أمر يفرض الحصار على المدارس والجامعات والمعاهد، وتفتيش 
الطلبة دون تمييز، وما دعا رئيس جهاز المخابرات في السلطة الفلسطينية ماجد 
فرج، للتباهي أمام اإلعالم الغربي أن أجهزته األمنية اعتقلت مئات الشبان 

 وزجت بهم في السجن، وأنها احيطت مئات العمليات ضد االحتالل، الفلسطينيين
وبالتالي ال نبالغ . وذلك تقيداً منها بواجب التعاون والتنسيق األمني مع قوات االحتالل

بالقول حين ننقل على لسان الشبان في الضفة توصيفات لألجهزة األمنية التابعة 
وصوالً إلى حد االتهامات والتشكيك للسلطة ولكبار ضباطها، تتجاوز حدود النقد، 

 .الخطير بالدور الذي تقوم به في إطار التعاون والتنسيق األمني مع االحتالل
 

 وككل انتفاضة أو هبة، تتصاعد عمليات الشباب، وتنخفض ألسباب ال يدركها إال 
لكن ما يجب إبرازه في هذا المجال، أن ردود الفعل على هذه . المنفذون أنفسهم

ماذا : ات الفردية، لدي الشارع بشرائحه المختلفة تتمحور حول السؤال التاليالعملي
تحقق هذه العمليات من مكسب للقضية الوطنية، في ظل تمسك القيادة الرسمية بخيار 

التعاون والتنسيق األمني مع » تقدس«المفاوضات خياراً وحيداً، وبتباهيها بأنها 
، أي ضد نضاالت الشبان الفلسطينيين »هاباإلر«االحتالل، وأنها تتعاون معه ضد 

أي بتعبير أدق، يمكن القول إن الشارع الفلسطيني بكتله الشعبية الواسعة، والفاعلة، 
فقد الثقة، ليس في االنتفاضة وليس في المقاومة، بل في دور القيادة الحالية على 

س مع تحويل تضحيات الشباب إلى مكاسب سياسية لصالح القضية، وليس االنغما
 .سلطات لالحتالل في تطويق هذه التحركات وإجهاضها واعتقال منفذيها

  
يجوز لنا أن نقول بكل ثقة إن ما تشهده الضفة الفلسطينية، هو شكل من أشكال 
االنتفاضة المتنقلة بين منطقة وأخرى، والتي تجاهد كي تتحول إلى انتفاضة شاملة، 

 .مع الفلسطيني، وليس لفئة محدودةلكل مناطق الضفة والقدس، ولكل شرائح المجت
 

 :لكن مثل هذه االنتفاضة تصطدم بالعوائق التالية
 
العائق األول هو االحتالل اإلسرائيلي، الذي يمسك بكل مفاصل الحياة في الضفة، ) 1

ويعطي لنفسه صالحية إعادة اجتياح الضفة كلها بحثاً عن نشطاء االنتفاضة ومنفذي 
أي البلدات واألحياء (» غالف القدس«رام هللا والبيرة ووما شهدناه في . العمليات

خاصة وأن سلطات االحتالل تملك سجل . نموذج على ذلك) العربية المجاورة لها
وتملك في الوقت نفسه ملفات األفراد التي تمكنها من ) وال تملكه السلطة(السكان، 

ها من األدلة وغير). كبصمات األصابع(التعرف على أي مواطن يترك خلفه أثراً 
 .والوسائل التي تمكنها من الوصول إلى الشخص المطلوب بسهولة

 
والتنسيق يبدو أعمق . العائق الثاني هو التنسيق األمني بين السلطة وبين االحتالل) 2

. بكثير مما يعتقده البعض، ويقوم على أسس يبدو لنا أننا نجهل الكثير من أسرارها
ضابط اإلدارة » كمال أبو ركان«را استدعى على خلفية عملية عوف: على سبيل

المدنية لالحتالل االسرائيلي، وزير اإلدارة المدنية في السلطة الفلسطينية حسين 
الشيخ، وحمله مسؤولية العملية وطلب إليه، وعبره إلى األجهزة األمنية، التعاون 

جانب وحتى لو افترضا أن السلطة تجاهلت طلب ال. الوثيق للوصول إلى المنفذين
اإلسرائيلي، غير أن هذه العالقة والقائمة على هذه اآللية، والتي تجعل من االحتالل 
المرجعية العليا لألمن، بما فيه األمن الفلسطيني، من شأنها أن تزرع في النفوس وفي 
ً بال حدود، يكون لها ثقلها السياسي غير البسيط في عملية استنهاض  العقول شكوكا

 .الحالة الشعبية
 
العائق الثالث هو غياب دور القوى الوطنية في الضفة في توفير المظلة، والروافع ) 3

افتقاد الضفة إلى المرجعية الوطنية التي يفترض أن . المطلوبة لمثل هذه االنتفاضة
تشكلها الفصائل الفلسطينية في مواجهة السلطة، وفي استنهاض الحالة الشعبية، يشكل 

 .ثغرة كبرى في هذا المجال
 

في ) أي الحالة الجماهيرية( وال نبالغ في القول إذا ما قلنا إن الحالة الموضوعية 
الضفة متوفرة، لكنها تفتقر إلى العامل الذاتي أي إلى من يقود هذا الحراك ضد 

على سبيل (االحتالل، على شاكلة الحراك الشعبي ضد قانون الضمان االجتماعي، 
 .والذي أخذ يحقق أهدافه) المثال

 
فمن هو الفريق السياسي المؤهل في مقدمة الصفوف، ليرفع راية االنتفاضة الشعبية  

ضد االحتالل، بعدما أصبح مشروع أوسلو جثة نافقة، تحتاج إلى من يهيل عليها 
  التراب

من يخاف 
انتفاضة 
 الضفة؟

 

  
  معتصم محادة

 فلسطني
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  فمن رئيس . بالنسبة لرابطة اليمين القومي العالمي" مّكة"أصبحت إسرائيل

الهند، ناريندرا مودي، زعيم الحزب القومي الهندوسي، الى فيكتور اوربن وزراء 
يبدو إن الزيارة الى إسرائيل هي شهادة حسن السلوك، . المجري والرئيس التشيكي
 ً واليوم سيتم إستقبال ماتيو سالفيني، وزير الداخلية . التي يبحثون عنها جميعا

تمتع بشعبية كبيرة جدا في بالده، ، الذي ي"رابطة الشمال"اإليطالي، وزعيم حزب 
  . موسوليني وماضي إيطاليا الفاشي" بالدوتشي"وهو ال يخفي إعجابه 

 
إن ما يجمع بين كل هؤالء، هو العداوة لإلسالم، ورفضهم المطلق لهجرة الالجئين 

وتحظى هذه . األفارقة والعرب الهاربون من المجاعة والمجازر في بلدانهم األصلية
نية المتطرفة، بالدعم التام من الرئيسين األمريكي دونالد ترمب الحركة اليمي

  .والروسي فالديمير بوتين
 

وما كان يعتبر ظاهرة هامشية قبل سنوات قليلة، أصبح اليوم تياًرا جارفًا يجتاح 
ويتحدى . أوروبا برمتها ويهدد وحدة اإلتحاد األوروبي ككتلة سياسية إقتصادية نافذة

الديمقراطي الليبرالي الذي تكّون بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، هذا التيار النظام 
  . والقضاء على النازية والفاشية

 
إن ظاهرة السترات الصفراء في فرنسا، تدل على ان نظام العولمة وإقتصاد السوق 
النيوليبرالي قد وصل الى طريق مسدود، إذ أنه قد ادى الى صعود اليمين الفاشي 

نالد ترمب والحركة اليمينية في بريطانية التي فرضت اإلستفتاء حول المتمثل بدو
البريكسيت، واليوم مظاهرات السترات الصفراء التي هزت أركان الحكم في باريس 

  .وتهدده
 

إنها حركة الطبقات العمالية وسكان الريف في كل من الواليات المتحدة، بريطانية 
صدر رزقها والتي تشعر اليوم بأن وفرنسا، التي تضررت من العولمة وفقدت م

إن . مستقبلها غير آمن وترى في المؤسسة الليبرالية الحاكمة، مصدر كل مصائبها
ال : "الشعار الذي ترفعه هذه الحركة اليمينية الفاشية وتبني قوتها عليه بسيًطا جدًا

  ". للهجرة
 

يسارية والثورية لقد تحولت الطبقة العاملة في الدول الصناعية، من قاعدة القوى ال
 ثورة القومية اليمينية وأصبحت القاعدة اإلنتخابية –الى قاعدة لحركة ثورية معاكسة 

لدونالد ترمب الذي يثور دون رحمة ضد مؤسسات الدولة من السلطة التشريعية حتى 
السلطة القضائية، ويستهتر حتى بالمؤسسات األمنية المقدسة في أمريكا مثل سي أي 

واللتان تالحقانه بشبهات التواطؤ مع الروس ضد ) FBI(إف بي أي ، و) CIA(أيه 
  . 2016الحزب الديمقراطي إبان حملة اإلنتخابات للرئاسة عام 

إنها حركة ثورية رجعية قلبا وقالبا، ففي سعيها لإلنسحاب عن العولمة رفعت الشعار 
يها وليس ، او إيطاليا والمجر لمواطن"بريطانيا اوال"مثال أو " امريكا اوال"

  . ويدعو أنصار الحركة الى التقوقع والعودة الى ماض مشرف وهمي. للمهاجرين
  

ومثلما تبجح الزعيم النازي أدولف هتلر بالطبيعة النبيلة الموهومة للعرق اآلري، 
وتبجح الزعيم الفاشي اإليطالي موسوليني بالعودة أليام االمبراطورية الرومانية، 

ء أمريكا في ستينيات القرن الماضي ما قبل ظهور الصين يدعو اليوم ترمب الى إحيا
فالعولمة أفادت الصين بعد ان إنتقلت اليها . واإلتحاد األوروبي واليابان كمنافسين لها

الصناعة العالمية، وساهمت في إفراغ المصانع األمريكية وحولت عمالها الى جيش 
  .إلقتصادي والسياسيالعاطلين عن العمل الذي فقد الثقة بالدولة والنظام ا

 
ورغم الحرب التجارية التي بادر إليها ترمب ضد الصين والعودة الى أيام أسوار 

. الجمارك لحماية الصناعة القومية المحلية، فقد تبين ان هذه الحرب خاسرة ال محالة
فالعولمة تحولت الى واقع إقتصادي ثابت بفضل ثورة اإلنترنيت، واإلختراعات 

  . ديثة، والتداخل العضوي إلقتصادات العالم كلهالتكنولوجية الح
 

إن السياسة التي ترتكز على إتهام األجانب بكل مصائب العمال والمجتمع والدعوة 
لبناء األسوار بين الدول كما يطرح ترمب في العالقة بين أمريكا والمكسيك، وعلى 

 المتوسط، هي رفض سالفيني االيطالي إنقاذ الالجئين األفارقة من الغرق في مياه
سياسة التي ليست بها أجوبة حقيقية للمشاكل اإلقتصادية واإلجتماعية التي تعاني هذه 

هؤالء ينظرون الى تردي مستوى معيشتها بسبب الخلل في توزيع . الطبقات العمالية
الثروة الوطنية، والتي تكدست بأيدي القلة القليلة من النخب المسيطرة، في حين 

ساحقة من السكان الى فئات فقيرة جدا، األمر الذي يدفعها الى حولت األغلبية ال
  .التذمر وأحيانا الى الثورة ضد النظام

 
وأمام هذه الظاهرة القومية الفاشية يبقى اليسار التقليدي عاجزاً عن تقديم أجوبة 

، ويعارض العولمة كونها قد أفادت رأس "العمال الغاضبين"واضحة، فهو يتفاهم مع 
 حساب العمال وينافس اليمين المتطرف بمحاولة يائسة إلبراز قوميته المال على

حيث أنه يعلن عن تعاطفه مع العمال المتخوفين من األجانب ومن حرية الحركة التي 
  .يسمح بها اإلتحاد االوروبي، ومن النظام الليبرالي برمته

 
ة الى فك فرئيس حزب العمل البريطاني المعارض جيرمي كوربين يتماشى مع الدعو

ويميل الى مواقف روسيا على النطاق ) البريكسيت(العالقة باإلتحاد األوروبي 
ويتعاطف مع حزب هللا وحماس " معاد لإلمبريالية"العالمي ويدعم بشار االسد كونه 

هذه المواقف يتشاركها أغلبية اليسارين . كونهما حركتين تقاومان إسرائيل
  . والشيوعيين في أوروبا وأمريكا

 
هذا النوع من اليسار التقليدي الجامد في تفكيره يتمسك بالطبقة العاملة ألنها كانت في 
الماضي قاعدة القوة اليسارية بموجب دورها المركزي في الثورة الصناعية االولى 

لكنهم ينكرون ويتجاهلون ما . في القرن التاسع عشر والثانية في القرن العشرين
الثورة الصناعية الحديثة التي تشمل ثورة االنترنيت، حدث لنفس العمال اليوم بفعل 

والطاقة المتجددة والعقل اإلصطناعي وتكنولوجيا البلوكشين وإنترنيت األشياء 
  . والسيارة الذاتية والطباعة ثالثية األبعاد والروبوتيك

 
إن هذه الثورة المضادة القومية اليمينية بطبيعتها ال مستقبل 

النازية والفاشية من قبل، حيث لها وستفشل كما فشلت 
إضطرت البشرية أن تدفع ثمنًا باهًظا جدًا باألرواح والدمار 

إن القومية مثلها مثل الشيوعية قد نشأت بشكل . المادي
موازي في القرن التاسع عشر وتحولت اليوم الى ظاهرة 

  . رجعية بطبيعتها
 

ارية، والقومية الحديثة إن الفكر القومي العربي، والصهيونية كحركة قومية إستعم
المتمثلة في ترمب، نتانياهو وحلفائهم في أوروبا يقف عاجزاً أمام الثورة 

  . التكنولوجيىة التي قلبت وبدلت كل المفاهيم
  

إن كبرى الشركات العالمية اليوم ليست شركات اإلنتاج الصناعي، بل تشكل منصات 
لشركات ال تشغل الماليين من هذه ا. إفتراضية تسهل التبدل التجاري والمعلوماتي

إن . العمال رغم أرباحها العمالقة وال تعيش من إستغالل اليد العاملة والقيمة الفائضة
  الشركات مثل فيسبوك وأمازون وعلي بابا وغوغل وميكروسوفت وآبل تقود اليوم

أهال 
وسهال 
بالحاج 

 سالفيني
 

  
  يعقوب بن إفرات

 فلسطني التارخيية
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بل عابرة الحدود، تستند الى " قومية" اإلقتصاد العالمي وهي جميعها شركات ليست 
سميت الخوارزمية بهذا االسم "اء الخوارزمية، وتشرح عنها موسوعة ويكبيديا خبر

نسبة إلى العالم أبو جعفر دمحم بن موسى الخوارزمي الذي إبتكرها في القرن التاسع 
  ".algorithmالكلمة المنتشرة في اللغات الالتينية واألوروبية هي . الميالدي

 
اسسه ماركس في القرن التاسع عشر كرد وإذا تقادم زمن المذهب الشيوعي، الذي 

على الثورة الصناعية والتكنولوجية فعلينا ان ندرك ان الرأسمالية التقليدية التي 
اخترعها العالم البريطاني آدم سميث في القرن الثامن عشر وصلت هي أيضا الى 

  . طريق مسدود
 

شر في مطلع فالحقبة التأريخية التي بدأت مع حكم دونالد ريغن ومارغريت تات
الثمانيات من القرن الماضي والتي تميزت بتطبيق مذهب آدم سميث بحذافيره 

 2008وإطالق العنان لقوانين السوق الحرة وصلت الى نهايتها التراجيدية في سنة 
وكان أكبر إثبات على فشل . مع إنهيار أسواق المال في كل من نيو يورك ولندن

 صعود دونالد ترمب، والبريكسيت والمظاهرات النظام الرأسمالي النيوليبرالي هو
  . للسترات الصفراء في فرنسا

 
البديل للقومية اإلنعزالية المعادية لألجانب، ولحقوق النساء، وللقيم الديمقراطية، 
وكذلك للشيوعية المتحجرة التي بقيت مخلصة لديكتاتوريا البروليتارية والنظام 

ية، يبقى نوع جديد من األممية التقدمية اإلستبدادي باسم النضال ضد االمبريال
والتضامن بين الشعوب من أجل إنقاذ االنسانية من كوارث بيئية كانت او حروب 

إن الصهيونية وضعت كل . مدمرة مثل ما نشهد اليوم في منطقة الشرق االوسط
آمانها في الحركة القومية وتحالفاتها تمتد من واشنطن الى موسكو ومن إيطاليا الى 

سعودية مما يدفع نتانياهو للتباهي بأن عالقات إسرائيل الخارجية أقوى من أي زمن ال
  . اخر

 
ان االنتخابات االمريكية االخيرة للكونغرس، وفوز الحزب الديمقراطي بفارق 
أربعين مقعد على أنصار ترمب، وكذلك الفوضى السياسية في بريطانية بسبب 

 تثبت وتؤكد على ان – األوروبي المخاوف من نتائج اإلنفصال عن اإلتحاد
 وأن حزب الليكود الحاكم يغازل  الصهيونية وصلت هي أيضا الى طريق مسدود

األحزاب التي تدعم الالسامية المعادية لليهود في اوروبا لكي يتهرب من حل مشكلة 
  .اسرائيل األساسية وهي القضية الفلسطينية

 
جند الجماهير ويحّرضها على الكراهية ان نتانياهو مثله مثل كل حلفائه يعرف كيف ي

لألجانب والعداء للفلسطينيين لكنه ال يمتلك األجوبة أو الحلول لمشاكله وسيصطدم 
ان زمن الحدود واألسوار الفاصلة، والكراهية العرقية . بالواقع آجال ام عاجال

أما . دوالقومية قد ولى والحل الوحيد لإلنسانية هو التضامن والتوزيع العادل للموار
في إسرائيل فال مفر من إزالة األسوار الفاصلة، وتشكيل دولة واحدة على أساس 
إقتصاد واحد يجمع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ضمن نظام ديمقراطي يضمن لكل 
المواطنين حقوقهم، كمواطنين متساوين في المجال اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي 

  .عالمي ديمقراطي جديدكجزء ال يتجزأ من عالم عربي و
---  

يعقوب بن افرات هو شخصية سياسية يسارية في إسرائيل، وهو األمين العام لحزب 
كان بن افرات . دعم العمالي، ومن مؤسسيه والمبادرين لتأسيس نقابة معًا العمالية

وكان بين من قبعوا في السجون االسرائيلية بتهمة " الشرارة"عضوا في تنظيم 
هة الديمقراطية لتحرير فلسطين مع بداية االنتفاضة األولى عام االنتماء للجب

 كان بن افرات من المؤسسين لحزب دعم العمالي الذي تمسك 1995في سنة .1987
بموقف معارضة اتفاق أوسلو على اعتبار انه ال يحقق السالم العادل والحد األدنى 

  .من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 منذ مائة عام  
  و ليس في وجهي شيء يشبهني

  فثارت علّي قصائدي
  و غارت منّي وسائدي تسألني

  من ذا الذي يلهمني؟؟
  

  منذ مائة عام
  و غابات من الحزن عن أسرار عينيه تخبرني

  عن طيف من الحلم الجميل
  عن أمير أراقبه و يدهشني

  حاضر.. غائب
  ماطر.. مشمس

  هو أنت
  تطفئني و تشعلني كفصول السنة

  تُلبسني إحساسي
  تُلفحني و كأّنك وجه الشمس
  تعصرني و كأّنك وجه الّريح

  ألمسك فتمطرني
  و كأنّك أسراب من الغيم

  
  منذ مائة عام

  و أنت كشيء خلف الشيء تربكني
  كزمن خلف الزمن يسرقني

  كزبد البحر
  كزورق األماني أطاردك
  و في األحزان يغرقني

  في قصيدتي أنكره و ينكرنيكّل ما 
  لكن هو أنت وجهي
  الذي ليس يشبهني

    و من فوق اإلعجاب يعجبني

  منذ 
  مائة عام

 

 اجلزائر
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  ال يمكن لمدينة تعيش ظرف الحرب أن تثابر في هذا الزمن العصيب دون اللجوء

 التحفيز هكذا عرف العالم كله الترابط الوثيق بين. لعنصر فني داعم ومؤثر
بالموسيقى والغناء وحلقات الرقص الجماعي، وفترات الثورات الشعبية والحروب 

 .المضنية
 

كانت مصر من البالد التي ازدهرت فيها الطقوس والمظاهر الفنية بالتزامن مع 
  . فترات مقاومتها الستعمار وراء استعمار

  
ي طالت المدن، خاصة وفي انتفاضاتها الشعبية غير المكتملة وكذلك في حروبها الت

المدن الواقعة على ضفاف قناة السويس كخط مواجهة أول، تدور في عمق شوارعه 
معارك حربية ومالحم شعبية بطولية في مواجهة قصف ورصاص استهدف البيوت 

  ]. 1967 و1956خالل حروب عامي [والمدنيين المقيمين بها 
  

توتر الحربية، هو بالتأكيد كل فن والعنصر الفني األسهل في استدعائه أثناء أجواء ال
نشأ بين حواضن المدينة ودرج سكانها على االستماع إليه والمشاركة في » شعبي«

الحضور الشعبي لفن متواتر بين سكان المدينة، يؤكد على . صناعته واستقباله
. روحهم التضامنية، ولهجتهم المحلية الخاصة واستعاراتها التي تحمل كودًا خاصا

لحضور يختلف اختالفًا جوهريا عن الحمالت المنظمة لفن رسمي يقدمه فنانو وهذا ا
العاصمة أو المؤسسات الرسمية كاإلذاعات والتليفزيونات، وإن حملت الغرض نفسه 

 .من رفع للروح المعنوية وشد من أزر المقاومة الشعبية في زمن الحرب

  
 

ي مصر، إبان فترة ارتفاع حدة بدأ انضمام مدن القناة لخطوط المقاومة الشعبية ف
التوتر تجاه االحتالل اإلنجليزي للبالد، ثم حريق العاصمة القاهرة الشهير في كانون 

يقول المؤرخ البورسعيدي . 1952يوليو /  ثم أخيًرا ثورة تموز1952يناير / ثاني
هي » حروف من نور وحروف من نار«والشاعر الفنان دمحم عبد القادر إن أغنية 

آلة موسيقية [غنيات التي ظهرت بعد حريق القاهرة على أنغام السمسمية أول األ
حملت هذه األغنية نبرة وطنية حماسية، وجرت ]. وترية شعبية، لها خمسة أوتار

 .استعادتها في مراحل الحقة في الخمسينيات، بعد تغيير بعض كلماتها
 

 وحروف من نور وحروف من نار
 اكتب يا زمان مجد األحرار

ارفي ب  ورسعيد بركان فوَّ
  ما قدرش عليه حزب األشرار

 
، كان حدثًا اكتسب زخًما 1956ومن المعروف أن صمود بورسعيد في معركة العام 

عالميا، وغيَّر من إدراك أهل المدينة لكينونتهم، ومركزية وجودهم في عالم جديد 
 تمثيًال أكبر لذلك حازت السمسمية في ذلك الوقت. يتشكل بعد جالء نهائي للمستعمر

من كونها آلة موسيقية شعبية، فانضوت في مكونات هوية مصرية جامعة كأحد 
آنذاك، امتهن العازفون المهرة من أبناء بورسعيد . توجهات النظام البازغ وقتها
المعلم «ويُعد إبراهيم خلف أبرز هؤالء ويُوصف بأنه . العزف على السمسمية وأتقنوه

ن، مثل كمال عضمة وبعده دمحم الشناوي ودمحم عبد القادر لمن تاله من عازفي» األول
التي تسبي ** »الندَّاهة«أطلق البعض على اآللة . وجيل األوائل من عشاق السمسمية

على حد تعبير الفنان دمحم الباسوس، أحد عازفي » يطير عقلهم«قلوب العازفين حتى 
 .السمسمية المعاصرين في بورسعيد

 
  
 

، 1956نهاية الحرب في بورسعيد وتحرير المدينة في العام احتفت السمسمية، ب
في «و» في بورسعيد شباب ورجال«بأغنيات صارت عالمات تاريخية مثل 

 :»مورهاوس ليه بس جيت«و» بورسعيد الوطنية
 في بورسعيد شباب ورجال

 الفخر ليكو مدى األجيال
 حاربنا جيش االحتالل

 آه يا سالم… سبع ليالي وصبحية
 وال عادش مرور] القناة[نال سدوا الك

 قطعوا المياه وكمان النور
 والعيشة صبحت زور في زور

 سبع ليالي وصبحية
 حيوا معايا البطل مهران

 له في التاريخ قصة ونضال
 قدم عيونه فدا األوطان
 وتعيش بلدنا في حرية

 
وكان الكاتب والملحن لهذه األغاني، ولنحو ألف أغنية أخرى 

الوطنية وأغاني المناسبات، هو أبو ودور، تنوعت بين 
يوسف، الذي يشار له كعلم أساسي في النشأة الجديدة 
للسمسمية، مع الدمرداش وهو من مبدعي أغاني البحر 

زادت أوتار السمسمية وتنوعت . الراسخة في بورسعيد
يعة  مقاماتها، وإن لم يتسق هذا التطوير مع ذائقة السّمِ

ها شردت عن طابعها الخماسي األصليين لآللة الذين يرون أن
 .وصوتها الحاد الذي يميزها عن باقي اآلالت الوترية

 
 في بورسعيد الوطنية
 شباب مقاومة شعبية

 دافعوا بشهامة ورجولية
 وحاربوا جيش االحتالل

 مبروك يا جمال
 تالت دول على مدينة

 مدن
القناة 

المصرية 
وتجربة 

مقاومة 
الحرب 
 بالغناء

 »بركان فوار«املدينة 

 »ثالث دول ضد مدينة«

  
  فريوز كراوية

 مصر
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 اسمع وفسر يا أخينا
 ]منَّا[ياما جرالهم منِّينا 

  وولُّوا من أول مشوار
 

تكونت فرقة للسمسمية في اإلذاعة المصرية في الستينيات تحت إشراف الفنان زكريا 
وذاعت شهرة . الحجاوي الذي اهتم بجمع التراث والفولكلور من جميع أنحاء مصر

فيما احتفظت السويس بالطابع الخماسي والجنوبي . أغانيها في بورسعيد وما حولها
ح.بها» أهل الرانجو«أكثر بحكم إقامة  ن الفنان سيد المالَّ  وهو بورسعيدي – كما كوَّ

 . كذلك فرقة إذاعية تغني على أنغام السمسمية لعدة سنوات متصلة-األصل
 

السويس، بورسعيد، (ليست مصادفة أن مدن القناة بتسمياتها الحديثة نسبيا 
كانت منذ بدء عملية حفر قناة السويس على موعد مع تدفق لتيارات ) اإلسماعيلية

وكان لتوافد العمال المصريين والعبيد من أنحاء أفريقيا . المية كوزموبوليتانيةع
أن ) 1877الذين استقروا في اإلسماعيلية، قبل صدور قانون إلغاء الرق في العام (

أورث موسيقاها طابعًا خاصا، هجينًا يكتسب أصليته من روافده المتنوعة وليس من 
. لبالد التي انفتحت ثقافتها بسبب نافذتها البحريةانغالقه على ذاته، تماًما ككل ا

فاحتفظت لتراث هذه المدن الثالث بنكهة تميِّزه بين مكونات الفولكلور المصري 
» السمسمية«و» الطنبورة«الصعيدية واألفريقية النوبية والفالحيّة والبدوية، تراث 

اومة شعوب مدن هو اآلخر في مساحته الخاصة، وكان سندًا لمق» الرانجو حلَّق«و
  . خط النار

  
على ) وهي أول أشكال آلة السمسمية التي تحوي خمسة أوتار(ارتحلت الطنبورة 

أيدي الجنوبيين من أهالي صعيد مصر والنوبة والسودان، الذين انتقلوا عبر سواحل 
البحر األحمر وراس سدر ثم السويس، ومنها إلى بورسعيد أثناء مراحل حفر قناة 

ويقال إن عبد هللا كبربر العازف السوداني األصل هو أشهر . فتتاحهاالسويس وبعد ا
لذا ظلت تأثيرات السلم الخماسي األفريقي حاضرة بقوة في أغنياتها . أوائل عازفيها

وعبر البحر األحمر أيًضا التقطت الطنبورة . وكذلك في بعض ألفاظ األغاني
ذ تذكرنا نشأة اآللة الوترية الشعبية ومؤدوها التأثيرات الخليجية اإليقاعية والهندية، إ

بنشأة مثيالتها في الهند وِحدة أوتارها الحديدية، وكذلك بشبيهات في حوض البحر 
ة«وعاشت الطنبورة عبر حلقات . »الماندولين«المتوسط أقربها صوتيا  ، التي »الضمَّ

لمدينة، تحديدًا كانت طقًسا شعبيا بورسعيديا خالًصا، يحدث دوريا في أحياء جنوب ا
ومقهى » السبعة سواقي أو السبع حصون«حي المناخ ومقاهيه وأشهرها مقهى 

يجتمع العازفون والمغنون والراقصون في حلقة، مدعوين من . »سوق العصر«
المقهى أو من صاحب فرح ليقضوا ليلة ساهرة، ويتحلق حولهم جمهورهم الذي يظل 

. ك قوانين الحلقة، الجلوس لمن يحفظ ويغنيتل. واقفًا إذا لم يكن من حفظة األغاني
الليلة ليلة جميلة مفرحة (اشتهرت وقتها أعمال تدور حول أغاني المناسبات والزفاف 

، وأغاني الغزل الذي كان فرًعا أصيًال يحمل )هللا هللا يا دين النبي(والحج ) ومشجية
دور (خليط رائع أيًضا لونًا شعريا متفردًا من ألفاظ بدوية وفصحى وعامية في 

 ).زارني المحبوب، ودور غصن الحبيب، ودور نوح الحمام
 
  
 

حرب [» 1967نكسة «انفجرت الحالة الفنية وارتبطت بالمقاومة الشعبية عقب 
، وتهجير أهل بورسعيد خارج مدينتهم، فكونوا فرقًا تنشد، ]1967يونيو / حزيران

كانت تلك الحالة كما . 1956 مستخدمة السمسمية، أغاني المقاومة وانتصار العام
رين حنينًا  ى تجتاح أهل بورسعيد المهجَّ يروي عنها الفنان دمحم عبد القادر أشبه بحمَّ

يعيشونها، وكذلك تحميًسا واستبقاًء » تغريبة«لمدينتهم ودفاًعا عن هويتهم المحلية في 
فرقة  «من أشهر تلك الفرق كانت. لشعلِة المقاومة أثناء حرب االستنزاف الطويلة

من عمال مصنع الغزل والنسيج في محافظة الشرقية التي أطلقت » البورسعيدية
هانت يا بالطوة هانت، وهللا الصبر أهو طيب، «: أغنية اشتهرت كثيًرا في هذا الوقت

وألف الشاعر البورسعيدي إبراهيم . »والعودة الحت وبانت، وهنرجع وهللا قريب
يا مسافر «، و»فجر الرجوع أهو الح«ير منها الباني عددًا من األغاني عن التهج

 .»يا مداين الكنال«، و»بورسعيد
 

 يوم الهجرة دا كان مشؤوم
 أروح طنطا والسلوم

 يومها أنا عيني ما شافت نوم
 وعقلي شت في كل مكان
 ياما قريت وسمعت زمان

 عن الناس اإلسكندران
 دول ناس بحاروة وناس جدعان

 ياما قريت وسمعت زمان
  إسكندرية وإسكندرية بورسعيدبورسعيد

 هما ناسهم فهلوية وإحنا ناسنا برضو حديد
 عندكو المنشية وف بلدكم راس التين

 ..عندنا منشية وعندنا برضه األمين
 

يضاف إلى هؤالء المنتشرين بالمحافظات ثالث شخصيات رئيسة آثرت البقاء في 
الشهير بـ كابتن [زالي الفنان كامل عيد في بورسعيد، الفنان دمحم أحمد غ: مدنها

فرقة «في السويس، وحافظ الصادق مؤسس » والد األرض«، مؤسس فرقة ]غزالي
إذ ظل إنتاج هؤالء من كلمات وألحان هو عماد المقاومة . في اإلسماعيلية» الصامدين

الفنية في تلك المحافظات الثالث، وشاهدًا على بقاء أبناء المدينة متسلحين بالغناء في 
ن مئات األعمال أشهرها . موت المحدقمواجهة ال رنا «كتب كامل عيد ولحَّ هجَّ

، »يا بيوت السويس«بسبب أغنيتها » والد األرض«، وذاعت شهرة »المصنع والوالد
» غني يا سمسمية لرصاص البندقية«وهي من كلمات عبد الرحمن األبنودي، و

  :للريس غزالي
 

 غنِّي يا سمسمية لرصاص البندقية
 ية ولكل إيد قو

 حاضنة زنودها المدافع
 غنِّي لكل عامل

 في الريف وفي المعامل
 بيأدي الواجب كامل

يله وردة هدية  وادِّ
 غنِّي ودق الجالجل

 مطرح ضرب القنابل
 راح تطرح السنابل
 ويصبح خيرها ليَّ 

 
إلحياء حفالت وسط الجنود المصريين المرابطين » والد األرض«وامتدت شهرة 

خ كامل عيد لهذا التاريخ . ك في حفالت عامة للجمهورعلى جبهة القتال، وكذل وقد أرَّ
 .»بورسعيد علم ونغم«واألعمال الفنية في كتابه الوثيقة 

 
 يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي

 أستشهد تحتك وتعيشي أنتِ 
 هيال هيال هيال ياال يا بلدية

 شمر دراعاتك الدنيا أهيا
 وإن باعوا العمر في سوق المنية

 روح السوق نجيبهرفاقة هن
 ونعود ونغني ع السمسمية

 ليكي يا مدينتي يالي صمدتي
 يا بيوت السويس

 
في مدن ] آلة وترية[إذن فالتاريخ الطويل الذي شهد انتشار السمسمية والطنبورة 

القناة دشَّن هذا الفن من أوله وحتى آخره كفن شعبى خالص، ساهم فيه أبناء المدن 
 في الحياة رقًصا - أوًال وأخيًرا-افتهم المنفتحة ورغبتهمالثالث بروحهم المحلية وثق

وفي وقت الحرب كان الغناء رفيق أبناء المدينة في هجرتهم أو . وغناًء واحتفاءً 
بقائهم، إذ رسخت هذه األغنيات مدن بورسعيد وإسماعيلية والسويس في ذاكرة أبنائها 

حتفظ بأسمائها، وتروي عن وكذلك في ذاكرة الوطن، ترسم صوًرا ألحياء المدينة وت
البطوالت الشعبية ومالحم التضامن اإلنساني، وتحتفل بالصمود والمقاومة، لتكون 

بمثابة وثيقة فنية دائمة، نفخ فيها أهل المدينة من روحهم وحكاياتهم ونوادرهم 
 .وشهدت على حياتهم اليومية

****  
 .فيروز كراوية فنانة مصرية وكاتبة* 

رة ريفية مصرية عن امرأة فاتنة تنادي الشخص ليًال، ثم يُعثر عليه النداهة أسطو** 
 .مقتوًال صباًحا

, فيروز كراوية, عبد الرحمن األبنودي, بورسعيد, الغناء, الطنبورة, السمسمية *** 
 كابتن غزالي

 املدينة تواجه التهجري
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  في أي ال تختلف أحالم وطموحات الشباب في غزة عن أحالم وطموحات أقرانهم

مكان في العالم؛ فهم يحلمون بوظيفة ومردود مادي يساعدهم على تكوين أسرة 
والعيش في أمان، إال أن كل هذه األحالم تتبدد عند أول مواجهة مع واقع منهك 

 .بالحرب والحصار
 

 كيلو متر مربع ما يقارب 360يقطن في غزة، القطعة الجغرافية التي ال تتعدى الـ 
وفق % 65مة تشكل فئة الشباب والقوة العاملة فيه ما يزيد عن  ألف نس800مليون و

إال أن الصراع المستمر والتصعيدات المتكررة، والتي كان **. اإلحصاءات الرسمية
ً في العام 51آخرها حرب استمرت  ، مصحوبة بالقيود المفروضة على 2014 يوما

بيئة المستقرة سواًء من غزة المستمرة لما يقارب العقد من الزمن، لم تسمح بتوفير ال
 .الناحية المعيشية اإلنسانية أو االقتصادية أو السياسية لفترات طويلة

 
ويواجه قطاع كبير من الشباب مشكلة البطالة، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في 

وأدت حالة االضطراب السياسي إلى ***.  في المئة 44 عندما بلغت 2015العام 
نه ال فائدة من البحث عن وظيفة أو بناء أسرة أو مسكن، ألن دفع الشباب للتفكير بأ

يقول . الحرب التالية قد تفقده منزله أو أحد أفراد أسرته أو تتسبب في فقدانه وظيفته
، الشاب الذي تخرج من الجامعة العام الماضي ويسكن في إحدى المناطق .محمود ر

 المستقبل ألنني لو بنيت بيتاً لم أعد أفكر في«: األكثر تأثرا خالل الحرب الماضية
فسيدّمر ولو تزوجت وأنجبت سأخسرهم في حرب ولو فكرت في الهجرة سأغرق 

مستذكراً تجربة بعض أقرانه الذين حاولوا سلوك طريق الهجرة عبر » في البحر،
البحر بعد الحرب األخيرة وفقدوا حياتهم في مياهه بحثاً عن األمان مع مهاجرين 

 .ليبياآخرين من سورية و
 
  
 

الطبقات المغلوب على «دراسة القانون أمًال في مساعدة )  عاًما22(اختار أنس 
بعد سنتين من الدراسة في الجامعة والمرور «: بحسب تعبيره، لكنه يقول» أمرها

بالحروب األخيرة والحصار الذي لم تختف آثاره، أصبحت الحياة بالنسبة لي باهتة 
، وهو شاب لم يجد حتى اآلن ) عاما25. (د كويؤيده محمو» .وفقدت مالمحها

بالنسبة لي، يبدأ مستقبلي عندما تتاح لي فرصة هجرة خارج «: وظيفة تؤمن حياته
طموحاتي تالشت بسبب انعدام األمل وفشل محاوالتي في الحصول على . البالد

 ».وظيفة
 

 عن ليس هذا موقف أنس ومحمود وحدهما، فقد عبّر الكثير من الشباب عن عجزهم
ويفكر كثير منهم بالهجرة . التكيف مع الظروف المتغيرة والمضطربة المحيطة بهم

يتحدث . بحثا عن حياة أفضل تتوفر فيها متطلباتهم األساسية من أمن واستقرار

أخاف أن يستمر الوضع على ما هو «: أسامة، المتخرج حديثا، عن مخاوفه قائالً 
شى ـمحمد، الشاب الذي حالفه بعض الحظ بينما يخ» .عليه اآلن وأال يتغير حالنا

تولد هذا الخوف لدى . وحصل على وظيفة وتكوين أسرة، أن يفقد أحد أفراد أسرته
يفاجئني . دمحم بعد رؤيته ألب يحاول إيقاظ ابنه الذي فقده في إحدى الحروب على غزة

 »!خوفي هو أن أبقى في غزة«: أنس بالقول
 

هي نتاج سنوات من محاولة إيجاد الذات ولعب لم تأت هذه المخاوف من فراغ، بل 
طغيان شعور التيه في نفوس الشباب سببه غموض المستقبل . دور فاعل في المجتمع

وشعورهم بغياب أي تأثير لهم في صناعة القرار أو في تغيير واقعهم إلى األفضل 
 قد تكون الهجرة إحدى ُسبل شباب غزة إليجاد. بما يضمن خدمة شعبهم ومجتمعهم

 .حلول لمشاكلهم لكنها ليست السبيل الوحيد
 

خريج جامعي من غزة، سعي للعمل بجد واجتهاد، لكنه لم يعثر عن وظيفة، ففكر في 
 .2014 يناير 22نضال الوحيدي، : تصوير. هذا المشروع الصغير

 
والبعض بحث . توجه بعض الشباب للعمل المجتمعي والتطوعي كما ذكر محمود ر

فمثال عزلت الفنانة نداء بدوان نفسها . ة مدفونة يحاول توظيفهافي داخله عن موهب
في أيام الحرب األخيرة في غرفتها وركزت على إنتاج ألبوم صور تعبر عن 

فيما دشن شباب آخرون مبادرة تلوين أحياء القطاع، . اهتماماتها كشابة في غزة
الفرح والبهجة في فحولوا واجهات المنازل الرمادية الكئيبة إلى مشاهد تبعث على 

وال ننسى طبعا الشباب الذين تطوعوا خالل حرب العام . منطقتي الزيتون والشاطئ
 لجمع االحتياجات األساسية من الغذاء والمالبس للعائالت النازحة في 2014

لجأ كثير من هؤالء الشباب إلى العالم االفتراضي، أمُال في . المالجئ غير الرسمية
ً خارج القطاع أو على األقل ينسبهمأن يفتح لهم هذا األف ً -ق الواسع أبوابا -ولو مؤقتا

 .المصاعب التي يمرون بها
 

فعلياً «: فيقول أنس. يشذ بعض الشباب ويسلكون مسلكا سلبيا
وبسبب الظروف التي أفقدتهم شخًصا عزيًزا عليهم، أو 
دمرت منازلهم أو أضاعت أحالمهم في ظل غياب أي يد 

من ذوي النفوس -ؤالء الشبابتساعدهم، وجد بعض ه
المالذ في االنخراط في صفوف جماعات متطرفة -الضعيفة

أو متشددة، كي ينتقموا من المجتمع لعدم اكتراثه لهم، ولتغيير 
حياتهم جذريًا أو حتى للحصول على دخل يساعدهم في 

 ».العيش
 

انه حالة اإلحباط العامة التي تسيطر على الشباب في غزة بشكل خاص، وعلى سك
إنها ثمرة أعوام من االحتالل . بشكل عام، هي حالة فريدة لم يشهدها القطاع البتة

والحروب والحصار واالضطراب السياسي التي استنزفت كل أمل بتغير األحوال 
، ما زال وضع 2014بعد مرور عام على الحرب األخيرة في صيف . إلى األفضل

 واضطر األهالي إلى استصالح ما يمكن القطاع على ما هو عليه، فلم يُبن بيت واحد،
نحن اليوم ال نفكر «: يقول دمحم. استصالحه أو بناء خيمة بجانب منزلهم لتدبر أمورهم

 ».كل ما أفكر به، كيف أستطيع تدبير قوت أسرتي لهذا اليوم. بالمستقبل
** 

 هوامش
--- 
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 الورقة التي تسقط في : "لم ينفك والدي الشيخ عن تذكيري بحكمته السرمدية

  ."فصل الخريف خائنة بعيون أخواتها، وفيّة بعيون الشجرة، ومتمردة بعيون الفصول
  

 والعائدة لمكسيم غوركي، ومكسيم هذا حتى ذلك الوقت، لم اكن اعرف عنه سوى 
والتي اصبحت  -ان ابي، والحكمة سالفة الذكر إسمه وتلك الحكمة الواردة على لس

كانت عنوان موشحات ابي الموجه لي بعد كل خالف حاد مع   -متالزمة على لسانه
 حتى إني سئمت هذه الحكمة لفرط ،أقراني او بعد نقاش صاخب مع اسالفي

تكرارها، ولم اكن ادرك أن نفس مشكالتي في الخالف والنقاش هي التي كانت 
ستدعي معها اعادة توجيه نفس الموشح من جديد وهذا يستتبع حتما بدء تتكرر مما ي

  ). مغيرها(الموشح بمقولة مكسيم 
  

أكلت من اعمارنا السنوات حالها كحال زنازين المخابرات، ولم تعد موشحات ابي 
في التصويب والتوجيه تؤتي أكلُّها، وسقطت كثير من الهيبة لكثير من المسلمات 

نا نحفظها عن ظهر قلب، ولم يعد ذلك المستقبل بما يخبىء لنا والمرويات التي ك
" جئنا الى الحياة لكي نحتج"يحتمل كل ذلك التأويل، فقد ربيّنا منذ الصغر على أننا 

، وهذه الحكمة وذلك "وان الحكمة ضالة المؤمن، متى وجدها فعليه االخذ بها"
ن في ذاكرتي واستبقيتها االحتجاج كنت قد ألفت شذرات منهما تحوصلت بحكم السني

مختزنة من خريف ولّى ولم ينقضي، وربيع ننتظر ولم يأتي، لعلنا نسترجعها في قادم 
االيام وتسهم في تركيب مفردات وابجديات جديدة تواكب اعمارنا التي سرقتها 

  . السنوات وسلبتها المخابرات وضيعها الخوف وفتكت بها الخرافات
  

ً على األرضإنها لوظيفة استثنائية فائق تواجه كل هذه الهزائم ! ة أن تكون انسانا
والفظائع ويبقى لديك حلم بأن تبقى انسانا وان تؤمن بأن القادم افضل، وان تعيش 
على يقين دوما بأن حالنا في قادم االيام هو في أسوأ االحوال أفضل من حالنا اليوم 

  . ومن سالف االيام
  
 مثل الذي يعتقد أنه أقوم أخالقاً وأكثر معرفة ليس هنالك من هو مجرم أمام البشرية"

  ". ووعياً من اآلخرين
  

كانت هذه المقطوعة ايضا من ضمن باقة الموشحات العالقة في الذاكرة والمستقاة من 
سنين خلت واعوام مضت رافقتها الدمعات واآلهات والخيبات وكثير من العذابات 

  . كسرت رتابتها بعض االبتسامات
  

ة التي ارتبطت كغيرها بلسان ابي كموشحات عصر الهزيمة كان ال بد تلك المقطوع
لنا أن نرجعها الى اصولها وان نخضعها لكثير من المراجعات، وهذه المراجعات 

   ومن شدة يطش وهذا الشك جاء تلقائياك في كل موروثنا الثوري والمعرفيسبّبها الش
طأ، نريد  ومن شدة بطش االيام بنا، فنحن لم نعد نحتمل الخ

أن نأخذ حقنا من العيش بجدارة، ولو كان مجندال بالدم، 
لقد : ونريد الحياة بشرف حتى وان رحلنا عنها سريعا، قالت

أحببتهم كما لو أنني لم اعرف غيرهم، لقدعاشوا سويعات 
بكرامة وشرف كما كان يجب أن يعيشوا على مدار سنوات 

ا وسأذهب بها لقد اضعت الحقيقة قبل ذلك واآلن وجدته. خلت
  . الى السماء طارقا باب الجاللة فوحدكم انتم اصحاب الجنة

  
لكن الحقيقة بطبعها ال تفارق انسانيتها وموطيء والدتها وموطن قدمها ومهد كلمتها، 
الحقيقة بنت االنسان واخت االنسان وعاصمة الزمان والمكان ال تفارق رحمها وال 

من على اصل الوجود وان لم تستطع كان تنفك عنه رغم دأب السلطات على محوها 
فالحقيقة بالنسبة للسلطات ورجال الدين كالسكين، كالنار، إنهم . "حلها االمثل بالتغييب

فتشوا عن تلك األوراق وأقرأوها ال تصدقوا . ال يتقبلونها ألنها ستذبحهم وتحرقهم
حقيقة ليسوا السلطات ورجال الدين حين يقولون لكم أن أولئك الذين يحملون لنا ال

  ". سوى كفرة عصاة

والحقيقة بالنسبة لنا، أن ال نُردَّ سماء الجاللة خائبة بل سنحمل عنها الغيوم، فأصحاب 
عندها سنعيد الغيوم للسماء ونطلب لهم . االرض وحدهم يعرفون أوقات المطر

الصفح والسماح من رب السماء، وحدهم الطغات يكرهون السماء؛ فهي أن أمطرت 
  . لمظالتحملوا ا

  
الناس الذين يستحقون لقب االنسان هم أولئك الذين ينذرون أنفسهم وحياتهم من أجل "

  ."تحطيم القيود التي تغل عقل اإلنسان
  

هذا ما كان يقوله والدي الشيخ عند سماعه لنشرة اخبار الثامنة، والتي جّل اخبارها 
ي وتفقد الوزير المشروع زار الملك الوزارة الفالنية وافتتح الرئيس المركز الفالن
تلك الموشحات الواردة ... الفالني، وحده الجندي المجندل على الحدود كان عشق ابي

على لسان والدي الشيخ لم يكن سهال في اعمارنا ان نخضعها للمراجعة والتمحيص 
والتدقيق، وبمرور الزمن ذهبت كل محاوالتنا ادراج الرياح، فتلك الكلمات كانت 

 ما ان تنطلق من فم والدي الشيخ حتى تأخذ أقصى مداها في ذاتنا، قطعة موسيقية
وتسري معنا في مجرى الدم، تحسبها قطعة من لحمنا ودمنا، تلك الكلمات كانت 
تهزنا، تدفعنا ألن نذهب للغد بجالل واقدام، تلك الكلمات كانت تحثنا على العمل 

 تلك الكلمات كانت دفئنا في وتسلحنا باالمل، تلك الكلمات كانت خبزنا وقوت يومنا،
  .... الشتاء وسمائنا في العراء، تلك الكلمات كانت بالنسبة لنا هي الثورة

  
كانت هذه " متى يصبح لدينا أمهات يرسلن أبناءهن إلى الموت وهن يبتسمن؟"

المقطوعة ايضا من ضمن موشحات ابي، لكن سبب استحضارها كان مختلف عن 
 مع االقران او نقاش مع االسالف؛ كانت مقطوعته هذه اخواتها؛ فلم يكن هناك خالف

المّرة موجه لدمعات امي وهي ترقب كيف تنسل خفافيش الليل مقنّعة الوجه والضمير 
بين الزقاق تستهدف منزلنا المتهالك وكل شيء شامخ، وتستطلع جسدي النحيل 

  . المسلوب من كل شيء إال االيمان بحتمية النصر والثورة
  

 الخفافيش بكالم عذب ال تألفه، او قل لم تفهمه، حسبته قدح مقامات عليا، خدشنا حياء
خار جسد امي النحيل ؛ ففتاها وفلذة كبها وقرة عين ابيه سال دمه من ناحية الجبين 

إن دمنا يعطي مولدآ للحقيقة عندما ينسكب كوابل المطر على : "قالت... ولم يخضع
  ."  أن تترك أثرآاألرض، أما دمائهم المتعفنة فتمتص دون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غادرت اعين امي باكيةً، وانتزعتني خفافيش الليل من اعينها، وغبت في الطريق 
مريم ...(امي...معصوب العينين وكانت امي آخر من أغمضت العيون على رؤيتها 

لربما في . أن تتحدث عنها، تظل الكلمات عاجزة مقهورة) عيسى مصطفى خاطر
  !  اخرى أمكن عزف احرف اسمها االربع على الكمانحياة

  األم

  
  مهند طالل األخرس

 فلسطني
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عدت من االعتقال ينقصني كثير من النوم واالكل وقليل من االمل والحقد، تكفل 
والدي الشيخ بمسح قليل الحقد لدي ووجوب التعالي عليه وابقاء االمر في حدود 

ولئك الذكرى هي دمار أ: " التجربة والذكرى، وأضاف مقطوعة جديدة من موشحاته
الذين حل بهم البالء، فهي تحيي حجارة الماضي وتضيف قطرات من الشهد حتى في 

  . السم المرير الذي شربوه في غابر الزمان
  

انزعجت من حديث ابي الذي انصب على التهوين مما حصل معي؛ رغم أنني لم 
 عاجلتني آخر من رأت عيناي قبل عصبهما وقبل.... أخبره بعد تفاصيل حاجتي للنوم

العالم من دون ريب يعج بكثير من الناس .... "أن تتغير مالمح كل شيء في عيني
أو قل يحتاجون إلى أن يعاد صنعهم من . ولكنهم محتاجون إلى ترميم. الطيبين

  ." جديد
  

ابوك : تنهدت امي التي تملك كل ذلك الحب، واستجمعت انفاسها ثم عادت وقالت
ول المثل؛ بس يستشهد ابن الجيران كل بظل وطني، ووطني كثير، بس زي ما بيق

  . االمور بتختلف وبنقول لهون وبكفي
  

تجشم ابي وابتسم مكرها واتجه الى رفوف مكتبته ذات الورق االصفر، استل منها 
هذه هديتي لك بعد كل هذا : كتابا بحجم التجربة، دفع به إلّي كقطعة من جسده قائال

ستطع دمعاتها ان تخفيه، وجهت البي سؤاال استشاطت عيون والدتي غضباً لم ت. االلم
هوني عليك، ليست سوى رواية قصصية للكاتب : دامعا، ماذا انت فاعل بنا ؟ اجاب

حيث بطلة هذه الرواية أم تشبهك في كل شيء، إال انك أجمل . مكسيم غوركي
االمهات، هذه االم حالها كحالك، تكافح و تناضل في سبيل ابنها في أول المطاف لكن 

عد فهمها لطموحاته وأهدافه، بدت وكأنها تناضل من أجل الجميع و خاصة العمال ب
والفالحين الذين عانوا في تلك الفترة من ظلم الطغاة والوالة والمستبدين ومن جور 

  .الطبقة المالكة لوسائل اإلنتاج
  

 ابتسمت امي ابتسامة مختلطة بالدموع، توسدت بجسدها المتعب ذراع ابي، الذي لم 
جد متسعا للكتاب بيديه فالتقطته بيدي، ربت على كتفها وطبع على رأسها قبلة ابدية ي

لم انتظر طويال، بدأت أقلب صفحات . اسهمت في بث الحياة فيها وفينا من جديد
الصراع بين : الرواية بشغف، ساهم فيه والدي الشيخ وهو يبوح لي بسر هذه الرواية

نسان، لكن عند الثوري تأخذ منحى آخر، فعلٌّ السكون والحركة حالة طبيعية لدى اإل
ال بدّ منّه، مهما كانت النتيجة، نجاح أم فشل، فاإلقدام عليه يعد فضيلة وواجب، 

  . والسكون يعني الموت، ليس الموت الجسدي وحسب بل موت اإلنسان، كإنسان
  

غوركي يتحدث عن حتمية الثورة وال يتحدث عن حتمية االنتصار، يتحدث عن 
ية الصراع، لكن النتيجة غير معروفة، تحتمل النجاح والفشل، لكن المحاولة هي حتم

األهم، من هنا ينشأ مفهوم جديد للعمل الثوري، يتمثل في محاولة التغير، فهي السمة 
قليلون هم "االسمى للفعل اإلنساني، يكفي أن يقدم اإلنسان عليها، لكي يكون فاعال، 

لطريق الطويلة العسيرة، وقليلة هي األعين التي أولئك الذين يرضون عبور تلك ا
تستطيع إدراك هذه الرؤيا األسطورية عن مملكة اإلخوة اإلنسانية التي ال مفر من 

، الفعل الثوري في بدايته يكون من قبل الخاصة فقط، هم "بلوغها في نهاية الطريق
نار مشتعلة، من الشرارة التي يّضرم بها النار، لكن بدون وجود الحطب لن تستمر ال

تلك : واردف قائال. هنا يكون فعل الثورة في بدايته مقتصرا على النخبة الثورية
النخبة هي التي تنجب الحرية، والحريه فكرة تلد العدالة والعدالة تلد االنسانية 

  .المتحضرة، والحرية دائما بحاجه لوقود من دم االحرار لتحقق ذاتها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1976 :قيل لي إنني ولدت فيه وإنه . ال أذكر ذلك المنزل األول أسمع عنه فقط

قيل لي إنه بعد ساعة من والدتي سقطت قذيفة بالقرب . كان يقع عند نهاية الشارع
انتقلنا منه إلى . كان أول لقاء لي مع الحرب. من منزلنا وإنني بكيت كما لم يبِك طفل

حسنًا فعلنا؟ ال أعرف، فالمنزل األول تحول إلى . منزل آخر في وسط الشارع نفسه
كومة من الركام بفعل تفجير طال مكتبًا حزبيا في البناية نفسها، لكن المنزل الثاني لم 

 .يكن مصيره أفضل
 

ي تجمع . الجيش على أبواب بيروت، وبيروت تحت الحصار: 1982 كانت أّمِ
الغارات تتوالى حولنا . لخروجمالبسنا وبعض األوراق المهمة في حقيبة تمهيدًا ل

لم أكن أعرف أن . كنت أرى الطائرات تحلق، من الشرفة. ورائحة الدخان طاغية
الخروج من بيتي هذه المرة إلى منطقة أكثر أمانًا سيجعلني أختبر الخسارة األولى 

هي الحرب . وأن سبحة الخسائر ستستمر لسنوات طويلة مقبلة. لبعض من طفولتي
لكن . لطفلة ال يهم شيء سوى أن تستعيد أماكنها وأشياءها عندما تعودإنما بالنسبة 

فالسرير اإلضافي الحديدي الكبير الذي كانت تنام عليه . ذلك لن يحصل إال جزئيا
وخزانة . صديقة لوالدتي بمقام خالتي، سيتحول إلى كومة من الحديد المعجون

خاف أن يخرج من داخلها مالبسي ذات اللون األزرق السماوي، تلك التي كنت أ
أما منزل . وحش يخيفني، تحولت إلى نصف خزانة، ركنت في الشرفة كمخزن

. الدمية الذي حصلت عليه في عيد ميالدي، فلن يبقى منه سوى بعض أثاث منثور
هت زواياه بعد . وستبقى آثار تلك القذيفة الطائرة ماثلة في أركان الحمام، الذي ُشّوِ

من ذكريات بيتي ذلك، في إطار شباك حديدي وشرفة بيت سنوات سأستعيد بعًضا 
  .آخر بعيد

 
تبدأ . أسمع تنقلها في أرجاء المنزل مع الفجر. جدتي ال تتوقف عن الحركة: 1986

بكنس أوراق الشجر من أمام الباب ثم تنطلق إلى المطبخ لتنظيفه وإعداد طعام 
إنها السابعة والنصف . اإلفطار بعد أن تكون قد أنهت تنظيف باقي غرف المنزل

منزل برائحة الذكريات والعائلة المجتمعة . صباًحا وكل شيء أصبح جاهًزا
أقفل المنزل، وهاجرت العائلة، أما رائحته فأشمها كل يوم . والياسمينة التي تظلل بابه

  …في شتلة الياسمين الصغيرة على شرفتي في مدينة بعيدة
 

هذه المرة أيًضا ستطال … يتنا لسنواتحرب جديدة بدأت، ستقعدنا خارج ب: 1989
سأخسر اللعبة األخيرة التي أهداني إياها جدي، وخزانتي . القذيفة أماكني وأشيائي

سأسكن في منزل . ، واإلسورة الفضية ذات األجراس»األتاري«الصغيرة، وجهاز 
هناك حيث المكتبة الصغيرة الغريبة المعلقة على الجدار . قريب برائحة الكتب

كتب صغيرة، مرصوصة، تستدعيك ألن . غرابتها كمنت في ما تحتويه. الضيق
شعور باإلدمان يغشاك . تلتقطها، وكأنها تناديك باستمرار بلغة تسمعها بغير أذنين

لكن . كلما تناولت كتابًا ففتحته، ثم لم تتمكن من إغالقه حتى تصل لجلدته األخيرة
.  من كتاب استدعاك آخر ثم آخروكلما انتهيت. األغرب أن المكتبة لم تكن تنضب

اليوم أعرف أن . زمن قرأت فيه أكثر من أي وقت آخر في حياتي، السابقة والالحقة
تلك السنوات وكتبها هي التي صقلتني لما أنا عليه اليوم، هي التي هدمت أفكاًرا 

لكنها بالتأكيد كسرت الكثير من . وأحلَّت مكانها أخرى أكثر ثورية، أو هكذا بدت لي
واليوم ما زالت تلك الرائحة تجذبني في المنازل، . المسلَّمات التي كنت أحملها

  .وتراني مشدودة دوًما إلى تلك الزاوية، حيث الكتب تنتظر من يلتقطها
 

هو سقف وأربعة . منزل بال رائحة، بال طعم وال لون: 2003
ميزته الوحيدة أنه قريب من ذلك . مكان للمبيت فقط. جدران
ميزته . كان بيتي ومن شارعي في ذلك الحي العائليالذي 

يضم . قربه من القصص التي عشتها ومن األهل والجيران
في غرفه بعًضا من أشيائي لكن دائًما ما يغلبني الشعور أنها 

  …قبيحة هي األماكن المحايدة. في غير مكانها
 

  منازل     
  برائحة 

 لذكرياتا               
 

  
  زينب غصن

 لبنان
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 ب السيرة الهالليةموضوع السيرة الجماعة الشعبية وصياغة قواعد أخالقية لحرو

العربي، وهذا الموضوع لم يُطرح في أي سيرة من -الهاللية هو الصراع العربي
  .السيرة الشعبية األخرى سواء قبل اإلسالم أو بعده

  
لم تخل الصراعات الكثيرة في السيرة الهاللية، تلك الملحمة الشعبية الراسخة، من 

رفعت هذه المخيلة من قدر من . جماعة الشعبيةقواعد وأخالقيات صاغتها مخيلة ال
احترموا قواعد الصراع، وفي المقابل عاقبت كل من انتهك هذه القواعد غير 

  المكتوبة
  

تتميز السيرة الهاللية عن غيرها من السير الشعبية بأنها السيرة الوحيدة التي ال زالت 
لشعرية التي تروى بها وال شك أن الطبيعة ا. حية يرويها الناس في القرى والنجوع

هذه السيرة ساعدت على استمرار تناقلها على األلسن، بينما طار من ذاكرة الناس 
وغاب عن ألسنتهم غيرها من السير الشعبية التي اتخذت من النثر شكًال للتعبير عن 

  . حياة أحد أبطال الجماعة الشعبية
  

 السيرة حية واستمرارها؛ وال نظن أن الطبيعة الشعرية كانت قادرة وحدها على حفظ
فموضوع السيرة الهاللية ذاته ومنظومة القيم التي استندت إليها السيرة كانا سببين 
أساسيين وراء استمرار السيرة الهاللية مروية شفاهة، بل ومتجددة على األلسن 

  .بتجدد سياقات التلقي لتلبية احتياجات الناس الفنية واالجتماعية والنفسية
  
  
  

العربي، وهذا الموضوع لم يُطرح في -لسيرة الهاللية هو الصراع العربيموضوع ا
أي سيرة من السيرة الشعبية األخرى سواء قبل اإلسالم أو بعده، فكل السير الشعبية 
باستثناء السيرة الهاللية كان موضوع الصراع فيها هو الصراع مع اآلخر 

د للعقيدة الديني وبالتالي كان البطل في السير . ةاالستعماري، المحتل لألرض المهدِّ
الشعبية بطالً قوميا مدافعًا عن األمة والدين، بينما في السيرة الهاللية بطالً قبليا 

  .مدافعًا عن قبيلته وسلطانها
  

ومع ذلك، وللمفارقة، تجمدت السير الشعبية داخل الكتب 
والمخطوطات بينما كانت السيرة الهاللية تتجدد الدماء فيها؛ 
وذلك لسببين؛ األول أن هذه السيرة بطرحها لهذا الموضوع 

د وتتماهى مع الواقع العربي ال سيما أنها كانت . كانت تجّسِ
ي التعصب  مكتنزة بمنظومة القيم القبلية التي راحت تغذِّ

أما السبب الثاني . النتماءات دون االنتماء الوطني أو القومي
 السيرة أنشودة فخر فقد كان الطبيعة الشعرية التي جعلت من

بالنصر لفريق من المتلقين، ومواًال حزينًا يرثي الحال ويشكو 
  .الزمان لفريق آخر من المتلقين في الوقت نفسه

  
والمدهش أن الناس عند تلقيهم هذه السيرة كانوا يحاولون أن يغيروا من الطبيعة 

الفلسطينيون حين ليجعلوها سيرة قومية كما فعل )  العربي-العربي(القبلية للصراع 
  . حولوا أبا زيد الهاللي إلى مدافع عن فلسطين في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن محاوالت الناس في سياقات التلقي المختلفة لتغيير طبيعة الصراع القبلي إلى 
صراع قومي أو ديني هي محاوالت تكشف عن رفض لواقع لم يمكنهم تغييره إال في 

  .نالف
  

صاحب محاوالت تغيير طبيعة الصراع القبلي في السيرة الهاللية والتخفيف من 
النزعة القبلية المتعصبة محاوالت الستحواذ كل طرف من طرفى الصراع القبلي 

فالصراع بين قبيلة بني هالل . على الغطاء األخالقي والديني ألطماعه القبلية
هو في جوهره صراع على األرض ) ةالزنات(والزناتي خليفة حاكم تونس وقبيلته 

والثروات، لكنه اتخذ أبعادًا أخرى فتم تصويره على أنها حرب من أجل الكرامة 
المهدرة أو حرب أشعلها حب ُسعدى ابنة الزناتي ليونس ابن أخت أبي زيد الهاللي 
أثناء رحلة استطالعهم ألرض تونس، لكن األهم أنها حرب يتمسك فيها فريق البطل 

  .ن ممثًال للعقيدة اإلسالمية وشروطها للصراعبأن يكو
  

ومن المهم هنا أن نتأمل التفسير القدري الذي تقدمه السيرة للصراع بين الهاللية 
إن . والزناتة، بل والتنبؤ بانتصار الهاللية ومقتل الزناتي خليفة على يد دياب بن غانم

اهل ألسباب القول بأن الصراع مقدٌر ومكتوب على أطراف الصراع، فيه تج
الصراع الحقيقية والتي يمكن مواجهتها بمزيد من التفاوض والحوار بل والتعايش 

ولهذا كان استخدام الوعي القدري لتسويغ صراع ال . بين قبائل تنتمي للهوية نفسها
غ له من الناحية اإلنسانية البطولة صلة رحم بين أهلها من الخصوم، بمعنى أن . مسّوِ

  . واجب، إذا كان يعرف في خصمه خصال هذه البطولةاحترام البطل لخصمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

غات دينية؛  وال يتوقف األمر عند هذا الحد من محاوالت تسويغ الصراع القبلي بمسّوِ
إذ يستحوذ البطل على منظومة القيم الدينية كاملة ليغدو الخصم غير أخالقي في 

لى أن يكون بطلها حتى لو وهذا يعكس ضرورة حرص الجماعة الشعبية ع! حربه
كان يخوض صراًعا قبليا متسًما بأخالق األبطال في صراعهم والتي هي أخالق 
تتسق من منظور العقل الجمعي للمتلقين مع العقيدة الدينية للمسلمين الذين يمثلون 

  .أغلبية جمهور السيرة الهاللية

الجماعةالشعبية 
وصياغة قواعد أخالقية 

 لحروب السيرة الهاللية
 

   عريب-صراع عريب

 
 

   ضيف اهللاسيد. د
  مصر
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عملية الشد والجذب بين ومن هنا تبدو أخالق الصراع في السيرة الهاللية هي نتيجة 
منظومة األخالق القبلية، ومنظومة األخالق : منظومتين متنافرتين من األخالق

ويمكن أن ينقسم الصف الواحد بين بطلين أحدهما يقوم بتصرفات غير . الدينية
أخالقية تجاه الخصم، وبطل آخر يحافظ على أخالق الصراع كما ينبغي أن تكون بين 

  .األبطال
  

 صلة رحم بين أهلها من الخصوم، بمعنى أن احترام البطل لخصمه واجب،  فالبطولة
إذا كان يعرف في خصمه خصال هذه البطولة، وهو ما يمكن أن نلمسه في تلك 
العالقة التي ترصدها السيرة الهاللية بين الخصمين الكبيرين في السيرة وهما الزناتي 

. هاللية في تغريبتهم الغازية لتونسخليفة حاكم تونس وأبو زيد الهاللي قائد جيوش ال
فالزناتي خليفة يعبر بوضوح عن أمنية دفينة في داخله وهي أنه كان يتمنى أن يكون 
أبو زيد ولدًا له لبطولته وفروسيته وذكائه ومكانته بين أهله التي اكتسبها نتيجة 

  . حرصه على أن يكون حاميًا للتقاليد واألخالق
  

زيد عن أمنيته بأنه لو كان يختار وفي الوقت نفسه يعبر أبو 
أبًا له ما اختار سوى الزناتي خليفة لبطولته بمعناها الشامل 

هذا بينما كان أبو زيد يعادي والده . الجسدي واألخالقي
ويحاربه حربًا شرسة حتى كاد أن يسلب منه ) رزق ابن نايل(

كل ما عرف عنه من تاريخ بطولي في الحروب بسبب أنه لم 
 بالمعنى األخالقي حين انطلت عليه أقاويل بعض يكن بطالً 

قومه حين طعنوا في شرف زوجته خضراء الشريفة إلنجابها 
لقد راح البطل يفعل أفعاًال غير بطولية وفي . غالًما أسود

  .مقدمتها التخلي عن زوجته وطردها مع وليدها لتعود ألهلها
  

 ومن هنا كان من الصعب على رواة السيرة الهاللية أن
يجعلوا ألبطال السيرة طبقات دون أن يكون األساس األخالقي للبطولة هو المعيار  

  . طبقته المناسبة لصفاته األخالقية قبل صفاته الحربية األول في وضع كل بطل في
  

 لهذا نجد السيرة تضع الصراع بين الزناتي وأبو زيد الهاللي في صورة صراع 
آلخر، بل نكاد ال نجد له ذكًرا في العديد من ينبغي أن ينتهي بمقتل أحدهما على يد ا

روايات السيرة الهاللية؛ حيث من غير المقبول أن يُقتل بطل كالزناتي دون أن يتم 
تصويره على أنه قد وقع في مخالفة أخالقية ألعراف وتقاليد الصراع تبرر مقتله 

  .تحقيقًا لنبوءة العرافين
  

ى يد دياب بن غانم، وألن دياب غائب عن فالنبوءة تقول بأن الزناتي سوف يُقتل عل
ساحة الصراع لخالف مع رفقائه في الحرب، فإن استعادته لنصرة الهاللية على 
دياب بن غانم صارت ضرورة، وفي الوقت نفسه ال بد من تشويه بطولة الخصم 
الذي ارتفعت به السيرة لمصاف األبطال العظام بالمعنى الشامل للكلمة حتى كاد 

  . أبو زيد الهاللي نفسه في البطولةيفوق طبقة
  

وهنا نجدنا أمام حيلة داهية الهاللية من النساء وهي الجازية، التي دفعت باتجاه أن 
فإن قتل الزناتي . ينزل لمواجهة الزناتي حليف دياب بن غانم وصديقه الخفاجي عامر

عود دياب بن ببطولته الفائقة فبها ونعمت، وإن قُتل فتلك هي الضرورة التي ألجلها ي
  .غانم لينتقم من قاتل صديقه والذي عجز عن قتله صناديد األبطال من الهاللية

  
  
  

إن تشويه بطولة الزناتي لم تكن لسبب فني يتعلق بفنون الحرب وإنما لسبب أخالقي، 
لقد خطط الزناتي الستدراج الخفاجي عامر للموت حين فر من أمامه في المعركة 

 وسط أهل الزناتي وجنوده، وهنا انقض عليه أحد الجنود فتبعه الخفاجي حتى دخل
ورغم أن الزناتي لم يكن هو من طعن خصمه من الخلف، فإن . وطعنه من الخلف

وتلك . قتل شخص من الخلف عاٌر يكسو ليس الجندي فقط وإنما القائد البطل نفسه
لبطولة واحدة من أهم قواعد الصراع بين األبطال، ومخالفتها انتقاص، بل دحض ل

  .وتجريد منها
  

فإذا كنا قد رأينا أن احترام المرأة قاعدة يجب على من يخالفها أن تنتقص الجماعة 
الشعبية من بطولته حتى بيد ابنه نفسه، فإن القتل من الخلف طعن في استحقاق 
مرتكبها لمعنى البطولة بل وطعن في بطولة قائده نفسه حتى لو كان يحميه ويدفع 

وت في مواجهة خصم أحب عند فرسان العرب من النجاة على يد الم. عنه الموت

أما القاعدة األخالقية الثالثة التي أبرزتها السيرة .جندي يطعن الخصم من الظهر
  .الهاللية فهي نفي البطولة عمن يدعيها إذا مثَّل بجثة خصمه بعد هزيمته

  
 السيرة، وقد علم تنبأ العرافون بقتل الزناتي خليفة، وجرى ذكره أكثر من مرة في

بالنبوءة وسمع بها من الفريقين الكثيرون، فهذا عالم وزير الزناتي وابن عمه 
وضارب الرمل يعرف بالنبوءة ويؤمن بصدقها من قبل التغريبة، بل وينظمها شعًرا 

  .لفريق االستطالع الذي أوفده الخصوم من الهاللية الستكشاف أرض تونس
  

  تطيب لكم من نجد إلى قاع تونس
  فال تخشوا إلى بالد المغارب

  يجيكم أبو سعدى الزناتي خليفة
  يخلي دماكم على األرض سكايب

  ومن بعدها يأتي دياب ويقتله
  بمزراق في عينيه يقد القضايب

  
 ومع ذلك لم يكن أحد يفكر في عدالة 

 - إن تحققت-النبوءة ومدى موافقتها
لميزان العدل الذي يزن فعل األبطال 

بهم البطولية؛ ذلك أن ويميز بين مرات
الزناتي نفسه لم ينكر إمكانية تحقق 
النبوءة، وإنما كان ينكر على نفسه 
كشخص مؤمن با وبالقضاء والقدر أن 

 .يصدق أن هناك من يعلم الغيب غير هللا
 لذا كان الزناتي األكثر إيمانًا وعقالنية في 
 الوقت نفسه وسط مجتمع تحركه النبوءات

  .ثه الكبرى وتسيطر على أحدا
  

لكن الزناتي الذي أنكر النبوءة إليمانه بأن هللا وحده عالم الغيب يتغير موقفه حين يجد 
إذ يبدأ الخوف يتسرب إليه متذكًرا النبوءة بمجرد . النبوءة في طريقها إلى التحقق

ينظم . رؤيته دياب في أرض المعركة وقد عاد من غيبته ليقتله بحربته بين عينيه
  :ة ارتباكه وخوفه الذي ينتقص من بطولتهالزناتي حال

  قال الزناتي يبقى هو دياب
   اللي الرمل عليه قايل

  أنا بايت ليلي أحسب ميت حساب
   آدي أسد الهاليل

  
لم يكن الخوف ليتسرب إلى البطل الزناتي في السيرة الهاللية إال بعد أن تم تمهيد 

 األبطال وهي مقتل خصم له المتلقين بوقوع خطيئة تنتقص من استحقاقه طبقته بين
وفي الوقت نفسه، ال يعني ذلك أن من سيقتله وفقًا . من الخلف على يد أحد جنوده

للنبوءة هو األعلى منه طبقة في البطولة الحربية واألخالقية، وإنما بطل اختارته 
وهنا نلحظ أن من أخالقيات . النبوءة لتحقيق القصاص لمقتل صديق له قُتل من الخلف

ع إلى جانب احترام المرأة وعدم القتل من الخلف ضرورة القصاص للمقتول الصرا
  .من الظهر أو المقتول غدًرا وظلًما، وأن السماء تحرك لذلك الغرض من تراه

  
  
  
  

واختيار دياب لتحقيق القصاص لمقتل صديقه غدًرا هو اختياٌر مناسٌب جدا ليس ألنه 
لمناسب لتمرر لنا الجماعة الشعبية أهم األعلى بطولة حربية وإنما ألنه الشخص ا

فدياب المعروف . قواعد الصراع األخالقية على اإلطالق؛ وهي عدم التمثيل بالجثث
بغضبه وانفعاله حين يقرر االنتقام لمقتل صديقه غدًرا، يمتلئ بطاقة غضب تعميه 

  .عن قواعد الصراع األخالقية التي تواضعت عليها جماهير السيرة
  

بته في عيون دياب ويبدأ في التمثيل بجثته، وهنا يظهر أبو زيد يضع دياب حر
الهاللي ناهيًا دياب عن فعلته ومعنفًا له لمخالفته القواعد األخالقية التي ارتضتها 
الجماعة لتمايز بين األبطال على أساسها، وليؤكد لنا المعنى الشامل للبطولة الذي 

الحربية مع البطولة األخالقية مثلما قدمته السيرة وهو الذي تمتزج فيه البطولة 
تجسدت تجسيدًا فنيا في شخص أبو زيد الهاللي وليس الزناتي خليفة الذي قُتل خصم 

 له غدًرا وال دياب بن غانم الذي مثل بجثة خصمه

  املعىن الشامل للبطولة  احلربقواعد 
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 كان ينقرها . كلَّت قدما الرجل الضئيل جيئة وذهابًا وهو يحمل قدًرا كبيرة فارغة
بين حين وآخر تعبيًرا عن قلقه، ثم يشب على قدميه محاوًال أن يستطلع الشارع فيما 

كانت زوجته ترقد داخل خيمة قريبة تحتضن وليدهما الثالث الذي . وراء باب المخيم
رحة، وقد دخل عليها قبل قليل فوجدها محمومة، لكنه خشي أن وضعته ليلة البا

يفارق مكانه إلحضار طبيب المخيم لئال تفوته سيارة الوكالة التي تأخرت عن 
موعدها شهًرا كامًال، واكتفى بأن دلق شيئًا من الماء على وجه زوجته وربت على 

اء وأطفال ومن حيث يقف كان يرى نس. كتفها وخرج يتخذ مكانه خارج الخيمة
ورجال المخيم يحملون قدوًرا وأكياًسا من القماش وهم يدورون حول أنفسهم وحول 

 . بعضهم متحفزين لالنقضاض
 

التقت عيناه بعيني جارته وكانت تربض على حجر قرب باب خيمتها فرفعت يدها 
تحييه ثم وقفت وبدا عليها التردد، لكنها حسمت أمرها وتقدمت منه وهي تضع قدًرا 

 :وبة على رأسها وبادرتهمقل
  كيف حال زوجتك؟–
 

 :أشار إلى الخيمة وقال
 . مريضة وهللا–
 

تركت المرأة القدر على األرض وأحنت رأسها وهي 
 :ثم خرجت بعد لحظات قائلة.. تدخل

  ال بد أن يراها الطبيب–
  ولكني كما ترين مشغول–
  ابعث أحد ولديك–
 

 :تلفت الرجل حوله وقال يائًسا
 د أحدًا منهما ال أج–
 

 :قالت المرأة وهي تلتقط قدرها
 ال بد أنهما انضما إلى األوالد اآلخرين الذين –

 ينتظرون السيارة على باب المخيم
أتظنين أنها لن تأتي هذه المرة .  لقد تأخرت كثيًرا–

 أيًضا؟
ووضعت المرأة القدر على رأسها وتخصرت وهي 

 :تقول
جوعى؟ على أية  هذه المرة أيًضا؟ وهل يتركوننا –

  ...  حال سمعت أن القتال توقف والطريق مفتوح
 :ثم أردفت وهي تمضي

 .سوف آتي ألجلس مع زوجتك بعد أن نأخذ الحصة إن شاء هللا..  ال تحمل هًما–
 

وقبل أن تصل إلى خيمتها التقطت أذناها ضجيًجا وهتافًا عند باب المخيم، فالتفتت إلى 
 ).فرججاء ال(الرجل وصاحت وهي تجري 

 
وانطلق الرجل في إثرها، واختلط بجموع الراكضين الذين 

ل مغطاة أخذت تشق طريقها بصعوبة وسط أحاطوا سيارة نق
 .الناس في حين تسلق مؤخرتها عشرات األوالد

داخل السيارة تكومت تالل بيضاء من أكياس الدقيق مطبوع 
تالل .. عليها باللون األزرق حروف اسم وكالة الغوث

ها الصبيان وأخذ بعضهم يعالج األكياس بأسنانه عله امتطا
  وفيما هم يكافحون لحفظ توازنهم فوق أكوام .. يفتح فيها ثغرة

الدقيق أحسوا بلسع عصي صغيرة يحملها رجال الوكالة وقد تمكنوا من صعود 
وسرعان ما كان األوالد يتساقطون خارجها مثل الذباب بين سيقان ..  السيارة مؤخرة
لغفير الذي ترتفع منه غابات من أياد نافذة الصبر تلوح بقدور مسودة الحواف الجمع ا

  .وأكياس من ورق وقماش
 

وتدحرج أحد الصبية على الرجل الصغير فزحزحه من مكانه، فما كان من الرجل 
إال أن أمسك به من كتفه وركله بكل قوته، فانحنى الولد صارًخا ثم التفت إلى الرجل 

مضمومتين يضربه في بطنه وفخذيه والرجل يصفعه على وجهه وهجم عليه بيدين 
 :وصدغيه حتى سمع شهقة من الصبي وهو يهتف

   هذا أنا يا أبي–
 

.. توقف الرجل ونظر بحدة في وجه الولد وقد بيضه الدقيق الذي تمرغ فيه منذ قليل
 :وصاح الرجل في غضب

  لعنة هللا عليك..  اذهب إلى الخيمة–
 

 يده في جيبه ويخرجها بحفنة دقيق يضعها بسرعة في القدر التي قال الولد وهو يضع
ولكن قبل أن .. يحملها أبوه ثم يرشق يده مرة أخرى في جيب آخر ويغرف حفنة ثانية

وكانت .. يرميها في القدر اهتزت يده بضربة مفاجئة فتناثر الدقيق على األرض
 :جارتهم تقف متحفزة بعد أن لطت يده وقالت بتشف للرجل

   هذا فعلك إذن لتحصل على أكثر من حصتك؟–
 

رمى .. نقل الرجل عينيه مبهوتًا بين الدقيق المختلط بالتراب ووجه المرأة فغلى دمه
القدر على األرض ودفع المرأة بكل قوته وفيما هي تتهاوى على الجمع المتدافع 

تمسك خلفها أمسك بها الرجل فأطاح بغطاء رأسها فصرخت المرأة وأشرعت يديها ل
بتالبيبه ولكنها في تلك اللحظة سمعت انطالق صفارة قصيرة وصوتًا حادًا يقول 

فأحكمت ). قفوا صفًا منتظًما(، وأشار رجال الوكالة بعصيهم القصيرة )صف(بحزم 
والتقط الرجل الضئيل قدره من األرض وأسرع يتخذ مكانه في .. المرأة غطاء رأسها

  .الصف وراءها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ..تعثر الرجال خلف بعضهم.. واحد وراء واحد
 ..نقلت النساء ثقل أجسادهن من قدم ألخرى

 .التمعت الشمس على وجه الصغار وهم يقفون بصبر اعتادوا عليه
  .واحد وراء واحد. تصبب العرق من األصداغ وسال حتى اآلباط والظهور

 
.. ينتظر.. ر وتهبطترتفع القدو.. يقف هنيهة.. يتحرك ببطء.. صف طويل حلزوني

  ..صف طويل حلزوني.. ترتفع القدور وتهبط.. يقف.. يتحرك
 

.. ترتفع القدور وتهبط.. ينتظر.. يقف.. يتحرك الصف ببطء.. تتوسط الشمس السماء
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 سية للمخيم، نواصل االقتراب جمع من الجنود يقفون بالقرب من البوابة الرئي

منهم، كانوا يرتجفون، أالحظ ذلك من اهتزاز األسلحة في أيديهم، ال أدري إن كان 
هذا من شدة البرد، أم من الخوف مما يمكن أن يحدث داخل المخيم، يلمحنا قائدهم، 

 :يرى كاميرات التصوير التي معنا فيقول في حزم
  .كيد سوف تحدث متاعب ال داعي لدخول المخيم اليوم، بالتأ–
 

 أي نوع من المتاعب؟: أتساءل
 :يقول بنفاذ صبر

:  اسمع، يبدو أنك صحفي ومن بالد غريبة، نحن لسنا في حاجة إلى الغرباء اليوم–
  .عد في يوم آخر، سوف تجدهم على نفس الحالة ولكن بدون متاعب

 
ولن أعود قبل أن لقد قطعت كل هذه المسافة من أجل أن أدخل إلى هذا المخيم، : قلت

  .أفعل ذلك
 

مرافقي، كان ينتمي إلحدى الجمعيات الخيرية التي تعمل داخل » نور«يتدخل 
أذربيجان منذ زمن، ويجيد الحديث بالروسية التي بدت في هذه اللحظة وسيلة التفاهم 
الوحيدة رغم أن الجميع يحاولون التخلص منها، ال أدري ماذا يقول له بالضبط، 

لى الكاميرات التي نحملها، ويقرأ التصاريح واألوراق الثبوتية التي ولكنه يشير إ
 :طلب منا إخراجها، يهز القائد رأسه بال مباالة ويقول أخيًرا

  . ادخلوا على مسؤوليتكم ولو أنهم مزقوكم إربًا فلن نتحرك إلنقاذكم–
 

 يتنحى أحد الجنود ويسمح لنا بالدخول، في لحظة واحدة وجدت نفسي وسط حصار
الخيام الممزقة واألكواخ المصنوعة من الخشب وصفائح القصدير؛ تمتد صفوفها 
المترامية حتى تحجب األفق، ال تترك بينها إال مساحات ضئيلة من األرض التي 
يغطيها الحصى، يلفحنا هواء بارد مشبع برائحة نتنة وتبرق عيون األطفال من خلف 

 عجوز بعيون فارغة، حين ترى مزق القماش التي تغطي األبواب، وتحدق فينا
الكاميرات التي نحملها تلوح بيدها في يأس وقرف، نسير في ممر ضيق ملتو دون أن 
نصادف أحدًا، نخطو فوق خطوط من القنوات الصغيرة التي يجري فيها ماء وسخ 
محمل بالفضالت، نشم رائحة مطاط محترق، وال توجد أي رائحة من روائح الطعام، 

ي البروز من داخل األكواخ والخيام، وجوههم متسخة وجلودهم مقشرة يبدأ األطفال ف
من شدة البرد، يلبسون أكداًسا من الثياب المتنافرة، معظمهم يمشي حافيًا، يخوضون 
في القنوات المتسخة، يوجهون سيرنا بعد ذلك، تبدأ أصوات الضجيج في التعالي، 

ج جميعًا إلى ساحة صيحات غاضبة وصرخات يتبعها أمواج من الهدير، نخر
متسعة، ال أتصور أن هناك شيء بهذا االتساع بعد هذه المتاهة من الطرق الملتفة، 
الساحة مليئة بعدد ال يحصى من البشر، جالسين على األرض، يتحدثون ويصرخون 
ويهدرون وهم جلوس، يصمتون حين يرونا ونحن نقترب، تلتفت إلينا مئات الوجوه، 

رات التي في أيدينا، يتقدم واحد منهم وهو يلوح بقبضته في تتأمل أشكالنا والكامي
وجوهنا، أخذ يهدر بعدة كلمات غاضبة حتى أنني تراجعت من أمامه وأنا أشعر 

 :بالذنب قلت لرفيقي متوسًال 
  ماذا يقول؟–

 .»إسماعلوف«إنه يسألنا لماذا تأخرت عربة الطحين وعن : قال
 ؟»إسماعلوف«أي طحين وأي : قلت
ا هو سبب المشكلة، لقد أصبحنا بعد منتصف النهار ولم تأت العربة ولم يظهر هذ: قال

  .سائقها
 

بدأت أنتبه للحقيقة المروعة التي نقف أمامها، كانوا في وسط الساحة يجلسون في 
دائرة كاملة حول المبنى الوحيد المتماسك، الوحيد الذي له جدران ومدخنة طويلة 

تيقظون على صوت عجانته وهي تعمل كل صباح، مرتفعة، هذا هو المخبز الذي يس
ويبدؤون في التجمع حوله عندما ترتفع األدخنة من مدخنته الطويلة، ثم ينتظرون 
بلهفة خروج أولى األرغفة، المحور الذي تدور حوله حياتهم، رفعت بصري، أمام 

لطخة المخبز يجلس الخبازون الثالثة فوق المنضدة العالية، أرجلهم مدالة وثيابهم م
 :من طحين األمس، عدا هذا كان كل شيء يسوده البرد واالنتظار، قلت له

 . قل له أننا معكم، سوف نصور ما نراه حتى يرى العالم ما هم فيه من جوع–
 

هز الرجل كتفه كأنما يئس من كل الوعود، عاد إليهم، أشار نحوي في احتقار واضح 
وعود الكاذبة، بدأت أصواتهم تعلو وهو يتحدث إليهم، مجرد حامل آخر للكالم وال

 :بالصياح، همست لمرافقي
 ولكن كيف استطاعت السلطات أن ترسل الجنود ولم تستطع أن ترسل عربة –

 الطحين؟
  .هكذا الحال دائًما: قال

 
كان اليأس قد بلغ بهم مداه، وبدا وجودي كشاهد على جوعهم أمًرا ال يمكن احتماله، 

. وبدا أنه الكلمة األكثر إثارة للغضب وللجوع» فإسماعلو«أخذوا يصيحون باسم 
 :قال مرافقي

القريبة ولم » بردا« المشكلة أنهم ال يعرفون عنه شيئًا، لقد ذهب بالسيارة إلى مدينة –
يعد، وهم يعتقدون أن الجنود قد قبضوا عليه، أنت تعرف لقد تعودوا أن يقبض عليهم 

  .دون سبب، لمجرد أنهم الجئين
 

ين، تتحول أجسادهم إلى كتلة واحدة متهيئة لالنقضاض، يبدؤون في ينهضون واقف
التمحور على شكل سهم، في مقدمته الرجال القادرين على السير باندفاع، وعلى 
جانبيه بقية الشيوخ وفي المؤخرة النساء واألطفال، التشكيل الطبيعي الذي تأخذه أي 

م باالنتظار، يتجهون إلى باب جماعة بشرية في لحظة الخطر، لم يعد الجوع يسمح له
المعسكر حيث يقف الجنود، يهتفون باسم الطحين وإسماعلوف، كأنهما وجهين لنفس 
الرغيف، اقتربوا من البوابة وبدا الجنود واقفين في العراء وهم يرفعون السالح، 
أسأل نفسي دون جدوى، أين كان هؤالء الجنود المسلحين عندما ضاع إقليم 

، بكل ما فيه من جبال وأنهار ووديان ومناجم للذهب؟ عن أي شيء بأكمله» قراباخ«
يدافعون ضد حفنة من الجياع بال منازل وال طعام وال موطئ قدم؟ أتأمل وجوههم، 
جمع من العجائز واألطفال وكبار السن، ما يتبقى دوًما من ركام الحروب، الشبان 

نسون أو يتناسون هؤالء الذين يغادرون المخيم يوًما بعد يوم، يعملون في المدينة وي
يجلسون في االنتظار بال أمل، وال تحل أبدًا مشاكل المهجرين، كأن األرض التي 

  .غادروها قد تبددت ولم تعد على سطح الكون
 

اقترب الجمع من البوابة وضاقت المسافة بينهم وبين الجنود، أصبحوا في مجال 
ت متوتر، ذلك الهدوء الذي يسبق إطالق النار، ولكنهم بدوا غير مبالين، ساد صم

 :المذبحة، قلت لرفيقي
   ولكن لماذا يتصدى لهم الجنود، إنهم آذريون مثلهم، أال يكفي ما فعل بهم األرمن؟–
 

ثم فجأة توقف الجميع، من خلف األفق علت ضجة إحدى الشاحنات استدارت كل 
هبط مع الرؤوس تراقب ظهورها، شاحنة سوداء ضخمة، تسير في بطء، تصعد وت

تعرجات الطريق، تتضح معالمها، يصيحون في فرح، إنها الشاحنة التي ينتظرونها 
 ، تتجه الشاحنة إلى باب المعسكر، يفسح»إسماعلوف«والسائق الذين يهتفون باسمه 

 لها الجنود الطريق حتى تدخل دون مشاكل، تتجه لتقف تماًما 
ن أن وسط الجموع، يجرون نحوها متصايحين، ثم ما يلبثو

يقفوا في ذهول، العربة فارغة، فارغة تماًما، يفتح 
باب الشاحنة يقف أمامهم وهو مكفهر الوجه، » إسماعلوف«

تتجه األبصار إليه باحثة عن تفسير، يتحدث إليهم في صوت 
 :معتب ومنهك، يقول الدليل المرافق لي

 يقول لهم أن هناك الجئون جدد في المعسكر اآلخر لم –
ام منذ عدة أيام وقد اضطر إلى ترك الطحين يتناولوا الطع

  .لهم
 

يخفضون رؤوسهم، تبدو على وجوههم مالمح من الكمد، ال يقولون شيئًا، لم يعد 
هناك ما يقال، يبدؤون في االنسحاب، وقد تبدد الغضب ولم يبق إال الجوع واالنتظار 

  .الطويل
  
  
  
  
  
  
  

 عربة الطحين

  
  حممد املنسي قنديل. د

  مصر
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  عدد الممارسات لرياضة المشي في غزة، لو على رصيف يحاذي بحرها، ازداد

 .مررت مع نفحات الفجر األولى تراهن يمشين فرادى أو جماعات، بخطى حثيثة
 

ما إن تشرق الشمس وترتفع رطوبة البحر، حتى يعدن ليبدأن يومهن بأعبائه 
 .المختلفة

 
حولهم ال يخفى على من منَّت عليهم الحياة بقوة المالحظة، أن يلتقطوا كل ما يدور 

ثمة ألفة تتولد بينك . وأن يقرؤوا في خطوط الوجوه عشرات القصص والحكايات
وبين الوجوه العابرة للكورنيش، تبدأ بتبادل التحايا وتنتهي بتبادل أحاديث قصيرة، 

المشترك الوحيد بيننا أننا نمارس . من دون معرفة األسماء والعناوين بالضرورة
 .رياضة المشي ولكل منَّا أسبابه

 
منذ أن «. كانت طوال الوقت تشيح بوجهها عن البنايات ناظرة للبحر على يسارها

جاءتنا حرب ال ناقة لنا فيها وال جمل، وكأنها الرخ حط على رؤوسنا فقط لتخطف 
لم أعد أطيق ساعة خروج أبناء القاطنين في البناية لمدارسهم . ابني ذا التسع سنوات

ائهن من الشرفات، ويرسلن لهم القُبل عبر الهواء وأتحاشى رؤية األمهات يلوحن ألبن
لهذا قررت ممارسة رياضة المشي في هذه الساعة الباكرة من . قبل أن يبدؤوا يومهم

 .، هكذا قالت لي»الصباح للسنة الخامسة
 
اعتدت العمل في األراضي الزراعية ألعيل عائلتي بعدما فقدت زوجي في أحداث «

هذه الظروف الصعبة، أتعرفين ما تفعله النساء إلعداد يوًما ما ستتغير . 2007عام 
المجدرة بعد إزالة الشوائب من العدس واألرز، أو القمح استعدادًا لشيه قبل أن تعد 
حساء الفريكة؟ لتسهيل مهمتها تحضر غرباًال تهزه وتقلِّبه، فيشكل كل ما علق فيه 

 .طبقة على السطح وبنفخة أو اثنتين تتخلص منه
 

.  ربة بيت محنكة تهز وتقلِّب، وكل ما يتجمع على السطح ستنفخه وتستقرغزة تشبه
يساعدني على التخلص من آالم . جاء وقت العودة للعمل، أدام هللا عليَّ نعمة المشي

 .، هكذا قالت لي»الرقبة واليدين
 

انتهت األيام الثالثة التي أُعلن «. انقطعت عن المشي وحين عادت بدا عليها اإلرهاق
فتح معبر رفح فيها، كنت أصاحب ابني للمعبر في محاوالته للسفر من أجل عن 

 .تفوق في الثانوية العامة وحصل على منحة تعليمية. االلتحاق بجامعته
 

كانت فرحتنا عارمة حين حصل على تأشيرة سفر، ولكنه لم 
يستطع الخروج، قضينا ثالثة أيام بلياليها أمام البوابة التي 

ليس أمامه اليوم سوى االنتظار . ن المستقبلتحول بينه وبي
إن لم يحدث هذا خالل شهر سيفقد فرصته هذا . لموعد آخر

أعان هللا شباب غزة . العام وال نعرف ما الذي تحمله األيام
أعود اليوم للمشي . على فرصهم التي تضيع أمام أعينهم

 .هكذا قالت لي. »وكلي قلق عليه
 

ياة كانت تبدأ يومها، بحضورها الطاغي وطاقتها بكل رونقها وإقبالها على الح
منذ أن تدخل مبضع الجراح «. كان يحلو المشي. اإليجابية التي تبثها لصديقاتها

وألنها ليست نهاية العالم، ولست الوحيدة في . واقتطع جزًءا مني، هجرني زوجي
. يقطاع غزة، فإنني أسمع كل يوم عن انضمام إحداهن فريسة لهجوم سرطان الثد

، »أعانني على هذا ممارسة رياضة المشي بمحاذاة البحر. قررت مواصلة حياتي
 .هكذا قالت لي

نصحني طبيبي بالمشي للحفاظ على مستوى متدّنٍ من السكر والكوليسترول في «
ال أستطيع دفع رسوم . المشي أقل الرياضات كلفة. العين بصيرة واليد قصيرة. دمي

أقل تكلفة من العالج الذي يتأخر في الوصول أحيانًا، أو هي أيًضا . النوادي الرياضية
، »لهذا قررت ممارسة رياضة المشي. تفسده ساعات انقطاع الكهرباء إن توفرت

 .هكذا قالت لي
 
إعداد الطعام قبل . انتظارها له حتى انتهائه من العمل. ليس هكذا تقاس األمور«

هو .  هو تفاهم بين الزوجينهذا ليس حبا وال. وصوله، قهوته الجاهزة صباًحا
لكسر هذا االعتياد بدأت . االعتياد على أعمال منزلية يا عزيزتي ال أقل وال أكثر

 .، هكذا قالت لي»ممارسة رياضة المشي
 
اعتدنا اللعب معًا، ومنذ ذهبت ألمي مذعورة، أخبرتني أن الطبيعة أعلنتني امرأة، «

 أصبح هو ودراجتي الهوائية خطًرا .ولم أكن قد تجاوزت الصف السادس االبتدائي
هنا قد يغفرون القتل وال يغفرون . أنا اآلن على عتبات التخرج في الجامعة. عليَّ 

. هذه طريقتنا الوحيدة في التالقي، أمشي ويمشي هو على الرصيف الموازي. الحب
 .، هكذا قالت لي»لهذا قررت ممارسة رياضة المشي

 
. اسوب، فعملي في منظمة دولية يتطلب هذاأقضي ساعات طويلة خلف جهاز الح«

وللحفاظ على لياقتي البدنية واللتقاط هواء البحر النقي في وقت قررت أن أخصصه 
 .، هكذا قالت لي»لنفسي، بدأت بممارسة رياضة المشي

 
  يبقى الكورنيش زاخًرا بحكاٍو نثرها أصحابها على جنباته ومضوا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حكاوي 
 الكورنيش

 

  
  سهري زقوت

 فلسطني
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  سعيت دائًما ألن أقوم بشيء في هذا العالم، شيء ذي قيمة للبعض وبما يرضي

لقد كان دافعي لالنخراط في مجال . نفسي، بغض النظر عن المكان أو حجم ما تمنيت
العمل اإلنساني ألني تربيت على يدي سيدتين قويتين كان لهما األثر الكبير على 

أمي وجدتي هما من ألهمتاني للمضي قدًما في مساعدة من بحاجة . لهذا العالمنظرتي 
 . للمساعدة

 
وسواء كانت األسباب في عمل جدتي في تنظيم سوق المزارعين المحليين أو دعم 
والدتي للمتقاعدين أو حتى قيادتهما لتأسيس دار لأليتام في سان جيل في كولومبيا، 

 . ر إلهامي لإليمان بأهمية أن تكون فاعًال في المجتمعفقد كانت هاتان السيدتان مصد
 

اسمي ماريا سوليداد رويدا، ولدت وترعرت في سان جيل في كولومبيا وأحمل درجة 
الماجستير في الدراسات التنموية، متخصصة في دراسات السالم والنزاع من المعهد 

ني عشر عاًما عملت خالل االث. العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف
الماضية في بعض أصعب األماكن في العالم، من بينها المنطقة الحدودية للصومال 

 .وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وميانمار وكذلك ليبيريا
 

أعيش حاليا في غزة، وفيها أعمل نائبة مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب 
 من بين ثالث شقيقات، تاريخ والدتي ال يختلف عن تاريخ العديد أنا الثانية. األحمر

، يعشن في منزل يهيمن ]الدولة الواقعة في أميركا الالتينية[من النساء في كولومبيا 
بعد أن وصلت والدتي تقريبًا إلى . عليه العنف، ويُحال بينهن وبين الدراسة أو العمل

نة، استطاعت أن تخرج عن كونها مجرد القاع، تمكنت من الفرار من عنف هذه الهيم
 . رقم، فقررت أن تربي بناتها الثالث وحدها، كأم عزباء

 
في الواقع بدأت العمل الطوعي في دار األيتام عندما كنت في العاشرة من العمر، فقد 

. وفرت لي هذه التجارب المبكرة دروًسا قيمة عن الحقائق االجتماعية لكولومبيا
رأيت آثار . وا في الجبال النائية كان لديهم تنشئة أكثر صرامةفاألطفال الذين نشأ

 . النمو المحاط بالعنف والذي يمكن لألطفال أن يصبحوا ضحيته
 

لقد بقيت هذه التجارب عالقة معي حتى أثناء دراستي للعالقات الدولية في جامعة 
مت من وعندما كنت في الثانية والعشرين من عمري، تعل. إكستيرنادو في بوغوتا

وأردت أن . مسيرتي في وقت مبكر، ومن تجربتي الميدانية األولى في دارين في بنما
أركز حياتي المهنية على المساعدات اإلنسانية والقتال من أجل احترام القانون 

 .اإلنساني الدولي، الذي كنت أدرسه في ذلك الوقت

سكان األصليين في بالنسبة ألطروحتي الجامعية، سافرت إلى دارين، تعاملت مع ال
.  وونان، وهو مجتمع أمومي، كانوا يقاتلون للحفاظ على تقاليدهم وأرضهم–أمبيرا 

لقد أعطتني هذه الفرصة القدرة . وبكل تواضع كان الوقت الذي أقضيه معهم صعبًا
فالتنوع متأصل في . على فهم العدسة التي نرى من خاللها مجتمعات ليست طبيعية

 .أة هي المصدر الوحيد للحفاظ على هذا التنوعالنوع البشري، والمر
 

انضممت للجنة الدولية للصليب األحمر، ذلك العمل الذي أخذني ألماكن مختلفة حول 
كنت مسؤولة . العالم من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى ميانمار ومن ليبيريا إلى غزة

نيين، وأثناء في إحدى مهماتي عن استقبال خمسة عشر ألفًا من المهاجرين السودا
الذي كان ] عاصمة جمهورية افريقيا الوسطى[عملي رأيت اليأس في شعب بانغي 

يتحول للعنف للحصول على وجبة ثانية، وغيرها من التجارب األخرى التي كانت 
كل منها كان لها األثر في اختباري جسديا ومعنويا بطريقة . مراحل مذهلة في حياتي

 .لم أتوقعها
 

ي كل هذه الفرص المتواضعة كيف يمكن أن يقودنا إلهامنا وبصيرتنا لقد برهنت ل
 .ونزاهتنا لخدمة الغير وهو كذلك ما قاد والدتي وجدتي

 
وفي غزة عندما عبرت إيرز ألول مرة، وهو المعبر الرسمي بين غزة وإسرائيل، 
كنت في سباق مع ذهني حول ما سأراه، وما زال هذا الشعور يراودني بعد المرات 

ومن خالل موقعي كنائبة لمدير البعثة . لكثيرة التي مررت فيها من هذا المعبرا
الفرعية المست الحياة في بيئة تزداد تعقيدًا، رأيت تبعات النزاع المسلح المستمر 

وأدركت كيف تؤثر السياسات مباشرة على . والفقر وعدم المساواة وسوء اإلدارة
فغزة . إن االحتياجات في غزة مضاعفة. سيئحياة األفراد واألجيال بما هو جيد أو 

 كم 360هي من أكثر األماكن المكتظة بالسكان، يقطنها مليونا شخص على مساحة 
 . مربعًا والتي شهدت ثالث حروب في عشر سنوات

 
فالعنف المنظم الذي يشير له الغزيون في بعض األحيان بالسجن، يمكننا اإلحساس به 

ل تواضع وكما يمكن للحرية أن تكون، فغزة وأهلها وبك. في كل زاوية من القطاع
 .من نساء ورجال يعلمونك الكثير في كل نفس يأخذونه

 
هناك ما هو أكثر من ذلك، فالتعليم جزء من الحمض النووي ألهل غزة؛ تربى 

يقدمون الرعاية كم يلهمنا أن نرى نساءنا . األمهات أطفالهن على إبقاء األمل والحياة
إن الوضع في غزة صعب ! لعائالتهن بشجاعة وأن يكن قادرات على إعالة أسرهن

وفي ظل . للغاية مما أجبر المجتمع على وضع أنماط الحياة وتقاليدها على المحك
ارتفاع معدالت البطالة هنا، فأكثر من نصف السكان هم من النساء اللواتي يكملن 

 . على عمل لجلب الطعام وطبخه ألسرهندراستهن وال يستطعن الحصول
 
احلمي بالقصور لتحصلي على كوخ، حلقي بحلمك بعيدًا، وتجاهلي كل صوت يقول «

 .»لك إنك ال تستطيعين القيام بذلك، هذه مقولة أمي التقليدية
 

قبل عشرين : قابلت طالبة جامعية وعندما سألتني عن حلمي أخبرتها بابتسامة كبيرة
وصدقيني في ذلك . ن أعمل مع اللجنة الدولية للصليب األحمرعاًما كان حلمي أ

الوقت كان هذا حلًما بعيدًا لفتاة من كولومبيا من سان جيل المدينة الصغيرة في شمال 
وبعيدًا عن كل الحدود، وكما كانت تقول لي أمي، عندما تضيئين . شرقي البالد

 . الطريق لشخص في طريقك، تستطيعين إضاءة طريقك
 
يت بريقًا في عينيها، وأضفت، هدفي اآلن االستمرار في رأ

قيادة عمليات المساعدات اإلنسانية في المناطق التي بحاجة 
ماسة إليها، وفي منصب قيادي أوسع كي يكون لي دور أكثر 
فاعلية في رسم السياسات التي تؤثر على من هم أكثر 

ة عن أرى نفسي خالل العشرة أعوام القادمة مسؤول. احتياًجا
إدارة عمليات إنسانية كبيرة في العالم، ولديَّ تأثير أكبر على 

وأن أكون . السياسات والقرارات على المستوى الدولي
 .مصدر إلهام وأستمد القوة بمثابرة المرأة في المجتمع

 
بعد عشرين عاًما ستصبح أمي في الخامسة والثمانين من عمرها وعندها لن تقوى 

فعله اآلن، وسيكون من واجبي أن أحافظ على العمل عضالتها على فعل ما ت
االجتماعي الذي بدأت به جدتي في دار األيتام في سان جيل عندما فكرت أن تجعل 

   .أطفالنا في كولومبيا مصدًرا لألمل واإلنسانية في المجتمع

التحديات 
واآلمال 

  نفسها
  

  العمل اإلنساين 
 ة إىل غزةمن أمريكا الالتيني

  
  ماريا سوليداد رويدا

  غزة-كولومبيا 
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 م بصحبة ابنها لم تكن تعلم أن طبيب األنف واالذن والحنجرة الذي ذهبت إليه اليو

هي اعتادت وتعرف طبيبا آخر بذات ...الطبيب كان صديقا لولدها المتوفي 
االختصاص في الحارثية كانت قد ذهبت إليه مرة حينما كانت ابنتها تعاني من 

ولكن طبيبها الخاص وطبيب األسرة هو من نصحها ونصح ابنها ...الجيوب األنفية 
 هذا ألنه أعتقد أن سبب الدوخة التي تعاني الذي هو أستاذه أن يذهب لدكتور أسعد

ولم تعرف أن اسعد صديق ...منها ربما سببها جيوب آنفية أو التهاب األذن الوسطى 
  .. المرحوم إال بعد أن دخلت عيادته فاجأها ابنها 

  
   .أمي هذا صديق المرحوم كان وياه بنفس الشعبة

ب المجتهد وسبحان هللا أخوه اي خالة هللا يرحمه كان نعم الطال..قاطعه الطبيب 
عاشت ايدك خالة على هالتربية ...نفس االخالق هللا يحفظه الك ) وأوما إلى ابنها(

  !! نعم األوالد ولدك ...
بينما أكمل ..هكذا ردت عليه.تعيش بكد ترابه.. .انت األفضل دكتور ربي يخليك 

قال ..بنفس الكروب والدكتورة هناء أيضا كانت من المقربات للمرحوم و....الطبيب 
دكتورة ...هذا واتصل بزوجته الطبيبة التي كانت عيادتها قريبة منه وبنفس العمارة 

  .. تعالي يمي أم دكتور فؤاد 
  

وأخذت تتكلم عن المرحوم بأنه كان من .جاءت مسرعة سلمت عليها وقبلتها بحرارة 
سؤال اياه الذي طالما ال.وسألتها الدكتورة..و.وتجاذبا الحديث ...و ...أفضل الطلبة و

معهد إدارة ...أجابت ..؟!تسمعه ما أن تتحدث مع اآلخرين خالة انتي شنو مخلصة 
واخذت تنظر !! كنت اتصور انتي مدرسة لغة عربية ..قالت باستغراب ...وإقتصاد

  . اليها مليا بإعجاب
  
التعرف احست بشيء من عدم ..بتلك اللحضة شعرت أم المرحوم بشيء من األلم .
ليس ...شعرت بشيء من األحراج لم تعهده من قبل ..لرضا من تلك النظرة الطبيبة ا

ألنهم أصدقاء لولدها المرحوم ابدا فقد اعتادت دائما أن تلتقي بإصدقاءه ومن هم كانوا 
  ... أقرب ألبنها من هذين الطيبين أصال 

  
ءهم ولم تحبهم جميعا وتعرف اغلب اسما....هي تحب أصدقاء ولدها الراحل كثيرا

أو أنها تشعرأنه رحل قبل ...تشعر يوما بحسرة على ولدها حينما تلتقي باحدهم 
ابدا لم تشعر بهذا يوما فهي مؤمنة بما يكفي ...ابدأ . ال ..األوان بينما هم باقون 

بل على العكس هي تقيم وزنا كبيرا للطبيب ألنها تعرف ...وتشعر بأن األعمار بيد هللا
ريص المجتهد أن الطبيب لم يصل إلى ما وصل اليه لوال ومن خالل ولدها الح

  ...المثابرة واالجتهاد والسعي 
  

وحده .....اذن هذا لم يكن السبب بذاك الشعور الذي احست به
أحست من نظرة ..الشيء الذي االمها هو وجودها بتلك الهيئة 

اذ كيف ) استغراب (الطبيبة وذاك اإلعجاب إنما هو ربما 
أو ..ك الولد المميز أن تكون بتلك الهيئة والترتيبلمن فقدت ذا

  .؟!!أنها طبيعية وعايشة لحد اآلن 
  

.. مع العلم أن دكتورة هناء كانت بمنتهى الطيبة والذوق واالحترام ..هكذا فسرتها 
؟ مع العلم انها كانت ترتدي التنورة !هي التعرف كيف ولما وصلها ذاك الشعور

زيتوني غامق وحتى الحذاء والحقيبة كانا بالون االسود باللون األسود والجاكيته ال
  ...ايضا ولم تضع في وجهها شيء من المساحيق ابدا اال قليل من الكحل ليس إال

 لكنها تمنت لو أنها ارتدت العبادة اإلسالمية لكان أفضل إذ كيف لها أن تعتني 
ة لها لم تكن إال نظرة الطبيب!! بمظهرها وهي قد فقدت أغلى وأروع انسان بالوجود 

إعجاب ومحبة هي تدرك هذا من خالل خبرتها فهي تميز الناس جيدا وحتى إن 
لكنها التدري كيف وصل لها هذا اإلحساس ....الطبيبة طلبت منها رقم تلفونها النقال 

بحيث انها وهي المتحدثة اللبقة لم تقوى على المجاملة أكثر بل حتى ان ابتسامتها 
لدوام تالشت هي األخرى لتحل محلها ابتسامة باهتة حزينة بينما التي تالزمها على ا

لحظات وتركتهم الطبيبة !!....راحت يدها تخفي ساعتها الذهبية تحت أكمام البلوزة 
وكم تمنت أن تنتهي ..و ..وأخذ الطبيب يسألها عن حالتها وبعد فحص االذن و

وخرجا .البنها )الراجيتة (وما أن انتهى الطبيب من عمله سلم .... المعاينة لتعود 
  :وما ان صعدت السيارة قالت لولدها معاتبة.. .حيث الصيدلية لشراء الدواء 

 
 أجابها...  ماما لو كايلي قبل منجي الطبيب صديق المرحوم -

 ؟!اني كلت ماما بس انتي مسمعتي ليش ماما موخوش طبيب --
 ط ال بالعكس جدا ممتاز وحباب لكن ماما جان أخذت احتيا-

 ؟ !ليش--
 يعني كان لبست عباية اسالمية أفضل-

 .. ليش ماما انتي هذا لبسك دائما --
اكيد ذولي ....أعرف ماما لكن أصدقاء المرحوم اكيد يستغربون ليش مالبسه اسود-

 وانسام. وياسر ..غير دكتور حسين 
ماما ...خو مو تلقين حزينة.. سنة متوفي 12ماما صدك تحجين المرحوم صارله --

ثم ماما انتي الي ..بالعكس اصال انتي لو البسه عباية كان ما أقبل ...احنه موجودين 
اكوووول ياربي ماما ......مأكو ام سوت الي انتي سويتيه. ؟ !سويتي إلخوية قليل 

  ؟!! شبيها و مو على بعضها 
 

عاد يمتلكها األلم الحزن وكأنما شريط الذكريات . بل اخذت تفكر ..لم تنبت ببنت شفة 
بها الى الوراء ليذكرها بتلك األيام الحزينة الموجعة التي عاشتها بصحبة ابنها االعليل 

نم في قبرك هانئا (والتي إلى اليوم التستطيع أن تنام اال بعد ان تخاطب طيفه وتقول 
  .)التخف يا ف ااااا انك من األمنين ....يا ولدي الحبيب 

  
 أخرى اعتادت عليها وأصبحت حزءا  هذه طقوس تعيشها كل يوم إضافة لطقوس

وكانوا ....ما أن ووصال البيت أحس بها الجميع ....مهما من يوميات حياتها 
سلمت عليهم وذهبت حيث ..يتصورون أن شيئا ما يتعلق بالتشخيص قد احزنها 

  .... غرفتها لتغير مالبسها بينما أخذ ولدها يقص عليهم بسبب األلم الذي الم بأمه
  

سجدت قائلة ..  توضات حاال وتوجهت الى سجادة الصالة وبدأت تصلي أما هي فقد
بكت بحرقة وندم ومن .. بكت ...وبكت ... سامحني يا اعز الناس. سامحني ماما .. 

  .كل قلبها
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  ُنهك في زمن الحروب الجديدة والنزاعات واالضطرابات السياسية التي ت

من تونس إلى مصر وصوًال للبنان . المنطقة، تظهر الرواية بوصفها أداة للمقاومة
والعراق وسوريا، تمثل الرواية حائط صد ضد تفتت األوطان، هي سرد لواقع النزاع 
المرير الذي سحق مدنًا وهجر شعوبًا ودمر تراثًا ثقافيا ظل خالدًا لقرون طويلة 

 مضت
 

 هي -لحظة غزو العراق تقريبا-ى وقت قصير مضي ظلت الرواية العربية حت
المؤشر على حركة المجتمعات، سواء صعودا نحو أمل وبناء أو هبوطا نحو تدهور 

وحافظت الرواية دائما على مكانتها كالمنفذ األول للتعبير عن . وانهيار وربما اكتئاب
من قمع االضطرابات والتغيرات النفسية والمجتمعية في مواجهة ضغوط داخلية 

وعنف واستالب لإلرادة، أو استعمار خارجي يُعيد تشكيل الهوية، ويُرغم الذات على 
أتاحت كل هذه العوامل للرواية أن تُعيد تأمل . مواجهة اآلخر بشكل عنيف ومفاجئ

من -الذات بالكثير من التأني، وبمساحات من العمق أدت إلى تمركز مفهوم الهوية 
في الدراسات -ها واستالبها والتشبث بها أو التفريط فيهاناحية تشكلها وغزوها وبنائ

 .النقدية
 
  
 

، جعل 2003أبريل /  نيسان9إال أن لحظة غزو العراق واجتياح بغداد، تحديدًا في 
فقد كانت إسرائيل هي دائًما العدو األول . الذات الروائية تواجه موقفًا غير مسبوق

 1982، واجتاح لبنان في 1948نذ العام والمباشر؛ العدو الذي احتل أرض فلسطين م
وبالتالي زخرت المكتبة العربية بالرواية الفلسطينية، وظهر أدب . ليحتل جنوبها

، ورواية )صبرا وشاتيال(المقاومة الذي جسده غسان كنفاني، ورواية المخيمات 
ة حتى ظلت الرواية اللبنانية تتأمل الحرب األهلي. المنفى التي كتبها فلسطينيو الشتات

 .يومنا هذا، تلك الحرب التي ظهر فيها القتل على الهوية بوصفه عنفا غير مسبوق
 

ومع الركود السياسي الكامل في العالم العربي، والقمع المستتر، المصحوب بممارسة 
أشكال العنف الرمزي والجسدي كافة، انكفأت الرواية العربية على تأمل الفرد في 

فظهرت أشكال السيرة الذاتية التي . إلى المودة والرحمةمواجهة عالم عدواني يفتقر 
تتسربل بعباءة الرواية، وبدأنا نسمع التمرد على الوضع القائم على لسان 
الشخصيات، وظهرت المكاشفة في السرد في مواجهة تيارات يمينية متطرفة، وقيود 

الكتب مجتمعية صارمة، وسلطة سياسية قامعة، فتصاعدت حركة الرقابة ومصادرة 
لكن ازدياد القيود على حرية الفكر والتعبير لم . بشكل ال يمكن وصفه سوى بالفكاهة

) والقديم(يكن سوى دليل قوي على القلق الذي بدأ ينتاب السلطات تجاه السرد الجديد 
في » المقاومة«أفضى تراكم هذا الشكل من السرد المتمرد إلى ظهور مفهوم 

 الرواية، وتحول المفهوم إلى المفتاح الرئيس لقراءة الدراسات النقدية التي تتناول
 .المجتمعات العربية

وكما غزت القوات األميركية العراق، فقد غزا اإلحباط والشعور بالهزيمة الرواية 
لم تخل رواية من تصوير مشاهد تليفزيونية تحمل إشارات واضحة أو . العربية

دمة روائية، تجسدت في حالة مبطنة لسقوط بغداد، وما مثله هذا السقوط من ص
لكن منحت ثورة تونس في . الشخصيات واضطرابها، ومحاولة فهمها لما يحدث

، الرواية العربية 2011يناير / ، ثم ثورة مصر في كانون الثاني2010أواخر العام 
 . حياة جديدة وصادمة في آن

 
فكيف للرواية أن تقوم بتخييل حدث يفوق 

 بتالبيب كل خيال؟ كيف لها أن تمسك
سرد ما يستعصي على السرد؟ لذلك لم 
يكن أمام الروائي والروائية إال اللجوء إلى 
السيرة الذاتية التي تأخذ شكل الشهادة على 

إبراهيم عبد المجيد، وسعد (األحداث 
القرش، ومني برنس، وغيرهم الكثير في 

، ولم يكن أمام المنابر التي تستكتب )مصر
ب شهادات الكتاب والكاتبات سوى طل

على األحداث، من الميدان، من قلب 
لهذا حظيت مثال رواية للكاتب . االعتصام

المصري أحمد صبري أبو الفتوح هي 
صدرت أواخر العام -» أجندة سيد األهل«

باهتمام - وتناولت ظاهرة البلطجة2011
نقدي كبير، حتى أن موقع هيئة اإلذاعة 

، أشار إلى »سي.بي.بي«البريطانية 
 باعتبارها تُوثق ظاهرة الرواية

 .»البلطجة«
 

ال يُمكن أن ننسي أنه باندالع الثورات العربية صعدت الصورة بكل أشكالها إلى 
الصورة الفوتوغرافية، والسينمائية، والتليفزيونية، ومقاطع : مكانة غير مسبوقة

أصبح العالم كله صورة كبيرة، عالم نراه من خالل الصورة، فنتضامن أو . تصويرية
الصورة . نرفض أو نثور أو نعارض أو نسب أو نتظاهر أو نخاف أو نكِذب أو ننكر

سريعة، ال تحتاج اللقطة ألكثر من ثانية، وتحتاج مزيدا من الثواني لتُتاح عبر 
 .االنترنت، وهو ما جعل المتاهة التي دخلنا فيها جلية ال تحتاج إلى شرح

 
عة التي ال تمنحها وقتا اللتقاط أنفاسها ماذا تفعل الرواية في مواجهة الصورة الُمفز

شاب والروائية الشابة  في الحبكة أو الشخصيات؟ ماذا تفعل الرواية في مواجهة س
  يولة رهيبة في األحداث؟أمام صورة تنقل أدق التفاصيل وتُعبر ببالغة متناهية عن 

  
ه بسببها  ماذا تفعل رواية جيل شاهد هذه األحداث بعينيه وشارك فيها وفقد أحباء

وتذوق من خاللها طعم الهزيمة؟ ماذا يفعل الروائي ال واقع ثوري ُمستلب ومسروق 
من عدة أطراف؟ ماذا يكتب جيل عن عالم قديم انهار وجديد يصعد مكانه، فقط ليُسيد 

 لغة القتل والعنف والرفض واإلقصاء والتخوين والقمع واإلرهاب؟
 
  
 

ي مقعد المتفرج الذي يحاول أن يستوعب ما كان البد للرواية أن تجلس قليال ف
يحدث، حتى قرر السرد أن يكتب ما هو خلف الصورة، كل ما يتشكل خارج الكادر، 

وبنهاية . عمد السرد إلى كتابة المسكوت عنه.  كل ما هو معتم ألنه هامشي أو ُمهمش
مكان ، عادت الرواية مرة أخرى وهي تحاول قدر اإل2013 وبداية العام 2012العام 

لتظهر بأشكال ) وهو األمر الذي كان مغريا للكثيرين(االبتعاد عن تصوير ما حدث 
 .جديدة تسمح لها بتأمل ما نتج عن العالم الجديد

 
كان العالم الفانتازي الغرائبي غير المألوف هو أحد هذه 
األشكال، باإلضافة بالطبع إلى الرواية الواقعية التي تحاول 

مكشوف تماما بفساده وانهياره أو نسج قصة في وسط واقع 
جبل «قدمت منصورة عز الدين . حزنه على ثورة مهزومة

كتاب «، ومن قبلها قدم ياسر عبد الحافظ )2014(» الزمرد
» ضريح أبي«، ثم قدم طارق إمام )2013(» األمان

ليطرح سؤال المدينة في ظالمها القاهر للروح ) 2013(
  .والعقل

 الرواية يف
مواجهة 

 كابوس
 الحرب

 

 األدب املقاوم

 استراحة ولكن

  
  شريين أبو النجا. د

 مصر
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، وأطاح )2015(» حكايات يوسف تادرس« في  وبحث عادل عصمت عن النور
كاشفا عن ) 2014(» إلياس«أحمد عبد اللطيف بكل القيم اللغوية الشكلية للرواية في 

كما أطاح أحمد ناجي ومعه الرسام أيمن الزرقاني بكل . قبح المدينة المستمر منذ القدم
تي تُركز على ال) 2015(» استخدام الحياة«القوالب المألوفة في السرد في رواية 

 .كابوسية المدينة
ليكتب عن ) 2015(» الخالق«يتمرد أيضا أحمد الشافعي على الحبكة المألوفة في 

  .المدينة طرح سؤال مرة أخرى السيرة الذاتية لمعماري ياباني، مما يساعده في
  
وحتى عندما كتب وحيد الطويلة . 
 التي تدور -)2013(» باب الليل«

 فقد كانت -سأحداثها في مقاهي تون
المدينة مهزومة كالفلسطينيين الذين 

كأن السرد يتساءل . يقيمون فيها
عن الوحش الكامن داخل المدينة، 
ثم انطلق فجأة ليأتي على األخضر 
واليابس، فيهدم كل المعرفة المسبقة 
عن المدينة ويبني مكانها قصصا ال 
تتوقف عن الموت والتعذيب 
واالعتقال والخوف والتهديد 

ما هذا الوحش . تجسس والفضحوال
الذي أطلقته علينا المدينة والذي 

» في مستوي النظر«يجعلنا نتقوقع 
كما وصفه لنا منتصر القفاش في 

نحو «ما الذي يدفعنا . مجموعته
كما أوضحت منصورة » الجنون

 .عز الدين في مجموعتها
 

ال في مشاهد كشفت المدينة عن وجه مظلم وكابوسي، لم تنجح الصورة في التقاطه إ
طرح . الدم، فكان سؤال الرواية عن منبع هذا الدم، جذور القسوة، أصل العنف

» أساطير رجل الثالثاء«صبحي موسى هذا السؤال بشكل مباشر في روايته 
التي يُكتب فيها أسامة بن الدن مذكراته، وحاولت سهير المصادفة تتبع ) 2013(

تؤكد  و).2014(» رحلة الضباع«ا أصل العنف القبلي في التاريخ عبر روايته
الرواية المصرية المعاصرة بشكل عام أن الكابوس الكافكاوي يسيطر على الرؤى 

وهو كابوس مساو في تأثيره . ويتحكم في الشعور ويحتل جزءا كبيرا من تيار الوعي
إال أن الحرب المعلنة ال تفسير لها سوي أنها حرب، والحرب هي الدمار . للحرب

أما الكابوس فهو أثقل وال نهاية له وأشد وطأة بسبب ركوده وقتله للروح والهالك، 
في .  وهدمه للنفس أمام ذات تشاهد وتشهد على احتضارها، أو باألحرى اختناقها

الحرب هناك كر وفر، لكن الكابوس مرعب في ديمومته، وعندما تتحول المدينة كلها 
 سوي رواية تعيد تشكيل الصورة إلى كابوس يدفع إلى حافة الجنون ال ينقذك أحد

لجأ أحمد سعداوي العراقي إلى رسم شخصية . وتعبر عما استعصى علينا فهمه
الذي يظهر في المدينة إثر كمية الدماء التي سالت ) 2014(» فرانكشتاين في بغداد«

 .ليُجسد المفهوم التجريدي للرعب
 
  
 

 تفصيلة في الحرب إال وألن الصورة التي احتلت الشاشات طوال الوقت لم تترك
بحثت . ونقلتها بوضوح مرعب، فأصبحت الحروب عروضا تليفزيونية بامتياز

الرواية عن وسائل تمكنها من تجنب تكرار ما يظهر على الشاشة من ناحية، 
فكان من ضمن ما أبدعته .  وتساعدها على تفسير الحاضر عبر قراءة الماضي

 التي تكمن خلف الصورة، فلجأ أحمد سعداوي الرواية هو اكتشاف الغرائبية الفلسفية
الذي يظهر في المدينة ) 2014(» فرانكشتاين في بغداد«العراقي إلى رسم شخصية 

 .إثر كمية الدماء التي سالت ليُجسد المفهوم التجريدي للرعب
 

على الجانب اآلخر، كان البد لألوطان الُمحتلة أو المفتتة أن يُعاد تشييدها من أجل 
على الذاكرة وقد كان للرواية الفلسطينية السبق في ذلك، وهو ما يبدو جليا في الحفاظ 

ومن دواعي الحزن، أن تضطر الرواية العراقية إلى فعل ذلك . كتابات سحر خليفة
الشيء نفسه، فالعراق الذي تفتت إثر الغزو األميركي ثم الصراعات الطائفية كان 

إلنعام كجه جي لتُعيد تشييد وطن » اريطش«وطنا مزدهرا فيما سبق، فجاءت رواية 
 .افتراضي على االنترنت، وتتذكر ماضي العراق المجيد

تظهر إعادة قراءة الماضي كأحد وسائل السعي إلى فهم ما آلت إليه أمور الوطن من 
حروب أهلية ونزاعات مسلحة دفعت أهل المكان إلى االنتحار أو النزوح أو التطرف 

وقد صور ذلك . ب وحماة في القلب من السرد وإعادة القراءةالديني، فكانت مدينة حل
ال سكاكين في مطابخ هذه «الكاتب السوري خالد خليفة، الحلبي أيضا بامتياز، في 

وهو ما فعلته أيضا ). 2008(» في مديح الكراهية«، ومن قبلها في )2013(» المدينة
أما .  حماة كاملةحيث رسمت مأساة مدينة) 2012(» عصي الدم«منهل السراج في 

عما يحدث في الوقت الراهن فقد كتب خليل صويلح ما يشبه يوميات من قلب 
، وفي تفسير أسباب ما يحدث اآلن في اليمن من سيطرة »جنة البرابرة«الصراع في 

تغريبة «القبائل على عالقات القوي في الصراع المسلح قدم مروان الغفوري 
 لجزء من تاريخ االحتالل في مصر قدم ، وفي قراءته)2015(» منصور األعرج

 ).2015(» الكتيبة السوداء«الكاتب المصري دمحم المنسي قنديل 
 

هكذا تواجه الرواية تفتت األوطان بفعل الحروب والنزاعات الطائفية والقبلية عبر 
إعادة سرد الماضي، عبر إحياء الذاكرة والحفاظ عليها، بل إن الحروب ذاتها يتم 

ا تجنبا للوقوع في الفخ نفسه مرة أخرى وهو ما تفعله كثيرا الرواية إحياء ذاكرته
 .اللبنانية

 
في كل األحوال تبقى الحرب كابوسا يُخيم دائما كالشبح على السرد العربي، السؤال 

 متى ينتهي هذا الكابوس؟: الموجع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اهلروب من الصورة

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

 هل فيكم من يراني ؟ 
 أنا التي ال أُشبهُ إال جنيّاِت قصائدي الستين

 امرأةٌ◌ٌ 
 نسجت األعواَم َجْعبَةً 
 من ُخْردَةِ األوطان

 وحزمِة قراراٍت محسومة
 حفرت في الجسد أخاديدَ الِقراءات

 ُولدْت من فّمِ الحروبِ 
 ُمفلسةً 

 ال أملُك حقَّ العبور
 أسعى بين حياتين

 عناويَن وأخباَر وشوارَع مكتظةً بحبر الصحِف الورقية
 ماَت كلُّ ُكتابِها

 ودُونْت كلُّ األشياءِ 
 بين قوسينِ 

 )تاريٌخ وصالحية ( لكّلٍ منا 
 أحرقُت كلَّ أرصدتي

 وذكرياِت أثوابي الورديةِ 
 ماٍن لم يقرأْ مّسالِت الرجالوبكيُت على ز

 نهج الحرية
 تمهْل يامجرى الماء

 وأنَت تُسرُف في عطشَك ِلتُغِرَق نْسَل البسطاء
 ثالُث جهاٍت للجنوبِ 

 الشمُس والِملُح ونهران
 بأكّفِ الطيِن دعاء

 عيداُن القصِب انحنْت توسالً لحوافِر الخيلِ 
 تاهَ في الرحيِل األخيرِ 

   صوُت ناياتِها الحزينة
 

 جهاٍت 
ُ

ثالث
 للجنوب

 
 العراق - نيسان سليم رأفت

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ا    ودا
 ا عبد الرحمي



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


